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วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นองค์กรคุณภาพ วิทยาการก้าวล้ํา ดําเนินชีวิตพอเพียง 

ผู้เรียนเป็นคนดีตามค่านิยมไทย มีความสุข เก่ง เรียนรู้รอบด้าน ครูเป็นต้นแบบจรรยาบรรณวิชาชีพ และมี
เครือข่ายการศึกษาเข้มแข็งมุ่งสู่สากล 
 
พันธกิจ 
1.  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ   
2.  ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ 
3.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการ คิดเป็น ริเริ่มสร้างสรรค์และมีทักษะการเรียนรู้รอบด้าน 
4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดีตามค่านิยมไทย 12 ประการ และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5.  ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรเป็นต้นแบบจรรยาบรรณวิชาชีพ 
6.  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนทั้งภายในประเทศและระดับสากล 
 
เป้าประสงค์ 
1.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA  
2.  โรงเรียนมีการใช้วิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้บน
พ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มคีวามสามารถรอบด้านสามารถแข่งขัน
ในระดับสากล 
4.  ผู้เรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีความพอเพียงบนพ้ืนฐานความเป็นไทย และเป็นแบบอย่างเยาวชน 
5.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้มืออาชีพ เสียสละ ทุ่มเทเพ่ือองค์กร รักและ
ศรัทธาในวิชาชีพ 
6.  โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างองค์กร ชุมชน สถาบันต่างๆ และแหล่งเรียนรู้ที่
เข้มแข็งทั้งภายในประเทศและระดับสากล 
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หลักการ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ พุทธศักราช 2563  ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551และแนวปฏิบัติของโรงเรียนมาตรฐานสากล มีหลักการที่
สําคัญ  ดังน้ี 

1.  เป็นหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของโรงเรียน มีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู้เป็นเป้าหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของ
ความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

2.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และ
มีคุณภาพ 

3.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้ 
5.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
6.  เป็นหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุม 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
 

จุดหมาย 
            หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสายนํ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ พ.ศ. 2559 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวปฏิบัติของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึง
กําหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน  เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ดังน้ี 

1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตน
ตาม หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  
3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 
4.  มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มี
จิตสาธารณะที่มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
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สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรโรงเรียนสายนํ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 2563  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งการ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนดน้ัน จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ 
ดังน้ี  

1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร 
และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและ
ลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล และความถูกต้อง 
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ เพ่ือนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์ใน
สังคมแสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาในในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การทํางาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้าง
เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมและการรู้จักหลีกหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทํางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรโรงเรียนสายนํ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 2563  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และแนวปฏิบัติของโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก ดังน้ี 
 1.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
 2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
 3.  มีวินัย 
 4.  ใฝ่เรียนรู้ 
 5.  อยู่อย่างพอเพียง 
 6.  มุ่งมั่นในการทํางาน 
 7.  รักความเป็นไทย 
 8.  มีจิตสาธารณะ 
 9.  กตัญญูกตเวที  
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา 
หลักสูตรโรงเรียนสายนํ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ พ.ศ.2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และแนวปฏิบัติของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับช้ัน
มัธยมศึกษา จึงกําหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังน้ี 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กําหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสําคัญของการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากน้ันมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
เมื่อจบการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร 
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รวมท้ังเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และการทดสอบ
ระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพ่ือประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยสะท้อนภาพการจัด
การศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้กําหนดเพียงใด 
 
 
ตัวชี้วัด 
 ตัวช้ีวัดระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมท้ังคุณลักษะของผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน ซึ่ง
สะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม นําไปใช้ในการกําหนดเน้ือหา 
จัดทําหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สําคัญสําหรับการวัดประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพผู้เรียน 

1. ตัวช้ีวัดช้ันปี  เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช้ันปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
(ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3) 

2. ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน  เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้ เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ) 
หลักสูตรได้มีการกําหนดรหัสกํากับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด เพ่ือสื่อความเข้าใจและให้สื่อสาร
ตรงกัน ดังน้ี 
  ว 1.1 ม. 1/2 
   ม.1 / 2  ตัวช้ีวัดช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อที่ 2 
   1.1  สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 1 
   ว  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
ต 2.2 ม.4 – 6/3 
   ม.4-6/3  ตัวช้ีวัดช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อที่ 3 
   2.3  สาระที่ 2  มาตรฐานข้อที่ 2 
   ต  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้   ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้  และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์  ซึ่งกําหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจําเป็นต้องเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ดังน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   :   การ
นําความรู้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้า
หาความรู้ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การ
คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล  คิดวิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์  จิตวิทยา และการใช้
เทคโนโลยี 
 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  :    
การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคม
โลกอย่างสันติสุข  การเป็นพลเมืองดี  
ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา   
การเห็นคุณค่าของทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ความรักชาติ และภูมิใจ
ในความเป็นไทย 
 

ศิลปะ : ความรู้และทักษะใน
การคิดริเร่ิม  จินตนาการ 
สร้างสรรค์งานศลิปะ  
สุนทรียภาพและการเห็น
คุณค่าทางศิลปะ 
 

ภาษาไทย   :  ความรู้  ทักษะ 
และวัฒนธรรมการใช้ภาษา   
เพ่ือ การสื่อสาร   ความชื่นชม    
การเห็นคุณค่าภูมิปัญญา ไทย     และ
ภูมิใจในภาษาประจําชาติ 
 

ภาษาต่างประเทศ   :    ความรู้
ทักษะ  เจตคติ และวัฒนธรรม 
การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสาร  การแสวงหาความรู้ 
และการประกอบอาชีพ 
 

 
การงานอาชีพ   : ความรู้  ทักษะ และ     
เจตคติในการทํางาน  การจัดการ                 
การดํารงชีวิต  และการประกอบอาชีพ   
 

สุขศึกษาและพลศึกษา   :   ความรู้ 
ทักษะและเจตคติในการสร้างเสริม
สุขภาพพลานามัยของตนเองและผู้อ่ืน  
การป้องกันและปฏิบัติต่อ 
สิ่งต่าง ๆ  ท่ีมีผลต่อสุขภาพอย่าง 
ถูกวิธีและทักษะในการดําเนินชีวิต 

คณิตศาสตร์  :   การนําความรู้
ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใชใ้น                   
การแก้ปัญหา การดําเนินชีวิต  
และศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล          
มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบและ
สร้างสรรค ์

 

องค์ความรู้ ทักษะสําคัญ 
และคุณลักษณะ 

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 



7 
 

  

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์   
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3.  มีวินัย 
4.  ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6.  มุ่งมั่นในการทํางาน 
7.  รักความเป็นไทย 

                            8. มีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
๑. ความสามารถในการส่ือสาร 
๒. ความสามารถในการคิด 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

จุดหมาย 
1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรม  
ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
2.  มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยีและมี  
ทักษะชีวิต  
3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 
4.  มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

5.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ

ท่ีมุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ่งท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข   

  
 

คุณภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

            มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด   8  กลุ่มสาระการเรียนรู้        
                     1. ภาษาไทย      2. คณิตศาสตร์    3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                            
 4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   5. สุขศึกษาและพลศึกษา 6.  ศิลปะ                                       
                    7. การงานอาชีพ       8. ภาษาต่างประเทศ 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.กิจกรรมแนะแนว 
2.กิจกรรมนักเรียน 
3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

วิสัยทัศน์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซ่ึงเป็นกําลังของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุล
ท้ังด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจําเป็นต่อ
การศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า 
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้   
          หลักสูตรโรงเรียนสายนํ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ พ.ศ. 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวปฏิบัติของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับช้ันมัธยมศึกษา และแนว
ปฏิบัติของโรงเรียนมาตรฐานสากล ช้ันมัธยมศึกษา กําหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
31 สาระการเรียนรู้แกนกลาง จํานวน 55  มาตรฐาน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน  3  กิจกรรม ดังน้ี 
 
ภาษาไทย     
สาระที่ 1  การอ่าน 
มาตรฐาน ท.1.1   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน

การ ดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
สาระที่ 2  การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว

ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรางานการศึกษาค้นคว้า
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สาระที่ 3  การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1   สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด 

ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ 
สาระที่ 4  หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ

พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐานที่ ท 5.1   เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยออย่างเห็น

คุณค่าและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
คณิตศาสตร์      
สาระที่ 1 จํานวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.1   เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจํานวน ระบบจํานวน การดําเนินการของ  
    จํานวนผลท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินการ สมบัติของการดําเนินการ และนําไปใช้ 
มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลําดับและอนุกรม และ 

นําไปใช้ 
มาตรฐาน ค 1.3    ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่กําหนดให้ 
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สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1   เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และ  

นําไปใช้ 
มาตรฐาน ค 2.2    เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูป  
   เรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนําไปใช้ 
สาระที่ 3  เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 3.1  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
มาตรฐาน ค 3.2   เข้าใจหลักการนับเบ้ืองต้น ความน่าจะเป็น และนําไปใช้ 
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.1   เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับ

สิ่งมีชีวิต  และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ 
การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของ
ประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 1. 2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารเข้าและ
ออก จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์
และมนุษย์ที่ทํางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะ
ต่าง ๆ ของพืชที่ทํางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 1. 3 เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสาร 
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของ

สสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงที่กระทําต่อวัตถุ ลักษณะ
การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของ
คลื่นปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมท้ังนํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ

กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผล
ต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ
และภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

สาระที่ 4 เทคโนโลยี 
มาตรฐาน  ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่าง รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดย
คํานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น
ขั้นตอน และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การ
ทํางาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส 1.1  รู้เข้าใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่

ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ือ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

มาตรฐาน ส 1.2  เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็น ศาสนิกชนที่ดี และธํารงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธํารง

รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคม
โลกอย่างสันติสุข 
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มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธํารง
รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ 

ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมท้ังเข้าใจ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

มาตรฐาน ส 3.2  เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และ 
ความจําเป็นของการร่วมมือทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1  เข้าใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถ 

ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2  เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์ 

และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง ตระหนักถึงความสําคัญและ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส 4.3  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความ 
ภูมิใจและธํารงความเป็นไทย 

สาระที่ 5   ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1  เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน

และ กันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการ
ค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2   เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ  
สร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสํานึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 
สุขศึกษาและพลศึกษา       
สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ 1.1  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน พ 2.1   เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนิน

ชีวิต 
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
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มาตรฐาน พ 3.2   รักการออกกําลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจําอย่าง 
สม่ําเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีนํ้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขัน  และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ 4.1   เห็นคุณค่าและมีทักษะในการรสร้างเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การ 

ป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ 5.1   ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา

สารเสพติดและความรุนแรง 
 
ศิลปะ      
สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 

วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดติดต่องาน
ศิลปะอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
งาน ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
สากล 

สาระที่ 2  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า

ของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
สาระที่ 3 นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1  เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่า  

นาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติสาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
สากล 
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การงานอาชีพ     
สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทํางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการ 

จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทํางานร่วมกัน และทักษะการ
แสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใช้
พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้ออม เพ่ือการดํารงชีวิตและครอบครัว 

 

สาระที่ 2 การอาชีพ 
มาตรฐาน  ง 2.1 เข้าใจ มีทักษะที่จําเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 
ภาษาต่างประเทศ 
สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความ

คิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก 

และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต 1.3  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก 

และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน 
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษ และนําไปใช้ 

ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ 

ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
มาตรฐาน ต 3.1   ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และ 

เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก 
มาตรฐาน ต 4.1   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต 4.2  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ 

และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
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สาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่มีการเปลี่ยนแปลง 
สาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
          หลักสูตรโรงเรียนสายนํ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ พ.ศ. 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และแนวปฏิบัติของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับช้ันมัธยมศึกษา และแนวปฏิบัติของโรงเรียนมาตรฐานสากล ช้ันมัธยมศึกษา กําหนด สาระ มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวช้ีวัดซึ่งได้รับการปรับปรุงใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ใช้สาระ มาตรฐาน
และตัวช้ีวัด ที่ได้รับการปรับปรุงในระดับช้ันม.1 และ ม.4  ดังน้ี 
 
คณิตศาสตร์ 
สาระที่ 1 จํานวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.1   เข้าใจความหลากหลายการแสดงจํานวนระบบจํานวน การดําเนินการของ 
   จํานวนผลท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินการสมบัติของการดําเนินการและนําไปใช้ 
มาตรฐาน ค 1.2   เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลําดับและอนุกรม และ 
   นําไปใช้ 
มาตรฐาน ค 1.3  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่

กําหนดให้ 
สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1   เข้าใจพ้ืนความเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และ 
   นําไปใช้ 
มาตรฐาน ค 2.2   เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง 
   รูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนําไปใช้ 
สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.1   เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
มาตรฐาน ค 3.2   เข้าใจหลักการนับเบ้ืองต้น ความน่าจะเป็น และนําไปใช้ 
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับ

สิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การ
ถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ ความหมายของ
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ประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารเข้าและ
ออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์
และมนุษย์ทํางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะ
ต่าง ๆ ของพืชที่ทํางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 1.3    เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชี วิต ความ
หลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมท้ังนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของ

สสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว 2.2   เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงที่กระทําต่อวัตถุ ลักษณะ 
การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 2.3  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของ
คลื่น ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ 

กาแล็กซีดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมท้ังปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผล
ต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.2   เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง 
ภายในโลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ
และภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

สาระที่ 4 เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.1   เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 

อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และศาสตร์
อ่ืนๆเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ
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ออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบ
ต่อชีวิตสังคม และสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐาน ว 4.2   เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น  
ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การ
ทํางานและการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1   เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน 

ใช้แผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล 
ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2   เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ 
สร้างสรรค์วิถีการดําเนินชีวิต มีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกของการทําประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1. กิจกรรมแนะแนว 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิด

แก้ปัญหา กําหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้ อย่างเหมาะ 
นอกจากน้ียังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คําปรึกษาแก่ผู้ปกครอง
ในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 

2. กิจกรรมนักเรียน 
 เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นําผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทํางาน
ร่วมกัน การรู้จกแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสมความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกันเอ้ืออาทร และ
สมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนให้ได้ปฏิบัติด้วย
ตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน 
เน้นการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของ
สถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 
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 2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 
 2.2  กิจกรรมชุมนุม ชมรม 

3.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความ

สนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิต
สาธารณะ เช่นกิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 

 
ระดับการศึกษา 

หลักสูตรโรงเรียนสายนํ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และแนวปฏิบัติของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับช้ันมัธยมศึกษา  ได้จัดระดับ
การศึกษาเป็น  2 ระดับ  ดังน้ี 

1.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 )   
เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สํารวจความถนัดและความสนใจของ

ตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณคิดสร้างสรรค์ และคิด
แก้ปัญหา มีทักษะในการดําเนินชีวิต มทีักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้  
มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็น
ไทย ตลอดจนใช้เป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 

2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) 
 การศึกษาระดับน้ีเน้นการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใช้วิทยาการ และ
เทคโนโลยี ทักษะ กระวนการคิดขั้นสูง สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้นํา และผู้ให้บริการ
ชุมชนในด้านต่าง ๆ 
 
 การจัดเวลาเรียน 
 หลักสูตรโรงเรียนสายนํ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551   ได้กําหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นตํ่าสําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมได้ตามความพร้อมและจุดเน้น โดยสามารถปรับให้
เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน ดังน้ี 
 1.  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลา
เรียนวันละไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง คิดนํ้าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ช่ัวโมง ต่อภาค
เรียน มีค่านํ้าหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 
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 2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลา
เรียนวันละ ไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง คิดนํ้าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ช่ัวโมง ต่อภาค
เรียน มีค่านํ้าหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 
โครงสร้างเวลาเรียน  

หลักสูตรโรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ พุทธศักราช 2563 ศึกษาโครงสร้างเวลาเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และตามคําสั่ง สพฐ. ที่ 922/2563 เรื่องการปรับปรุง
โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงกําหนดกรอบ
โครงสร้างเวลาเรียนไว้ ดังน้ี  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน (ชั่วโมง) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 ม. 4 - 6 
ภาษาไทย 120 ( 3 นก.) 120 ( 3 นก.) 120  ( 3 นก.) 240  ( 6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120  ( 3 นก.) 120  ( 3 นก.) 120  ( 3 นก.) 240   ( 6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120  ( 3 นก.) 120  ( 3 นก.) 120  ( 3 นก.) 240  ( 6 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

- ประวัติศาสตร์ 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ

ดําเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร์ 

160  ( 4 นก.) 
40  ( 1 นก.) 
 
120  ( 3 นก.) 

160  ( 4 นก.) 
40  ( 1 นก.) 
 
120  ( 3 นก.) 

160  ( 4 นก.) 
40  ( 1 นก.) 
 
120  ( 3 นก.) 

320  ( 8 นก.) 
80  ( 2 นก.) 
 
240  ( 6 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80  ( 2 นก.) 80  ( 2 นก.) 80( 2 นก.) 120 ( 3 นก.) 
ศิลปะ 80  ( 2 นก.) 80  ( 2 นก.) 80( 2 นก.) 120 ( 3 นก.) 
การงานอาชีพ 80  ( 2 นก.) 80  ( 2 นก.) 80( 2 นก.) 120 ( 3 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120  ( 3 นก.) 120  ( 3 นก.) 120( 3 นก.) 240 ( 6 นก.) 
รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 880 ( 22 นก.) 880 ( 22 นก.) 880 ( 22 นก.) 1,640 ( 41 นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 
รายวิชา /กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตาม
ความพร้อมและจุดเน้น ปีละไม่น้อยกว่า  200  ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 1,600  ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า  1,200  ชั่วโมง /ปี รวม 3 ปี  ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง 

 

การกําหนดโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐาน และเพ่ิมเติม โรงเรียนสายนํ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
ดําเนินการ ดังน้ี ระดับมัธยมศึกษา  ต้องจัดโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐานให้เป็นไปตามท่ีกําหนดและ
สอดคล้องกับเกณฑ์การจบหลักสูตร  
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สําหรับเวลาเรียนเพ่ิมเติม โรงเรียนสายนํ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม หรือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความพร้อม จุดเน้นของโรงเรียนและเกณฑ์การจบ
หลักสูตร   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กําหนดไว้ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีละ 120 ช่ัวโมง และช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 -6 จํานวน 360  ช่ัวโมงน้ัน   เป็นเวลาสําหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ในส่วนกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ให้สถานศึกษา
จัดสรรเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ดังน้ี 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)      รวม  3  ปี  จํานวน  45  ช่ัวโมง 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)  รวม  3  ปี  จํานวน  60  ช่ัวโมง 
 
การจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 การจัดการศึกษาบางประเภทสําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษา
สําหรับผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสําหรับผู้ด้อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย   
สามารถนําหลักสูตรโรงเรียนสายนํ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ พุทธศักราช 2563  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม กับสภาพและบริบทของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย โดยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด ทั้งน้ีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 
การจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรโรงเรียนสาย
นํ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ พุทธศักราช 2563  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็น
เป้าหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร  ผู้สอนพยายามคัดสรรกระบวนการ
เรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
รวมท้ังปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะสําคัญให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมาย 

1. หลักการจัดการเรียนรู้ 
      การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะ
สําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยยึด
หลักว่า ผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่
เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
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ศักยภาพ คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเน้นให้ความสําคัญทั้งความรู้ และ
คุณธรรม  

2. กระบวนการเรียนรู้ 
       การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ   ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายเป็นเคร่ืองมือที่จะนําพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ที่จําเป็นสําหรับ
ผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้   กระบวนการคิด กระบวนการ
ทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง 
กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทําจริง  กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของ
ตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

     กระบวนการเหล่าน้ีเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา 
เพราะจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังน้ัน ผู้สอน จึง
จําเป็นต้องศึกษาทําความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
        ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัด  สมรรถนะ
สําคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  แล้วจึงพิจารณา
ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด   

4. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
        การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งผู้สอนและผู้เรียน
ควรมีบทบาท ดังน้ี 

4.1 บทบาทของผู้สอน 
      1) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วนําข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการ

จัดการเรียนรู้ ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน 
       2) กําหนดเป้าหมายที่ ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้ เรียน ด้านความรู้และทักษะ

กระบวนการ ที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                            3)  ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสมอง เพ่ือนําผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  

      4)  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  
      5) จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม  นําภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
               6) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน  
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      7) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง 
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 

4.2  บทบาทของผู้เรียน 
        1)   กําหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
        2)  เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้          

ต้ังคําถาม คิดหาคําตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ   
  3)  ลงมือปฏิบัติจริง  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และนําความรู้ไปประยุกต์ใช้              

ในสถานการณ์ต่าง  ๆ  
4)  มีปฏิสัมพันธ์ ทํางาน ทํากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู   
5) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเน่ือง 

 
สื่อการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนเข้าถึง
ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพสื่อการ
เรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อเทคโนโลยี และเครือข่าย การเรียนรู้ต่างๆ ที่
มีในท้องถิ่น  การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ที่
หลากหลายของผู้เรียน   

การจัดหาสื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดทําและพัฒนาข้ึนเอง  หรือปรับปรุงเลือกใช้
อย่างมีคุณภาพจากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพ่ือนํามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมและ
สื่อสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้    โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน เกิดการ
เรียนรู้อย่างแท้จริง  สถานศึกษา  เขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานที่เก่ียวข้องและผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ควรดําเนินการดังน้ี   
 1.  จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้  ศูนย์สื่อการเรียนรู้  ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่าย 
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน  เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา  ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
 2.  จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรู้สําหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน  เสริมความรู้ให้ผู้สอน   
รวมทั้งจัดหาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 
 3.  เลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  มีความเหมาะสม  มีความหลากหลาย สอดคล้องกับ
วิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 4.  ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ   
 5.  ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 6.  จัดให้มีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเก่ียวกับสื่อและการใช้สื่อ 
การเรียนรู้เป็นระยะๆ และสม่ําเสมอ 
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ในการจัดทํา การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในโรงเรียนควรคํานึงถึง
หลักการสําคัญของสื่อการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เน้ือหามีความถูกต้องและทันสมัยไม่กระทบความม่ันคง
ของชาติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม  มีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง  รูปแบบการนําเสนอที่เข้าใจง่าย  และน่าสนใจ  

 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

การตัดสินผลการเรียน 
การตัดสินผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษามีการตัดสินในหลายลักษณะคือ การผ่านรายวิชา 

กําหนดเป็นภาคเรียนการเลื่อนช้ันกําหนดเป็นปีการศึกษาและการจบระดับช้ัน กําหนดเป็นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้     
เพ่ือตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนหลักสูตรโรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ พุทธศักราช 2563 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551    มีดังน้ี 

1. การตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชาน้ันๆ 

2. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัดและผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด ทั้ง
รายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม  โดยกําหนดตัวช้ีวัดที่ต้องผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของจํานวนตัวช้ีวัดแต่ละรายวิชา 

3. ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
4. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา

กําหนดในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  จึงจัดการตัดสินผล เป็น 4  เกณฑ์คือ กลุ่มดีเย่ียม (3) , กลุ่มดี (2) , 
กลุ่มผ่านเกณฑ์ขั้นตํ่า (1) , กลุ่มปรับปรุง (0)     

1. การตัดสินผลสัมฤทธิ์รายวิชา 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การให้ระดับผลการเรียน 
ในการจัดสินสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ตัวเลขแสดง

ระดับผลการเรียนเป็น 8  ระดับ  ซึ่งเป็นการประเมินตามสภาพจริง และการทดสอบ 
รายวิชาที่นับหน่วยกิตได้จะต้องได้ระดับผลการเรียนต้ังแต่ 1 ขึ้นไป โดยมีแนวการให้

ระดับผลการเรียน  ดังน้ี 
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คะแนนร้อยละ ระดับผลการเรียน ความหมายของผลการเรียน 
80-100 4 ดีเย่ียม 
75-79 3.5 ดีมาก 
70-74 3 ดี 
65-69 2.5 ค่อนข้างดี 
60-64 2 ปานกลาง 
55-59 1.5 พอใช้ 
50-54 1 ผ่านเกณฑ์ขั้นตํ่า 
0-49 0 ตํ่ากว่าเกณฑ์ 

 
2. การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความของผู้เรียน เป็นการประเมินเพ่ือ
วินิจฉัย    โดยแบ่งการประเมินเป็น  4  ระดับดังน้ี 

กลุ่มดีเย่ียม (3)   =  ต้ังแต่ 80 % ขึ้นไป  
=  กลุ่มที่มีการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสูงกว่าเกณฑ์                                      
ก่อให้เกิดคุณภาพของผู้เรียน ดังน้ี 
- สามารถจับใจความสําคัญได้ครบถ้วน เขียนวิพากษ์วิจารณ์ เขียน 
สร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นประกอบอย่างมีเหตุผลได้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ ใช้ภาษาสุภาพ และเรียบเรียงได้สละสลวย 

กลุ่มดี (2)  =  70 – 79 %   
 = กลุ่มที่มีการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความตามเกณฑ์   

ก่อให้เกิดคุณภาพของผู้เรียน ดังน้ี 
- สามารถจับใจความสําคัญได้  เขียนวิพากษ์ วิจารณ์และเขียสร้างสรรค์ 
โดยใช้ภาษาสุภาพ    

กลุ่มผ่านเกณฑ์ขั้นตํ่า (1)  = 50-69%  
= กลุ่มที่มีการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความผ่านเกณฑ์ขั้นตํ่า 
ก่อให้เกิดคุณภาพของผู้เรียน ดังน้ี 
- สามารถจับใจความสําคัญและเขียนวิพากษ์วิจารณ์ได้บ้าง 

กลุ่มปรับปรุง (0) ตํ่ากว่า = 50 %        
= กลุ่มที่มีการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความตํ่ากว่าเกณฑ์ ซึ่ง 
คุณภาพของผู้เรียนเป็น ดังน้ี 
- ไม่สามารถจับใจความสําคัญและเขียนวิพากษ์วิจารณ์ได้บ้าง 
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          หากผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง  ครูผู้สอนจะต้องพัฒนาการอ่าน 
คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ  เพ่ือให้ผลการประเมินอยู่ใน กลุ่มผ่านเกณฑ์ขั้นตํ่า หรือ กลุ่มดี 
หรือ กลุ่มดีเย่ียม 

การตัดสินผลการประเมิน มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
1. กลุ่มที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ได้ประเมิน ได้คะแนนเป็น 1 , 2  หรือ 3  จะต้องมี

คะแนนการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ รวมกันต้ังแต่ 50-
100% 

2. กลุ่มที่ไม่ผ่านการประเมิน ได้คะแนน 0  ซึ่งมีคะแนนการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนสื่อความรวมกันตํ่ากว่า 50% 

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้เรียนเป็นการประเมินเพ่ือวินิจฉัยโดย แบ่งการ
ประเมินเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 
กลุ่มดีเย่ียม (3)   =  ต้ังแต่ 80%  ขึ้นไป  

= กลุ่มที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงกว่าเกณฑ์   
                      ก่อให้เกิดคุณภาพของผู้เรียน ดังน้ี 

                       - มคีุณลักษณะในการปฏิบัติจนเป็นนิสัยและนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันเพ่ือประโยชน์สุขของตนเองและสังคม 

กลุ่มดี  (2)   =  70 - 79%      
= กลุ่มที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์    

                      ก่อให้เกิดคุณภาพของผู้เรียน ดังน้ี 
- มีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามเกณฑ์เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 

กลุ่มผ่านเกณฑ์ขั้นตํ่า (1)  =  50-69%    
= กลุ่มที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์    

                      ก่อให้เกิดคุณภาพของผู้เรียน ดังน้ี 
            - รับรู้และปฏิบัติตามเกณฑ์และเง่ือนไขที่สถานศึกษา กําหนด 
กลุ่มปรับปรุง (0)=  ตํ่ากว่า 50%    

= กลุ่มที่มีพฤติกรรมตํ่ากว่าเกณฑ์ ซึ่งคุณภาพของผู้เรียน เป็นดังน้ี 
- ไม่รับรู้และปฏิบัติตามเกณฑ์และเง่ือนไขที่สถานศึกษา กําหนดหาก

ผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง  ครูผู้สอนจะต้องพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงขึ้นจนอยู่ในกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน 
อาจจะอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นตํ่า  ดี หรือ ดี 
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การตัดสินผลการประเมิน มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
1. กลุ่มที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ได้ประเมิน ได้คะแนนเป็น 1 , 2  หรือ 3  จะต้องมี

คะแนนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 5 ข้อ รวมกันต้ังแต่ 50-100%   
2. กลุ่มที่ไม่ผ่านการประเมิน  ได้คะแนน 0   ซึ่งคะแนนการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ ทุกข้อ รวมกันตํ่ากว่า 50% 
4. การตัดสินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  พิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่กําหนดและให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่านและไม่
ผ่าน 

การตัดสินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรม จะพิจารณาจากผลการ
ประเมินตามจุดประสงค์สําคัญของกิจกรรมกับเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม  โดยให้ระดับผลการ
ประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” 

คิดเกณฑ์ “ผ่าน”  คือ เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80%  ของระยะเวลาการทํา
กิจกรรมและมีคุณลักษณะที่กําหนดไว้ไม่น้อยกว่า 20% ของการประเมิน 
ในกรณีที่ผู้เรียน “ไม่ผ่าน” การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเข้ารับการซ่อม

เสริม หรือเลือกกิจกรรมใหม่จน “ผ่าน” ครบทุกกิจกรรม ตามหลักสูตรที่โรงเรียนกําหนดในแต่ละ
ช่วงช้ัน 

 
การจบหลักสูตร 
  ผู้เรียนที่มีผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบทั้ง  5  เกณฑ์  จัดเป็นผู้ได้รับการ
ตัดสินให้ผ่านช่วงช้ัน  ทั้งน้ีขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของ
โรงเรียน 

 เกณฑ์การจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วยกิต และวิชา

เพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษากําหนด 
2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 66 

หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่

กําหนด 
4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี

กําหนด 
5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่

กําหนด 
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เกณฑ์การจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หน่วยกิต และวิชา

เพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษากําหนด 
2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 41 

หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่

กําหนด 
4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่

กําหนด 
5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่

กําหนด 
 
การเลื่อนชั้น 
 เมื่อสิ้นปีการศึกษา ผู้เรียนจะรับการเลื่อนขั้น เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 
 1. รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กําหนด 
 2. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดในการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 3. ระดับผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นควรได้ไม่ตํ่ากว่า 1.00 
 ทั้งน้ีรายวิชาใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้รับการแก้ไข
ในภาคเรียนถัดไป  ทั้งน้ีสําหรับภาคเรียนที่ 2 ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น 
 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 

 เอกสารหลักฐานการศึกษา  เป็นเอกสารสําคัญที่บันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศ                 
ที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี  

1.   เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
        1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ
ผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและ
ออกเอกสารน้ีให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6) 
จบการศึกษาภาคบังคับ(ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3) จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6)  หรือเมื่อ
ลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี  
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        1.2  ประกาศนียบัตร เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพ่ือรับรองศักด์ิและสิทธ์ิของผู้จบ
การศึกษา ที่สถานศึกษาให้ไว้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
        1.3 แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายช่ือ
และข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา(ช้ันประถมศึกษาปีที่6) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่3) และผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6)  
 2.  เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษากําหนด  

     เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาจัดทําขึ้นเพ่ือบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลสําคัญ 
เก่ียวกับผู้เรียน เช่น  แบบรายงานประจําตัวนักเรียน  แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา ระเบียน
สะสม  ใบรับรองผลการเรียน และ เอกสารอ่ืน  ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของการนําเอกสารไปใช้ 
 

การเทียบโอนผลการเรียน 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่างๆได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การ
เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษา
จากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากน้ี ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ 
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรดําเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรก                
ที่สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งน้ี ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเน่ือง
ในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผู้เรียนจากการเทียบโอนควร
กําหนดรายวิชา/จํานวนหน่วยกิตที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดําเนินการได้  ดังน้ี 
 1.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอ่ืน ๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถของ
ผู้เรียน 
 2.  พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งภาคความรู้
และภาคปฏิบัติ   
 3.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง  

การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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การบริหารจัดการหลักสูตร  

               ในระบบการศึกษาที่มีการกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนา
หลักสูตรน้ัน หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องในแต่ละระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับ
สถานศึกษา  มีบทบาทหน้าที่  และความรับผิดชอบในการพัฒนา   สนับสนุน  ส่งเสริม การใช้และพัฒนา
หลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้การดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด   อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในระดับชาติ 
                ระดับท้องถิ่น ได้แก่ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดอ่ืน ๆ เป็นหน่วยงานท่ีมี
บทบาทในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  เป็นตัวกลางที่จะเช่ือมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่กําหนดในระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่นเพ่ือนําไปสู่การจัดทํา
หลักสูตรของสถานศึกษา  ส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา ให้ประสบความสําเร็จ  
โดยมีภารกิจสําคัญ คือ  กําหนดเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับท้องถิ่นโดย
พิจารณาให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นความต้องการในระดับชาติ พัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   ประเมิน
คุณภาพการศึกษาในระดับท้องถิ่น  รวมทั้งเพ่ิมพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา  การ
พัฒนาบุคลากร สนับสนุน ส่งเสริม  ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพของผู้เรียน  

สถานศึกษามีหน้าที่สําคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและดําเนินการใช้
หลักสูตร  การเพ่ิมพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  
จัดทําระเบียบการวัดและประเมินผล   ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้สอดคล้อง  กับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรายละเอียดที่เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงาน ต้นสังกัด
อ่ืนๆ ในระดับท้องถิ่นได้จัดทาํเพ่ิมเติม รวมทั้งสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมในส่วนที่เก่ียวกับสภาพปัญหาใน
ชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความต้องการของผู้เรียน  โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
การบริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  ปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
 

กลุ่มการเรียน ระดับชัน้(จํานวนห้อง) 
ม.1 ม.2 ม.3 

1. หลักสูตรทั่วไป 8 8 8 
2. หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 
Mini English Program(MEP) 

2 2 2 

3. หลักสูตรหอ้งเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(SMSIP) 

2 2 2 

รวมทั้งหมด 12 12 12 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 
 

กลุ่มการเรียน ระดับชัน้(จํานวนห้อง) 
ม.4 ม.5 ม.6 

1. คหกรรม - 
1 

- 
2. อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

1 
1 

3. อังกฤษ-เยอรมัน 
1 

- 
4. อังกฤษ-ญี่ปุ่น 1 1 
5. อังกฤษ-จีน 1 1 1 
6. อังกฤษ-เกาหลี 1 1 1 
7. คณิต-อังกฤษ (AEP) 1 1 1 
8. คณิต-อังกฤษ 1 1 1 
9. อังกฤษ-คอม 1 1 1 
10. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4 4 4 
11. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(IEP) 1 1 1 

รวมทั้งหมด 12 12 12 
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วิเคราะห์หลักสูตร 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
ทําไมต้องเรียนภาษาไทย 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้าง 
ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทําให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตร่วมกัน 
ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งขอ้มลู
สารสนเทศต่างๆ  เพ่ือพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใช้ในการพัฒนา
อา ชีพให้มี ความมั่ นคงทาง เศรษฐ กิจ  นอกจาก น้ี ยั ง เ ป็นสื่ อแสดง ภูมิ ปัญญาของบรรพบุรุษ 
ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ําค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสาน ให้คงอยู่
คู่ชาติไทยตลอดไป 

 
เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 

 ภาษาไทยเป็นทักษะท่ีต้องฝึกฝนจนเกิดความชํานาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือนําไปใช้ในชีวิตจริง 

� การอ่าน การอ่านออกเสียงคํา ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว คําประพันธ์ชนิดต่างๆ    
การอ่านในใจเพ่ือสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน เพ่ือนําไป  
ปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 

� การเขียน การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยคําและรูปแบบต่างๆ ของการ
เขียนซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์  
และเขียนเชิงสร้างสรรค์  

� การฟัง การดู และการพูด การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึก พูดลําดับเรื่องราวต่างๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่างๆ  ทั้งเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ และการพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ  

� หลักการใช้ภาษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสม
กับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  

� วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือศึกษาข้อมูล แนวความคิด 
คุณค่าของงานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และทําความเข้าใจบทเห่ บทร้องเล่นของเด็ก  
เพลงพ้ืนบ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพ่ือให้เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจ       
ในบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
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คุณภาพผู้เรยีน 

 

จบชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 
� อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะได้ถูกต้อง เข้าใจความหมาย

โดยตรงและความหมายโดยนัย จับใจความสําคัญและรายละเอียดของสิ่งที่อ่าน แสดงความคิดเห็นและ 
ข้อโต้แย้งเก่ียวกับเร่ืองที่อ่าน และเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด ย่อความ เขียนรายงานจากสิ่งที่อ่านได้  
วิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล ลําดับความอย่างมีขั้นตอนและความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน รวมทั้ง
ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 

� เขียนสื่อสารด้วยลายมือที่อ่านง่ายชัดเจน ใช้ถ้อยคําได้ถูกต้องเหมาะสมตามระดับภาษาเขียน
คําขวัญ คําคม คําอวยพรในโอกาสต่างๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ อัตชีวประวัติและ
ประสบการณ์ต่างๆ เขียนย่อความ จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดง
ความรู้ความคิดหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและเขียนโครงงาน 

� พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินสิ่งที่ได้จากการฟังและดู นําข้อคิดไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ          
มีศิลปะในการพูด พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลน่าเช่ือถือ รวมทั้ง
มีมารยาทในการฟัง  ดู  และพูด 

� เข้าใจและใช้คําราชาศัพท์ คําบาลีสันสกฤต คําภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ คําทับศัพท์ และศัพท์
บัญญัติในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้างของประโยครวม ประโยค
ซ้อน ลักษณะภาษาที่เป็นทางการ ก่ึงทางการและไม่เป็นทางการ และแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ  
กาพย์  และโคลงสี่สุภาพ 

� สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ตัวละครสําคัญ วิถีชีวิตไทย และคุณค่าที่
ได้รับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน  พร้อมทั้งสรุปความรู้ข้อคิดเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

จบชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 
� อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะได้ถูกต้องและเข้าใจ ตีความ  

แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่านได้ วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน แสดงความคิดเห็นโต้แย้งและเสนอ
ความคิดใหม่จากการอ่านอย่างมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองที่ อ่าน เขียนกรอบแนวคิด   
ผังความคิด  บันทึก  ย่อความ และเขียนรายงานจากสิ่งที่อ่าน สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้
ความคิดจากการอ่านมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ และนําความรู้ความคิดไป
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต มีมารยาท และมีนิสัยรักการอ่าน 

� เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ โดยใช้ภาษาได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ ย่อความจากสื่อทีม่ี
รูปแบบและเน้ือหาที่หลากหลาย เรียงความแสดงแนวคิดเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โวหารต่างๆ เขียนบันทึก  
รายงานการศึกษาค้นคว้าตามหลักการเขียนทางวิชาการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการอ้างอิง ผลิตผลงานของ
ตนเองในรูปแบบต่างๆ ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี รวมท้ังประเมินงานเขียนของผู้อ่ืนและนํามาพัฒนางาน
เขียนของตนเอง 
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� ต้ังคําถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองที่ฟังและดู มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟัง
และดู วิเคราะห์วัตถุประสงค์ แนวคิด การใช้ภาษา ความน่าเช่ือถือของเรื่องที่ฟังและดู ประเมินสิ่งที่ฟังและ
ดูแล้วนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต  มีทักษะการพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการโดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าว และเสนอแนวคิดใหม่อย่างมีเหตุผล  
รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด  

� เข้าใจธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษา และลักษณะของภาษาไทย ใช้คําและกลุ่มคํา
สร้างประโยคได้ตรงตามวัตถุประสงค์ แต่งคําประพันธ์ประเภทกาพย์ โคลง ร่ายและฉันท์ ใช้ภาษาได้
เหมาะสมกับกาลเทศะและใช้คําราชาศัพท์และคําสุภาพได้อย่างถูกต้อง วิเคราะห์หลักการ สร้างคําใน
ภาษาไทย อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทยและภาษาถิ่น  วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจาก
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

� วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์วรรณคดีเบ้ืองต้น รู้และเข้าใจ
ลักษณะเด่นของวรรณคดี ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมพ้ืนบ้าน เช่ือมโยงกับการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์และวิถีไทย ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ และนําข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
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สาระที่ 1  การอ่าน 
มาตรฐาน  ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนําไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี ตัวชี้วัดช่วงชั้น 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบท
ร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่อง
ที่อ่าน 
2. จับใจความสําคัญจากเรื่องที่อ่าน 
3. ระบุเหตุและผลและข้อเท็จจริงกับ
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 
4. ระบุและอธิบายคําเปรียบเทียบ 
และคําที่มีหลายความหมายในบริบท
ต่างๆ จากการอ่าน 
5. ตีความคํายากในเอกสารวิชาการ
โดยพิจารณาจากบริบท 
6 .  ร ะ บุ ข้ อ สั ง เ ก ต แ ล ะ ค ว า ม
สมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชัก
จูงโน้มน้าวใจ 
. ปฏิบัติตามคู่มือแนะนําวิธีการใช้งาน
ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในระดับที่
ยากขึ้น 
8. วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่าน
งานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนําไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิต 
9. มีมารยาทในการอ่าน 

1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อย
กรองได้ถูกต้อง 
2. จับใจความสําคัญ สรุปความ และ
อธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน 
3. เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจ
ในบทเรียนต่าง ๆ ที่อ่าน 
4. อภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อ
โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
5. วิ เคราะห์และจําแนกข้อเท็จจริง 
ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจาก
บทความที่อ่าน 
6. ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ การโน้ม
น้าว หรือความสมเหตุสมผลของงาน
เขียน 
7. อ่านหนังสือ บทความหรือคําประพันธ์
อย่างหลากหลาย และประเมินคุณคา่
หรื อแนวคิดที่ ไ ด้ จากการอ่านเ พื่อ
นําไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 
8. มีมารยาทในการอ่าน 

1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง
ได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน           
2. ระบุความแตกต่างของคําที่มีความหมาย
โดยตรง และความหมายโดยนัย  
3. ระบุใจความสําคัญและรายละเอียดของ
ข้อมูลที่สนับสนุน จากเรื่องที่อ่าน 
4. อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด  
ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน 
5. วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่าน
โดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้ อ่าน
เข้าใจได้ดีขึ้น    
6.  ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ ใช้
สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน   
7. วิจารณ์ความสมเหตุสมผลการลําดับความ
และความเป็นไปได้ของเรื่อง      
8. วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน        
9. ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิด 
ที่ได้จากงานเขียน อย่างหลากหลาย เพื่อ
นําไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 
1๐ มีมารยาทในการอ่าน 

1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง  
ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน   

2. ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน 
3. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่อง ที่อ่านในทุก ๆ ด้านอย่างมี
เหตุผล 

4.  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน และประเมินค่าเพื่อนํา
ความรู้ ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต 
5. วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องที่อ่าน 
และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล 
6.  ตอบคําถามจากการอ่านประเภทต่าง ๆ ภายในเวลาที่
กําหนด 

7.  อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก 
ย่อความ และรายงาน 
8. สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเล็กทรอนิกส์ 
และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และ
พัฒนาความรู้ทางอาชีพ 

9. มีมารยาทในการอ่าน 
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สาระที่ 2    การเขียน 
มาตรฐาน  ท  2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี ตัวชี้วัดช่วงชั้น 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  
2. เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคํา 
ถูกต้อง  ชัดเจน  เหมาะสม  และ
สละสลวย   
3. เขียนบรรยายประสบการณ์ 
โดยระบุสาระสําคัญและรายละเอียด
สนับสนุน 
4. เขียนเรียงความ 
5. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน 
6. เขียนแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ 
7. เขียนจดหมายส่วนตัว 
และจดหมายกิจธุระ 
8. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า      
และโครงงาน 
9. มีมารยาทในการเขียน 

1. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  
2. เขียนบรรยายและพรรณนา 
3. เขียนเรียงความ 
4. เขียนย่อความ 
5. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า  
6. เขียนจดหมายกิจธุระ 
7. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และ 
แสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง
ในเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล 
8. มีมารยาทในการเขียน 

1. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  
2. เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคําได้ถูกต้อง
ตามระดับภาษา   
3. เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ    
โดยเล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็น และทัศนคติ 
ในเรื่องต่าง ๆ 
4. เขียนย่อความ 
5. เขียนจดหมายกิจธุระ 
6. เขียนอธิบาย ชี้แจง  แสดงความคิดเห็น 
และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล 
7. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้  
ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ   
8. กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับความรู้และทักษะของตนเองที่
เหมาะสมกับงาน 
9 .  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและ
โครงงาน 
1๐. มีมารยาทในการเขียน 

1. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ  ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูลและสาระสําคัญ
ชัดเจน     
2. เขียนเรียงความ       
3. เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบ และเนื้อหาหลากหลาย   
4. ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ   
5. ประเมินงานเขียนของผู้อื่น แล้วนํามาพัฒนางานเขียนของ
ตนเอง 
6. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจตามหลักการ
เขียนเชิงวิชาการ และใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่าง
ถูกต้อง 
7.  บันทึกการศึกษาค้นคว้า  เพื่อนําไปพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ําเสมอ    
8. มีมารยาทในการเขียน 
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สาระที่ 3    การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน  ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี ตัวชี้วัดช่วงชั้น 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1. พูดสรุปใจความสําคัญ 
ของเรื่องที่ฟังและดู 
2. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู 
3 .  พูดแสดงความคิด เ ห็นอ ย่ าง
สร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู 
4. ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่
มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ 
5. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ 
ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และ
การสนทนา 
6. มีมารยาทในการฟัง การดู และ
การพูด 

1. พูดสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่ฟัง
และดู 
2. วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และ
ความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่าง 
ๆ 
3. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู
อ ย่ า งมี เ ห ตุ ผล  เ พื่ อ นํ า ข้ อคิ ด ม า
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต 
4. พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
5. พูดรายงานเ รื่องหรือประเด็นที่
ศึกษาค้นคว้า 
6. มีมารยาทในการฟัง การดู และการ
พูด 

1. แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่อง 
จากการฟังและการดู 
2. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู        
เพื่อนําข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดําเนิน 
ชีวิต 
3. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา 
ค้นคว้า จากการฟัง  การดู  และการสนทนา
4 .  พู ด ใ น โ อก า ส ต่ า ง  ๆ  ไ ด้ ต ร ง ต า ม
วัตถุประสงค์ 
5. พูดโน้มน้าวโดยนําเสนอหลักฐานตาม 
ลําดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผล และน่าเชื่อถือ 
6. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

1. สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู   
2. วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือ         
จากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล 
3. ประเมินเรื่องที่ ฟังและดูแล้วกําหนดแนวทางนําไป
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต 
4. มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู 
5. พูดในโอกาสต่าง ๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจ
และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม 
6. มีมารยาทในการฟัง การดู  
และการพูด 

 
 
 
 



37 
 

  

 
สาระที่ 4    หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ท 4.1   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1. อธิบายลักษณะของเสียง         
ในภาษาไทย 
2. สร้างคําในภาษาไทย 
3. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ 
ของคําในประโยค 
4. วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษา
พูดและภาษาเขียน 
5.  แต่งบทร้อยกรอง 
6. จําแนกและใช้สํานวนที่เป็นคํา
พังเพยและสุภาษิต 

1. สร้างคําในภาษาไทย 
2. วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ 
ประโยครวมและประโยคซ้อน 
3. แต่งบทร้อยกรอง 
4. ใช้คําราชาศัพท์ 
5. รวบรวมและอธิบายความหมาย  
ของคํ าภาษาต่างประเทศที่ ใ ช้ ใน
ภาษาไทย 

1. จําแนกและใช้คําภาษาต่างประเทศ      
ที่ใช้ในภาษาไทย 
2. วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน 
3. วิเคราะห์ระดับภาษา 
4. ใช้คําทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ 
5. อธิบายความหมายคําศัพท์ทาง 
วิชาการและวิชาชีพ 
6. แต่งบทร้อยกรอง 

1. อธิบายธรรมชาติของภาษาพลังของภาษา และลักษณะ 
ของภาษา 
2. ใช้คําและกลุ่มคําสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ 
3. ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคล 
รวมทั้งคําราชาศัพท์อย่างเหมาะสม 
4. แต่งบทร้อยกรอง 
5. วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ 
และภาษาถิ่น 
6. อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างคําในภาษาไทย   
7. วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สาระที่ 5    วรรณคดีและวรรณกรรม 
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มาตรฐาน ท 5.1  เขา้ใจและแสดงความคิดเหน็ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1 .  ส รุ ป เ นื้ อ ห า ว ร ร ณ ค ดี แ ละ
วรรณกรรมที่อ่าน 
2. วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม
ที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ 
3. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน 
4. สรุปความรู้และข้อคิดจากการ
อ่าน  เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
5. ท่องจําบทอาขยานตามที่กําหนด  
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความ
สนใจ 

1. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม
ที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น 
2.  วิ เคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี
วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นที่
อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ 
3. อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และ
วรรณกรรมที่อ่าน 
4. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน  
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
5. ท่องจําบทอาขยานตามที่กําหนด 
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความ
สนใจ 

1. สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม และ
วรรณกรรมท้องถิ่น ในระดับที่ยากยิ่งขึ้น 
2. วิเคราะห์วิถีไทย และคุณค่าจากวรรณคดี  
และวรรณกรรมที่อ่าน  
3. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน เพื่อ
นําไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตจริง 
4. ท่องจําและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่
กําหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความ
สนใจและนําไปใช้อ้างอิง 

1. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมตาม
หลักการวิจารณ์เบื้องต้น 
2. วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการ
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต 
3. วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดี
และวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
4. สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
5. รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้าน และอธิบายภูมิปัญญาทาง
ภาษา 
6. ท่องจําและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กําหนด และบท
ร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ  และนําไปใช้อ้างอิง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
 

ทําไมต้องเรียนคณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์มบีทบาทสําคัญย่ิงต่อความสําเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 เน่ืองจากคณิตศาสตร์ 

ช่วยให้มนุษย์มคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา
หรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์วางแผนตัดสินใจแก้ปญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยังเป็นเคร่ืองมือใน
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทยีมกับนานาชาติการศึกษาคณิตศาสตร์จึง
จําเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจรญิก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ฉบับน้ีจัดทําขึ้นโดยคํานึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมทีักษะที่จําเป็นสําหรับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นสําคัญ น่ันคือ การเตรียมผู้เรียนให้มีทกัษะด้านการคิดวิเคราะห์การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร และการร่วมมือ ซึ่งจะส่งผลให้
ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ สภาพแวดล้อม สามารถแข่งขัน
และอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ทั้งน้ีการจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์ที่ประสบความสําเร็จน้ันจะต้องเตรียม
ผู้เรียนให้มคีวามพร้อมที่จะเรยีนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพเมื่อจบ การศึกษา หรือสามารถศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังน้ันสถานศึกษาควรจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมตา ศกัยภาพของผู้เรียน 

 
เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดเป็น 3 สาระ ได้แก่ จํานวนพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต 
และสถิติและความน่าจะเป็น 

� จํานวนและพีชคณิต  เรียนรู้เก่ียวกับระบบจํานวนจริง สมบัติเก่ียวกับจํานวนจริง 
อัตราส่วนร้อยละ การประมาณค่า การแก้ปัญหาเก่ียวกับจํานวน การใช้จํานวนในชีวิตจริง แบบรูป 
ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน เซต ตรรกศาสตร์ นิพจน์ เอกนาม พหุนาม สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ 
ดอกเบ้ียและมูลค่าของเงิน ลําดับและอนุกรม และการนําความรู้เก่ียวกับจํานวนและพีชคณิตไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ 

� การวัดและเรขาคณิต  เรียนรู้เก่ียวกับความยาว ระยะทาง นํ้าหนัก พ้ืนที่ ปริมาตรและ
ความจุ เงินและเวลา หน่วยวัดในระบบต่างๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ รูปเรขาคณิต 
การนึกภาพ แบบจําลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิตในเร่ืองการเลื่อน
ขนาน การสะท้อน การหมุน และการนําความรู้เก่ียวกับการวัดและเรขาคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
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�  สถิติและความน่าจะเป็น  เรียนรู้เก่ียวกับการต้ังคําถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การคํานวณค่าสถิติ การนําสนอและการแปลผลสําหรับข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หลักการนับ
เบ้ืองต้น ความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ และช่วยในการตัดสินใจ 

คุณภาพผู้เรยีน 
 

จบชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 
� มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับจํานวนจริง ความสัมพันธ์ของจํานวนจริง สมบัติของจํานวน

จริงและใช้ความรู้ความเข้าใจน้ีในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
� มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอัตราส่วน  สัดส่วน และร้อยละ และใช้ความรู้ความเข้าใจน้ีใน

การแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
� มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเลขยกกําลังที่มีเลขช้ีกําลังเป็นจํานวนเต็ม และใช้ความรู้ความ

เข้าใจน้ี ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
� มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

และอสมการเชิงเส้นสองตัวแปรเดียว และใช้ความรู้ความเข้าใจน้ีในการแก้ปัญหาในชีวิต
จริง 

� มีความรู้ความเข้าใจและใช้ความรู้เก่ียวกับคู่อันดับ กราฟของความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
กําลังสอง และใช้ความรู้ความเข้าใจเหล่าน้ีในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

� มีความรู้ความเข้าใจทางเรขาคณิตและใช้เครื่องมือ  เช่น  วงเวียนและสันตรง รวมท้ัง
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืน ๆ เพ่ือสร้าง
รูปเรขาคณิต ตลอดจนนําความรู้เก่ียวกับการสร้างน้ีไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิต
จริง 

� มีความรู้ความเข้าใจและใช้ความรู้ความเข้าใจน้ีในการหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต
สองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 

� มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย 
และทรงกลม และใช้ความรู้ความเข้าใจน้ีในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

� มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสมบัติของเส้นขนาน รูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการรูป
สามเหลี่ยมคล้าย  ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ และนําความรู้ความเข้าใจน้ีไปใช้ 
ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

� มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการแปลงทางเรขาคณิตและนําความรู้ความเข้าใจน้ีไปใช้ใน
การแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

� มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติและนําความรู้ความเข้าใจน้ีไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง 

� มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมและนาํความรู้ความเข้าใจน้ีไปใช้ใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
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� มีความรู้ความเข้าใจทางสถิติในการนําเสนอข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมาย
ข้อมูลที่เก่ียวขอ้งกับแผนภาพจุด แผนภาพต้น-ใบ ฮิสโทแกรม ค่ากลางของข้อมูล และ
แผนภาพกล่อง และใช้ความรู้ความเข้าใจน้ี รวมทั้งนําสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

� มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความน่าจะเป็นและใช้ในชีวิตจริง 
 
จบชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 

� เข้าใจและใช้ความรู้เก่ียวกับเซตและตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น ในการสื่อสาร และสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์  

� เข้าใจและใช้หลักการนับเบ้ืองต้น การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่ ในการแก้ปัญหาและนํา
ความรู้เก่ียวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 

� นําความรู้เก่ียวกับเลขยกกําลัง ฟังก์ชัน ลําดับและอนุกรมไปใช้ในการแก้ปัญหา รวมทั้งปัญหา
เก่ียวกับดอกเบ้ียและมูลค่าของเงิน 

� เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล นําเสนอข้อมูล และแปลความหมายข้อมูล
เพ่ือประกอบการตัดสิน 
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สาระที่ 1  จํานวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจํานวน ระบบจํานวน การดําเนินการของจํานวนผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ สมบัติของการดําเนินการ และนําไปใช้ 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1. เข้าใจจํานวนตรรกยะและ
ความสัมพันธ์ของ จํานวนตรรกยะ 
และใช้สมบัติของจํานวนตรรกยะใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ 
ปัญหาในชีวิตจริง  
2. เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยก
กําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนเต็ม
บวกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 
3. เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน 
สัดส่วน และ รอ้ยละ ในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปญัหาใน
ชีวิตจริง 

1. เข้าใจและใช้สมบัติเลขยกกําลังที่มี
เลขชี้กําลัง เป็นจํานวนเต็มในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และปัญหาใน
ชีวิตจริง 
2. เข้าใจจํานวนจริงและความสัมพันธ์
ของจํานวนจริง และใช้สมบัติจํานวน
จริงในการแก้ปัญหาในคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 

- 1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์
เบื้องต้น ในการสื่อสารและสือ่ ความหมายทางคณิตศาสตร์  
2. เข้าใจความหมายและใช้สมบัติเกี่ยวกับการ บวก การลบ 
การคูณ การเทา่กัน และการไม่เท่ากันของจํานวนจริงในรูป
กรณฑ์และจํานวนจริงในรูปเลขยกกําลังที่มเีลขชี้กําลัง เป็น
จํานวนตรรกยะ 
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สาระที่ 1  จํานวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน ลําดับละอนุกรม และนําไปใช ้    
              

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

- 1. เข้าใจหลักการดําเนินการของ 
พหุนาม และใช้พหุนามในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
2. เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามที่มีดีกรีสองในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร ์ 

1. เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของ 
พหุนาม ที่มีดีกรีสูงกว่าสองในการแก้ปัญหา 
คณิตศาสตร์ 
2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชัน 
กําลังสอง ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

1. ใช้ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชันอธิบาย สถานการณ์ที ่
กําหนด 
2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับลําดับและอนุกรม ไปใช้ 
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สาระที่ 1  จํานวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.3  ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่กําหนดให้ 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1. เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากัน  
และสมบัติ ของจํานวน เพื่อ
วิเคราะห์และปัญหา คณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง  
2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟ
ในการ แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง  
3. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์เชิง เส้นในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปญัหาใน
ชีวิตจริง 

- 1. เข้าใจและใช้สมบัติของการไม่เท่ากันเพื่อ 
วิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยใช้อสมการเชิง 
เส้นตัวแปรเดียว 
2. ประยุกต์ใช้สมการกําลังสองตัวแปรเดียว
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
3. ประยุกต์ใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปรในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน
ในการแก้ปัญหา  
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สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดและนําไปใช้ 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

- 1. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวและ 
ปริซึมและทรงกระบอกในการ 
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ ปัญหาชีวิต 
จริง 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของ 
ปริซึม และทรงกระบอกในการ 
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และปัญหาใน 
ชีวิตจริง 

 1. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวของ
พีระมิด กรวย และทรงกลมในการแก้ปัญหา 
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของ
พีระมิด กรวย และทรงกลมในการแก้ปัญหา 
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

- 
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สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.2  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนําไปใช้ 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1. ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและ
เครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง 
รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad หรือ โปรแกรม
เรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสรา้งรูป 
เรขาคณิต ตลอดจนนําความรู้
เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
2. เข้าใจและใช้ความรู้ทางเรขาคณิต
ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและรูป
เรขาคณิตสามมิติ 
 

1. ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียน
และสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad หรือ โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อ
สร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนนําความรู้เกี่ยวกับการสร้าง
นี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิต จริง 
2. นําความรู้เกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนานและรูป
สามเหลี่ยมไปใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
3. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิต
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
4. เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุก
ประการในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปญัหาในชีวิต
จริง 
5. เข้าใจและใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสและบทกลบัในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปญัหาในชีวิตจริง 
 

1. เข้าใจและใช้ความรู้ทางเรขาคณิตใน
การ วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรูป 
เรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิต 
2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน 
ตรีโกณมิติในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และ ปัญหาในชีวิตจริง 
3. เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

- 
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สาระที่ 3  เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 3.1  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติใน
การนําเสนอข้อมูลและแปล
ความหมายข้อมูล รวมทั้งนําสถิติไป
ใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่ 
เหมาะสม 

1. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการ
นําเสนอ ข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมูล
จากแผนภาพจุด แผนภาพต้น-ใบ ฮิส
โทแกรม และค่ากลาง ของข้อมูล และ
แปลความหมายผลลัพธ์ รวมทั้งนําสถิติ
ไปใช้ในชีวิตจริง โดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

- 1. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนําเสนอข้อมูล และ
แปลความหมายของค่าสถิติเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
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สาระที่ 3   เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 3.2   เข้าใจหลกัการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนําไปใช้ 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

- - 1. เข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่มและนําผลที่
ได้ ไปหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

1. เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ การเรียง
สับเปลี่ยน และการจัดหมู่ในการแก้ปัญหา 
2. หาความน่าจะเป็นและนําความรู้เกี่ยวกับความน่าจะ
เป็นไปใช้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
 
ทําไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองมากที่สุด เพ่ือให้ได้ทั้ง 
กระบวนการและความรู้จากวิธีการสังเกต การสํารวจตรวจสอบ การทดลอง แล้วนําผลที่ได้มาจัดระบบเป็น
หลักการ แนวคิด และองค์ความรู้ การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมีเป้าหมายที่สําคัญ ดังน้ี 

1. เพ่ือให้เข้าใจหลักการ ทฤษฎี และกฎที่เป็นพ้ืนฐานในวิชาวิทยาศาสตร์  
2. เพ่ือให้เข้าใจขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์และข้อจํากัดในการศึกษาวิชา
วิทยาศาสตร์  
3. เพ่ือให้มีทักษะที่สําคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางเทคโนโลยี  
4. เพ่ือให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์และ
สภาพแวดล้อม ในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน  
5. เพ่ือนําความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
และการดํารงชีวิต  
6. เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา และการจัดการ
ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ 
7. เพ่ือให้เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้ 
กับกระบวนการมีทักษะสําคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหา
ความรู้และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทํากิจกรรมด้วยการ
ลงมือปฏิบัติ จริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับช้ัน โดยกําหนดสาระสําคัญ ดังน้ี  

✧ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู้เก่ียวกับชีวิตในสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต การ
ดํารงชีวิต ของมนุษย์และสัตว์ การดํารงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  

✧ วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรู้เก่ียวกับ ธรรมชาติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร การ
เคลื่อนที่ พลังงาน และคลื่น  

✧ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรียนรู้เก่ียวกับองค์ประกอบของเอกภพ ปฏิสัมพันธ์ ภายใน
ระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ ระบบโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา กระบวนการ เปลี่ยนแปลงลมฟ้า
อากาศ และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

✧ เทคโนโลยี 
 ● การออกแบบและเทคโนโลยี เรียนรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยี อย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม  
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● วิทยาการคํานวณ เรียนรู้เก่ียวกับการคิดเชิงคํานวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน
การ แก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ผู้เรียนจะได้เรียนรู้สาระสําคัญ ดังน้ี  
✧ ชีววิทยา เรียนรู้เก่ียวกับ การศึกษาชีววิทยา สารที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต เซลล์ ของ

สิ่งมีชีวิต พันธุกรรมและการถ่ายทอด วิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงสร้างและการทํางาน 
ของส่วนต่าง ๆ ในพืชดอก ระบบและการทํางานในอวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์ และมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตและ 
สิ่งแวดล้อม  

✧เคมี เรียนรู้เก่ียวกับ ปริมาณสาร องค์ประกอบและสมบัติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร 
ทักษะและการแก้ปัญหาทางเคมี  

✧ ฟิสิกส์ เรียนรู้เก่ียวกับ ธรรมชาติและการค้นพบทางฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่และพลังงาน  
✧ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เรียนรู้เก่ียวกับ โลกและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา 

ข้อมูลทางธรณีวิทยาและการนําไปใช้ประโยชน์การถ่ายโอนพลังงานความร้อนของโลก การเปลี่ยนแปลง 
ลักษณะลมฟ้าอากาศกับการดํารงชีวิตของมนุษย์โลกในเอกภพ และดาราศาสตร์กับมนุษย์ 

 
คุณภาพผู้เรยีน 

 
จบชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 

� เข้าใจลักษณะและองค์ประกอบที่สําคัญของเซลล์สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของการ ทํางานของ 
ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์การดํารงชีวิตของพืช การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลง
ของ ยีนหรือโครโมโซม และตัวอย่างโรคท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ประโยชน์และผลกระทบ
ของ สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศ
และการ ถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต 

� เข้าใจองค์ประกอบและสมบัติของธาตุ สารละลาย สารบริสุทธ์ิสารผสม หลักการแยกสาร การ 
เปลี่ยนแปลงของสารในรูปแบบของการเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมีและ 
สมบัติทางกายภาพ และการใช้ประโยชน์ของวัสดุประเภทพอลิเมอร์เซรามิก และวัสดุผสม 

� เข้าใจการเคลื่อนที่ แรงลัพธ์และผลของแรงลัพธ์กระทําต่อวัตถุ โมเมนต์ของแรง แรงที่ปรากฏใน 
ชีวิตประจําวัน สนามของแรง ความสัมพันธ์ของงาน พลังงานจลน์พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์ 
พลังงาน การถ่ายโอนพลังงาน สมดุลความร้อน ความสัมพันธ์ของปริมาณทางไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้าใน
บ้าน พลังงานไฟฟ้า และหลักการเบ้ืองต้นของวงจรอิเล็กทรอนิกส 

� เข้าใจสมบัติของคลื่น และลักษณะของคลื่นแบบต่าง ๆ แสง การสะท้อน การหักเหของแสงและ 
ทัศนอุปกรณ์ 

� เข้าใจการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์การเกิดฤดูการเคลื่อนที่ ปรากฏของดวงอาทิตย์ 
การเกิดข้างขึ้นข้างแรม การข้ึนและตกของดวงจันทร์การเกิดนํ้าขึ้นนํ้าลง ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 
และ ความก้าวหน้าของโครงการสํารวจอวกาศ 
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� เข้าใจลักษณะของช้ันบรรยากาศ องค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลต่อลมฟ้าอากาศ การเกิดและ 
ผลกระทบของพายุฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน การพยากรณ์อากาศ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
พุทธศักราช 2563 | 14 ภูมิอากาศโลก กระบวนการเกิดเช้ือเพลิงซากดึกดําบรรพ์และการใช้ประโยชน์ 
พลังงานทดแทนและการใช้ ประโยชน์ลักษณะโครงสร้างภายในโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง ทาง
ธรณีวิทยาบนผิวโลก ลักษณะช้ันหน้า ตัดดิน กระบวนการเกิดดิน แหล่งนํ้าผิวดิน แหล่งนํ้าใต้ดิน 
กระบวนการเกิดและผลกระทบของภัยธรรมชาติ และธรณีพิบัติภัย  

� เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี 
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพ่ือเลือกใช้เทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบ ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะ และทรัพยากรเพ่ือออกแบบและสร้าง ผลงานสําหรับการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจําวัน หรือการประกอบอาชีพ โดยใช้กระบวนการออกแบบ เชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้ง คํานึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา 

� นําข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ประเมิน นําเสนอข้อมูล และสารสนเทศได้ 
ตามวัตถุประสงค์ใช้ทักษะการคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย 
เพ่ือช่วยในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม 

� ต้ังคําถามหรือกําหนดปัญหาที่เช่ือมโยงกับพยานหลักฐาน หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการ 
กําหนดและควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนคําตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐาน ที่สามารถนําไปสู่การ
สํารวจ ตรวจสอบ ออกแบบและลงมือสํารวจตรวจสอบโดยใช้วัสดุและเครื่องมือ ที่เหมาะสม เลือกใช้
เครื่องมือและ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่
ได้ผลเที่ยงตรงและ ปลอดภัย  

� วิ เคราะห์และประเมินความสอดคล้องของข้อมูลที่ ไ ด้จากการสํารวจตรวจสอบจาก 
พยานหลักฐาน โดยใช้ความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการแปลความหมายและลงข้อสรุป และ
สื่อสาร ความคิด ความรู้จากผลการสํารวจตรวจสอบหลากหลายรูปแบบ หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือให้ผู้อ่ืน เข้าใจได้อย่างเหมาะสม 

� แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ในสิ่งที่จะเรียนรู้มีความคิด 
สร้างสรรค์เก่ียวกับเร่ืองที่จะศึกษาตามความสนใจของตนเอง โดยใช้เครื่องมือและวิธีการ ที่ให้ได้ผลถูกต้อง 
เช่ือถือได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นของ ตนเอง รับฟังความคิดเห็น 
ผู้อ่ืน และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบ เมื่อมีข้อมูล และประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมขึ้นหรือโต้แย้ง
จาก เดิม  

� ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจําวันใช้ความรู้และ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ แสดงความช่ืนชม 
ยก ย่อง และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น เข้าใจผลกระทบทั้งด้านบวกและ ด้านลบของการพัฒนาทาง 
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วิทยาศาสตร์ต่อสิ่งแวดล้อมและต่อบริบทอ่ืน ๆ และศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ทําโครงงานหรือสร้างช้ินงาน
ตาม ความสนใจ 

� แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ  
 
จบชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 

� เข้าใจการลําเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์กลไกการรักษาดุลยภาพของ มนุษย์ภูมิคุ้มกันใน 
ร่างกายของมนุษย์และความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน การใช้ประโยชน์จากสาร ต่าง ๆ ที่พืชสร้างขึ้น 
การ ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ ที่ทําให้เกิดความ
หลากหลายของ สิ่งมีชีวิต ความสําคัญและผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอต่อมนุษย์สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม  

� เข้าใจความหลากหลายของไบโอมในเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ ของโลก การเปลี่ยนแปลง แทนที่ใน 
ระบบนิเวศ ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการ อนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

� เข้าใจชนิดของอนุภาคสําคัญที่เป็นส่วนประกอบในโครงสร้างอะตอม สมบัติบางประการของธาตุ 
การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ ชนิดของแรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาคและสมบัติต่าง ๆ ของสารที่มี 
ความสัมพันธ์กับแรงยึดเหน่ียว พันธะเคมีโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์การเกิดปฏิกิริยาเคมีปัจจัยที่มี 
ผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและการเขียนสมการเคม 

� เข้าใจปริมาณที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ความสัมพันธ์ระหว่างแรง มวลและความเร่งผลของ 
ความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ แรงโน้มถ่วง แรงแม่เหล็ก ความสัมพันธ์ระหว่าง 
สนามแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้า และแรงภายในนิวเคลียส 

� เข้าใจพลังงานนิวเคลียร์ ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและพลังงาน การเปลี่ยนพลังงานทดแทน 
เป็นพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยีด้านพลังงาน การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่น การได้
ยิน ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับเสียง สีกับการมองเห็นสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และประโยชน์ของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า 

� เข้าใจการแบ่งช้ันและสมบัติของโครงสร้างโลก สาเหตุ และรูปแบบการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีที่ 
สัมพันธ์กับการเกิดลักษณะธรณีสัณฐาน สาเหตุกระบวนการเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟ ระเบิด สึนามิ
ผลกระทบ แนวทางการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

� เข้าใจผลของแรงเน่ืองจากความแตกต่างของความกดอากาศ แรงคอริออลิส ที่มีต่อการ 
หมุนเวียนของอากาศ การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลที่มีต่อภูมิอากาศ ความสัมพันธ์ของ 
การหมุนเวียนของอากาศ และการหมุนเวียนของกระแสนํ้าผิวหน้าในมหาสมุทร และผลต่อลักษณะลมฟ้า 
อากาศ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศโลก และแนวปฏิบัติ 
เพ่ือลดกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก รวมทั้งการแปลความหมายสัญลักษณ์
ลม ฟ้าอากาศที่สําคัญจากแผนที่อากาศ และข้อมูลสารสนเทศ 
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� เข้าใจการกําเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพ หลักฐานที่ 
สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง ประเภทของกาแล็กซีโครงสร้างและองค์ประกอบของ กาแล็กซีทางช้างเผือก 
กระบวนการเกิดและการสร้างพลังงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของ ดาวฤกษ์และความสัมพันธ์ 
ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์ความสัมพันธ์ระหว่างสีอุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาว 
ฤกษ์วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของ ดาวฤกษ์กระบวนการเกิดระบบสุริยะ การ
แบ่ง เขตบริวารของดวงอาทิตย์ลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอ้ือต่อการดํารงชีวิต การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ
และผล ที่มีต่อโลก รวมทั้งการสํารวจอวกาศและ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

� ระบุปัญหา ต้ังคําถามที่จะสํารวจตรวจสอบ โดยมีการกําหนดความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปร
ต่าง ๆ สืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง ต้ังสมมติฐานที่เป็นไปได้หลายแนวทาง ตัดสินใจเลือก ตรวจสอบ
สมมติฐานที่ เป็นไปได 

� ต้ังคําถามหรือกําหนดปัญหาที่อยู่บนพ้ืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ที่ 
แสดงให้เห็นถึงการใช้ความคิดระดับสูงที่สามารถสํารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้า ได้อย่างครอบคลุม
และ เช่ือถือได้สร้างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณ์สิ่งที่จะพบ เพ่ือนํา ไปสู่การสํารวจตรวจสอบ 
ออกแบบวิธีการสํารวจตรวจสอบตามสมมติฐานที่กําหนดไว้ได้อย่างเหมาะสม มีหลักฐานเชิงประจักษ์ เลือก 
วัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งวิธีการในการสํารวจตรวจสอบอย่างถูกต้อง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และบันทึก 
ผลการสํารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบ 

� วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของข้อสรุปเพ่ือตรวจสอบกับ 
สมมติฐานที่ต้ังไว้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงวิธีการสํารวจตรวจสอบ จัดกระทําข้อมูล และนําเสนอข้อมูล 
ด้วยเทคนิควิธีที่เหมาะสม สื่อสารแนวคิด ความรู้จากผลการสํารวจตรวจสอบ โดยการพูด เขียน จัดแสดง 
หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจโดยมีหลักฐานอ้างอิง หรือมีทฤษฎีรองรับ 

� แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ในการสืบเสาะหาความรู้โดย ใช้
เครื่องมือและวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้อง เช่ือถือได้มีเหตุผลและยอมรับได้ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาจมี 
การเปลี่ยนแปลงได 

� แสดงถึงความพอใจและเห็นคุณค่าในการค้นพบความรู้ พบคําตอบ หรือแก้ปัญหาได้ทํางาน 
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์แสดงความคิดเห็นโดยมีข้อมูลอ้างอิงและเหตุผลประกอบ เก่ียวกับผลของการ 
พัฒนาและการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรมต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และยอมรับฟัง
ความ คิดเห็นของผู้อ่ืน 

� เข้าใจความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ 
และ การพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า ผลของเทคโนโลยีต่อ
ชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

� ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ใน 
ชีวิตประจําวัน ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดํารงชีวิต และการ
ประกอบ อาชีพ แสดงความช่ืนชม ภูมิใจ ยกย่อง อ้างอิงผลงาน ช้ินงานที่เป็นผลมาจาก ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการ พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ทําโครงงานหรือ สร้างช้ินงานตามความสนใจ 

� แสดงความซาบซึ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า เสนอตัวเองร่วมมือปฏิบัติกับชุมชนในการป้องกัน ดูแล ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
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� วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยีได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงของ 
เทคโนโลยีความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพ่ือเลือกใช้เทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบ ต่อชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และ 
สิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะ ทรัพยากรเพ่ือออกแบบ สร้างหรือพัฒนาผลงาน สําหรับแก้ปัญหาท่ีมี 
ผลกระทบต่อสังคม โดยใช้กระบวนการออกแบบ เชิงวิศวกรรม ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและ
นําเสนอ ผลงาน เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และ เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งคํานึงถึง
ทรัพย์สินทาง ปัญญา 

� ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือ 
รวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อ่ืน มาประยุกต์ใช้สร้างความรู้ใหม่ เข้าใจ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดําเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และใช้อย่างปลอดภัย มี 
จริยธรรม  

 
รายวิชาเพิ่มเติม  
สาระชีววิทยา  
1. เข้าใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สารที่เป็น  

องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต กล้องจุลทรรศน์โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 
การลําเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์การแบ่งเซลล์และการหายใจระดับเซลล์  

2. เข้าใจการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติและหน้าที่ของ 
สารพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐานข้อมูลและแนวคิด เก่ียวกับวิวัฒนาการ
ของ สิ่งมีชีวิต ภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก การเกิดสปีชีส์ใหม่ความหลากหลายทางชีวภาพ กําเนิดของ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และอนุกรมวิธาน รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์  
  3. เข้าใจส่วนประกอบของพืช การแลกเปลี่ยนแก๊สและคายนํ้าของพืช การลําเลียงของพืช การ 
สังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธ์ุของพืชดอกและการเจริญเติบโต และการตอบสนองของพืช รวมทั้งนํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
  4. เข้าใจการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส การลําเลียงสาร
และการหมุนเวียนเลือด ภูมิคุ้มกันของร่างกาย การขับถ่าย การรับรู้และการตอบสนอง การเคลื่อนที่การ
สืบพันธ์ุ และการเจริญเติบโต ฮอร์โมนกับการรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรม ของสัตว์รวมท้ังนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์  
  5. เข้าใจแนวคิดเก่ียวกับระบบนิเวศ กระบวนการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียน สารใน
ระบบนิเวศ ความหลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ประชากรและ
รูปแบบ การเพ่ิมของประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้
ประโยชน์ และแนวทางการแก้ไขปัญหา  

สาระเคมี  
1. เข้าใจโครงสร้างอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมีและสมบัติของ 

สาร แก๊สและสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของสารประกอบอินทรีย์และพอลิเมอร์รวมทั้งการนํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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2. เข้าใจการเขียนและการดุลสมการเคมีปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
สมดุลในปฏิกิรยิาเคมีสมบัติและปฏิกิริยาของกรด-เบส ปฏิกิริยารีดอกซ์และเซลล์เคมีไฟฟ้า รวมทั้งการนํา 
ความรู้ไปใช้ประโยชน์  

 3. เข้าใจหลักการทําปฏิบัติการเคมีการวัดปริมาณสาร หน่วยวัดและการเปลี่ยนหน่วย การคํานวณ 
ปริมาณของสาร ความเขม้ข้นของสารละลาย รวมทั้งการบูรณาการความรู้และทักษะในการอธิบาย 
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวันและการแก้ปัญหาทางเคมี  

สาระฟสิิกส์  
1. เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรงแรงและกฎการ 

เคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทานสมดุลกลของวัตถุงานและกฎการอนุรักษ์พลังงาน
กล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์  

2. เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน 
ปรากฏการณ์ ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับแสง รวมท้ังนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์  

3. เข้าใจแรงไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกฎ 
ของโอห์ม วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้าและกําลังไฟฟ้า การเปลี่ยนพลังงานทดแทน เป็นพลังงาน
ไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กที่กระทาํกับประจุไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า การเหน่ียวนํา แม่เหลก็ไฟฟ้า
และกฎ ของฟาราเดย์ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสื่อสาร รวมท้ัง นําความรู้ไปใช้
ประโยชน์  

4. เข้าใจความสัมพันธ์ของความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร สภาพยืดหยุ่น
ของ วัสดุและมอดุลัสของยัง ความดันในของไหล แรงพยุง และหลักของอาร์คิมีดีส ความตึงผิวและแรงหนืด
ของ ของเหลว ของไหลอุดมคติและสมการแบร์นูลลีกฎของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอุดมคติและพลังงานใน 
ระบบ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะ ของคลื่นและอนุภาค กัมมันตภาพรังสี 
แรงนิวเคลียรป์ฏิกิริยานิวเคลียร์พลังงานนิวเคลียร์ฟิสิกสอ์นุภาค รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ  
1. เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ธรณีพิบัติภัยและผลต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งการศึกษาลําดับช้ันหิน ทรัพยากรธรณีแผนที่ และการนําไปใช้ประโยชน์  
2. เข้าใจสมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การหมุนเวียนของนํ้า ใน

มหาสมุทร การเกิดเมฆ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
พยากรณ์อากาศ  

3. เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซีดาวฤกษ์และ 
ระบบสุริยะ ความสมัพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์จากการศึกษาตําแหน่ง ดาวบนทรงกลมฟ้าและ
ปฏิสัมพันธ์ ภายในระบบสุริยะ รวมท้ังการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ ในการดํารงชีวิต
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สาระที่ 1  วิทยาศาสตรช์ีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต  และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การ
ถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 
- - 

 
1. อธิบายปฏิสัมพันธ์ของ องค์ประกอบของ
ระบบนิเวศที่ได้ จากการสํารวจ  
2. อธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต รูปแบบต่างๆในแหล่ง
ที่อยู่ เดียวกันที่ได้จากการสํารวจ  
3. สร้างแบบจาํลองในการอธิบาย การ
ถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร  
4. อธิบายความสัมพันธ์ของ ผู้ผลิต ผู้บริโภค 
และผู้ย่อยสลาย สารอินทรีย์ในระบบนิเวศ 
5. อธิบายการสะสมสารพิษใน สิ่งมีชีวิตใน
โซ่อาหาร 
6. ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของ สิ่งมีชีวิต 
และสิ่งแวดล้อมใน ระบบนิเวศ โดยไม่
ทําลายสมดุล ของระบบนิเวศ 

1. สืบค้นข้อมูลและอธิบาย ความสัมพันธ์ของสภาพทาง 
ภูมิศาสตร์บนโลกกับความ หลากหลายของไบโอม และ 
ยกตัวอย่างไบโอมชนิดต่าง ๆ  
2. สืบค้นข้อมูล อภิปรายสาเหตุ และยกตัวอย่างการ
เปลี่ยนแปลง แทนที่ของระบบนิเวศ 
3. สืบค้นข้อมูล อธิบายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับการ 
เปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางกายภาพและทาง
ชีวภาพที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ  
4. สืบค้นข้อมูลและอภิปราย เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบ
ที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
นําเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
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สาระที่ 1 วิทยาศาสตรช์ีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารเข้าและออก จากเซลล ์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และ
มนุษย์ที่ทํางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทํางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1. เปรียบเทียบรูปร่าง ลักษณะ และ
โครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์
สัตว์รวมทั้งบรรยายหน้าที่ของผนัง
เซลล ์เยื่อหุ้มเซลล ์ไซโทพลาซึม
นิวเคลียส แวควิโอล ไมโทคอนเดรีย
และคลอโรพลาสต์  
2. ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง ศึกษา
เซลลแ์ละโครงสร้างต่าง ๆ ภายใน
เซลล ์ 
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง 
รูปร่างกับการทําหน้าที่ของเซลล ์ 
4. อธิบายการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต 
โดยเริ่มจากเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ 
ระบบอวัยวะจนเป็นสิ่งมีชีวิต 
5. อธิบายกระบวนการแพร่และ 
ออสโมซิสจากหลักฐานเชิง ประจักษ์ 
และยกตัวอย่างการ แพร่และออสโม
ซิสใน ชีวิตประจําวัน  
6. ระบุปัจจัยทีจ่ําเป็นในการ 
สังเคราะห์ด้วยแสงและผลผลติที่ 

1. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของ
อวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจ  
2. อธิบายกลไกการหายใจเขา้และออก 
โดยใช้แบบจําลอง รวมทั้งอธิบาย
กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส  
3. ตระหนักถึงความสําคัญของระบบ
หายใจโดยการบอกแนวทางในการ
ดูแลรักษาอวัยวะ ในระบบหายใจให้
ทํางานเป็นปกติ 
4. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบขับถ่ายในการกําจัด
ของเสียทางไต  
5. ตระหนักถึงความสําคัญของระบบ
ขับถ่ายในการกําจัดของเสียทางไต โดย
การบอกแนวทางใน การปฏิบัติตนที่
ช่วยให้ระบบ ขับถ่ายทําหน้าที่ได้อย่าง
ปกติ 
6. บรรยายโครงสร้างและหน้าที่ของ
หัวใจหลอดเลอืดและเลือด  

 1. อธิบายโครงสร้างและสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ทีส่ัมพันธ์
กับการ ลําเลียงสาร และเปรยีบเทียบการลําเลียงสารผ่าน
เยื่อหุ้มเซลลแ์บบต่าง ๆ  
2. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของน้ําและสารในเลือดโดย
การทํางานของไต  
3. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของกรด-เบสของเลือดโดย
การทํางานของไตและปอด 
4. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกาย
โดยระบบหมุนเวียนเลือด ผิวหนัง และกล้ามเนื้อโครงร่าง 
5. อธิบายและเขียนแผนผังเกี่ยวกับการตอบสนองของ
ร่างกายแบบไม่จําเพาะ และแบบจําเพาะต่อสิ่ง
แปลกปลอมของร่างกาย  
6. สืบค้นข้อมลู อธิบาย และยกตัวอย่างโรคหรืออาการที่
เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน  
7. อธิบายภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการติด 
เชื้อ HIV  
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ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วย แสง
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
7. อธิบายความสําคัญของการ 
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อ 
สิ่งมีชีวิตและสิง่แวดล้อม  
8. ตระหนักในคุณค่าของพืชที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิง่แวดล้อม โดยการ
ร่วมกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ใน
โรงเรียนและชุมชน  
9. บรรยายลักษณะและหน้าที่ของ 
ไซเล็มและโฟลเอ็ม  
10. เขียนแผนภาพที่บรรยายทิศ 
ทางการลําเลียงสารในไซเลม็ 
และโฟลเอ็มของพืช  
11. อธิบายการสืบพันธุ์แบบอาศัย 
เพศ และไม่อาศัยเพศของพืชดอก 
12. อธิบายลักษณะโครงสร้างของ 
ดอกที่มีส่วนทาํให้เกิดการถ่ายเรณู 
รวมทั้งบรรยาย การปฏิสนธิของ พืช
ดอก การเกิดผลและเมล็ด การ 
กระจายเมล็ด และการงอกของ 
เมล็ด 
13. ตระหนักถงึความสําคัญของ 
สัตว์ที่ช่วยในการ ถ่ายเรณูของพืช 

7. อธิบายการทํางานของระบบ 
หมุนเวียนเลือดโดยใช้แบบจําลอง  
8. ออกแบบการทดลองและทดลอง ใน
การเปรียบเทียบอัตราการเต้นของ
หัวใจ ขณะปกติ และหลังทํากิจกรรม 
9. ตระหนักถึงความสําคัญของระบบ
หมุนเวียนเลือดโดยการบอกแนวทาง
ในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบ
หมุนเวียนเลือดให้ทํางาน เป็นปกติ 
10. ระบุอวัยวะและบรรยาย หน้าที่
ของอวัยวะในระบบประสาทส่วนกลาง
ในการควบคุมการทํางานต่าง ๆ ของ
ร่างกาย  
11. ตระหนักถงึความสําคัญของระบบ
ประสาทโดยการบอกแนวทางในการ
ดูแลรักษารวมถึงการป้องกันการ
กระทบกระเทือน และอันตรายต่อ
สมองและไขสนัหลัง  
12. ระบุอวัยวะและบรรยาย หน้าที่
ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศ
ชายและเพศหญิงโดยใช้แบบจําลอง 
13. อธิบายผลของฮอร์โมนเพศชาย
และเพศหญิงทีค่วบคุมการ 
เปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัย
หนุ่มสาว  

8. ทดสอบและบอกชนิดของสารอาหารที่พืชสังเคราะห์ได้ 
9. สืบค้นข้อมลู อภิปราย และยกตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้ 
ประโยชน์จากสารต่าง ๆ ที ่พืชบางชนิดสร้างขึ้น  
10. ออกแบบการทดลอง ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับ
ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
11. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของ
พืชที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นและยกตัวอย่างการนํามา
ประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตรของพืช  
12. สังเกต และอธิบายการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าใน 
รูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดํารงชีวิต 
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ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

ดอก โดยการไม่ทําลายชีวิตของ 
สัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณู  
14.อธิบายความสําคัญของธาตุ 
อาหารบางชนิดที่มีผลต่อการ 
เจริญเติบโตและการดํารงชีวิตของ 
พืช  
15.เลือกใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหาร 
เหมาะสมกับพืชในสถานการณ์ที่ 
กําหนด  
16.เลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชให้ 
เหมาะสมกับความต้องการของ 
มนุษย์ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการ 
สืบพันธุ์ของพืช  
17.อธิบายความสําคัญของ 
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ในการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ  
18. ตระหนักถงึประโยชน์ของการ 
ขยายพันธุ์พืชโดยการนําความรู้ไป 
ใช้ในชีวิตประจําวัน 

14. ตระหนักถงึการเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว โดยการ
ดูแลรักษาร่างกายและจิตใจของตนเอง
ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง  
15. อธิบายการตกไข่การมี 
ประจําเดือนการปฏิสนธิและการ 
พัฒนาของไซโกตจนคลอดเป็นทารก
16. เลือกวิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ที่กําหนด  
17. ตระหนักถงึผลกระทบของการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรโดยการ
ประพฤติตนให้เหมาะสม 
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สาระที่ 1 วิทยาศาสตรช์ีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสาร พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

- - 1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม โดยใช้แบบจําลอง  
2. อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวที่แอลลี
ลเด่นข่มแอลลีลด้อยอย่างสมบูรณ์  
3. อธิบายการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูกและคํานวณอัตราส่วนการเกิดจีโนไทป์ และฟี
โนไทป์ของรุ่นลูก 
4. อธิบายความแตกต่างการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส  
5. บอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซมอาจทําให้เกิดโรคทางพันธุกรรม พร้อม
ทั้ง ยกตัวอย่างโรคทางพันธุกรรม  
6. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้เรื่องโรคทางพันธุกรรม โดยรู้ว่าก่อนแต่งงานควรปรึกษา
แพทย์เพื่อตรวจและวินิจฉัยภาวะเสี่ยงของลูกที่อาจเกิดโรคทาง พันธุกรรม  
7. อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมและผลกระทบที่อาจมีต่อมนุษย์ 
และสิ่งแวดล้อมโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้  
8. ตระหนักถึงประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่อาจมีต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมโดยการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีข้อมูลสนับสนุน  
9. เปรียบเทียบความหลากหลาย ทางชีวภาพในระดับชนิดสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่าง ๆ  
10. อธิบายความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศและต่อมนุษย์  

1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ยีน การสังเคราะห์
โปรตีน และ ลักษณะทางพันธุกรรม  
2. อธิบายหลักการถ่ายทอดลักษณะที่ถูกควบคุม
ด้วยยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศและมัลติเปิลแอลลีล  
3. อธิบายผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลําดับนิ
วคลีโอไทด์ ในดีเอ็นเอต่อการแสดงลักษณะของ
สิ่งมีชีวิต  
4. สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการนํามิวเทชันไป
ใช้ประโยชน์  
5. สืบค้นข้อมูล และอภิปรายผลของเทคโนโลยี
ทางดีเอ็นเอที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  
6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และ ยกตัวอย่างความ
หลากหลายของสิ่ งมี ชี วิ ตซึ่ ง เ ป็นผลมาจาก
วิวัฒนาการ 
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ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

11. แสดงความตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี 
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1. อธิบายสมบัติทางกายภาพบาง 
ประการของธาตุโลหะ อโลหะ และ
กึ่งโลหะ โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่ได้จากการสังเกตและการ
ทดสอบและใช้สารสนเทศที่ได้จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆรวมทั้งจัดกลุ่ม
ธาตุเป็น โลหะ อโลหะ และกึง่โลหะ 
2. วิเคราะห์ผลจากการใช้ธาตุ โลหะ 
อโลหะ กึ่งโลหะ และธาตุ
กัมมันตรังสีที่มตี่อสิ่งมีชีวิต 
สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้  

1. อธิบายการแยกสารผสมโดยการ
ระเหยแห้งการตกผลึก การกลั่นอย่าง
ง่ายโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การ
สกัดด้วยตัวทําละลาย โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์  
2. แยกสารโดยการระเหยแห้ง การตก
ผลึกการกลั่นอย่างง่าย โครมาโทกราฟี
แบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวทํา
ละลาย  
3. นําวิธีการแยกสารไปใช้ แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจําวัน โดยบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี 
และ วิศวกรรมศาสตร์  

1. ระบุสมบัติทางกายภาพและการใช้
ประโยชน์ วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก 
และวัสดุผสม โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
และสารสนเทศ  
2. ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วัสดุ
ประเภท พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม 
โดยเสนอแนะแนวทางการใช้วัสดุอย่าง 
ประหยัดและคุม้ค่า 
3. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึงการ
จัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยา
เคมี โดยใช้แบบจําลองและสมการข้อความ 

1. ระบุว่าสารเป็นธาตุหรือ สารประกอบ และอยู่ในรูป
อะตอม โมเลกุล หรือ ไอออนจากสูตรเคมี  
2. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของ
แบบจําลอง อะตอมของโบร์กับแบบจําลอง อะตอมแบบ
กลุ่มหมอก  
3. ระบุจํานวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของ
อะตอม และ ไอออนที่เกิดจากอะตอมเดียว  
4. เขียนสญัลักษณ์นิวเคลียร์ของ ธาตุและระบุการเป็น
ไอโซโทป  
5. ระบุหมู่และคาบของธาตุ และ ระบุว่าธาตุเป็นโลหะ 
อโลหะ กึ่ง โลหะ กลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ หรือกลุ่มธาตุแท
รนซิชัน จากตารางธาตุ  
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ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

3. ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ธาตุ
โลหะ อโลหะกึง่โลหะ ธาตุ
กัมมันตรังสี โดยเสนอแนวทางการ
ใช้ธาตุอย่างปลอดภัย คุ้มค่า  
4. เปรียบเทียบจุดเดือด จุด 
หลอมเหลวของสารบริสุทธิ์ และสาร
ผสม โดยการวัดอุณหภูมิ เขียน
กราฟแปลความหมายข้อมูลจาก
กราฟหรือสารสนเทศ  
5. อธิบายและเปรียบเทียบความ 
หนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสาร 
ผสม  
6. ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและ 
ปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสาร 
ผสม  
7. อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
ระหว่างอะตอมธาตุ และ 
สารประกอบ โดยใช้แบบจําลอง 
และสารสนเทศ  
8. อธิบายโครงสร้างอะตอมที่ 
ประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน 
และอิเล็กตรอน โดยใช้แบบจําลอง 
9. อธิบายและเปรียบเทียบการ 
จัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ยว 
ระหว่างอนุภาค และการเคลือ่นที่ 

4. ออกแบบการทดลองและทดลองใน
การอธิบายผลของชนิด ตัวละลาย 
ชนิดตัวทําละลาย อุณหภูมิทีม่ีต่อ
สภาพละลายได้ของสาร รวมทั้งอธิบาย
ผลของความดันที่มีต่อสภาพละลายได้ 
ของสารโดยใช้สารสนเทศ 
5. ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลาย 
ในหน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละ 
ปริมาตรต่อปริมาตร มวลต่อมวล และ
มวลต่อปริมาตร  
6. ตระหนักถึงความสําคัญของการนํา
ความรู้เรื่องความเข้มข้นของสารไปใช้ 
โดยยกตัวอย่างการใช้สารละลายใน
ชีวิตประจําวันอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

4. อธิบายกฎทรงมวล โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์  
5. วิเคราะห์ปฏิกิริยาดูดความร้อน และ
ปฏิกิริยาคายความร้อน จากการ 
เปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนของ
ปฏิกิริยา  
6. อธิบายปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก 
ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของ 
กรดกับเบส และปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ 
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และอธิบาย
ปฏิกิริยา การเผาไหม้ การเกิดฝนกรด การ
สังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้สารสนเทศ 
รวมทั้งเขียนสมการข้อความแสดง ปฏิกิริยา
ดังกล่าว  
7. ระบุประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมี 
ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และ
ยกตัวอย่าง วิธีการป้องกันและแก้ปัญหาที่
เกิดจากปฏิกิริยาเคมี ที่พบในชีวิตประจําวัน 
จากการสืบค้นข้อมูล  
8. ออกแบบวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 
โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี โดย

6. เปรียบเทียบสมบัติการนํา ไฟฟ้า การให้และรับ
อิเล็กตรอน ระหว่างธาตุในกลุ่มโลหะกับอโลหะ  
7. สืบค้นข้อมลูและนําเสนอ ตัวอย่างประโยชน์และ
อันตรายที่เกิดจากธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชัน  
8. ระบุว่าพันธะโคเวเลนต์เป็น พันธะเดี่ยว พันธะคู่หรือ
พันธะสาม และระบุจํานวนคู่ อิเล็กตรอนระหว่างอะตอมคู่
ร่วม พันธะจากสูตรโครงสร้าง  
9. ระบุสภาพขั้วของสารที่ โมเลกุลประกอบด้วย 2 อะตอม 
10. ระบุสารทีเ่กิดพันธะไฮโดรเจนได้จากสูตรโครงสร้าง  
11. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง จุดเดือดของสารโคเว
เลนต์กับแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลตามสภาพขั้วหรือการเกิด
พันธะไฮโดรเจน  
12. เขียนสูตรเคมีของไอออนและสารประกอบไอออนิก 13. 
ระบุว่าสารเกิดการละลาย แบบแตกตัวหรือไม่แตกตัว 
พร้อมให้เหตุผลและระบุว่าสารละลายที่ได้เป็นสารละลายอิ
เล็กโทรไลต์หรอืนอนอิเล็กโทรไลต์  
14. ระบุสารประกอบอินทรีย์ ประเภทไฮโดรคาร์บอนว่า
อิ่มตัว หรือไม่อิ่มตัวจากสูตรโครงสร้าง  
15. สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพ
ระหว่างพอลิ เมอร์และมอนอเมอร์ของพอลิเมอร์ชนิดนั้น 
16. ระบุสมบัติความเป็นกรดเบสจากโครงสร้างของ 
สารประกอบอินทรีย์  
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ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

ของอนุภาคของสสารชนิดเดียวกัน
ในสถานะของแข็ง ของเหลว และ
แก๊ส โดยใช้แบบจําลอง  
10. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง 
พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยน 
สถานะของสสาร โดยใช้หลักฐาน 
เชิงประจักษ์และแบบจําลอง 

บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ วิศวกรรมศาสตร์ 

17. อธิบายสมบัติการละลายในตัวทําละลายชนิดต่าง ๆ 
ของสาร  
18. วิเคราะห์และอธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่าง โครงสร้าง
กับสมบัติเทอร์มอพลาสติกและเทอร์มอเซตของพอลิเมอร์ 
และการนําพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์  
19. สืบค้นข้อมูลและนําเสนอผลกระทบของการใช้
ผลิตภัณฑ์พอลเิมอร์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมพร้อม
แนวทางป้องกันหรือแก้ไข  
20. ระบุสูตรเคมีของสารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์ และแปล
ความหมายของสัญลักษณ์ในสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมี 
21. ทดลองและอธิบายผลของความเข้มข้นพื้นที่ผิว 
อุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี 
 22. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการ 
เกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันหรือใน 
อุตสาหกรรม  
23. อธิบายความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ์  
24. อธิบายสมบัติของสาร กัมมันตรังสี และคํานวณครึ่ง
ชีวิต และปริมาณของสารกัมมันตรังสี  
25. สืบค้นข้อมูลและนําเสนอตัวอย่างประโยชน์ของสาร 
กัมมันตรังสีและการป้องกันอันตรายที่เกิดจาก 
กัมมันตภาพรังสี 
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สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงที่กระทําต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1. สร้างแบบจําลองที่อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความดัน
อากาศกับความสูงจากพื้นโลก  

1. พยากรณ์การเคลื่อนที่ของวัตถุที่
เ ป็นผลของแรงลัพธ์ที่ เ กิดจากแรง
หลายแรงที่กระทํา ต่อวัตถุ ในแนว
เดียวกันจากหลักฐานเชิงประจักษ์  
2. เขียนแผนภาพแสดงแรงและแรง
ลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทํา
ต่อวัตถุในแนวเดียวกัน  
3. ออกแบบการทดลองและทดลอง
ด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายปัจจัย
ที่มีผลต่อความดัน  
ของของเหลว  
4. วิเคราะห์แรงพยุงและการจม การ
ลอยของวัตถุในของเหลวจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์  
5. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทํา
ต่อวัตถุในของเหลว  
6. อธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรง
เ สี ยดทานจล น์จ ากหลั ก ฐ าน เ ชิ ง
ประจักษ์  

- 1. วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลความเร็วกับเวลา
ของการเคลื่อนที่ของวัตถุ เพื่ออธิบายความเร่งของวัตถุ  
2. สังเกตและอธิบายการหาแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรง
ที่อยู่ในระนาบเดียวกันที่กระทําต่อวัตถุโดยการเขียน
แผนภาพการรวมแบบเวกเตอร์  
3. สังเกต วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเร่งของวัตถุกับแรงลัพธ์ที่กระทําต่อวัตถุและมวลของ
วัตถุ  
4. สังเกตและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุ
คู่หนึ่ง ๆ  
5. สังเกตและอธิบายผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่
แบบต่าง ๆ ของวัตถุ ได้แก่ การเคลื่อนที่แนวตรง การ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการ
เคลื่อนที่แบบสั่น  
6. สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงโน้มถ่วงที่ เ กี่ยวกับการ
เคลื่อนที่ของวัตถุต่าง ๆ รอบโลก  
7. สังเกตและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กเนื่องจาก
กระแสไฟฟ้า  
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ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

7. ออกแบบการทดลองและทดลอง
ด้วยวิธีที่ เหมาะสมในการอธิบายปัจจัย
ที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทาน  
8. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทาน
และแรงอื่น ๆ ที่กระทําต่อวัตถุ  
9. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้
เรื่ องแรงเสียดทาน  โดยวิ เคราะห์
สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะ  
วิธีการลดหรือเพิ่มแรงเสียดทานที่เป็น
ประ โยช น์ ต่ อการทํ า กิ จกรรม ใน
ชีวิตประจําวัน  
10. ออกแบบการทดลองและทดลอง
ด้วย วิ ธีที่ เหมาะสมในการอธิบาย
โมเมนต์ ของแรง เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพ
สมดุลต่อการหมุน และคํานวณโดยใช้
สมการ M = Fl  
11.  เ ป รี ย บ เ ที ย บ แ ห ล่ ง ข อ ง
สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และสนาม
โน้มถ่วง และทิศทางของแรงที่กระทํา
ต่อวัตถุที่อยู่ในแต่ละสนาม จากข้อมูล
ที่รวบรวมได้  

8. สังเกตและอธิบายแรงแม่เหล็กที่กระทําต่ออนุภาคที่มี
ประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็กที่
กระทําต่อลวดตัวนําที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็ก 
รวมทั้งอธิบายหลักการทํางานของมอเตอร์  
9. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟ รวมทั้งยกตัวอย่าง
การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์  
10. สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงเข้มและแรงอ่อน  
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ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

12. เขียนแผนภาพแสดงแรงแม่เหล็ก 
แรงไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงที่กระทําต่อ
วัตถุ  
13. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ขนาดของแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า และ
แรงโน้มถ่วงที่กระทําต่อวัตถุที่อยู่ใน
สนามนั้น ๆ กับระยะห่างจากแหล่ง
ของสนามถึงวัตถุจากข้อมูลที่รวบรวม
ได้  
14. อธิบายและคํานวณอัตราเร็วและ
ความเร็วของการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
โดยใช้สมการ v = st และ v = s/t  
จากหลักฐานเชิงประจักษ์  
15. เขียนแผนภาพแสดงการกระจัด
และความเร็ว  
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สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.3   เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติ ของคลื่น 
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1. วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล 
และคํานวณปริมาณความร้อนที่ทํา
ให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยน
สถานะโดยใช้สมการ Q = mcΔt 
และ Q = mL  
2.  ใ ช้ เทอร์ มอมิ เตอร์ ในการ วัด
อุณหภูมิของสสาร  
3. สร้างแบบจําลองที่อธิบายการ
ขยายตัวหรือหดตัวเนื่องจากได้รับ
หรือสูญเสียความร้อน  
4. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้
ของการหดและขยายตัวของสสาร
เนื่องจากความร้อนโดยวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา และเสนอแนะ
วิธีการนําความรู้มาแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจําวัน  
 

1.  วิ เคราะห์สถานการณ์และคํานวณ
เกี่ยวกับงาน และกําลังที่เกิดจากแรงที่
กระทําต่อวัตถุโดยใช้สมการ W = Fs และ 
P = W / t จากข้อมูลที่รวบรวมได้  
2. วิเคราะห์หลักการทํางานของเครื่องกล
อย่างง่าย จากข้อมูล  
3. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของ  
เครื่องกลอย่างง่าย โดยบอกประโยชน์  
และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  
4.  ออกแบบและทดลอง ด้ ว ย วิ ธี ที่
เหมาะสม ในการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อ
พลังงานจลน์และพลังงานศักย์โน้มถ่วง  
5. แปลความหมายข้อมูลและอธิบายการ
เปลี่ยนพลังงานระหว่างพลังงานศักย์โน้ม
ถ่ วงและพลั ง งานจลน์ของ วัตถุ โดย
พลังงานกลของวัตถุมีค่าคงตัวจากข้อมูล
ที่รวบรวมได้  

1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ต่ า งศั ก ย์ ก ระแส ไฟ ฟ้ า  และความ
ต้านทาน และคํานวณ  
ปริมาณที่เกี่ยวข้องโดยใช้สมการ V = IR 
จากหลักฐานเชิงประจักษ์  
2. เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า  
3. ใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ในการวัด
ปริมาณทางไฟฟ้า  
4. วิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัว
ต้านทานหลายตัวแบบอนุกรมและแบบ
ขนานจากหลักฐานเชิงประจักษ์  
5. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแสดงการ
ต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและขนาน  
6.  บรรยายการทํางานของ ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้  

1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายพลังงานนิวเคลียร์ฟิชชันและฟิว
ชัน และความสัมพันธ์ระหว่างมวล  
กับพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากฟิชชันและฟิวชัน  
2. สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็น
พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและ  
อภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นํามาแก้ปัญหาหรือตอบสนอง
ความต้องการทางด้านพลังงาน  
โดยเน้นด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย  
3. สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเหการเลี้ยวเบน 
และการรวมคลื่น  
4. สังเกต และอธิบายความถี่ธรรมชาติ การสั่นพ้องและผลที่
เกิดขึ้นจากการสั่นพ้อง  
5. สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเหการเลี้ยวเบน 
และการรวมคลื่นของคลื่นเสียง  
6. สืบค้นข้อมูล และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ม
เสียงกับระดับเสียงและผลของความถี่กับระดับเสียงที่มีต่อ
การได้ยินเสียง  
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ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

5. วิเคราะห์สถานการณ์การถ่ายโอน
ความร้อนและคํานวณปริมาณความ
ร้อนที่ถ่ายโอนระหว่างสสารจนเกิด
สมดุลความร้อนโดยใช้  
สมการ Qสูญเสีย = Qได้รับ  
6. สร้างแบบจําลองที่อธิบายการถ่าย
โอนความร้อนโดยการนําความร้อน 
การพาความร้อนการแผ่รังสีความ
ร้อน  
7.  ออกแบบ  เลือกใช้ และสร้าง
อุ ป ก ร ณ์  เ พื่ อ แ ก้ ปั ญ ห า ใ น
ชีวิตประจําวันโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ
การถ่ายโอนความร้อน  

6. วิเคราะห์สถานการณ์และอธิบายการ
เปลี่ยน และการถ่ายโอนพลังงานโดยใช้  
กฎการอนุรักษ์พลังงาน  

7.  เ ขี ยนแผนภาพและต่ อ ชิ้ นส่ วน
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรไฟฟ้า  
อธิบายและคํานวณพลังงานไฟฟ้าโดยใช้
สมการ W = Pt รวมทั้งคํานวณค่าไฟฟ้า
ของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  
9. ตระหนักในคุณค่าของการเลือกใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยนําเสนอวิธีการใช้
เครื่ อ ง ใ ช้ ไฟฟ้าอ ย่างประหยัดและ
ปลอดภัย  
10. สร้างแบบจําลองที่อธิบายการเกิด
คลื่นและบรรยายส่วนประกอบของคลื่น 
11. อธิบายคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้าและ
สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากข้อมูลที่
รวบรวมได้  
12. ตระหนักถึงประโยชน์และอันตราย
จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยนําเสนอการ
ใช้ ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และอันตราย
จาก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน
13. ออกแบบการทดลองและดําเนินการ
ทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบาย  
กฎการสะท้อนของแสง  

7. สังเกต และอธิบายการเกิดเสียงสะท้อนกลับบีต ดอป
เพลอร์ และการสั่นพ้องของเสียง  
8. สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่างการนําความรู้เกี่ยวกับเสียง
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน  
9. สังเกต และอธิบายการมองเห็นสีของวัตถุและความ
ผิดปกติในการมองเห็นสี  
10. สังเกต และอธิบายการทํางานของแผ่นกรองแสงสี การ
ผสมแสงสี การผสมสารสี และการนําไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวัน  
11. สืบค้นข้อมูลและอธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ส่วนประกอบ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และหลักการทํางานของอุปกรณ์บางชนิด
ที่อาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  
12. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการสื่อสาร โดยอาศัยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศและเปรียบเทียบการ
สื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล  
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ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

14. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง 
แสดงการเกิดภาพจากกระจกเงา  
15. อธิบายการหักเหของแสงเมื่อผ่าน
ตัวกลางโปร่งใสที่ แตกต่างกัน  และ
อธิบายการกระจายแสงของแสงขาวเมื่อ
ผ่านปริซึมจากหลักฐานเชิงประจักษ์  
16. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง
แสดงการเกิดภาพจากเลนส์บาง   
17. อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง 
และการทํางานของทัศนอุปกรณ์จาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้  
18. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง 
แสดงการเกิดภาพของทัศนอุปกรณ์และ
เลนส์ตา  
19. อธิบายผลของความสว่างที่มี ต่อ
ดวงตาจากข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น  
20. วัดความสว่างของแสงโดยใช้อุปกรณ์
วัดความสว่างของแสง  
21. ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่อง 
ความสว่างของแสงที่มีต่อดวงตา โดย
วิ เ ค ร า ะห์ ส ถ านกา ร ณ์ ปัญหาและ
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ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

เสนอแนะการจัดความสว่างให้เหมาะสม
ในการทํากิจกรรมต่าง ๆ  

 
 
สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.1   เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ ที่ส่งผลต่อ
สิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

  1. อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบ 
ดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วงจากสมการ  
F = (Gmm )/r2 

2. สร้างแบบจําลองที่อธิบายการเกิดฤดู 
และ การเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์  
3. สร้างแบบจําลองที่อธิบายการเกิดข้างขึ้น 
ข้างแรม การเปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้นและ
ตก ของดวงจันทร์ และการเกิดน้ําขึ้นน้ําลง  
4. อธิบายการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกาศ และยกตัวอย่างความก้าวหน้าของ

1. อธิบายการกําเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน  
สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบงในช่วงเวลา
ต่าง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ  
2.  อ ธิบายหลั กฐานที่ ส นับส นุนทฤษฎี บิกแบงจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซี 
รวมทั้งข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศ  
3. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทาง
ช้างเผือก และระบุตําแหน่งของระบบสุริยะพร้อมอธิบาย
เชื่อมโยงกับการสังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก  
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ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

โครงการสํารวจอวกาศ จากข้อมูลที่รวบรวม
ได้  

4.  อธิบายกระบวนการเ กิดดาวฤกษ์  โดยแสดงการ
เปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาด จากดาวฤกษ์ก่อน
เกิดจนเป็นดาวฤกษ์  
5. ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ และ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตร
ของดาวฤกษ์  
6. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิวและสเปกตรัม
ของดาวฤกษ์  
7. อธิบายลําดับวิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้นและ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์  
8. อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะ และการแบ่งเขต
บริวารของดวงอาทิตย์ และลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื้อ
ต่อการดํารงชีวิต  
9. อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุ
สุริยะ และสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์นําเสนอปรากฏการณ์หรือ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลของลมสุริยะ และพายุสุริยะที่มี
ต่อโลกรวมทั้งประเทศไทย  
10. สืบค้นข้อมูล อธิบายการสํารวจอวกาศ โดยใช้ กล้อง
โทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ ดาวเทียม ยาน
อวกาศ สถานีอวกาศ และนําเสนอแนวคิดการนําความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวัน  
หรือในอนาคต  
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สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลง ลมฟ้าอากาศ
และภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1. สร้างแบบจําลองที่อธิบายการแบ่ง
ชั้นบรรยากาศและเปรียบเทยีบ
ประโยชน์ของบรรยากาศแต่ละชั้น 
2. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้า
อากาศจากข้อมูล ทีร่วบรวมได้  
3. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุ 
ฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน 
และผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งนําเสนอแนว
ทางการ ปฏิบัติตนให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย   
4. อธิบายการพยากรณ์อากาศ และ
พยากรณ์ อากาศอย่างง่ายจากข้อมูล
ที่รวบรวมได้  
5. ตระหนักถึงคุณค่าของการ
พยากรณ์อากาศ โดยนําเสนอแนว
ทางการปฏิบัติตนและการใช้  

1. เปรียบเทียบกระบวนการเกิด สมบัติ 
และการใช้ประโยชน์ รวมทั้งอธิบาย
ผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดํา
บรรพ์ จากข้อมูลที่รวบรวมได้  
2. แสดงความตระหนักถึงผลจากการใช้
เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ โดยนําเสนอ
แนวทางการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์  
3. เปรียบเทียบข้อดีและข้อจํากัดของ
พลังงานทดแทนแต่ละประเภทจากการ
รวบรวมข้อมูลและนําเสนอแนวทางการ
ใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมในท้องถิ่น 
4. สร้างแบบจาํลองที่อธิบายโครงสร้าง
ภายในโลกตามองค์ประกอบทางเคมีจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้  
5. อธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับที่ การ
กร่อนและการสะสมตัวของตะกอนจาก
แบบจําลองรวมทั้งยกตัวอย่างผลของ

  1. อธิบายการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก  
พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่สนับสนุน  
2. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุน  
การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี  
3. ระบุสาเหตุ และอธิบายรูปแบบแนวรอยต่อ  
ของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี พร้อม
ยกตัวอย่างหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ  
4. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด รวมทั้ง
สืบค้นข้อมูลพื้นที่ เสี่ยงภัย ออกแบบและนําเสนอแนว
ทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย  
5. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง 
และผลจากแผ่นดินไหว รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย 
ออกแบบและนําเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติ
ตนให้ปลอดภัย  
6. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิ  
รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนําเสนอแนว
ทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย  
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ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

ประโยชน์จากคําพยากรณ์อากาศ  
6. อธิบายสถานการณ์และ
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลง  
ภูมิอากาศโลกจากข้อมูลที่รวบรวม
ได้  
7. ตระหนักถึงผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดย
นําเสนอแนวทางการปฏิบัติตน  
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลก  

กระบวนการดังกล่าวที่ทําใหผ้ิวโลกเกิด
การเปลี่ยนแปลง  
6. อธิบายลักษณะของชั้นหน้าตัดดินและ
กระบวนการเกิดดิน จากแบบจําลอง 
รวมทั้งระบุปัจจัย  
ที่ทําให้ดินมลีักษณะและสมบัติแตกต่าง
กัน  
7. ตรวจวัดสมบัติบางประการของดิน 
โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและนําเสนอ
แนวทางการใช้ประโยชน์ดินจากข้อมูล
สมบัติของดิน 
8. อธิบายปัจจัยและกระบวนการเกิด
แหล่งน้ําผิวดินและแหล่งน้ําใต้ดิน จาก
แบบจําลอง  
9. สร้างแบบจาํลองที่อธิบายการใช้น้ํา 
และนําเสนอแนวทางการใช้น้ําอย่าง
ยั่งยืนในท้องถิ่นของตนเอง   
10. สร้างแบบจําลองที่อธิบาย
กระบวนการเกิด  
และผลกระทบของน้ําท่วม การกัดเซาะ
ชายฝั่ง ดินถล่ม หลมุยุบ แผน่ดินทรุด  

7. อธิบายปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการได้รับพลังงานจากดวง
อาทิตย์แตกต่างกันในแต่ละบริเวณของโลก  
8. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศ ที่เป็นผลมาจากความ
แตกต่างของความกดอากาศ  
9. อธิบายทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ ที่เป็นผลมาจาก
การหมุนรอบตัวเองของโลก  
10. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และ
ผลที่มีต่อภูมิอากาศ  
11. อธิบายปัจจัยที่ทําให้เกิดการหมุนเวียนของน้ําผิวหน้าใน
มหาสมุทร และรูปแบบการหมุนเวียนของน้ําผิวหน้าใน
มหาสมุทร  
12. อธิบายผลของการหมุนเวียนของอากาศและน้ําผิวหน้า
ในมหาสมุทรที่มี ต่อลักษณะภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศ 
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
13. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของ
โลก พร้อมทั้งนําเสนอแนวปฏิบัติเพื่อลดกิจกรรมของมนุษย์ 
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก  
14. แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศที่สําคัญจาก
แผนที่อากาศ และนําข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ มาวางแผน
การดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ  
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สาระที่ 4 เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ 
ศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1. อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยี
ใน ชี วิตประจํา วันและวิ เคราะห์
สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่ งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
2. ระบุปัญหาหรือความต้องการใน
ชีวิตประจําวันรวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลและแนวคิดที่ เ กี่ยวข้องกับ
ปัญหา  
3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดย
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจ
เลือกข้อมูลที่จําเป็นนําเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ  
วางแผนและดําเนินการแก้ปัญหา  
4. ทดสอบ ประเมินผล และระบุ
ข้อบกพร่องที่ เกิดขึ้น พร้อมทั้งหา
แนวทางการปรับปรุ งแก้ไขและ
นําเสนอผลการแก้ปัญหา  

1. คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะ
เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากสาเหตุหรือ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อ การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี โดยคํานึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม  
2. ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชน
หรือ  ท้องถิ่น  สรุปกรอบของปัญหา 
รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา  
3.  ออกแบบ วิ ธีการแ ก้ ปัญหา  โดย
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจ
เลือกข้อมูลที่จําเป็น ภายใต้เงื่อนไขและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ นําเสนอ แนวทางการ
แก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผน 

1. วิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การ เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น 
โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 
เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งาน  
2. ระบุปัญหาหรือความต้องการของ
ชุมชนหรือ ท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ 
สรุปกรอบของ ปัญหา รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลและแนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 
โดยคํานึงถึงความถูกต้อง ด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา  
3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่
จําเป็น ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มี
อยู่ นําเสนอ แนวทางการแก้ปัญหาให้
ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิค  

1. วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับ
ศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ รวมทั้ง
ประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี  
2. ระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม 
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่
มีความซับซ้อนเพื่อสังเคราะห์ วิ ธีการ เทคนิคในการ
แก้ปัญหาโดยคํานึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทาง 
ปัญญา  
3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จําเป็นภายใต้เ งื่อนไขและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ นําเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้ อื่น
เข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์  
ช่วยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการทํางาน และ
ดําเนินการแก้ปัญหา  
4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผลของปัญหา
หรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไข หาแนวทาง
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ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย  

4. ทดสอบ ประเมินผล และอธิบาย
ปัญหาหรือ ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ภายใต้
กรอบเงื่อนไข พร้อมทั้งหาแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข  และนําเสนอผลการ
แก้ปัญหา  
5. ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
ปลอดภัย  ขั้ นตอนการ ทํ า งานและ
ดําเนินการแก้ปัญหา อย่างเป็นขั้นตอน  
 

หรือวิธีการที่หลากหลาย วางแผนขั้นตอน 
การทํางานและดําเนินการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นขั้นตอน  
4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้
เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไข พร้อมทั้งหา
แนวทางการปรับปรุง แก้ไข และนําเสนอ
ผลการแก้ปัญหา  
5. ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ 
อุปกรณ์  เค รื่องมือ  กลไก  ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องกับลักษณะของ
งาน และปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางาน  

การปรับปรุงแก้ไขและนําเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทั้ง
เสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอด  
5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีที่ซับซ้อนใน
การแก้ปัญหา หรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  
และปลอดภัย  
6. ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆรวมทั้ง
ทรัพยากรในการทําโครงงานเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน  
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สาระที่ 4 เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การ
ทํางาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิง
นามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบาย
การทํางานที่พบในชีวิตจริง  
2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่าง
ง่าย เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
หรือวิทยาศาสตร์  
3. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล 
ประเมินผล  นํ า เสนอข้อมูล  และ
สารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้
ซอฟต์แวร์ หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต
ที่หลากหลาย  
4.  ใ ช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตาม
ข้อกําหนดและข้อตกลง  

1. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิง
คํานวณ ในการแก้ปัญหา หรือการทํางาน
ที่พบในชีวิตจริง  
2.  ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ ใ ช้
ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา  
3. อภิปรายองค์ประกอบและหลักการ
ทํ างานของระบบคอมพิวเตอร์  และ
เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อประยุกต์ใช้งาน
หรือแก้ปัญหาเบื้องต้น   
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิใน
การเผยแพร่ผลงาน  

1. พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณา
การกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์  
2.  ร วบ ร ว มข้ อ มู ล  ปร ะม วลผล 
ประ เมิ นผล  นํ า เ สนอข้ อมู ลและ
สารสนเทศตามวัตถุประสงค ์โดยใช้  
ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต
ที่หลากหลาย  
3. ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
วิเคราะห์สื่อและผลกระทบจากการให้
ข่าวสารที่ผิด เพื่อการใช้งานอย่างรู้เท่า
ทัน  
4.  ใ ช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดย
ชอบธรรม  

1. ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการพัฒนาโครงงานที่มี
การบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริง  
2. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยี สารสนเทศในการ
แก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
ชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ 
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและแบ่งปัน
ข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม และวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการดําเนินชีวิต 
อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม   
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สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว7.1 เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

- - 1. สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์
อื่น ๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและ
สิ่งมีชีวิตบนโลก 
2. สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบของเอก
ภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ  . 
3. ระบุตําแหน่งของกลุ่มดาว และนําความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 

1. สืบค้นและอธิบายการเกิดและวิวัฒนาการของระบบ
สุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ          
2. สืบค้นและอธิบายธรรมชาติและวัฒนาการของดาวฤกษ์ 
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สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.2 เข้าใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นํามาใช้ในการสํารวจอวกาศ และทรัพยากรธรรมชาติด้านการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

- - 1. สืบค้นและอภิปรายความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีอวกาศที่ใช้สํารวจอวกาศ วัตถุ
ท้องฟ้า สภาวะอากาศ ทรัพยากร ธรรมชาติ 
การเกษตร และการสื่อสาร 

1.  สืบค้นและอธิบายการส่งและคํานวณความเร็วในการ
โคจรของดาวเทียมรอบโลก  
2. สืบค้นและอธิบายประโยชน์ของดาวเทียมในด้านต่าง ๆ  
3. สืบค้นและอธิบายการส่ง และสํารวจอวกาศโดยใช้ยาน
อวกาศและสถานีอวกาศ 
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สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน 
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1. ตั้งคําถามที่กําหนดประเด็นหรือตัว
แปรที่สําคัญในการสํารวจตรวจสอบ 
หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่าง
ครอบคลุม และเชื่อถือได้ 
2. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบ
ได้และวางแผนการสํารวจตรวจสอบ
หลาย ๆ วิธี 
3 .  เ ลื อก เทค นิ ค วิ ธี ก ารสํ า ร วจ 
ตรวจสอบทั้ งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย 
โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม 
4. รวบรวมข้อมูลจัดกระทําข้อมูลเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 
5 .  วิ เคราะห์ และประเ มินความ
สอดคล้องของประจักษ์พยานกับ
ข้อสรุป ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับ
สมมติฐานและความผิดปกติของข้อมูล
จากการสํารวจตรวจสอบ 

1. ตั้งคําถามที่กําหนดประเด็นหรือตัว
แปรที่สําคัญในการสํารวจตรวจสอบ 
หรือศึกษาค้นคว้าเรื่อง ที่สนใจได้อย่าง
ครอบคลุม และเชื่อถือได้ 
2. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบ
ได้และวางแผนการสํารวจตรวจสอบ
หลาย ๆ วิธี 
3. เลือกเทคนิควิธีการสํารวจ ตรวจสอบ
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผล
เที่ยงตรงและปลอดภัยโดยใช้วัสดุและ
เครื่องมือที่เหมาะสม 
4. รวบรวมข้อมูลจัดกระทําข้อมูลเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 
5. วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้อง
ของประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้งที่
สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐานและ
ความผิดปกติของข้อมูลจากการสํารวจ
ตรวจสอบ 

1. ตั้งคําถามที่กําหนดประเด็นหรือตัวแปรที่
สําคัญในการสํารวจตรวจสอบ หรือศึกษา
ค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุม และ
เชื่อถือได้ 
2. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และ
วางแผนการสํารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี 
3. เลือกเทคนิควิธีการสํารวจตรวจสอบ 
ทั้ ง เ ชิ งปริมาณและเชิ งคุณภาพที่ ไ ด้ผล
เที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้ วัสดุและ
เครื่องมือที่เหมาะสม 
4. รวบรวมข้อมูลจัดกระทําข้อมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
5.วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้อง 
ของประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้งที่สนับสนุน
หรือขัดแย้งกับสมมติฐาน และความผิดปกติ
ของข้อมูลจากการสํารวจตรวจสอบ 
6. สร้างแบบจําลอง หรือรูปแบบ ที่อธิบายผล
หรือแสดงผลของการสํารวจตรวจสอบ 

1. ตั้งคําถามที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจ  
ทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือจากประเด็นที่เกิดขึ้นใน
ขณะนั้น ที่สามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้า
ได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
2. สร้างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับ หรือคาดการณ์ สิ่งที่จะพบ 
หรือสร้างแบบจําลอง หรือสร้างรูปแบบ เพื่อนําไปสู่การสํารวจ
ตรวจสอบ 
3. ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลที่ต้องพิจารณาปัจจัยหรือตัวแปร
สําคัญ  ปัจจัยที่มีผลต่อปัจจัยอื่น ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ และ
จํานวนครั้งของการสํารวจ  ตรวจสอบ  เพื่อให้ได้ผลที่มีความ
เชื่อมั่นอย่างเพียงพอ 
4. เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์  ที่ใช้ในการสังเกต  การวัด 
การสํารวจตรวจสอบอย่างถูกต้องทั้งทางกว้างและลึกในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 
5. รวบรวมข้อมูลและบันทึกผลการสํารวจตรวจสอบอย่างเป็น
ระบบถูกต้อง ครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดย
ตรวจสอบความเป็นไปได้ ความเหมาะสมหรือความผิดพลาด
ของข้อมูล 
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ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

6. สร้างแบบจําลอง หรือรูปแบบที่
อธิบายผลหรือแสดงผลของการสํารวจ
ตรวจสอบ 
7. สร้างคําถามที่นําไปสู่การสํารวจ
ตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และนํา
ความรู้ที่ได้ไปใช้ ในสถานการณ์ใหม่
ห รื อ อ ธิ บ า ย เ กี่ ย ว กั บ แ น ว คิ ด 
กระบวนการและผลของโครงงานหรือ
ชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 
8. บันทึกและอธิบายผลการสังเกตการ
สํารวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่
เชื่อถือได้และยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ความรู้ ที่ ค้ นพบเมื่ อมี ข้ อมู ลและ
ประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้ง
จากเดิม 
9. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/
ห รื อ อ ธิ บ า ย เ กี่ ย ว กั บ แ น ว คิ ด 
กระบวนการ และผลของโครงงานหรือ
ชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 
 

6. สร้างแบบจําลอง หรือรูปแบบที่
อธิบายผลหรือแสดงผลของการสํารวจ
ตรวจสอบ 
7. สร้างคําถามที่ นําไปสู่การสํารวจ
ตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และนํา
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือ
อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการและ
ผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้ อื่น
เข้าใจ 
8. บันทึกและอธิบายผลการสังเกตการ
สํารวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือ
ได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่
ค้นพบ  เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยาน
ใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม 
9.  จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/
หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการ 
และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่น
เข้าใจ 

7. สร้างคําถามที่นําไปสู่การสํารวจตรวจสอบ 
ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และนําความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด 
กระบวนการและผลของโครงงานหรือชิ้นงาน
ให้ผู้อื่นเข้าใจ 
8. บันทึกและอธิบายผลการสังเกตการสํารวจ 
ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้
ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบ เมื่อมีข้อมูลและ
ประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม 
9.  จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรือ
อธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผล
ของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 

6. จัดกระทําข้อมูล โดยคํานึงถึงการรายงานผลเชิงตัวเลขที่มี
ระดับความถูกต้องและนําเสนอข้อมูลด้วยเทคนิควิ ธี่ที่
เหมาะสม 
7. วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้อมูล และประเมินความ
สอดคล้องของข้อสรุป หรือสาระสําคัญ เพื่อตรวจสอบกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
8. พิจารณาความน่าเชื่อถือของวิธีการและผลการสํารวจ
ตรวจสอบ โดยใช้หลักความคลาดเคลื่อน ของการวัดและการ
สังเกต เสนอแนะการปรับปรุงวิธีการสํารวจตรวจสอบ 
9. นําผลของการสํารวจตรวจสอบที่ได้ ทั้งวิธีการ และองค์
ความรู้ที่ ไ ด้ ไปสร้างคํ าถามใหม่  นําไปใช้แก้ ปัญหาใน
สถานการณ์ใหม่และในชีวิตจริง 
1๐. ตระหนักถึงความสําคัญในการที่จะต้องมีส่วนร่วม
รับผิดชอบการอธิบาย  การลงความเห็น และการสรุปผลการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่นําเสนอต่อสาธารณชนด้วยความถูกต้อง 
11. บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล 
ใช้พยานหลักฐานอ้างอิงหรือค้นคว้าเพื่อเติม เพื่อหาหลักฐาน
อ้างอิงที่ เชื่อถือได้ และยอมรับว่าความรู้ เดิม อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์ พยานใหม่เพิ่มเติม
หรือโต้แย้งจากเดิม ซึ่งท้าทายให้มีการตรวจสอบอย่าง
ระมัดระวัง อันจะนํามาสู่การยอมรับเป็นความรู้ใหม่ 
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ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

12. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับ
แนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่น
เข้าใจ 
 

สาระชีววิทยา 
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1. เข้าใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สารที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้าง
และหน้าที่ของเซลล์ การลําเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การแบ่งเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์  
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี
ม. 4 ม. 5 ม. 6 

1. อธิบาย และสรุปสมบัติที่สําคัญของสิ่งมีชีวิต และ
ความสัมพันธ์ของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตที่ทําให้สิ่งมีชีวิต
ดํารงชีวิตอยู่ได้ 
2. อภิปราย และบอกความสําคัญของการระบุปัญหา 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา สมมติฐาน และวิธีการ
ตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้ง ออกแบบการทดลองเพื่อ
ตรวจสอบสมมติฐาน 
3. สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้ํา และบอก
ความสําคัญของน้ําที่มีต่อสิ่งมีชีวิต และยกตัวอย่างธาตุ
ชนิดต่าง ๆ ที่มีความสําคัญต่อร่างกายสิ่งมีชีวิต 
4. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต ระบุ
กลุ่ มของคาร์ โบไฮเดรต  รวมทั้ งความสํ าคัญของ
คาร์โบไฮเดรตที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
5. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของโปรตีน และ
ความสําคัญของโปรตีนที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
6. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้ างของลิ พิด และ
ความสําคัญของลิพิดที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 

- - 
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ตัวชี้วัดชั้นป ี
ม. 4 ม. 5 ม. 6 

7. อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลิอิก และระบุชนิดของ
กรดนิวคลิอิก และความสําคัญของกรดนิวคลิอิกที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิต 
8. สืบค้นข้อมูล และอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่ เกิดขึ้นใน
สิ่งมีชีวิต 
9. อธิบายการทํางานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีใน
สิ่งมีชีวิตและระบุปัจจัยที่มีผลต่อการทํางาน ของเอนไซม์ 
10. บอกวิธีการ และเตรียมตัวอย่างสิ่งมีชีวิต เพื่อศึกษา
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง วัดขนาดโดยประมาณ และ
วาดภาพที่ปรากฏภายใต้กล้อง บอกวิธีการใช้และการดูแล
รักษากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงที่ถูกต้อง 
11. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ของ
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
12. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และระบุชนิดและหน้าที่ของออร์
แกเนลล์ 
13. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของนิวเคลียส 
14. อธิบาย และเปรียบเทียบการแพร่ออสโมซิส การแพร่
แบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทรานสปอร์ต 
15. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนภาพการลําเลียง
สารโมเลกุลใหญ่ออกจากเซลล์ด้วยกระบวนการเอกโซไซโท
ซิสและการลําเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าสู่ เซลล์ด้วย
กระบวนการเอนโดไซโทซิส 



84 
 

  

ตัวชี้วัดชั้นป ี
ม. 4 ม. 5 ม. 6 

16. สังเกตการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิส
จากตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พร้อมทั้งอธิบายและ
เปรียบเทียบการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอ
ซิส 
17. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปขั้นตอนการหายใจระดับ
เซลลใ์นภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอ และภาวะที่มี
ออกซิเจนไม่เพียงพอ 
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สาระชีววิทยา 
2.เข้าใจการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติและหน้าที่ของสารพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐานข้อมูลและ
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความหลากหลายทางชีวภาพ กําเนิดของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และ
อนุกรมวิธาน รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี
ม. 4 ม. 5 ม. 6 

1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และสรุปผลการทดลองของเมนเดล 
2. อธิบาย และสรุปกฎแห่งการแยก และกฎแห่งการรวมกลุ่ม
อย่างอิสระ และนํากฎของเมนเดลนี้ไปอธิบายการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมและใช้ในการคํานวณโอกาสในการเกิดฟี
โนไทป์และจีโนไทป์แบบต่าง ๆ ของรุ่น F1 และ F2 
3. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ที่เป็นส่วนขยายของพันธุ
ศาสตร์เมนเดล 
4. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และเปรียบเทียบลักษณะทาง
พันธุกรรมที่มีการแปรผันไม่ต่อเนื่องและลักษณะทางพันธุกรรม
ที่มีการแปรผันต่อเนื่อง  
5. อธิบายการถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม และยกตัวอย่าง
ลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนบนออโตโซมและยีน
บนโครโมโซมเพศ 
6. สืบค้นข้อมูล อธิบายสมบัติและหน้าที่ของสารพันธุกรรม 
โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของ DNA และสรุปการ
จําลอง DNA 

- 1. อภิปรายความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ความเชื่อมโยงระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรม ความ
หลากหลายของสปีชีส์และความหลากหลายของระบบนิเวศ 
2. อธิบายการเกิดเซลล์เริ่มแรกของสิ่งมีชีวิต และวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
3. อธิบายลักษณะสําคัญ และยกตัวอย่างสิ่งมี ชี วิตกลุ่ม
แบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุ่มโพรทิสต์สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืช สิ่งมีชีวิต
กลุ่มฟังไจ และสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์ 
4. อธิบาย และยกตัวอย่างการจําแนกสิ่งมีชีวิตจากหมวดหมู่
ใหญ่จนถึงหมวดหมู่ย่อย และวิธีการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ใน
ลําดับขั้นสปีชีส์ 
5. สร้างไดโคโทมัสคีย์ในการระบุสิ่งมีชีวิตหรือตัวอย่างที่
กําหนดออกเป็นหมวดหมู 
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7. อธิบาย และระบุขั้นตอนในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน
และหน้าที่ของ DNA และ RNA แต่ละชนิดในกระบวนการ
สังเคราะห์โปรตีน 
8. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธุกรรม แอลลีลโปรตีน 
ลักษณะทางพันธุกรรม และเชื่อมโยงกับความรู้เรื่องพันธุ
ศาสตร์เมนเดล 
9. สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและ
ระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน รวมทั้งยกตัวอย่างโรค
และกลุ่มอาการที่เป็นผลของการเกิดมิวเทชัน 
10. อธิบายหลักการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใช้ดี
เอ็นเอรีคอมบิแนนท์ 
11. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอภิปรายการนําเทคโนโลยี
ทางดี เอ็นเอไปประยุกต์ ใช้ทั้ งในด้านสิ่ งแวดล้อม นิ ติ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม และข้อ
ควรคํานึงถึงด้านชีวจริยธรรม 
12. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานที่สนับสนุน และ
ข้อมูลที่ใช้อธิบายการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
13. อธิบาย และเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิตของฌอง ลามาร์ก และทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิตของชาลส์ ดาร์วิน 
14. ระบุสาระสาํคัญ และอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดุลของ
ฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของ
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แอลลีลในประชากร พร้อมทั้งคํานวณหาความถี่ของแอลลลี
และจีโนไทป์ของประชากรโดยใช้หลักของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก  
15. สืบค้นข้อมลู อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์
ใหม่ของสิ่งมีชีวิต 
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สาระชีววิทยา 
3. เข้าใจส่วนประกอบของพืช การแลกเปลี่ยนแก๊สและคายน้ําของพืช การลําเลียงของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต และการตอบสนอง
ของพืช รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี
ม. 4 ม. 5 ม. 6 

- 1. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช และเขียน
แผนผังเพื่อสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช 
2. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของรากพืช
ใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืชใบเลี้ยงคู่จากการตัดตามขวาง 
3. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของลําต้น
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว และลําต้นพืชใบเลี้ยงคู่จากการตัดตามขวาง 
4. สังเกต และอธิบายโครงสร้างภายในของใบพืชจากการตัด
ตามขวาง 
5. สืบค้นข้อมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปลี่ยนแก๊สและ
การคายน้ําของพืช 
6. สืบค้นข้อมูล และอธิบายกลไกการลําเลียงน้ํา และธาตุ
อาหารของพืช 
7. สืบค้นข้อมูล อธิบายความสําคัญของธาตุอาหาร และ
ยกตัวอย่างธาตุอาหารที่สําคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
พืช 
8. อธิบายกลไกการลําเลียงอาหารในพืช 

- 
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9. สืบค้นข้อมูล และสรุปการศึกษาที่ได้จากการทดลองของ
นักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วย
แสง 
10. อธิบายขั้นตอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
ของพืช C3 
11. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C3 
พืช C4 และ พืช CAM 
12. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปปัจจัยความเข้มของแสง 
ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ และอุณหภูมิที่มีผลต่อ
การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
13. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก 
14. อธิบาย และเปรียบเทียบกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์
เพศผู้และเพศเมียของพืชดอก และอธิบายการปฏิสนธิของ
พืชดอก 
15. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอกโครงสร้าง
ของเมล็ดและผล และยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างต่างๆของเมล็ดและผล 
16. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการงอก
ของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด และบอกแนวทางในการแก้
สภาพพักตัวของเมล็ด 
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17. สืบค้นข้อมูล อธิบายบทบาทและหน้าที่ของออกซิน 
ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และกรดแอบไซซิก และ
อภิปรายเกี่ยวกับการนําไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
18. สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งเร้าภายนอก
ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 

สาระชีววิทยา 
4. เข้าใจการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์ การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส การลําเลียงสารและการหมุนเวียนเลือด ภูมิคุ้มกันของร่างกาย การขับถ่าย การรับรู้ และการ
ตอบสนอง การเคลื่อนที่ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ฮอร์โมนกับการรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรมของสัตว์ รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี
ม. 4 ม. 5 ม. 6 

- 1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและ
กระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่มีทางเดินอาหาร สัตว์ที่มี
ทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์ และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบ
สมบูรณ์ 
2. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดราและพลานาเรีย 
3. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่และกระบวนการย่อย
อาหาร และการดูดซึมสารอาหารภายในระบบย่อยอาหารของ
มนุษย์ 

1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่
ของระบบประสาทของไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย 
แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง  
2. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ประสาท  
3. อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าที่เยื่อหุ้ม
เซลล์ของเซลล์ประสาท และกลไกการถ่ายทอดกระแสประสาท 
4. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบประสาท
ส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก  
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4. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้าง ที่ทําหน้าที่
แลกเปลี่ยนแก๊สของฟองน้ํา ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน 
แมลง ปลา กบ และนก  
5. สังเกต และอธิบายโครงสร้างของปอดในสัตว์ เลี้ยงลูกด้วย
น้ํานม 
6. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส 
และกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สของมนุษย์ 
7. อธิบายการทํางานของปอด และทดลองวัดปริมาตรของ
อากาศในการหายใจออกของมนุษย์ 
8. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือด
แบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด  
9. สังเกต และอธิบายทิศทางการไหลของเลือด และการ
เคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดในหางปลา และสรุปความสัมพันธ์
ระหว่างขนาดของหลอดเลือด กับความเร็วในการไหลของเลือด 
10. อธิบายโครงสร้างและการทํางานของหัวใจ และหลอดเลือด
ในมนุษย์  
11. สังเกต และอธิบายโครงสร้างหัวใจของสัตว์ เลี้ยงลูกด้วย
น้ํานม ทิศทางการไหลของเลือด ผ่านหัวใจของมนุษย์และเขียน
แผนผังสรุป การหมุนเวียนเลือดของมนุษย์  
12. สืบค้นข้อมูล ระบุความแตกต่างของ เซลล์เม็ดเลือดแดง 
เซลล์เม็ดเลือดขาว เพลตเลต และพลาสมา 

5. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ใน
สมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง สมองส่วนหลัง และไขสันหลัง  
6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการ
ทํางานของระบบประสาทโซมาติก และระบบประสาทอัตโนวัติ 
7. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของ ตา หูจมูกลิ้น 
และผิวหนังของมนุษย์ยกตัวอย่าง โรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
บอกแนวทางในการ ดูแลป้องกัน และรักษา  
8. สังเกต และอธิบายการหาตําแหน่งของจุดบอดโฟเวีย และ
ความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง 
๙. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้าง และหน้าที่
ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ ของแมงกะพรุน หมึก 
ดาวทะเล ไส้เดือนดิน แมลง ปลา และนก 
10. สืบค้นข้อมูล และอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของกระดูก
และกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่
ของมนุษย์  
11. สังเกต และอธิบายการทํางานของข้อต่อชนิด ต่าง ๆ และ
การทํางานของกล้ามเนื้อโครงร่างที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว
และการเคลื่อนที่ของมนุษย์ 
12. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสืบพันธุ์แบบไม่
อาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศในสัตว์ 
13. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะใน
ระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์เพศหญิง  



92 
 

  

ตัวชี้วัดชั้นป ี
ม. 4 ม. 5 ม. 6 

13. อธิบายหมู่เลือดและหลักการให้และรับเลือด ในระบบ 
ABO และระบบ Rh 
14. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบและหน้าที่ของ
น้ําเหลือง รวมทั้งโครงสร้างและหน้าที่ของหลอดน้ําเหลือง และ
ต่อมน้ําเหลือง 
15. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไกการต่อต้าน
หรือทําลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จําเพาะ และแบบจําเพาะ  
16. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบการสร้างภูมิคุ้มกัน
ก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมา  
17. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติ ของระบบ
ภูมิคุ้มกันที่ทําให้เกิดเอดส์ภูมิแพ้ การสร้างภูมิต้านทานต่อ
เนื้อเยื่อตนเอง 
18. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่
ในการกําจัดของเสียออกจากร่างกายของฟองน้ํา ไฮดรา พลา
นาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
19. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของไต และ โครงสร้างที่ใช้
ลําเลียงปัสสาวะออกจากร่างกาย  
20. อธิบายกลไกการทํางานของหน่วยไตในการกําจัดของเสีย
ออกจากร่างกาย และเขียนแผนผังสรุปขั้นตอนการกําจัดของ
เสียออกจากร่างกายโดยหน่วยไต  
21. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างเกี่ยวกับความผิดปกติ
ของไตอันเนื่องมาจากโรคต่าง ๆ 

14. อธิบายกระบวนการสร้างสเปิร์ม กระบวนการสร้างเซลล์ไข่
และการปฏิสนธิในมนุษย์ 
15. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอ และระยะหลัง
เอ็มบริโอของกบ ไก่และมนุษย์ 
16. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนผังสรุปหน้าที่ของ
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อที่สร้างฮอร์โมน 
17. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และ ยกตัวอย่าง
พฤติกรรมที่เป็นมาแต่กําเนิด และพฤติกรรมที่เกิดจากการ
เรียนรู้ของสัตว์  
18. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่าง ความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมกับ วิวัฒนาการของระบบประสาท  
19. สืบค้นข้อมูลอธิบายและยกตัวอย่างการสื่อสาร ระหว่าง
สัตว์ที่ทําให้สัตว์แสดงพฤติกรรม 
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สาระชีววิทยา 
5. เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศ กระบวนการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ ความหลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศ ประชากร และรูปแบบการเพิ่มของประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ปัญหา และผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์และแนวทางการแก้ไขปัญหา  
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี
ม. 4 ม. 5 ม. 6 

- - 1. วิเคราะห์อธิบาย และยกตัวอย่างกระบวนการถ่ายทอด
พลังงานในระบบนิเวศ  
2. อธิบาย ยกตัวอย่างการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน และบอก
แนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน  
3. สืบค้นข้อมูล และเขียนแผนภาพเพื่ออธิบายวัฏจักร
ไนโตรเจน วัฏจักรกํามะถัน และวัฏจักรฟอสฟอรัส 
4. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอธิบายลักษณะของไบโอมที่
กระจายอยู่ตามเขตภูมิศาสตร์ต่างๆ บนโลก 
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5. สืบค้นข้อมูลยกตัวอย่างอธิบายและเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิและการเปลี่ยนแปลงแทนที่
แบบทุติยภูมิ 
6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย ยกตัวอย่าง และสรุป เกี่ยวกับ
ลักษณะเฉพาะของประชากรของสิ่งมีชีวิตบางชนิด  
7. สืบค้นข้อมูลอธิบายเปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการเพิ่ม
ของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียล และการเพิ่มของประชากร
แบบลอจิสติก  
8. อธิบาย และยกตัวอย่างปัจจัยที่ควบคุมการเติบโตของ
ประชากร 
9. วิเคราะห์อภิปราย และสรุปปัญหาการขาดแคลนน้ํา การเกิด
มลพิษทางน้ํา และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้ง เสนอแนวทางการวางแผนการจัดการน้ําและการแก้ไข
ปัญหา 
10. วิเคราะห์อภิปราย และสรุปปัญหามลพิษทาง อากาศ และ
ผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหา 
11. วิเคราะห์อภิปราย และสรุปปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรดิน 
และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหา 
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12. วิเคราะห์อภิปราย และสรุปปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการ
ทําลายป่าไม้รวมทั้งเสนอแนวทางในการป้องกันการทําลายป่า
ไม้และการอนุรักษ์ป่าไม้ 
13. วิเคราะห์อภิปราย และสรุปปัญหาผลกระทบที่ทําให้สัตว์
ป่ามีจํานวนลดลง และแนวทางในการอนุรักษ์สัตว์ป่า 

 
 
 
 
 
 
 
สาระเคมี 
1. เข้าใจโครงสร้างอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมีและสมบัติของสาร แก๊สและสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของสารประกอบอินทรีย์และ 
พอลิเมอร์ รวมทั้งการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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1. สืบค้นข้อมูลสมมติฐาน การทดลองหรือผลการทดลองที่เป็น
ประจั กษ์พยานในการเสนอแบบจํ าลองอะตอมของ
นักวิทยาศาสตร์ และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจําลองอะตอม
2. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และระบุจํานวนโปรตอน 
นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอมจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์
รวมทั้งบอกความหมายของไอโซโทป 
3. อธิบาย และเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงาน
หลักและระดับพลังงานย่อยเมื่อทราบเลขอะตอมของธาตุ 
4. ระบุหมู่ คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ของธาตุ
เรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชันในตารางธาตุ 
5. วิเคราะห์และบอกแนวโน้มสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟ
ตามหมู่และตามคาบ 
6. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน และเปรียบเทียบสมบัติ
กับธาตุโลหะในกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ 
7. อธิบายสมบัติและคํานวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี 
8. สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่างการนําธาตุมาใช้ประโยชน์ 
รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
9. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก โดยใช้
แผนภาพหรือสัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส 
10. เขียนสูตร และเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก 
11. คํ านวณพลั งงานที่ เ กี่ ยวข้องกับปฏิ กิริ ยาการเกิด
สารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์ 

1. อธิบายความสัมพันธ์และคํานวณปริมาตร ความดัน หรือ
อุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎของบอยล์ กฎของชาร์ล 
กฎของเกย์-ลูสแซก  
2. คํานวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง 
ๆ ตามกฎรวมแก๊ส 
3. คํานวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จํานวนโมล หรือมวล
ของแก๊ส จากความสัมพันธ์ตามกฎของอาโวกาโดร และกฎแก๊ส
อุดมคติ 
4. คํานวณความดันย่อย หรือจํานวนโมลของแก๊สในแก๊สผสม
โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน 
5. อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส คํานวณ 
และเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของแก๊ส โดยใช้กฎการแพร่ผ่าน
ของเกรแฮม 
6. สืบค้นข้อมูล นําเสนอตัวอย่าง และอธิบายการ ประยุกต์ใช้
ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่าง ๆ ของแก๊สในการอธิบาย
ปรากฏการณ์หรือ แก้ปัญหาในชี วิตประจําวันและใน
อุตสาหกรรม 

1. สืบค้นข้อมูลและนําเสนอตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ที่มี
พันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสาม ที่พบในชีวิตประจําวัน 
2. เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อ และสูตร
โครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบอินทรีย์ 
3. วิเคราะห์โครงสร้าง และระบุประเภทของสารประกอบ
อินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน 
4. เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกชื่อสารประกอบอินทรยี์
ประเภทต่าง ๆ ที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน ๑ หมู่ตามระบบ IUPAC 
5. เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภท
ต่าง ๆ 
6. วิเคราะห์และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ําของ
สารประกอบอินทรี ย์ที่มีหมู่ ฟังก์ชัน ขนาดโมเลกุล หรือ
โครงสร้างต่างกัน 
7. ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และเขียน
ผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ ปฏิกิริยากับโบรมีน หรือ
ปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 
8. เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเค
ชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสและ
ปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน  
9. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และ
ปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 
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12. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก 
13. เขียนสมการไอออนิก และสมการไอออนิกสุทธิของ
ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก 
14. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบพันธะเดี่ยว พันธะคู่ 
และพันธะสาม ด้วยโครงสร้างลิวอิส  
15. เขียนสูตร และเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ 
16. วิเคราะห์และเปรียบเทียบความยาวพันธะ และพลังงาน
พันธะในสารโคเวเลนต์ รวมทั้งคํานวณพลังงานที่เกี่ยวข้องกับ
ปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ  
17. คาดคะเนรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์โดยใช้ทฤษฎีการผลัก
ระหว่างคู่ อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์ และระบุสภาพขั้วของ
โมเลกุลโคเวเลนต์ 
18. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ และ
เปรียบเทียบจุดหลอมเหลว จุดเดือด และการละลายน้ําของสาร
โคเวเลนต์ 
19. สืบค้นข้อมูล และอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนต์โครงร่าง
ตาข่ายชนิดต่าง ๆ 
20. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ  
21. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก 
สารโคเวเลนต์ และโลหะ สืบค้นข้อมูลและนําเสนอตัวอย่างการ
ใช้ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ 
ได้อย่างเหมาะสม 

10. สืบค้นข้อมูล และนําเสนอตัวอย่างการนําสารประกอบ
อินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันและอุตสาหกรรม 
11. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้าง
ของมอนอเมอร์หรือพอลิเมอร์ 
12. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและ
สมบัติของพอลิเมอร์รวมทั้งการนําไปใช้ประโยชน์ 
13. ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสติก และผลิตภัณฑ์ยาง 
รวมทั้งการนําไปใช้ประโยชน์ 
14. อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และการ
สังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของพอลิเมอร์ 
15. สืบค้นข้อมูล และนําเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้
และการกําจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ และแนวทางแก้ไข 
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สาระเคมี 
2. เข้าใจการเขียนและการดุลสมการเคมี ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลในปฏิกิริยาเคมี สมบัติและปฏิกิริยาของกรด-เบส ปฏิกิริยารีดอกซ์และ
เซลล์เคมีไฟฟ้า รวมทั้งการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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ตัวชี้วัดชั้นป ี
ม. 4 ม. 5 ม. 6 

1. แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี เขียน และดุล
สมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด 
2. คํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับมวล
สาร 
3. คํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับความ
เข้มข้นของสารละลาย 
4. คํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่ เกี่ยวข้องกับ
ปริมาตรแก๊ส 
5. คํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน 
6. ระบุสารกําหนดปริมาณ และคํานวณปริมาณสารต่าง ๆ ใน
ปฏิกิริยาเคมี 
7. คํานวณผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี 

1. ทดลอง และเขียนกราฟการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารที่ทํา
การวัดในปฏิกิริยา 
2. คํานวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและเขียนกราฟการลดลง
หรือเพิ่มขึ้นของสารที่ไม่ได้วัดในปฏิกิริยา 
3. เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาค
และพลังงานที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
4. ทดลอง และอธิบายผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสาร
ตั้ งต้น  อุณหภูมิ และตัวเ ร่ งปฏิ กิ ริ ยาที่ มี ต่ ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 
5. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ความเข้มข้นพื้นที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่ง
ปฏิกิริยา 
6. ยกตัวอย่าง และอธิบายปัจจัยที่ มี ผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันหรืออุตสาหกรรม 
7. ทดสอบ และอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และ
ภาวะสมดุล 
8. อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า และอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ 
เมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระทั่งระบบอยู่ในภาวะสมดุล  
9. คํานวณค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา 
10. คํานวณความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุล 

- 
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ตัวชี้วัดชั้นป ี
ม. 4 ม. 5 ม. 6 

11. คํานวณค่าคงที่สมดุลหรือความเข้มข้นของปฏิกิริยาหลาย
ขั้นตอน 
12. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุลของ
ระบบ รวมทั้งคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อภาวะ
สมดุลของระบบถูกรบกวน โดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ  
13. ยกตัวอย่าง และอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่
เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ในธรรมชาติและกระบวนการ
ในอุตสาหกรรม 
14. ระบุและอธิบายว่าสารเป็นกรดหรือเบส โดยใช้ทฤษฎี
กรด-เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตด-ลาวรี และลิวอิส 
15. ระบุคู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-
ลาวรี 
16. คํานวณ และเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือ
ความแรงของกรดและเบส 
17. คํานวณค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือ
ไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลายกรดและเบส 
18. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเป็น
กรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทิน 
19. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเป็นกรด-
เบสของสารละลายเกลือ 
20. ทดลอง และอธิบายหลักการการไทเทรต และเลือกใช้อินดิ
เคเตอร์ที่เหมาะสมสําหรับการไทเทรตกรด-เบส 
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ตัวชี้วัดชั้นป ี
ม. 4 ม. 5 ม. 6 

21. คํานวณปริมาณสารหรือความเข้มข้นของสารละลายกรด
หรือเบสจากการไทเทรต 
22. อธิบายสมบัติองค์ประกอบ และประโยชน์ของสารละลาย
บัฟเฟอร์ 
23. สืบค้นข้อมูลและนําเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ และการ
แก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับกรด-เบส 
24. คํานวณเลขออกซิเดชัน และระบุปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิริยา
รีดอกซ์ 
25. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน และระบุตัว
รีดิวซ์และตัวออกซิไดส์รวมทั้งเขียนครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน
และครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ 
26. ทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์
หรือตัวออกซิไดส์และเขียนแสดงปฏิกิริยารีดอกซ์ 
27. ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชันและวิธีครึ่ง
ปฏิกิริยา 
28. ระบุองค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้า และเขียนสมการเคมี
ของปฏิกิริยาที่แอโนดและแคโทด ปฏิกิริยารวม และแผนภาพ
เซลล์ 
29. คํานวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ และระบุประเภท
ของเซลล์เคมีไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้า และปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น 
30. อธิบายหลักการทํางาน และเขียนสมการแสดงปฏิกิริยา
ของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ 
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ตัวชี้วัดชั้นป ี
ม. 4 ม. 5 ม. 6 

31. ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า และ
อธิบายหลักการทางเคมีไฟฟ้าที่ใช้ในการชุบโลหะ การแยก
สารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การทําโลหะให้บริสุทธิ์และการ
ป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ 
32. สืบค้นข้อมูลและนําเสนอตัวอย่างความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาระเคมี 
3. เข้าใจหลักการทําปฏิบัติการเคมี การวัดปริมาณสาร หน่วยวัดและการเปลี่ยนหน่วยการคํานวณปริมาณของสาร ความเข้มข้นของสารละลาย รวมทั้งการบูรณาการความรู้และ
ทักษะในการอธิบายปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวันและการแก้ปัญหาทางเคมี 
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ตัวชี้วัดชั้นป ี
ม. 4 ม. 5 ม. 6 

1. บอกและอธิบายข้อปฏิบัติเบื้องต้น และปฏิบัติตนที่แสดงถึง
ความตระหนักในการทําปฏิบัติการเคมี เพื่อให้มีความปลอดภัย
ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางแก้ไขเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุ 
2. เลือก และใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการทําปฏิบัติการ และ
วัดปริมาณต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
3. นําเสนอแผนการทดลอง ทดลอง และเขียนรายงานการ
ทดลอง 
4. ระบุหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสาร และเปลี่ยนหน่วยวัดให้
เป็นหน่วยในระบบเอสไอ ด้วยการใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย 
5. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และคํานวณมวล
อะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุล และมวลสูตร 
6. อธิบาย และคํานวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ์
ของโมล จํานวนอนุภาค มวล และปริมาตรของแก๊สที่ STP 
7. คํานวณอัตราส่วนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบของ
สารประกอบตามกฎสัดส่วนคงที่ 
8. คํานวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร 
9. คํานวณความเขม้ข้นของสารละลายในหน่วยต่าง ๆ 
10. อธิบายวิธีการ และเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นใน
หน่วยโมลาริตีและปริมาตรสารละลายตามที่กําหนด 

- 1. กําหนดปัญหาและนําเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้
ความรู้ทางเคมีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 
การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม 
2. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู้ทางเคมีร่วมกับ
สาขาวิชาอื่น รวมทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือ
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ 
การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาใน
สถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจ 
3. นําเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ ได้จากการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. แสดงหลักฐานการเข้าร่วมการสัมมนา การเข้าร่วมประชุม
วิชาการ หรือการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ 
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11. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของ สารละลายกับ
สารบริสุทธิ์ รวมทั้งคํานวณจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของ
สารละลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาระฟสิิกส ์
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1.เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งาน
และกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี
ม. 4 ม. 5 ม. 6 

1. สืบค้น และอธิบายการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความ
เป็นมา รวมทั้งพัฒนาการของหลักการและแนวคิดทางฟิสิกส์ที่
มีผลต่อการแสวงหาความรู้ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยี 
2. วัด และรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ได้ถูกต้อง
เหมาะสม โดยนําความคลาดเคลื่อนในการวัดมาพิจารณาใน
การนําเสนอผล รวมทั้งแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ 
วิเคราะห์และแปลความหมายจากกราฟเส้นตรง 
3. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตําแหน่ง การ
กระจัด ความเร็ว และความเร่งของการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนว
ตรงที่มีความเร่งคงตัวจากกราฟและสมการ รวมทั้งทดลองหา
ค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลก และคํานวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
4. ทดลอง และอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ทํามุม
ต่อกัน 
5. เขียนแผนภาพของแรงที่กระทําต่อวัตถุอิสระ ทดลอง และ
อธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน และการใช้กฎการเคลื่อนที่
ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุรวมทั้งคํานวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- - 
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6. อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่ทํา
ให้วัตถุมีน้ําหนัก รวมทั้งคํานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
7. วิเคราะห์อธิบาย และคํานวณแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัส
ของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ในกรณีที่ วัตถุหยุดนิ่งและวัตถุเคลื่อนที่ 
รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัส
ของวัตถุคู่หนึ่งๆและนําความรู้เรื่องแรงเสียดทานไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 
8. อธิบายสมดุลกลของวัตถุโมเมนต์และผลรวมของโมเมนต์ที่มี
ต่อการหมุน แรงคู่ควบและผลของแรงคู่ควบที่มีต่อสมดุลของ
วัตถุ เขียนแผนภาพของแรงที่กระทําต่อวัตถุอิสระเมื่อวัตถุอยู่
ในสมดุลกล และคํานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ทดลองและอธิบายสมดุลของแรงสามแรง 
9. สังเกต และอธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อแรงที่
กระทําต่อวัตถุผ่านศูนย์กลางมวลของวัตถุและผลของศูนย์ถ่วง
ที่มีต่อเสถียรภาพของวัตถุ 
10. วิเคราะห์และคํานวณงานของแรงคงตัว จากสมการและ
พื้นที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับตําแหน่ง รวมทั้ง
อธิบาย และคํานวณกําลังเฉลี่ย 
11. อธิบาย และคํานวณพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงาน
กล ทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานจลน์ 
ความสั มพันธ์ ระหว่ างงานกั บพลั งงานศั ก ย์ โ น้ มถ่ วง 
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงที่ใช้ดึงสปริงกับระยะที่
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สปริงยืดออก และความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์
ยืดหยุ่น รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างงานของแรงลัพธ์
และพลังงานจลน์และคํานวณงานที่เกิดขึ้นจากแรงลัพธ์ 
12. อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกล รวมทั้งวิเคราะห์และ
คํานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุใน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกล 
13. อธิบายการทํางาน ประสิทธิภาพ และการได้เปรียบเชิงกล
ของเครื่องกลอย่างง่ายบางชนิดโดยใช้ความรู้เรื่องงานและ
สมดุลกล รวมทั้งคํานวณประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกล 
14. อธิบาย และคํานวณโมเมนตัมของวัตถุและการดลจาก
สมการและพื้นที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงลัพธ์กับเวลา 
รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดลกับโมเมนตัม 
15. ทดลอง อธิบาย และคํานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ชนของวัตถุในหนึ่งมิติทั้งแบบยืดหยุ่น ไม่ยืดหยุ่น และการดีด
ตัวแยกจากกันในหนึ่งมิ ติซึ่ งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์
โมเมนตัม 
16. อธิบาย วิเคราะห์และคํานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และทดลองการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์ 
17. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงสู่ศูนย์กลาง 
รัศมีของการเคลื่อนที่อัตราเร็วเชิงเส้น อัตราเร็วเชิงมุม และ
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มวลของวัตถุในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ 
รวมทั้งคํานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และประยุกต์ใช้ความรู้การเคลื่อนที่แบบวงกลมในการอธิบาย
การโคจรของดาวเทียม 
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2.เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียง และการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้ง
นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี
ม. 4 ม. 5 ม. 6 

- 1. ทดลอง และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
ของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่างง่ายรวมทั้งคํานวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่นพ้อง 
3. อธิบายปรากฏการณ์คลื่นชนิดของคลื่น ส่วนประกอบของ
คลื่น การแผ่ของหน้าคลื่นด้วยหลักการของฮอยเกนส์ และการ
รวมกันของคลื่นตามหลักการซ้อนทับ พร้อมทั้งคํานวณ
อัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่น 
4. สังเกต และอธิบายการสะท้อนการหักเห การแทรกสอด และ
การเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ํารวมทั้งคํานวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
5. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์
ระหว่างคลื่น การกระจัดของอนุภาคกับคลื่นความดัน 
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับ
อุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส สมบัติของคลื่นเสียง ได้แก่ 
การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน รวมทั้ง
คํานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

- 
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6. อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบ ของการได้
ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทาง เสียง รวมทั้งคํานวณปริมาณ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
7. ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อ
ปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกตและอธิบายการเกิดบีต คลื่น
นิ่ง ปรากฏการณ์ ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง คํานวณ 
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนําความรู้ เรื่องเสียงไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 
8. ทดลอง และอธิบายการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่และ
เกรตติง การเลี้ยวเบน และการแทรกสอดของแสงผ่านสลิต
เดี่ยว รวมทั้งคํานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
9. ทดลอง และอธิบายการสะท้อนของแสงที่ผิววัตถุตามกฎการ
สะท้อน เขียนรังสีของแสง และคํานวณตําแหน่งและขนาดภาพ
ของวัตถุเมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรง
กลม รวมทั้งอธิบายการนําความรู้เรื่องการสะท้อนของแสงจาก
กระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลมไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวัน   
10. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดรรชนีหักเห มุม
ตกกระทบ และมุมหักเห รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ความลึกจริง และความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท้อน
กลับหมดของแสง และคํานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 



111 
 

  

ตัวชี้วัดชั้นป ี
ม. 4 ม. 5 ม. 6 

11. ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพ ที่เกิดจาก
เลนส์บาง หาตําแหน่ง ขนาด ชนิด ของภาพ และความสัมพันธ์
ระหว่างระยะวัตถุ ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมทั้ง
คํานวณ ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอธิบายการนําความรู้
เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์บาง ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวัน 
12. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง การ
ทรงกลด มิราจ และการเห็นท้องฟ้าเป็นสีต่าง ๆ ในช่วงเวลา
ต่างกัน 
13. สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสีสีของวัตถุการผสม
สารสีและการผสมแสงสี รวมทั้งอธิบายสาเหตุของการบอดสี 
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สาระฟสิิกส ์
3.เข้าใจแรงไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและกฎของโอห์ม วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้าและกําลังไฟฟ้า การเปลี่ยน
พลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็ก ที่กระทํากับประจุไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้าและกฎ ของฟาราเดย์ ไฟฟ้ากระแสสลับ 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสื่อสาร รวมทั้ง นําความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี
ม. 4 ม. 5 ม. 6 

- 1. ทดลอง และอธิบายการทําวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าให้มี
ประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีกันและการเหนี่ยวนําไฟฟ้าสถิต 
2. อธิบาย และคํานวณแรงไฟฟ้าตามกฎของคูลอมบ์ 
3. อธิบาย และคํานวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าที่กระทํากับ
อนุภาคที่มีประจุ ไฟฟ้าที่ อ ยู่ ในสนามไฟฟ้า รวมทั้งหา
สนามไฟฟ้าลัพธ์เนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบ
เวกเตอร์ 
4. อธิบาย และคํานวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และ
ความต่างศักย์ระหว่างสองตําแหน่งใด ๆ 
5. อธิบายส่วนประกอบของตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประจุไฟฟ้า ความต่างศักย์ และความจุของตัวเก็บประจุ และ
อธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูล รวมทั้ง
คํานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
6. นําความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไปอธิบายหลักการทํางานของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด และปรากฏการณ์ ในชีวิตประจําวัน 
7. อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระและกระแสไฟฟ้า
ในลวดตัวนํา ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนํา

1. สังเกต และอธิบายเส้นสนามแม่เหล็ก อธิบายและคํานวณฟ
ลักซ์แม่เหล็กในบริเวณที่กําหนด รวมทั้งสังเกต และอธิบาย
สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนําเส้นตรงและ
โซเลนอยด์ 
2. อธิบาย และคํานวณแรงแม่เหล็กที่กระทําต่ออนุภาคที่มี
ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กที่กระทําต่อ
เส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและวางในสนามแม่เหล็กรัศมี
ความโค้งของการเคลื่อนที่ เมื่อประจุเคลื่อนที่ ตั้งฉากกับ
สนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบายแรงระหว่างเส้นลวดตัวนําคู่ขนาน
ที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน 
3. อธิบายหลักการทํางานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งคํานวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4. สังเกต และอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนํา กฎการ
เหนี่ยวนําของฟาราเดย์ และคํานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งนําความรู้เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนําไปอธิบายการทํางาน
ของเครื่องใช้ไฟฟ้า 
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ตัวชี้วัดชั้นป ี
ม. 4 ม. 5 ม. 6 

กับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแน่นของ
อิเล็กตรอนในลวดตัวนําและพื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนํา และ
คํานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
8. ทดลอง และอธิบายกฎของโอห์ม อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างความต้านทานกับความยาว พื้นที่หน้าตัด และสภาพ
ต้านทานของตัวนําโลหะ ที่อุณหภูมิคงตัว และคํานวณปริมาณ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอธิบายและคํานวณความต้านทาน
สมมูลเมื่อนําตัวต้านทานมาต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนาน 
9. ทดลอง อธิบาย และคํานวณอีเอ็มเอฟของแหล่งกําเนิดไฟฟ้า
กระแสตรง รวมทั้งอธิบาย และคํานวณพลังงานไฟฟ้าและ
กําลังไฟฟ้า 
10. ทดลอง และคํานวณอีเอ็มเอฟสมมูลจากการต่อแบตเตอรี่
แบบอนุกรมและแบบขนาน รวมทั้งคํานวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งประกอบด้วยแบตเตอรี่
และตัวต้านทาน 
11. อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า 
รวมทั้ งสืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่ นํามา
แก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงานไฟฟ้า 
โดยเน้นด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย 

 

5. อธิบาย และคํานวณความต่างศักย์อาร์เอ็มเอส และ
กระแสไฟฟ้าอาร์เอ็มเอส 
6. อธิบายหลักการทํางานและประโยชน์ของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
กระแสสลับ 3 เฟส การแปลงอีเอ็มเอฟของหม้อแปลง และ
คํานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
7. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
แสงไม่โพลาไรส์ แสงโพลาไรส์เชิงเส้น และแผ่นโพลารอยด์ 
รวมทั้งอธิบายการนําคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่ต่าง ๆ 
ไปประยุกต์ใช้และหลักการทํางานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
8. สืบค้น และอธิบายการสื่อสารโดยอาศัย คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ในการส่งผ่านสารสนเทศ และเปรียบเทียบการสื่อสารด้วย
สัญญาณ แอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 
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สาระฟสิิกส ์
4. เข้าใจความสัมพันธ์ของความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร สภาพยืดหยุ่นของวัสดุและมอดุลัสของยัง ความดันในของไหล แรงพยุง และหลักของอาร์คิมีดิส 
ความตึงผิว และแรงหนืดของของเหลว ของไหลอุดมคติ และสมการแบร์นูลลี กฎของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอุดมคติ และพลังงานในระบบทฤษฎีอะตอมของโบร์ปรากฏการณ์ 
โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่น และอนุภาคกัมมันตภาพรังสี แรงนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ ฟิสิกส์อนุภาค รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี
ม. 4 ม. 5 ม. 6 

- - 1. อธิบาย และคํานวณความร้อนที่ทําให้สสาร เปลี่ยนอุณหภูมิ
ความร้อนที่ทําให้สสารเปลี่ยนสถานะ และความร้อนที่เกิดจาก
การถ่ายโอนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 
2. อธิบายสภาพยืดหยุ่นและลักษณะการยืด และหดตัวของ
วัสดุที่เป็นแท่งเมื่อถูกกระทําด้วยแรงค่าต่าง ๆ รวมทั้งทดลอง 
อธิบายและคํานวณความเค้นตามยาว ความเครียดตามยาว 
และมอดุลัสของยัง และนําความรู้เรื่องสภาพยืดหยุ่นไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 
3. อธิบาย และคํานวณความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ และ
ความดันบรรยากาศ รวมทั้งอธิบายหลักการทํางานของแมนอ
มิเตอร์ บารอมิเตอร์ และเครื่องอัดไฮดรอลิก 
4. ทดลอง อธิบาย และคํานวณขนาดแรงพยุงจากของไหล 
5. ทดลอง อธิบาย และคํานวณความตึงผิวของ ของเหลว 
รวมทั้งสังเกตและอธิบายแรงหนืดของของเหลว 
6. อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ สมการ ความต่อเนื่อง 
และสมการแบร์นูลลี รวมทั้งคํานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ตัวชี้วัดชั้นป ี
ม. 4 ม. 5 ม. 6 

และนําความรู้เกี่ยวกับสมการความต่อเนื่องและสมการแบร์นูล
ลี ไปอธิบายหลักการทํางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ 
7. อธิบายกฎของแก๊สอุดมคติและคํานวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
8. อธิบายแบบจําลองของแก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 
และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุลของแก๊ส รวมทั้งคํานวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
9. อธิบาย และคํานวณงานที่ทําโดยแก๊สในภาชนะปิด โดย
ความดันคงตัว และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความร้อน 
พลังงานภายในระบบ และงาน รวมทั้งคํานวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องและนําความรู้เรื่องพลังงานภายในระบบไปอธิบาย
หลักการทํางานของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวัน 
10. อธิบายสมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ และ
การเกิดเส้นสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน รวมทั้งคํานวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
11. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและคํานวณพลังงานโฟ
ตอน พลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอนและฟังก์ชันงานของ
โลหะ 
12. อธิบายทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค รวมทั้งอธิบาย และ
คํานวณความยาวคลื่นเดอบรอยล์ 
13. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกต่าง ของรังสีแอลฟา 
บีตา และแกมมา 
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ตัวชี้วัดชั้นป ี
ม. 4 ม. 5 ม. 6 

14. อธิบาย และคํานวณกัมมันตภาพของนิวเคลียสกัมมันตรังสี 
รวมทั้ งทดลอง อธิบาย และคํานวณจํานวนนิวเคลียส
กัมมันตภาพรังสีที่เหลือจากการสลายและครึ่งชีวิต 
15. อธิบายแรงนิวเคลียร์ เสถียรภาพของนิวเคลียส และ
พลังงานยึดเหนี่ยว รวมทั้งคํานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
16. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชันและฟิวชัน รวมทั้ง
คํานวณพลังงานนิวเคลียร์ 
17. อธิบายประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ และ รังสี รวมทั้ง
อันตรายและการป้องกันรังสีในด้านต่าง ๆ 
18. อธิบายการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค แบบจําลอง
มาตรฐาน และการใช้ประโยชน์จากการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์
อนุภาคในด้านต่าง ๆ 
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สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ  
1. เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ธรณีพิบัติภัยและผลต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการศึกษาลําดับชั้นหิน ทรัพยากรธรณี แผนที่ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี
ม. 4 ม. 5 ม. 6 

1. อธิบายการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก พร้อม
ยกตัวอย่างข้อมูลที่สนับสนุน 
2. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุน การเคลื่อนที่ของ
แผ่นธรณี 
3. ระบุสาเหตุและอธิบายแนวรอยต่อของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์
กับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี พร้อมยกตัวอย่างหลักฐานทาง
ธรณีวิทยาที่พบ 
4. วิเคราะห์หลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบในปัจจุบัน และ
อธิบายลําดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาในอดีต 
5. อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด และปัจจัยที่
ทําให้ความรุนแรงของการปะทุ และรูปร่างของภูเขาไฟแตกต่าง
กัน รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนําเสนอ
แนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 
6. อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิด ขนาด และความรุนแรง และ
ผลจากแผ่นดินไหว รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบ
และนําเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้
ปลอดภัย 

-  
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ตัวชี้วัดชั้นป ี
ม. 4 ม. 5 ม. 6 

7. อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิด และผลจากสึนามิรวมทั้ง
สืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนําเสนอแนวทางการ
เฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 
8. ตรวจสอบ และระบุชนิดแร่ รวมทั้งวิเคราะห์สมบัติและ
นําเสนอการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ที่เหมาะสม 
9. ตรวจสอบ จําแนกประเภท และระบุชื่อหิน รวมทั้งวิเคราะห์
สมบัติและนําเสนอการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรหินที่
เหมาะสม 
10. อธิบายกระบวนการเกิด และการสํารวจแหล่งปิโตรเลียม
และถ่านหิน โดยใช้ข้อมูลทางธรณีวิทยา  
11. อธิบายสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียมและถ่าน
หิน พร้อมนําเสนอการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม  
12. อ่านและแปลความหมายจากแผนที่ภูมิประเทศ และแผนที่
ธรณีวิทยาของพื้นที่ที่กําหนด พร้อมทั้งอธิบายและยกตัวอย่าง
การนําไปใช้ประโยชน์ 
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สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ  
2.เข้าใจสมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การหมุนเวียน ของน้ําในมหาสมุทร การเกิดเมฆ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและผลต่อสิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพยากรณ์อากาศ 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี
ม. 4 ม. 5 ม. 6 

- 1. อธิบายปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการรับและ คายพลังงานจาก
ดวงอาทิตย์แตกต่างกัน และผลที่มีต่ออุณหภูมิอากาศในแต่ละ
บริเวณของโลก  
2. อธิบายกระบวนการที่ทําให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก 
3. อธิบายผลของแรงเนื่องจากความแตกต่างของความกด
อากาศ แรงคอริออลิส แรงสู่ศูนย์กลาง และแรงเสียดทานที่มี
ต่อการหมุนเวียนของอากาศ 
4. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูดและผลที่มี
ต่อภูมิอากาศ 
5. อธิบายปัจจัยที่ทําให้เกิดการแบ่งชั้นน้ําในมหาสมุทร 
6. อธิบายปัจจัยที่ทําให้เกิดการหมุนเวียนของน้ําในมหาสมุทร
และรูปแบบการหมุนเวียนของน้ําในมหาสมุทร 
7. อธิบายผลของการหมุนเวียนของน้ําในมหาสมุทรที่มีต่อ
ลักษณะลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
8. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพอากาศและการเกิด
เมฆ 
9. อธิบายการเกิดแนวปะทะอากาศแบบต่าง ๆ และลักษณะลม
ฟ้าอากาศที่เกี่ยวข้อง 

- 
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ตัวชี้วัดชั้นป ี
ม. 4 ม. 5 ม. 6 

10. อธิบายปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ของโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน 
11. วิ เคราะห์และอภิปรายเหตุการณ์ที่ เป็นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และนําเสนอ แนวปฏิบัติของมนุษย์
ที่มีส่วนช่วยในการชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก  
12. แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศบนแผนที่อากาศ 
13. วิเคราะห์และคาดการณ์ลักษณะลมฟ้าอากาศเบื้องต้นจาก
แผนที่อากาศและข้อมูลสารสนเทศอื่น ๆ เพื่อวางแผนในการ
ประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้า
อากาศ 
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สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ  
3.เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์จากการศึกษาตําแหน่ง
ดาวบนทรงกลมฟ้าและปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศในการดํารงชีวิต 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี
ม. 4 ม. 5 ม. 6 

- - 1. อธิบายการกําเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด
อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบง ในช่วงเวลาต่าง ๆ ตาม
วิวัฒนาการของเอกภพ 
2. อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง จากความสัมพันธ์
ระหว่างความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซีรวมทั้งข้อมูลการ
ค้นพบไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศ 
3. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซี ทาง
ช้างเผือก และระบุตําแหน่งของระบบสุริยะ พร้อมอธิบาย
เชื่อมโยงกับการสังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก 
4. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์โดยแสดง การเปลี่ยนแปลง
ความดัน อุณหภูมิ ขนาดจากดาวฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์  
5. อธิบายกระบวนการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์ และผลที่
เกิดขึ้นโดยวิเคราะห์ปฏิกิริยาลูกโซ่ โปรตอน-โปรตอน และวัฏ
จักรคาร์บอน ไนโตรเจน ออกซิเจน 
6. ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ และ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของ
ดาวฤกษ์ 
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ตัวชี้วัดชั้นป ี
ม. 4 ม. 5 ม. 6 

7. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสีอุณหภูมิผิวและสเปกตรัมของ
ดาวฤกษ์ 
8. อธิบายวิธีการหาระยะทางของดาวฤกษ์ด้วยหลักการแพรัล
แลกซ์ พร้อมคํานวณหาระยะทางของดาวฤกษ์ 
9. อธิบายลําดับวิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้น และ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์ใน
ลําดับวิวัฒนาการจากแผนภาพเฮิร์ซปรุง-รัสเซลล์ 
10. อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะการแบ่งเขตบริวารของ
ดวงอาทิตย์และลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการดํารงชีวิต 
11. อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วย
กฎเคพเลอร์และกฎความโน้มถ่วงของนิวตัน พร้อมคํานวณคาบ
การโคจรของดาวเคราะห์ 
12. อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์การเกิดลมสุริยะ พายุ
สุริยะ และวิเคราะห์นําเสนอปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับผลของลมสุริยะ และพายุสุริยะที่มีต่อโลกรวมทั้ง
ประเทศไทย 
13. สร้างแบบจําลองทรงกลมฟ้า สังเกต และเชื่อมโยง จุดและ
เส้นสําคัญของแบบจําลองทรงกลมฟ้า กับท้องฟ้าจริง และ
อธิบายการระบุพิกัดของดาวในระบบขอบฟ้า และระบบศูนย์
สูตร 
14. สังเกตท้องฟ้า และอธิบายเส้นทางการขึ้น การตกของดวง
อาทิตย์และดาวฤกษ์ 
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ตัวชี้วัดชั้นป ี
ม. 4 ม. 5 ม. 6 

 
 
15. อธิบายเวลาสุริยคติปรากฏ โดยรวบรวมข้อมูล และ
เปรียบเทียบเวลาขณะที่ดวงอาทิตย์ผ่านเมริเดียนของผู้สังเกต
ในแต่ละวัน 
16. อธิบายเวลาสุริยคติปานกลาง และการเปรียบเทียบเวลา
ของแต่ละเขตเวลาบนโลก 
17. อธิบายมุมห่างที่สัมพันธ์กับตําแหน่งในวงโคจร และอธิบาย
เชื่อมโยงกับตําแหน่งปรากฏของดาวเคราะห์ที่สังเกตได้จากโลก 
18. สืบค้นข้อมูล อธิบายการสํารวจอวกาศโดยใช้กล้อง
โทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ ดาวเทียม ยานอวกาศ 
สถานีอวกาศ และนําเสนอแนวคิดการนําความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันหรือในอนาคต 
19. สืบค้นข้อมูล ออกแบบ และนําเสนอกิจกรรมการสังเกต
ดาวบนท้องฟ้าด้วยตาเปล่า และ/หรือกล้องโทรทรรศน์  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 
 

ทําไมต้องเรียนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ  
การดํารงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม 
การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา  
ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ  เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และ 
มีคุณธรรม สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 
 
เรียนรู้อะไรในสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความ
เช่ือมสัมพันธ์กันและมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพ่ือช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบท
สภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม โดยได้
กําหนดสาระต่างๆไว้ ดังน้ี 

� ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระทําความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบําเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคมและส่วนรวม 

� หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความสําคัญ การเป็น
พลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ปลูกฝังค่านิยมด้าน
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุข สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการดําเนินชีวิตอย่าง               
สันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

� เศรษฐศาสตร์  การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนําหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน   

� ประวัติศาสตร์  เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่เกิดจาก
เหตุการณ์สําคัญในอดีต  บุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของ 
ชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมที่สําคัญของโลก   

� ภูมิศาสตร์  ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศ
ของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กัน
ของสิ่งต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์
สร้างขึ้น การนําเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
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คุณภาพผู้เรยีน 
 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

� มีความรู้เก่ียวกับความเป็นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศ 
ในภูมิภาคต่างๆในโลก เพ่ือพัฒนาแนวคิด เรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

� มีทักษะที่จําเป็นต่อการเป็นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณได้รับการพัฒนาแนวคิด และขยาย
ประสบการณ์ เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก ได้แก่ เอเชีย  
ออสเตรเลีย  โอเชียเนีย  แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ในด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์และ
ภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

� รู้และเข้าใจแนวคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต สามารถนํามาใช้เป็นประโยชน์ในการดําเนิน
ชีวิตและวางแผนการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

� มีความรู้เก่ียวกับความเป็นไปของโลกอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งย่ิงขึ้น 
� เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ รวมท้ัง 

มีค่านิยมอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งมีศักยภาพเพ่ือ
การศึกษาต่อในช้ันสูงตามความประสงค์ได้ 

� มีความรู้เรื่องภูมิ ปัญญาไทย ความภูมิ ใจในความเป็นไทย ประวัติศาสตร์ของชาติไทย                 
ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

� มีนิสัยที่ดีในการบริโภค เลือกและตัดสินใจบริโภคได้อย่างเหมาะสม  มีจิตสํานึก และมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม มีความรักท้องถิ่นและประเทศชาติ มุ่งทําประโยชน์ 
และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม 

� มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ช้ีนําตนเองได้ และสามารถแสวงหาความรู้
จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในสังคมได้ตลอดชีวิต 
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สาระที่ 1 ศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม 
 มาตรฐาน  ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตาม

หลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1. อธิบายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาที่ตน
นับถือสู่ประเทศไทย 
2. วิเคราะห์ความสําคัญของ 
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตน
นับถือที่มีต่อสภาพแวดล้อมใน
สังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตน
และครอบครัว 
3. วิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแต่
ประสูติ จนถึงบําเพ็ญทุกรกิรยิา 
หรือประวัติ ศาสดาที่ตนนับถือ
ตามที่กําหนด 
4. วิเคราะห์และประพฤติตนตาม 
แบบอย่างการดําเนินชีวิตและ
ข้อคิดจาก ประวัติสาวก ชาดก/
เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง
ตามที่กําหนด 
5. อธิบายพุทธคุณ และข้อธรรม
สําคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือ
หลักธรรมของ ศาสนาที่ตนนับถือ 
ตามที่กําหนด เห็นคุณค่าและนําไป
พัฒนาแก้ปัญหาของ ตนเองและ

1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
หรือ ศาสนาทีต่นนับถือสู่ประเทศ
เพื่อนบ้าน 
2. วิเคราะห์ความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับ
ถือที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดี
กับประเทศเพื่อนบ้าน 
3. วิเคราะห์ความสําคัญของ 
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับ
ถือในฐานะที่เป็นรากฐานของ
วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติและ
มรดกของชาติ 
4. อภิปรายความสําคัญของพระพุทธ 
- ศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับ 
การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบ
สังคม 
5. วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัติ 
ศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ 
กําหนด 
6. วิเคราะห์และประพฤติตนตาม
แบบอย่าง การดําเนินชีวิตและข้อคิด
จากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและ 

1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือ 
ศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
2. วิเคราะห์ความสําคัญของ 
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือใน 
ฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรม และ 
ความสงบสุขแก่โลก 
3. อภิปรายความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ 
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระพุทธรูป 
ปางต่างๆ หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ 
ตามที่กําหนด 
5. วิเคราะห์และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการดําเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิก
ชนตัวอย่างตามที่กําหนด 
6. อธิบายสังฆคุณ และข้อธรรมส าคญัใน 
กรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนา 
ที่ตนนับถือตามที่กําหนด 
7. เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตน 
ตามหลักธรรมในการพัฒนาตน เพื่อ

1.วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป และคติความเชื่อ ทางศาสนา
สมัยก่อนพระพุทธเจ้า หรือสังคม สมัยของศาสดาที่ตนนับ
ถือ 
2. วิเคราะห์พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ ผู้ฝึกตนได้
อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการสอนและการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตนนับ
ถือตามที่กําหนด 
3.วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหาร และ การธํารง
รักษาศาสนา หรือ วิเคราะห์ประวัติ ศาสดาที่ตนนับถือ 
ตามที่กําหนด 
4. วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางใน พระพุทธศาสนา 
หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กําหนด 
5. วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธา และปญัญาทีถู่กต้องใน
พระพุทธศาสนา หรือแนวคดิของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กําหนด 
6. วิเคราะห์ลกัษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา 
หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด 
7. วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนากับหลัก
วิทยาศาสตร์หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กําหนด 
8. วิเคราะห์การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเอง 
และการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา หรอืแนวคิดของ
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ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

ครอบครัว 
6. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต 
เพื่อการเรียนรู้และการดําเนินชีวิต 
ด้วยวิธีคิดแบบ โยนิโสมนสิการคือ
วิธีคิดแบบคุณค่าแท้– คณุค่าเทียม 
และวิธีคิดแบบคุณ – โทษ และ
ทางออก หรือการพัฒนาจิตตาม 
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
7. สวดมนต์แผเ่มตตา บริหารจิต
และเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ 
หรือตาม แนวทางของศาสนาที่ต
นับถือตามที่กําหนด 
8. วิเคราะห์และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรม ทางศาสนาที่ตนนับถือ 
ในการดํารงชีวิต แบบพอเพียง และ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
9. วิเคราะห์เหตุผลความจําเป็นที่
ทุกคน ต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาอื่นๆ 
10. ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นใน 
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
11. วิเคราะหก์ารกระทําของบุคคล
ที่เป็น แบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์
และนําเสนอ แนวทางการปฏิบัติ
ของตนเอง 

ศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กําหนด
7. อธิบายโครงสร้างและสาระสังเขป
ของพระไตรปิฎก หรือคัมภีรข์อง
ศาสนาที่ตนนับถือ 
8. อธิบายธรรมคุณ และข้อธรรม
สําคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 
ตามที่กําหนด เห็นคุณค่าและนําไป
พัฒนาแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 
9.เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อ
การเรียนรู้และดําเนินชีวิตด้วยวิธีคิด
แบบโยนิโส มนสิการคือ วิธีคิดแบบ
อุบายปลุกเร้า คุณธรรม และวิธีคิด
แบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ 
ตนนับถือ 
10. สวดมนต์แผ่เมตตา บริหารจิต
และเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ 
หรือตาม แนวทางของศาสนาที่ตนนับ
ถือ 
11.วิเคราะห์การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทาง ศาสนาที่ตนนับถือ 
เพื่อการดํารงตนอย่าง เหมาะสมใน
กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก 
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

เตรียมพร้อมสาํหรับการทํางาน และการมี
ครอบครัว 
8. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการ
เรียนรู้ และดําเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการคือ วิธีคิดแบบอริยสัจและ
วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยหรือการพัฒนา
จิตตาม แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
9. สวดมนต์แผเ่มตตา บริหารจิตและเจริญ 
ปัญญาด้วยอานาปานสติหรือตามแนวทาง 
ของศาสนาที่ตนนับถือ 
10. วิเคราะหค์วามแตกต่างและยอมรับวิถ ี
การดําเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนา
อื่นๆ 

ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด
9. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์ แห่งการศึกษา
ซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุ ปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหา 
หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด 
10. วิเคราะหพ์ระพุทธศาสนาในการฝึกตน ไม่ให้ประมาท 
มุ่งประโยชน์และสันติภาพ บุคคล สังคมและโลกหรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด 
11. วิเคราะหพ์ระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนหรือแนวคิด
ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด 
12. วิเคราะหค์วามสําคญัขอพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับ
การศึกษาที่สมบูรณ์การเมืองและสันติภาพหรือแนวคิด
ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด 
13. วิเคราะหห์ลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักคํา
สอนของศาสนาที่ตนนับถือ 
14. วิเคราะห์ขอ้คิดและแบบอย่าง การดําเนินชีวิตจาก
ประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง 
ตามที่กําหนด 
15. วิเคราะหค์ุณค่าและความสําคัญของการสังคายนา 
พระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือและการ
เผยแผ 
16. เชื่อมั่นต่อผลของการทําความดีความชั่ว สามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์ที่ต้องเผชิญ และตัดสนิใจเลือกด 
าเนินการหรือปฏิบัติตนได้ อย่างมีเหตุผลถูกต้องตาม
หลักธรรม จรยิธรรม และกําหนดเป้าหมาย บทบาทการ 
ดําเนินชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และอยู่ร่วมกัน
เป็นชาติอย่างสมานฉันท์
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17. อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป 
18.ตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของ ค่านิยม 
จริยธรรมที่เป็นตัวกําหนดความเชื่อ และพฤติกรรมที่
แตกต่างกันของศาสนิกชนศาสนาต่างๆ เพื่อขจัดความ
ขัดแย้งและอยูร่่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
19. เห็นคณุค่า เชื่อมั่น และมุง่มั่นพัฒนาชีวิต ด้วยการ
พัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วย วิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตน
นับถือ 
20. สวดมนต์แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญา
ตามหลักสติปัฏฐาน หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับ
ถือ 
21. วิเคราะหห์ลักธรรมสําคญัในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุขของศาสนาอื่นๆ และชักชวน ส่งเสริม สนับสนุนให้
บุคคลอื่นเห็น ความสําคัญของการทําความดีต่อกัน 
22. เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมความร่วมมือของทุก
ศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
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สาระที่ 1 ศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส  1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธํารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1. บําเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน
ของศาสนาที่ตนนับถือ 
2. อธิบายจริยวัตรของสาวกเพื่อเป็น
แบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ และ
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
3. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล
ต่าง ๆ ตามหลักศาสนา ที่ตนนับถือ
ตามที่กําหนด 
4 .จั ด พิ ธี กรรมและปฏิ บั ติ ตนใน 
ศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง 
5. อธิบาย ประวัติความ สําคัญและ
ปฏิบัติตนในวันสําคัญทางศาสนา 
ที่ตนนับถือตามที่กําหนดได้ถูกต้อง 
 

1. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล
ต่าง ๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กําหนด 
2. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี
ตามที่กําหนด 
3. วิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธี และ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
4. อธิบายคําสอนที่ เกี่ยวเนื่องกับวัน
สําคัญทางศาสนาและปฏิบั ติตนได้
ถูกต้อง 
5. อธิบายความแตกต่างของศาสนพิธี
พิธีกรรมตามแนวปฏิบัติของศาสนาอื่นๆ
เพื่อนําไปสู่การยอมรับ และความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน 

1. วิเคราะห์หน้าที่และบทบาทของสาวกและ
ปฏิบัติตนต่อสาวกตามที่กําหนดได้ถูกต้อง 
2. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ 
ตามหลักศาสนาตามที่กําหนด 
3. ปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี 
4. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง 
5. อธิบายประวัติวันสําคัญทางศาสนาตามที่
กําหนดและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
6. แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 
7. นําเสนอแนวทางในการธํารงรักษาศาสนาที่
ตนนับถือ 

1. ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัว 
และคนรอบข้าง    
2. ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธี พิธีกรรมตามหลักศาสนาที่
ตนนับถือ 
3. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
4 .  วิ เคราะห์ หลั กธรรม  คติ ธรรม  ที่ เ กี่ ยว เ นื่ อง กั บ 
วันสําคัญทางศาสนาและเทศกาลที่สําคัญของศาสนาที่ตน 
นับถือ  และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง  
5. สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธํารงรักษาศาสนาที่ตน
นับถืออันส่งผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติ และโลก 
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สาระที่ 2 หนา้ที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนนิชวีิตในสงัคม 
มาตรฐาน  ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคม
โลกอย่างสันติสุข 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศไทย  
2 .  วิ เ ค ร า ะห์ ค ว า มสํ า คั ญ ขอ ง
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย 
รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว 
3. วิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ
จนถึงบําเพ็ญทุกรกิริยาหรือประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือตามที่กําหนด 
4. วิ เคราะห์และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการดําเนินชีวิตและข้อคิด
จากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กําหนด 
5. อธิบายพุทธคุณ และข้อธรรมสําคัญ
ในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด เห็น
คุณค่าและนําไปพัฒนา แก้ปัญหาของ
ตนเองและครอบครัว 

1 .  อ ธิ บ า ยก า ร เ ผ ยแผ่ พ ร ะพุ ท ธ
ศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศ
เพื่อนบ้าน 
2. วิเคราะห์ความสําคัญของพระพุทธ  
ศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือที่ ช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศ 
เพื่อนบ้าน 
3 . วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
ในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม
เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติ 
4. อภิปราย ความสําคัญของพระพุทธ 
ศาสนาหรือศาสนาที่ตน  นับถือกับการ
พัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม 
5. วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัติ
ศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กําหนด 

1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
2. วิเคราะห์ความสําคัญของพระพุทธศาสนา
หรื อศาสนาที่ ตนนับถื อในฐานะที่ ช่ วย
สร้างสรรค์ อารยธรรมและความสงบสุขแก่
โลก 
3. อภิปรายความสําคัญของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ ตนนับถือกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปาง
ต่าง ๆ  หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่
กําหนด 
5. วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่าง
การดําเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก
ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่
กําหนด 

1. วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป และคติความเชื่อทางศาสนา
สมัยก่อนพระพุทธเจ้าหรือสังคมสมัยของศาสดาที่ตนนับถือ  
2. วิเคราะห์พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่าง
สูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการสอนและการ เผยแผ่พระ
พุทธ ศาสนาหรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่
กําหนด 
3. วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหาร และการธํารงรักษา
ศาสนาหรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กําหนด 
4. วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด 
5. วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธา และปัญญาที่ถูกต้องใพระพุทธ
ศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด 
6. วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาหรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด 
7. วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์
หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด 
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ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

6. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อ
การเรียนรู้และการดําเนินชีวิตด้วยวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ วิธีคิดแบบ
คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบ
คุณ-โทษและทางออก หรือการพัฒนา
จิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
7. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและ
เจริญปัญญาด้วยอานาปานสติหรือ
ตามแนวทางของศาสนาที่ตน 
นับถือตามที่กําหนด 
8 .  วิ เคราะห์ และปฏิ บั ติตนตาม 
หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือใน
การดํารงชีวิตแบบพอเพียงและดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุข 
9. วิเคราะห์เหตุผลความจําเป็นที่ทุก
คนต้องศึกษา  เรียนรู้ศาสนาอื่นๆ 
1๐. ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
11. วิเคราะห์การกระทําของบุคคลที่
เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ และ
นําเสนอแนวทางการปฏิบัติของตนเอง 

6.  วิ เคราะห์ และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการดําเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก  เรื่องเล่าและศาสนิก
ชนตัวอย่างตามที่กําหนด 
7. อธิบายโครงสร้าง และสาระสังเขป
ของ พระไตรปิฏก หรือคัมภีร์ ของ
ศาสนา ที่ตนนับถือ 
8. อธิบายธรรมคุณและข้อธรรมสําคัญ
ในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด เห็น
คุณค่าและนําไปพัฒนา แก้ปัญหาของ
ชุมชนและสังคม 
9. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการ
เรียนรู้และดําเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ คือ วิธีคิดแบบอุบาย
ปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถ
ธรรมสัมพันธ์ หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
1๐. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและ
เจริญปัญญาด้วยอานาปานสติหรือตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 

6. อธิบายสังฆคุณและข้อธรรมสําคัญในกรอบ
อริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับ
ถือตามที่กําหนด 
7. เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อเตรียม พร้อม
สําหรับการทํางานและการมีครอบครัว 
8. เห็นคุณค่า ของการพัฒนาจิต เพื่อการ
เรี ยนรู้ และดําเนินชี วิตด้ วยวิ ธีคิ ดแบบ
โยนิโสมนสิการคือวิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธี
คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยหรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
9. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญ
ปัญญาด้วยอานาปานสติหรือตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
1๐. วิเคราะห์ความแตกต่างและยอมรับวิถี
การดําเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ 
 
 
  
  
  
  

8. วิเคราะห์การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเอง และ
การมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่กําหนด 
9. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา ซึ่ง
เน้น ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหาหรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด 
1๐. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตน ไม่ให้ประมาท  
มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคมและโลกหรือแนวคิด
ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด 
11. วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน หรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด 
12. วิเคราะห์ความสําคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับ
การศึกษาที่สมบูรณ์ การเมือง และสันติภาพหรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด 
13.  วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือ 
หลักคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 
14. วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่างการดําเนินชีวิตจากประวัติ
สาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กําหนด 
15. วิเคราะห์คุณค่าและความสําคัญของการสังคายนา  
 พระไตรปิฏกหรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ และการเผย
แผ่ 
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ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

  
  

11 .  วิ เคราะห์ การปฏิ บั ติ ตนตาม
ห ลั ก ธ ร ร ม ท า ง ศ า ส น า ที่ ต น
นับถือเพื่อการดํารงตนอย่างเหมาะสมใน
กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก และ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 
 
  

  
  
  

16. เชื่อมั่นต่อผลของการทําความดี ความชั่ว  สามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์ที่ต้องเผชิญและตัดสินใจเลือกดําเนินการ
หรือปฏิบัติตนได้อย่างมี เหตุผล ถูกต้องตามหลักธรรม 
จริยธรรม และกําหนดเป้าหมาย บทบาทการดําเนินชีวิตเพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และอยู่ร่วมกันเป็นชาติอย่าง
สมานฉันท์ 
17. อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป 
18. ตระหนักในคุณค่าและความ สําคัญของค่านิยม จริยธรรม
ที่เป็นตัวกําหนดความเชื่อและพฤติกรรมที่แตกต่างกันของศา
สนิกชนศาสนาต่างๆ เพื่อขจัดความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสันติสุข 
19. เห็นคุณค่า เชื่อมั่นและมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิต
และพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส-มนสิการ หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
2๐. สวดมนต์ แผ่เมตตาและบริหารจิตและเจริญปัญญาตาม
หลักสติปัฏฐาน หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
21. วิเคราะห์หลักธรรมสําคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ของศาสนาอื่นๆ และชักชวน ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลอื่น
เห็นความสําคัญของการทําความดีต่อกัน 
22. เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมความร่ วมมือของ 
ทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
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สาระที่ 2 หนา้ที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนนิชวีิตในสงัคม 
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธํารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1. อธิบายหลักการ เจตนารมณ์
โครงส ร้ างและสาระสํ าคัญของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปัจจุบันโดยสังเขป 
2. วิเคราะห์บทบาท การถ่วงดุลอํานาจ
อ ธิ ป ไ ต ย ใ น รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 
3. ปฏิบั ติตนตามบทบัญญั ติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 

1. อธิบายกระบวนการในการตรา
กฎหมาย 
2. วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง 
การปกครอง ที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย
สมัยปัจจุบัน    

1. อธิบายระบอบการปกครองแบบต่าง ๆ ที่ใช้
ในยุคปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบระบอบ การปกครอง
ของไทยกับประเทศอื่น ๆ ที่มีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
3. วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตรา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งการมีส่วน
ร่วมและการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ 
4. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและ
เสนอแนวทางแก้ไข 
 

1. วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่สําคัญในประเทศ จากแหล่ง 
ข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข 
2. เสนอแนวทางทางการเมืองการปกครองที่นําไปสู่ความเข้าใจ 
และการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ 
3. วิเคราะห์ความสําคัญและความจําเป็นที่ต้องธํารงรักษาไว้
ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
4. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อํานาจ
รัฐ  
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สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร ์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1 .  อ ธิ บ า ย ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ
ความสําคัญของเศรษฐศาสตร์ 
2. วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรม
การบริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผล
ต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ 
3. อธิบายความเป็นมา หลักการและ
ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ป รั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 
 

1. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุน
และการออม 
2. อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและ
บริการ และปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการ
ผลิตสินค้าและบริการ 
3. เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตใน
ท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิ 
ของตนเองในฐานะผู้บริโภค 

1. อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ 
2. มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ 

1. อภิปรายการกําหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ 
2. ตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ 
4. วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนว
ทางแก้ไข 
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สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร ์
มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  และความจําเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความ
แตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละ
ประเภทและธนาคารกลาง 
2. ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการ
พึ่งพาอาศัยกันและการแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในประเทศ 
3. ระบุ ปัจจั ยที่ มี อิทธิพลต่อการ
กําหนดอุปสงค์และอุปทาน 
4. อภิปรายผลของการมีกฎหมาย
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

1. อภิปรายระบบเศรษฐกิจ แบบต่างๆ 
2. ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพา
อาศั ย กั นและการแข่ งขั น กั นทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 
3. วิเคราะห์การกระจายของทรัพยากร
ในโลกที่ส่งผลต่อความ สัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
4. วิ เคราะห์การแข่งขันทางการค้า  
ในประเทศและต่างประเทศ 
ที่ส่งผลต่อคุณภาพสินค้าปริมาณการ
ผลิตและราคาสินค้า 

1. อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบ
เศรษฐกิจ 
2. แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อบุคคล กลุ่มคน
และประเทศชาติ  
3.อภิปรายบทบาทความสําคัญของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
4. อภิปรายผลกระทบ 
ที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด 
5. วิ เคราะห์ผลเสียจากการว่างงานและ
แนวทางแก้ปัญหา 
6. วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทาง
การค้าในการค้าระหว่างประเทศ 

1. อธิบายบทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การคลัง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
2. วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกา
ภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย 
3. วิเคราะห์ผลดีผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
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สาระที่ 4 ประวัติศาสตร ์
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย  ความสาํคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1. วิเคราะห์ความสําคัญของเวลาใน
การศึกษาประวัติศาสตร์ 
2. เทียบศักราชตามระบบต่าง ๆ  
ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ 
3. นําวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้
ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 

1 .  ประ เมิ นความน่ า เ ชื่ อถื อของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะ
ต่าง ๆ 
2. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
ความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ 
3. เห็นความสําคัญของการตีความ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ 
 

1. วิเคราะห์เรื่องราว เหตุการณ์สําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ 
2. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษา
เรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ 

1. ตระหนักถึงความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ 
2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
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สาระที่ 4 ประวัติศาสตร ์
มาตรฐาน ส 4.2  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญ และ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1.  อธิบายพัฒนาการทางสังคม
เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ 
ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ 
2. ระบุความสําคัญของแหล่งอารย
ธรรม  ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ 

1 .  อ ธิบ าย พัฒนากา รทา งสั ง คม 
เศรษฐกิจ  และการเมืองของภูมิภาค
เอเชีย  
2. ระบุความสําคัญของแหล่งอารย
ธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย 
   
 
 

1. อธิบายพัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ  
และการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ  ในโลก
โดยสังเขป 
2. วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลง 
ที่นําไปสู่ความร่วมมือและความขัดแย้งใน
คริส ต์ศตวรรษที่  2๐   ตลอดจนความ
พยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง 
 

1. วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณและการติดต่อ
ระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการ
และการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 2.  วิเคราะห์เหตุการณ์สําคัญต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง เข้าสู่โลก
สมัยปัจจุบัน 
3. วิเคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศใน
ยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย 
4 .  วิ เคราะห์สถานการณ์ของโลกในคริส ต์ศตวรรษ  
ที่ 21 
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สาระที่ 4         ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.3     เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีความรัก  ความภูมิใจและธํารงความเป็นไทย 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1. อธิบายเรื่องราวทางประวัติ-ศาสตร์
สมั ย ก่ อนสุ โขทั ยในดินแดนไทย
โดยสังเขป 
2. วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัยในด้านต่าง ๆ 
3. วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยและ
สังคมไทยในปัจจุบัน 
 
 

1. วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยา และธนบุรี ในด้านต่าง ๆ   
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคง
และความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักร
อยุธยา 
3. ระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
สมัยอยุธยาและธนบุรีและอิทธิพลของ
ภูมิปัญญาดังกล่าวต่อการพัฒนาชาติ
ไทยในยุคต่อมา 
 
 

1 .   วิ เคราะห์ พัฒนาการของไทยสมั ย
รัตนโกสินทร์  ในด้านต่างๆ 
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและ
ค ว าม เ จ ริ ญ รุ่ ง เ รื อ ง ข อ ง ไ ทย ในสมั ย
รัตนโกสินทร์ 
3. วิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
รัตนโกสินทร์และอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติ
ไทย 
4 . วิ เ ค ร า ะห์ บทบาทของ ไทย ในสมั ย
ประชาธิปไตย 
 

1. วิเคราะห์ประเด็นสําคัญของประวัติศาสตร์ไทย  
2. วิเคราะห์ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ต่อชาติไทย 
3. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน 
4. วิ เคราะห์ผลงานของบุคคลสํ าคัญทั้ งชาวไทยและ
ต่างประเทศที่ มี ส่ วนสร้ างสรรค์ วัฒนธรรมไทย และ
ประวัติศาสตร์ไทย 
5. วางแผนกําหนดแนวทางและมีส่วนร่วมการอนุรักษ ์
ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 
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สาระที่ 5 ภูมิศาสตร ์                                                             
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์และสรุป
ข้อมูลตาม กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ
ของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย โดยใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 
2. อธิบายพิกัดภูมิศาสตร์(ละติจูด 
และ ลองจิจูด) เส้นแบ่งเวลาและ 
เปรียบเทียบวัน เวลา ของโลก 
3. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ 
และผลกระทบในทวีปเอเชีย ทวีป 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

1.วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของ 
ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา โดยใช้ 
เครื่องมือ ทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 
2. อธิบายมาตราส่วนทิศและ
สัญลักษณ ์
3. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ
และ ผลกระทบในทวีปยุโรป และทวีป 
แอฟริกา 

1.วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีป
อเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ โดย
เลือกใช้แผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 
2. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและ 
ผลกระทบในทวีปอเมริกาเหนือและทวีป
อเมริกาใต้ 

1. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทาง กายภาพ ในประเทศไทย
และภูมิภาคต่างๆ ของโลกซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ 
2.วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพซึ่งทําให้เกิดปัญหาและภัย
พิบัติทางธรรมชาติ ในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของ 
โลก 
3. ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา 
วิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์
และนําภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 
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สาระที่ 5 ภูมิศาสตร ์
มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ สร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
และ สิ่งแวดลอ้มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1. สํารวจและระบุทําเลที่ ตั้งของ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใน 
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอ
เชียเนีย 
2. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและ 
ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อทําเลที่ตั้ง
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และ
โอเชียเนีย 
3. สืบค้นอภิปรายประเด็นปัญหา
จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นใน
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอ
เชียเนีย 
4. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัย
พิบัติ และการจัดการทรัพยากรและ
สิ่ งแวดลอมในทวีปเอเ ชีย  ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ที่ยั่งยืน 

1.  สํ ารวจและระบุทํ า เลที่ ตั้ งของ 
กิจกรรม ทางเศรษฐกิจและสังคมใน 
ทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา 
2. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและ 
ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อทําเลที่ตั้ง
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา 
3. สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจาก 
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง 
กายภาพกับมนุษย์ที่ เ กิดขึ้นในทวีป
ยุโรป และทวีปแอฟริกา 
4. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัย
พิบัติ และการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกาที่ยั่งยืน 

1. สํารวจและระบุทําที่ตั้งของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ 
และทวีปอเมริกาใต้ 
2. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัย
ทางสังคมที่ส่งผลต่อทําเลที่ตั้งของกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกา
เหนือและทวีปอเมริกาใต้ 
3. สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจาก 
ป ฏิสั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า ง สิ่ ง แ วดล้ อ มทา ง 
กายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีป อเมริกา
เหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 
4. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติ 
และการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ที่
ยั่งยืน 
5. ระบุความร่วมมือระหว่างประเทศที่มี ผล
ต่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

1. วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับ
กิจกรรมของมนุษย์ ในการสร้างสรรค์วิถีการดําเนินชีวิตของ 
ท้องถิ่น ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก และ
เห็นความสําคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดํารงชีวิตของ 
มนุษย์ 
2.วิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุและผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของ โลก 
3.ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหากฎหมายและ
นโยบายด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บทบาท
ขององค์การที่เกี่ยวข้อง และการประสานความร่วมมือ ทั้ง
ในประเทศและระหว่างประเทศ 
4.  วิ เคราะห์แนวทางและมีส่ วนร่ วมในการ จัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการดําเนินชีวิตตามแนว
ทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศึกษา 
ทําไมต้องเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 

สุขภาพ หรือ สุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทาง
ปัญญาหรือจิตวิญญาณ สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็นเรื่องสําคัญเพราะเก่ียวโยงกับทุกมิติของชีวิต ซึ่งทุกคน
ควรจะได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพเพ่ือจะได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง  มีเจตคติ คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัยอันจะส่งผลให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพ 
 

เรียนรู้อะไรในสุขศึกษาและพลศึกษา 
สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมาย เพ่ือการดํารงสุขภาพ การสร้าง

เสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ย่ังยืน 
สุขศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ  คุณธรรม  ค่านิยม  และ             

การปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน  
พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว  การออกกําลังกาย  การเล่นเกมและกีฬา  

เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาโดยรวมท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพเพ่ือ
สุขภาพและกีฬา  
 สาระที่เป็นกรอบเน้ือหาหรือขอบข่ายองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประกอบด้วย 

� การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้ เรื่องธรรมชาติของ                 
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ความสัมพันธ์เช่ือมโยงในการ
ทํางานของระบบต่างๆของร่างกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพ่ือให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย 

� ชีวิตและครอบครัว  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องคุณค่าของตนเองและครอบครัว  การปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ความรู้สึกทางเพศ  การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน สุข
ปฏิบัติทางเพศ  และทักษะในการดําเนินชีวิต 

� การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ผู้เรียนได้เรียนรู้
เรื่องการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคล และประเภท
ทีมอย่างหลากหลายทั้งไทยและสากล   การปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบ ข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางกาย กีฬา และความมีนํ้าใจนักกีฬา 

� การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เก่ียวกับหลักและ
วิธีการเลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ การสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ และการ
ป้องกันโรคทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

� ความปลอดภัยในชีวิต ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ            
ทั้งความเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด  รวมถึงแนวทางใน
การสร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิต 
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คุณภาพผู้เรยีน 
 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

� เข้าใจและเห็นความสําคัญของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่มีต่อ
สุขภาพและชีวิตในช่วงวัยต่าง ๆ 

� เข้าใจ ยอมรับ และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ  อารมณ์  ความรู้สึก
ทางเพศ  ความเสมอภาคทางเพศ  สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน  และตัดสินใจแก้ปัญหาชีวิตด้วย
วิธีการที่เหมาะสม 

� เลือกกินอาหารที่เหมาะสม ได้สัดส่วน ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย 
� มีทักษะในการประเมินอิทธิพลของเพศ  เพ่ือน  ครอบครัว  ชุมชนและวัฒนธรรมที่มีต่อ          

เจตคติ  ค่านิยมเกี่ยวกับสุขภาพและชีวิต  และสามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม 
� ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการเกิดโรค อุบัติเหตุ           

การใช้ยาสารเสพติด และความรุนแรง  รู้จักสร้างเสริมความปลอดภัยให้แก่ตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน 
� เข้าร่วมกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมกีฬา  กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพ

ทางกายเพ่ือสุขภาพ  โดยนําหลักการของทักษะกลไกมาใช้ได้อย่างปลอดภัย  สนุกสนาน  และปฏิบัติเป็น
ประจําสม่ําเสมอตามความถนัดและความสนใจ 

� แสดงความตระหนักในความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพ  การป้องกันโรค การดํารงชีวิต
สุขภาพ  การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การออกกําลังกายและการเล่นกีฬากับการมีวิถีชีวิตที่มี
สุขภาพดี 

� สํานึกในคุณค่า ศักยภาพ และความเป็นตัวของตัวเอง 
� ปฏิบัติตามกฎ กติกา หน้าที่ความรับผิดชอบ เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน ให้ความร่วมมือ

ในการแข่งขันกีฬาและการทํางานเป็นทีมอย่างเป็นระบบด้วยความมุ่งมั่นและมีนํ้าใจนักกีฬาจนประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมายด้วยความช่ืนชม และสนุกสนาน 
 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 

� สามารถดูแลสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  และพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ 

� แสดงออกถึงความรัก ความเอ้ืออาทร ความเข้าใจในอิทธิพลของครอบครัว เพ่ือน สังคม และ
วัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศ การดําเนินชีวิต และวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 

� ออกกําลังกาย เล่นกีฬา เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพ         
เพ่ือสุขภาพโดยนําหลักการของทักษะกลไกมาใช้ได้อย่างถูกต้อง สม่ําเสมอด้วยความช่ืนชมและสนุกสนาน 

� แสดงความรับผิดชอบ  ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎ กติกา สิทธิ หลักความปลอดภัยใน
การเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย  และเล่นกีฬาจนประสบความสําเร็จตามเป้าหมายของตนเองและทีม 
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� แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขัน ด้วยความมีนํ้าใจนักกีฬาและ
นําไปปฏิบัติในทุกโอกาสจนเป็นบุคลิกภาพที่ดี 

� วิเคราะห์และประเมินสุขภาพส่วนบุคคลเพ่ือกําหนดกลวิธีลดความเสี่ยง สร้างเสริมสุขภาพ  
ดํารงสุขภาพ การป้องกันโรค และการจัดการกับอารมณ์และความเครียดได้ถูกต้องและเหมาะสม 

� ใช้กระบวนการทางประชาสังคม สร้างเสรมิให้ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัย  และมีวิถีชีวิตที่ดี 
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สาระที่  1       การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ 1.1   เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1. อธิบายความสําคัญของระบบ
ประสาท และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผล
ต่อสุขภาพการเจริญเติบโต และ
พัฒนาการของวัยรุ่น 
2. อธิบายวิธีดูแลระบบประสาท  
และระบบต่อมไร้ ท่ อ ใ ห้ทํ า งาน
ตามปกติ 
3. วิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโต
ทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์
มาตรฐาน 
4. แสวงหาแนวทางในการพัฒนา
ตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย 

1 .  อ ธิบายการ เปลี่ ยนแปลง ด้ าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาในวัยรุ่น 
2. ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
เจริญเ ติบโต  และพัฒนาการด้าน
ร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาในวัยรุ่น 

1. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
แต่ละช่วงของชีวิต 
2.  วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของ
สังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 
3.  วิเคราะห์ สื่อ  โฆษณา  ที่มีอิทธิพล 
ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น

1. อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดํารงประสิทธิภาพ 
การทํางานของระบบอวัยวะต่าง ๆ   
2. วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว 
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สาระที่  2 ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนินชีวิต 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1. อธิบายวิ ธีการปรับตัวต่อการ
เปลี่ ยนแปลงทางร่ า งกาย จิตใจ 
อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ
อย่างเหมาะสม 
2 .  แสดงทักษะการปฏิ เสธ เ พื่อ
ป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ 

1. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติ
ในเรื่องเพศ 
2. วิ เคราะห์ปัญหาและผลกระทบ  
ที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
3 .  อ ธิบาย วิ ธีป้ อ ง กันตน เองและ
ห ลี ก เ ลี่ ย ง จ า ก โ ร ค ติ ด ต่ อ ท า ง
เพศสัมพันธ์  เอดส์  และการตั้งครรภ์
โดยไม่พึงประสงค์ 

1. อธิบายอนามัยแม่และเด็กการวางแผน
ครอบครัว และวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม 
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ตั้งครรภ์ 
3. วิเคราะห์สาเหตุ  และเสนอแนวทาง
ป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว 
4. อธิบายความสําคัญของความเสมอภาค  
ทางเพศ และวางตัวได้อย่างเหมาะสม 

1. วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และ
วัฒนธรรม ที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดําเนินชีวิต 
2. วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมอื่น ๆ 
3. เลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้ง
และแก้ปัญหาเรื่องเพศ และครอบครัว 
4.  วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างนักเรียน หรือเยาวชนในชุมชน และเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหา 
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สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ 3.1 เข้าใจ มทีกัษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1. เ พิ่มพูนความสามารถของตน  
ตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะ
กลไกและทักษะพื้นฐานที่นําไปสู่การ
พัฒนาทักษะการเล่นกีฬา 
2 .  เล่น กีฬาไทยและกีฬาสากล
ประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะ
พื้นฐานตามชนิดกีฬาอย่างละ 1 ชนิด 
3. ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่าง
น้อย 1 กิจกรรมและนําหลักความรู้ที่
ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับ วิชาอื่น 

1.  นําผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะ
กลไกและทักษะการเคลื่อนไหว ในการ
เล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
มาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของ
ตนเอง 
2.  เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลทั้ง
ประเภทบุคคลและทีมได้อย่างละ 1 
ชนิด   
3.  เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการ
เล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน 
4. ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย  
1 กิจกรรม และนําความรู้และหลักการ
ที่ได้  ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันอย่าง
เป็นระบบ 

1. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล ได้อย่างละ 1 
ชนิดโดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและ
ทีม 
2. นําหลักการ  ความรู้และทักษะในการ
เคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม  
และการเล่นกีฬาไปใช้สร้างเสริมสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง  เป็นระบบ 
3. ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 
กิจกรรม  และนําหลักความรู้วิธีการไปขยาย
ผลการเรียนรู้ให้กับผู้อื่น 

1. วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
รูปแบบต่างๆ  ในการเล่นกีฬา   
2. ใช้ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม  
คํานึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่น  และสังคม 
3. เล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลประเภทบุคคล / คู่ กีฬาประเภท
ทีมได้อย่างน้อย 1 ชนิด   
4. แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ 
5. เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และนํา
หลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน
และสังคม 
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สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ 3.2   รักการออกกําลังกาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ําใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขันและชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1.  อธิบายความสําคัญของการออก
กําลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิต
ที่มีสุขภาพดี 
2. ออกกําลังกายและเลือกเข้าร่วม
เล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจ 
อย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งมี
การประเมินการเล่นของตนและผู้อื่น 
3. ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลง
ตามชนิดกีฬาที่เลือกเล่น 
4. วางแผนการรุกและการป้องกันใน
การเล่นกีฬาที่ เลือกและนําไปใช้  
ในการเล่นอย่างเป็นระบบ 
5. ร่วมมือในการเล่นกีฬาและการ
ทํางานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน 
6. วิเคราะห์เปรียบเทียบและยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่น
กีฬาของตนเองกับผู้อื่น 

1.  อธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทาง
กาย  จิ ต ใจ  อารมณ์  สั งคม  และ
สติปัญญาที่เกิดจากการออกกําลังกาย 
และเล่นกีฬาเป็นประจําจนเป็นวิถีชีวิต 
2. เลือกเข้าร่วมออกกําลังกายเล่นกีฬา
ตามความถนัด ความสนใจพร้อมทั้ง
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคล
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง 
3. มีวินัย ปฏิบัติตามกฎ กติกา และ
ข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือก 
4. วางแผนการรุกและการป้องกันใน
การเล่นกีฬาที่เลือกและนําไปใช้ในการ
เล่นอย่างเหมาะสมกับทีม 
5. นําผลการปฏิบัติในการเล่นกีฬามา
สรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับตนเองด้วย
ความมุ่งมั่น 

1. มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความ
มีน้ําใจนักกีฬา 
2.ออกกําลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ําเสมอ
และนําแนวคิดหลักการจากการเล่นไป
พัฒนาคุณภาพชี วิตของตนด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
3. ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา และข้อตกลง  
ในการเล่นตามชนิดกีฬาที่ เลือกและนํา
แนวคิด ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตน  
ในสังคม 
4. จําแนกกลวิธีการรุก การป้องกัน  และใช้
ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธี
ที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ 
5. เสนอผลการพัฒนาสุขภาพของตนเองที่
เกิดจากการออกกําลังกาย และการเล่นกีฬา
เป็นประจําตามสถานการณ์  ของการเล่น 

1. ออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่าง
สม่ําเสมอ และใช้ความสามารถของตนเองเพิ่มศักยภาพของ
ทีม  ลดความเป็นตัวตน  คํานึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม 
2. อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่างๆ  
ในระหว่างการเล่น  การแข่งขันกีฬากับผู้อื่นและนําไปสรุป
เป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจําวันอย่างต่อเนื่อง 
3.แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการ
แข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ําใจนักกีฬา และนําไปใช้ปฏิบัติทุก
โอกาสจนเป็นบุคลิกภาพที่ดี 
4. ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชม
ในคุณค่าและความงามของการกีฬา 
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สาระที่ 4 การสร้างเสริมสขุภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสขุภาพ การดํารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1. เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย 
2. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากภาวะ
โภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
3. ควบคุมน้ําหนักของตนเองให้อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน 
4 . ส ร้ า ง เ ส ริ ม แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
สมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบ 

1. เลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมี
เหตุผล 
2. วิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยีที่
มีต่อสุขภาพ 
3. วิเคราะห์ความเจริญ ก้าวหน้าทาง
การแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ 
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะ
สม ดุ ล ร ะห ว่ า ง สุ ข ภ าพก ายแล ะ
สุขภาพจิต 
5. อธิบายลักษณะอาการเบื้องต้นของ
ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 
6. เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการ
กับอารมณ์และความเครียด 
7. พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 

1. กําหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัย
ต่าง ๆ โดยคํานึงถึงความประหยัดและ
คุณค่าทาง 
2. เสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุ
สําคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคน
ไทย 
3. รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาสุขภาพในชุมชนโภชนาการ 
4. วางแผนและจัดเวลา ในการออกกําลัง
กาย  การ พักผ่ อนและการส ร้า ง เส ริม
สมรรถภาพทางกาย 
5. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  และพัฒนา
ได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

1. วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อ
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 
2. วิ เคราะห์ อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ  
 เพื่อการเลือกบริโภค 
3. ปฏิบัติตนตามสิทธิของผู้บริโภค 
4. วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการป้องกันการ
เจ็บป่วยและการตายของคนไทย 
5. วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว 
6. มีส่วนร่วมในการส่งเสริม และพัฒนาสุขภาพในชุมชน 
7. วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายและสมรรถภาพทางกลไก 
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สาระที่  5 ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ 5.1   ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยาสารเสพติด และความรุนแรง 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1 .  แสดง วิ ธี ป ฐมพยาบาลและ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย 
2. อธิบายลักษณะอาการของผู้ติด
สารเสพติดและการป้องกันการติด
สารเสพติด 
3. อธิบายความสัมพันธ์ของการใช้
สาร เสพติด กับการ เ กิดโรคและ
อุบัติเหตุ 
4 .  แสดง วิ ธีการ ชักชวนผู้ อื่น ให้   
ลด ละ เลิกสารเสพติดโดยใช้ทักษะ
ต่าง ๆ 

1 .  ระบุ วิ ธีการ  ปัจจัยและแหล่งที่
ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด 
2. อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
เสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง 
3. ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง
และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ คับขันที่อาจ
นําไปสู่อันตราย 

1. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยง
ที่มีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน 
2. หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและชักชวน
เพื่อนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการ
แก้ปัญหา 
3. วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรม
สุขภาพและความรุนแรง 
4 .  วิ เคราะห์ความสัมพันธ์ของการ ดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการ
เกิดอุบัติเหตุ 
5. แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี 

1. มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา การใช้
สารเสพติด และความรุนแรง เพื่อสุขภาพของตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 
2. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้และ
การจําหน่ายสารเสพติด 
3. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ  หรือความรุนแรงของ
คนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน 
4. วางแผนกําหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริม
ความปลอดภัยในชุมชน 
5. มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
6. ใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหา 
ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง 
7. แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
ทําไมต้องเรียนศลิปะ 
                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์             
มีจินตนาการทางศิลปะ  ช่ืนชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์  
กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนําไปสู่
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง อันเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพได้  
 
เรียนรู้อะไรในศิลปะ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ 
เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่างๆ 
ประกอบด้วยสาระสําคัญ คือ 

� ทัศนศิลป์  มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้างและนําเสนอผลงานทาง 
ทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมท้ังสามารถใช้เทคนิค วิธีการ

ของศิลปินในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ช่ืนชม ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

� ดนตรี  มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ 
วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ทางดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าดนตรีที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล   ร้องเพลง และเล่นดนตรีในรูปแบบ
ต่างๆ  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเสียงดนตรี  แสดงความรู้สึกที่มีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรม  และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ 

� นาฏศิลป์  มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์  แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่าง
สร้างสรรค์  ใช้ศัพท์เบ้ืองต้นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก 
ความคิดอย่างอิสระ สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์ในชีวิตประจําวัน 
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล  
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คุณภาพผู้เรยีน 
 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

� รู้และเข้าใจเก่ียวกับรูปร่าง รูปทรง และจําแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ มีทักษะพ้ืนฐานการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานวาดภาพระบายสี โดยใช้
เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพ้ืนผิว ภาพปะติด และงานป้ัน งานโครงสร้างเคลื่อนไหวอย่างง่าย ๆ ถ่ายทอด
ความคิด ความรู้สึกจากเรื่องราว เหตุการณ์ ชีวิตจริง สร้างงานทัศนศิลป์ตามท่ีตนช่ืนชอบ สามารถแสดง
เหตุผลและวิธีการในการปรับปรุงงานของตนเอง 

�  รู้และเข้าใจความสําคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจําวัน ที่มาของงานทัศนศิลป์                  
ในท้องถิ่น ตลอดจนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น   

� รู้และเข้าใจแหล่งกําเนิดเสียง คุณสมบัติของเสียง บทบาทหน้าที่ ความหมาย ความสําคัญ
ของบทเพลงใกล้ตัวที่ได้ยิน สามารถท่องบทกลอน ร้องเพลง เคาะจังหวะ เคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้อง
กับบทเพลง อ่าน เขียน และใช้สัญลักษณ์แทนเสียงและเคาะจังหวะแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับดนตร ี
เสียงขับร้องของตนเอง มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดนตรีในชีวิตประจําวัน 

� รู้ และเข้าใจเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น  มีความช่ืนชอบ  เ ห็นความสําคัญ                  
และประโยชน์ของดนตรีต่อการดําเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น  

� สร้างสรรค์การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ สามารถแสดงท่าทางประกอบจังหวะเพลง
ตามรูปแบบนาฏศิลป์ มีมารยาทในการชมการแสดง รู้หน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชมรู้ประโยชน์ของการแสดง
นาฏศิลป์ในชีวิตประจําวัน เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย 

� รู้และเข้าใจการละเล่นของเด็กไทยและนาฏศิลป์ท้องถิ่น ช่ืนชอบและภาคภูมิใจ               
ในการละเล่นพ้ืนบ้าน สามารถเช่ือมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่นพ้ืนบ้านกับการดํารงชีวิตของคนไทย 
บอกลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของนาฏศิลป์ไทยตลอดจนความสําคัญของการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้ 
 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

� รู้และเข้าใจการใช้ทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว สี แสงเงา มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึก สามารถใช้หลักการจัดขนาด สัดส่วนความสมดุล นํ้าหนัก 
แสงเงา  ตลอดจนการใช้สีคู่ตรงข้ามที่ เหมาะสมในการสร้างงานทัศนศิลป์   2 มิ ติ  3 มิ ติ  เ ช่น  
งานสื่อผสม งานวาดภาพระบายสี งานป้ัน งานพิมพ์ภาพ รวมท้ังสามารถสร้างแผนภาพ แผนผัง และ
ภาพประกอบเพ่ือถ่ายทอดความคิดจินตนาการเป็นเรื่องราวเก่ียวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  และสามารถ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่แตกต่างกัน 
เข้าใจปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการลดและเพ่ิมในงานป้ัน การสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์
ของตน รู้วิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ตลอดจนรู้และเข้าใจคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนใน
สังคม 

�   รู้และเข้าใจบทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม อิทธิพลของความเช่ือ          
ความศรัทธา ในศาสนา และวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น  

� รู้และเข้าใจเก่ียวกับเสียงดนตรี เสียงร้อง เครื่องดนตรี และบทบาทหน้าที่ รู้ถึง                   
การเคลื่อนที่ขึ้น ลง ของทํานองเพลง องค์ประกอบของดนตรี ศัพท์สังคีตในบทเพลง ประโยค และอารมณ์
ของบทเพลงที่ฟัง ร้อง และบรรเลงเครื่องดนตรี ด้นสดอย่างง่าย ใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรีอย่างถูกวิธี 
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อ่าน เขียนโน้ตไทยและสากลในรูปแบบต่าง ๆ  รู้ลักษณะของผู้ที่จะเล่นดนตรีได้ดี แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับองค์ประกอบดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกของบทเพลงที่ฟัง สามารถใช้ดนตรีประกอบกิจกรรมทาง
นาฏศิลป์และการเล่าเรื่อง 

� รู้ และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี กับ วิถี ชี วิต  ประเพณี  วัฒนธรรมไทย                  
และวัฒนธรรมต่าง ๆ เรื่องราวดนตรีในประวัติศาสตร์ อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรี รู้คุณค่าดนตรีที่มา
จากวัฒนธรรมต่างกัน เห็นความสําคัญในการอนุรักษ์ 

� รู้และเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ สามารถแสดงภาษาท่า นาฏยศัพท์พ้ืนฐาน สร้างสรรค์
การเคลื่อนไหวและการแสดงนาฏศิลป์ และการละครง่าย ๆ ถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ และสามารถ
ออกแบบเคร่ืองแต่งกายหรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงง่าย ๆ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และ
การละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจําวัน แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง และบรรยายความรู้สึก
ของตนเองที่มีต่องานนาฏศิลป์ 

� รู้และเข้าใจความสัมพันธ์และประโยชน์ของนาฏศิลป์และการละคร สามารถเปรียบเทียบ
การแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทยในแต่ละท้องถิ่น และสิ่งที่การแสดงสะท้อนวัฒนธรรมประเพณี เห็น
คุณค่าการรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
 
จบชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 

� รู้และเข้าใจเรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบและเทคนิคที่หลากหลายในการ          
สร้างงานทัศนศิลป์ 2 มิติ และ 3 มิติ เพ่ือสื่อความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ วิเคราะห์
รูปแบบเน้ือหาและประเมินคุณค่างานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อ่ืน สามารถเลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้
เกณฑ์ที่กําหนดขึ้นอย่างเหมาะสม สามารถออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ กราฟิกในการนําเสนอข้อมูลและมี
ความรู้ ทักษะที่จําเป็นด้านอาชีพที่เก่ียวข้องกันกับงานทัศนศิลป์ 

� รู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของงานทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ่น          
แต่ละยุคสมัย เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและสามารถเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ที่มาจาก
ยุคสมัยและวัฒนธรรมต่าง ๆ  

� รู้และเข้าใจถึงความแตกต่างทางด้านเสียง  องค์ประกอบ  อารมณ์  ความรู้สึก                    
ของบทเพลงจากวัฒนธรรมต่าง ๆ มีทักษะในการร้อง บรรเลงเคร่ืองดนตรี ทั้งเด่ียวและเป็นวงโดยเน้น
เทคนิคการร้องบรรเลงอย่างมีคุณภาพ มีทักษะในการสร้างสรรค์บทเพลงอย่างง่าย อ่านเขียนโน้ตในบันได
เสียงที่มีเครื่องหมาย แปลงเสียงเบ้ืองต้นได้ รู้และเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบของผลงานทางดนตรี 
องค์ประกอบของผลงานด้านดนตรีกับศิลปะแขนงอ่ืน แสดงความคิดเห็นและบรรยายอารมณ์ความรู้สึกที่มี
ต่อบทเพลง สามารถนําเสนอบทเพลงที่ช่ืนชอบได้อย่างมีเหตุผล มีทักษะในการประเมินคุณภาพของบท
เพลงและการแสดงดนตรี รู้ถึงอาชีพต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง 
เข้าใจถึงอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม 

� รู้และเข้าใจที่มา ความสัมพันธ์ อิทธิพลและบทบาทของดนตรีแต่ละวัฒนธรรม             
ในยุคสมัยต่าง ๆ วิเคราะห์ปัจจัยที่ทําให้งานดนตรีได้รับการยอมรับ  

� รู้และเข้าใจการใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแปลความและสื่อสาร             
ผ่านการแสดง รวมท้ังพัฒนารูปแบบการแสดง สามารถใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ในการพิจารณาคุณภาพการแสดง 
วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ โดยใช้ความรู้เรื่ององค์ประกอบทางนาฏศิลป์ร่วมจัดการแสดง นําแนวคิด
ของการแสดงไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 
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� รู้และเข้าใจประเภทละครไทยในแต่ละยุคสมัย ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง                     
ของนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ละครไทย และละครพ้ืนบ้าน เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการ
แสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่าง ๆ รวมทั้งสามารถออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์ เครื่องแต่งกายในการ
แสดงนาฏศิลป์และละคร มีความเข้าใจ ความสําคัญ บทบาทของนาฏศิลป์ และละครในชีวิตประจําวัน 
 
จบชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 

� รู้และเข้าใจเก่ียวกับทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อความหมาย สามารถใช้ศัพท์
ทางทัศนศิลป์ อธิบายจุดประสงค์และเน้ือหาของงานทัศนศิลป์ มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ อุปกรณ์
และกระบวนการที่สูงขึ้นในการสร้างงานทัศนศิลป์ วิเคราะห์เ น้ือหาและแนวคิด เทคนิควิธีการ  
การแสดงออกของศิลปินทั้งไทยและสากล ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการออกแบบสร้างสรรค์งาน
ที่เหมาะสมกับโอกาส สถานที่ รวมท้ังแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพสังคมด้วยภาพล้อเลียนหรือการ์ตูน 
ตลอดจนประเมินและวิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ด้วยหลักทฤษฎีวิจารณ์ศิลปะ 

� วิเคราะห์เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก เข้าใจ
อิทธิพลของมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาระหว่างประเทศที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในสังคม  

� รู้ และเข้ า ใจรูปแบบบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภทและจําแนกรูปแบบ                   
ของวงดนตรีทั้งไทยและสากล เข้าใจอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อการสร้างสรรค์ดนตรี เปรียบเทียบอารมณ์
และความรู้สึกที่ได้รับจากดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากล ในอัตรา
จังหวะต่าง ๆ มีทักษะในการร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเด่ียวและรวมวงโดยเน้นเทคนิค การแสดงออกและ
คุณภาพของการแสดง สร้างเกณฑ์สําหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์การเล่นดนตรีของตนเองและผู้อ่ืน
ได้อย่างเหมาะสม สามารถนําดนตรีไประยุกต์ใช้ในงานอ่ืน ๆ 

� วิเคราะห์ เปรียบเทียบรูปแบบ ลักษณะเด่นของดนตรีไทยและสากลในวัฒนธรรม          
ต่าง ๆ เข้าใจบทบาทของดนตรีที่สะท้อนแนวความคิดและค่านิยมของคนในสังคม สถานะทางสังคมของนัก
ดนตรีในวัฒนธรรมต่าง ๆ สร้างแนวทางและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรี  

� มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ มีความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และ
เป็นหมู่ สร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบท่ีช่ืนชอบ สามารถวิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และละครที่
ต้องการสื่อความหมายในการแสดง  อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง  ฉาก อุปกรณ์ และสถานที ่
ที่มีผลต่อการแสดง วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์และละคร  พัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินในการประเมิน
การแสดง และสามารถวิเคราะห์ท่าทางการเคล่ือนไหวของผู้คนในชีวิตประจําวันและนํามาประยุกต์ใช้ใน
การแสดง 

� เข้าใจวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการแสดงละครไทย และบทบาทของบุคคลสําคัญ              
ในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัยต่าง ๆ สามารถเปรียบเทียบการนําการแสดงไป
ใช้ในโอกาสต่าง ๆ และเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 



153 
 

  

สาระที่ 1   ทัศนศิลป ์
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่าง
อิสระ  ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1. บรรยาย ความแตกต่างและความ
คล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และ
สิ่ ง แวดล้ อม โดยใ ช้ความรู้ เ รื่ อ ง 
ทัศนธาตุ 
2. ระบุ และบรรยายหลักการออกแบบ
งานทัศนศิลป์ โดยเน้นความเป็น
เอกภาพความกลมกลืน และความ
สมดุล 
3. วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็น
ระยะไกลใกล้เป็น 3 มิติ 
4. รวบรวมงานปั้นหรือสื่อผสมมาสร้าง
เป็นเรื่องราว  3 มิติโดยเน้นความเป็น
เอกภาพความกลมกลืน และการสื่อถึง
เรื่องราวของงาน 
5. ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือ
กราฟิกอื่น ๆ ในการนําเสนอความคิด
และข้อมูล 

1. อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้าน
รูปแบบและแนวคิดของงานทัศนศิลป์
ที่เลือกมา 
2. บรรยายเกี่ยวกับความเหมือนและ
ความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน 
3. วาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลาย
ในการสื่อความหมายและเรื่องราว
ต่าง ๆ  
4. สร้างเกณฑ์ในการประเมินและ
วิจารณ์งานทัศนศิลป์ 
5. นําผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนางาน 
6. วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัว
ละคร 
7. บรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์ใน
การโฆษณา 

1. บรรยายสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ที่
เลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ และ
หลักการออกแบบ 
2. ระบุ และบรรยายเทคนิค วิธีการของ
ศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์ 
3. วิเคราะห์ และบรรยายวิธีการใช้ทัศนธาตุ 
และหลักการออกแบบในการสร้างงาน  
ทัศนศิลป์ของตนเองให้มีคุณภาพ 
4. มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์อย่าง
น้อย 3  ประเภท 
5. มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่าง ๆ ใน
การสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการ
ออกแบบ 
6. สร้างงานทัศนศิลป์ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ
เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ 

1. วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการ
สื่อความหมายในรูปแบบต่าง ๆ 
2. บรรยายจุดประสงค์ และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช้
ศัพท์ทางทัศนศิลป์  
3. วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของ
ศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ 
4 .  มีทักษะและเทคนิคในการใช้ วัส ดุ  อุปกรณ์  และ
กระบวนการที่สูงขึ้น ในการสร้างงานทัศนศิลป์ 
5. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเน้น
หลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
6. ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะกับโอกาสและสถานที่ 
7. วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปิน 
ใ นกา ร เ ลื อก ใ ช้ วั ส ดุ  อุ ปก ร ณ์  เ ทค นิคและ เ นื้ อหา 
เพื่อสร้างสรรค์งานทัศนศลิป์ 
8. ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ โดยใช้ทฤษฎีการ
วิจารณ์ศิลปะ 
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ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

6. ประเมินงานทัศนศิลป์ และบรรยาย
ถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและ
ผู้อื่นโดยใช้เกณฑ์ที่กําหนดให้ 
 

เพื่อโน้มน้าวใจ และนําเสนอตัวอย่าง
ประกอบ 
 

7. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สื่อความหมาย
เป็นเรื่องราวโดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ และ
หลักการออกแบบ 
8. วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เนื้อหา
และคุณค่าในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และ
ผู้อื่น หรือของศิลปิน 
9. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยาย  
เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย 
1๐. ระบุอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์ 
และทักษะที่จําเป็นในการประกอบอาชีพ
นั้น ๆ 
11. เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่
กําหนดขึ้นอย่างเหมาะสม และนําไปจัด
นิทรรศการ 
 

9.  จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เ พื่อสะท้อนพัฒนาการและ
ความก้าวหน้าของตนเอง 
1๐. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทย สากล โดยศึกษาจาก
แนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินที่ตนชื่นชอบ 
11. วาดภาพระบายสีเป็นภาพล้อเลียน หรือภาพการ์ตูน  
เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
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สาระที่ 1 ทัศนศลิป ์
มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมปิัญญาไทยและสากล 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

 1 .  ระ บุ  และบรรยาย เ กี่ ยว กับ
ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของ
ชาติและของท้องถิ่นตนเอง จากอดีต
จนถึงปัจจุบัน 
2 .  ระ บุ  และ เปรี ยบ เที ยบงาน
ทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ ในประเทศ
ไทย 
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของ
จุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและ
สากล 

1. ระบุและบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรม  
ต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ใน
ปัจจุบัน 
2. บรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงของงาน
ทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดย
เน้นถึงแนวคิด และเนื้อหาของงาน 
3. เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบ
งานทัศนศิลป์ที่มาจาก วัฒนธรรมไทย
และสากล 
 

1. ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์
ที่สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม 
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของงาน
ทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรม
ไทยและสากล 
 

1. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบ
ตะวันออกและรูปแบบตะวันตก 
2. ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียง และบรรยายผล
ตอบรับของสังคม 
3. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
ที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม 
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สาระที่ 2   ดนตร ี
มาตรฐาน ศ 2.1   เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวัน 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

 1. อ่าน เขียน ร้อง  โน้ตไทย และ
โน้ตสากล 
2. เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียง
ของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรม
ที่ต่างกัน 
3. ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรี
บรรเลงประกอบ  การร้องเพลงด้วย
บทเพลงที่หลาก หลายรูปแบบ 
4. จัดประเภทของวงดนตรีไทยและ
วงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ 
5. แสดงความคิดเห็นที่มีต่ออารมณ์
ของบทเพลงที่มีความเร็ว ของจังหวะ 
และความดัง-เบา แตกต่างกัน  
6. เปรียบเทียบอารมณ์ ความรู้สึก  
ในการฟังดนตรีแต่ละประเภท 
7. นําเสนอตัวอย่างเพลงที่ตนเอง 
ชื่นชอบ และอภิปรายลักษณะเด่นที่ทํา
ให้งานนั้นน่าชื่นชม 

1. เปรียบเทียบการใช้องค์ ประกอบ
ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน  
2. อ่าน เขียนร้องโน้ตไทยและโน้ต  
สากลที่มีเครื่องหมาย  แปลงเสียง 
3. ระบุปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการ
สร้างสรรค์งานดนตรี 
4. ร้องเพลง และเล่นดนตรีเดี่ยว และ
รวมวง 
5 .  บรรยายอารมณ์ของเพลงและ
ความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง 
6. ประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรี
ของตนเอง หลังจากการฝึกปฏิบัติ 
7. ระบุงานอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจ 
บันเทิง 
 
 

1. เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรี
และงานศิลปะอื่น  
2. ร้องเพลง  เล่นดนตรีเดี่ยว และรวมวง โดย
เน้นเทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออก 
และคุณภาพสียง 
3. แต่งเพลงสั้น ๆ จังหวะง่าย ๆ  
4. อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบ
ดนตรี ในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง 
5. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงาน
ดนตรีของตนเองและผู้อื่น                        
6. อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อ
บุคคลและสังคม 
7 .  นํา เสนอ  หรือจัดการแสดงดนตรีที่
เหมาะสม โดยการบูรณาการกับสาระการ
เรียนรู้อื่นในกลุ่มศิลปะ 
 

1. เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต่ละ
ประเภท 
2. จําแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรี ทั้งไทยและ
สากล  
3. อธิบายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรี
แตกต่างกัน 
4. อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่าง ๆ  
5. ร้องเพลง หรือเล่นดนตรีเดี่ยว และรวมวง โดยเน้น
เทคนิคการแสดงออก และคุณภาพของการแสดง 
6. สร้างเกณฑ์สําหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์และการ
เล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
7. เปรียบเทียบอารมณ์ และความรู้สึกที่ได้รับจากงานดนตรี
ที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน 
8. นําดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอื่น ๆ 
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ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

8. ใช้เกณฑ์สําหรับประเมินคุณภาพ
งานดนตรีหรือเพลงที่ฟัง 
9. ใช้และบํารุงรักษาเครื่องดนตรีอย่าง
ระมัดระวังและรับผิดชอบ 
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สาระที่ 2   ดนตร ี
มาตรฐาน ศ 2.2   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

 1. อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และ
อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย 

2 .  ร ะ บุ ค ว ามหลากหลายขอ ง
องค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรม
ต่างกัน 

 

 

1. บรรยายบทบาท และอิทธิพลของ
ดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ 

2. บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรม และ
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มี ต่อ
รูปแบบของดนตรีในประเทศไทย 

 

1. บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย 

2. อภิปรายลักษณะเด่นที่ทําให้งานดนตรีนั้น
ได้รับการยอมรับ 

 

1. วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุค
สมัยต่าง ๆ 

2. วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรม
ต่าง ๆ 
3.เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ   

4. อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวความคิด  
และค่านิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม 
5. นําเสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีใน
ฐานะมรดกของชาติ 
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สาระที่ 3   นาฏศิลป ์
มาตรฐาน ศ 3.1   เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณคา่นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1. อธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อ
ดังที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือ
ความคิดของผู้ชม 
2. ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการ
ละครในการแสดง 
3. แสดงนาฏศิลป์และการละคร 
ในรูปแบบง่าย ๆ 
4. ใช้ทักษะการทํางานเป็นกลุ่มใน
กระบวนการผลิตการแสดง 
5. ใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ที่กําหนดให้ ใน
การพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชม 
โดยเน้นเรื่องการใช้เสียง การแสดง
ท่า  และการเคลื่อนไหว 
 
 

1. อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนง
อื่น ๆ กับการแสดง 
2 .  ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ก า ร แ ส ด งโ ด ย ใ ช้
องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร 
3. วิเคราะห์การแสดงของตนเองและ
ผู้อื่น โดยใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการ
ละครที่เหมาะสม 
4. เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการ
แสดง  
5. เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์
และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
 
 
 

1. ระบุโครงสร้างของบทละครโดยใช้ศัพท์
ทางการละคร 
2. ใช้นาฏยศัพท์ หรือศัพท์ทางการละครที่
เหมาะสมบรรยายเปรียบเทียบการแสดง
อากัปกิริยาของผู้คนในชีวิต ประจําวันและใน
การแสดง 
3. มีทักษะในการใช้ความคิดในการพัฒนา
รูปแบบการแสดง 
4. มีทักษะในการแปลความและการสื่อสาร
ผ่านการแสดง 
5. วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ที่มีความ
แตกต่างกันโดยใช้ความรู้เรื่ององค์ประกอบ
นาฏศิลป์ 
6. ร่วมจัดงานการแสดงในบทบาทหน้าที่
ต่าง ๆ 
7. นําเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดง
ที่สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 
 

1. มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ 
2. สร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ 
3. ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่ 
4. วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร 
5. วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละครที่
ต้องการสื่อความหมายในการแสดง 
 6. บรรยาย และวิเคราะห์ อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย 
แสง สี เสียง ฉากอุปกรณ์ และสถานที่ที่มีผลต่อการ
แสดง 
7. พัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินในการประเมินการ
แสดง 
8. วิเคราะห์ท่าทาง และการเคลื่อนไหวของผู้คนใน
ชีวิตประจําวันและนํามาประยุกต์ใช้ในการแสดง 
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สาระที่ 3   นาฏศิลป ์
มาตรฐาน ศ 3.2   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1 .  ร ะ บุ ปั จ จัย ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง น า ฏ ศิ ล ป์   
นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย และ
ละครพื้นบ้าน 
2. บรรยายประเภทของละครไทย  
ในแต่ละยุคสมัย 
 
 

1. เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการ
แสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่างๆ 
2 .  ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์นาฏศิล ป์
พื้นบ้าน ละครไทย ละครพื้นบ้าน หรือ
มหรสพอื่นที่เคยนิยมกันในอดีต 
3. อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อ
เนื้อหาของละคร 
 
 

1. ออกแบบ และสร้างสรรค์อุปกรณ์ และ
เครื่องแต่งกาย เพื่อแสดงนาฏศิลป์และการ
ละครที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ 
2 .  อธิบายความสําคัญและบทบาทของ
นาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจําวัน 
3. แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์ 
 

1. เปรียบเทียบการนําการแสดงไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ 
2. อภิปรายบทบาทของบุคคลสําคัญในวงการนาฏศิลป์
และการละคร ของประเทศไทยในยุคสมัยต่างๆ 
3. บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทย 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
4. นําเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ทําไมต้องเรียนการงานอาชพี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ  มี
ทักษะพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต สามารถนําความรู้เก่ียวกับการดํารงชีวิต การอาชีพ มาใช้ประโยชน์
ในการทํางาน อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพ รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทํางาน  สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมี
ความสุข   

เรียนรู้อะไรในการงานอาชีพ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มุ่งพัฒนาผู้ เรียนแบบองค์รวมเพ่ือให้มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะในการทํางาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี   

� การดํารงชีวิตและครอบครัว เป็นสาระเก่ียวกับการทํางานในชีวิตประจําวัน             
การช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม เน้นการ
ปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลสําเร็จของงาน เพ่ือให้ค้นพบความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจของตนเอง 

� การอาชีพ เป็นสาระเกี่ยวกับทักษะที่จําเป็นต่ออาชีพ เห็นความสําคัญของคุณธรรม  
จริยธรรม  และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ 
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คุณภาพผู้เรยีน 

จบชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 

     เข้าใจกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการกลุ่มในการทํางาน มีทักษะ                    
การแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการทํางาน                  
ที่เสียสละ  มีคุณธรรม  ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง และมีจิตสํานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร                    
และสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
   เข้าใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติที่ดีและเห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพ 
วิธีการหางานทํา คุณสมบัติที่จําเป็นสําหรับการมีงานทํา วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ มีทักษะพ้ืนฐาน          
ที่จําเป็นสําหรับการประกอบอาชีพ และประสบการณ์ต่ออาชีพที่สนใจ และประเมินทางเลือก                    
ในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้  ความถนัด และความสนใจ 
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คุณภาพผู้เรยีน 

จบชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 

    เข้าใจวิธีการทํางานเพ่ือการดํารงชีวิต สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ                 
การทํางานร่วมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการแสวงหาความรู้ ทํางาน                 
อย่างมีคุณธรรม และมีจิตสํานึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและย่ังยืน 
    เข้าใจแนวทางสู่อาชีพ  การเลือก และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ มีประสบการณ์
ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ และมีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ 
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สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทํางาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทํางาน  ทักษะการจัดการ   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทํางานร่วมกัน และทักษะการ
แสวงหาความรู้   มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการทํางาน   มีจิตสํานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม   เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว 
  

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4-6 

1. วิเคราะห์ขั้นตอนการทํางานตาม
กระบวนการทํางาน 
2. ใช้กระบวนการกลุ่มในการทํางาน
ด้วยความเสียสละ 
3. ตัดสินใจแก้ปัญหาการทํางานอย่าง
มีเหตุผล 
 
 

1. ใ ช้ทักษะการแสวงหาความรู้ เ พื่อ
พัฒนาการทํางาน 
2. ใช้ทักษะ กระบวนการแก้ปัญหาในการ
ทํางาน 
3 .  มี จิ ตสํ า นึ ก ในการทํ า ง านและ ใ ช้
ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัด
และคุ้มค่า 
 

1. อภิปรายขั้นตอนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
2 .  ใ ช้ทักษะในการทํางานร่วมกันอย่างมี
คุณธรรม 
3. อภิปรายการทํางานโดยใช้ทักษะการจัดการ
เพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม 

1. อธิบายวิธีการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต 
2. สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และมี
ทักษะการทํางานร่วมกัน  
3. มีทักษะการจัดการในการทํางาน 
4. มีทักษะ กระบวนการแก้ปัญหาในการทํางาน 
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อ การดํารงชีวิต 
6. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน 
7. ใช้พลังงาน ทรัพยากร  
ในการทํางานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
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สาระที่  2  การอาชีพ   
มาตรฐาน  ง 2.1  เข้าใจ มทีักษะที่จําเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1. อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ 
2. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 
3. เห็นความสําคัญของการสร้างอาชีพ 

1. อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์
อาชีพ 
2. ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
3. มีทักษะพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการ
ประกอบอาชีพที่สนใจ  

1. อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย 
2. วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
3. ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่
สอดคล้องกับความรู้ความถนัดและความ
สนใจของตนเอง 
 

1. อภิปรายแนวทางสู่อาชีพที่สนใจ 
2. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ 
3.  มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ 
4.  มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 

ทําไมต้องเรียนภาษาต่างประเทศ 

ในสั งคมโลกปัจจุ บัน  การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสําคัญและจําเ ป็นอย่าง ย่ิง 
ในชีวิตประจําวัน เน่ืองจากเป็นเครื่องมือสําคัญในการติดต่อสื่อสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู้   
การประกอบอาชีพ  การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศ
ต่างๆ  ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและ
วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง  มีเจตคติที่ดีต่อการ
ใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้  รวมท้ังเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและ
กว้างขึ้น  และมีวิสัยทัศน์ในการดําเนินชีวิต 

ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ซึ่งกําหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน คือ ภาษาอังกฤษ  ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืน เช่น ภาษาฝร่ังเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ 
บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน หรือภาษาอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดทํารายวิชา
และจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 
เรียนรู้อะไรในภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ  
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ  สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และ
สามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์  ประกอบด้วยสาระสําคัญ 
ดังน้ี 

� ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน  แลกเปลี่ยน
ข้อมูล  ข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  ตีความ  นําเสนอข้อมูล  ความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นในเรื่องต่างๆ  และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม   

�  ภาษาและวัฒนธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ความสัมพันธ์  ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย  และนําไปใช้อย่างเหมาะสม 

�  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
เ ช่ือมโยงความรู้ กับกลุ่มสาระการเรียน รู้ อ่ืน  เ ป็น พ้ืนฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู้  และ 
เปิดโลกทัศน์ของตน 

�  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก     การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์
ต่างๆ  ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก  เป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ   
ประกอบอาชีพ   และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
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คุณภาพผู้เรยีน 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

�  ปฏิบัติตามคําขอร้อง  คําแนะนํา คําช้ีแจง และคําอธิบาย
ที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา นิทาน และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
ระบุ/เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน เลือก/ระบุ
หัวข้อเรื่อง ใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากส่ือ
ประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

�  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่อง
ต่ า ง ๆ  ใ ก ล้ ตั ว  ส ถ า น ก า ร ณ์  ข่ า ว  
เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม ใช้คําขอร้อง คําช้ีแจง และ
คําอธิบาย ให้คําแนะนําอย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ  
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ 
และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและความ
คิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม  ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผล
ประกอบอย่างเหมาะสม 

�  พูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับตนเอง  ประสบการณ์  
ข่ า ว / เ ห ตุ ก า ร ณ์ / เ รื่ อ ง / ป ร ะ เ ด็ น ต่ า ง  ๆ  
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์
เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์ และเหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบ   

�  เลือกใช้ภาษา นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคล
แ ล ะ โ อ ก า ส  ต า ม ม า ร ย า ท สั ง ค ม 
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  อธิบายเก่ียวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณี 
ของเจ้าของภาษา เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

�  เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ  และการลําดับคําตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย  เปรียบเทียบและ อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ
วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง เ จ้ า ข อ ง ภ า ษ า กั บ 
ของไทย และนําไปใช้อย่างเหมาะสม   

�   ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้อง
กั บ ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ อ่ื น จ า ก 
แหล่งการเรียนรู้ และนําเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

�  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม   

�  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และ
ส รุ ป ค ว า ม รู้ / ข้ อ มู ล ต่ า ง  ๆ  จ า ก สื่ อ 
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และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร
ของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เป็นภาษาต่างประเทศ 

�  มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ  (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-
เขียน) สื่อสารตามหัวเร่ืองเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม  เวลาว่างและ
นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว 
การบริการ สถานที่  
 
ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงคําศัพท์ประมาณ 2,100 - 2,250 คํา (คําศัพท์ที่เป็น
นามธรรมมากขึ้น) 

� ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อน (Complex Sentences) สื่อความหมายตามบริบทต่าง 
ๆ ในการสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 
จบชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 

� ปฏิบัติตามคําแนะนําในคู่มือการใช้งานต่างๆ คําช้ีแจง คําอธิบาย และคําบรรยายที่ฟังและ
อ่าน อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้นถูกต้องตามหลักการอ่าน  
อธิบายและเขียนประโยคและข้อความสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและ
เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน จับใจความสําคัญ 
วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิง
คดี  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

� สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเองและเร่ืองต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ 
สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์  ประเด็นที่อยู่ในความสนใจและสื่อสารอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม เลือกและ
ใช้คําขอร้อง คําช้ีแจง คําอธิบาย และให้คําแนะนํา  พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จําลองหรือสถานการณ์จริงอย่าง
เหมาะสม  พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
เรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความ
คิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

� พูดและเขียนนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็น
ต่างๆ ตามความสนใจ  พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว 
เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ์ 
และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  

� เลือกใช้ภาษา นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล เวลา โอกาสและสถานที่
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ และที่มา
ของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

� อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สํานวน  คําพังเพย
สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย   วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และนําไปใช้อย่างมีเหตุผล   
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� ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  และนําเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

� ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา  
ชุมชน และสังคม 
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� ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม 
วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล  ข่าวสาร ของโรงเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็น
ภาษาต่างประเทศ 

�  มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ  (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-
เขียน) สื่อสารตามหัวเร่ืองเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและ
อาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงคําศัพท์
ประมาณ 3,600-3,750 คํา (คําศัพท์ที่มีระดับการใช้แตกต่างกัน) 

�  ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อนสื่อความหมายตาม
บริบทต่างๆ ในการสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
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สาระที่ 1   ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1   เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1 .  ปฏิ บั ติตามคํ าสั่ ง  คํ าขอร้ อ ง
คําแนะนํา และคําชี้แจงง่ายๆ ที่ฟัง
และอ่าน  
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และ
บทร้อยกรอง (poem) สั้นๆถูกต้อง
ตาม หลักการอ่าน   
3. เลือก/ระบุประโยคและ ข้อความ 
ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง 
(non-text information) ที่อ่าน   
4. ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความ
สําคัญ(main idea) และตอบคําถาม  
จากการฟังและอ่านบทสนทนา  
นิทาน และเรื่องสั้น 
 

 1. ปฏิบัติตามคําขอร้อง คําแนะนํา
คําชี้แจง  และ คําอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและ
อ่าน  
2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ 
และบทร้อย -กรองสั้นๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน   
3. ระบุ/เขียนประโยค  และข้อความ ให้ 
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ
ต่างๆ ที่อ่าน 
4. เลือกหัวข้อเรื่อง  ใจความสําคัญบอก
รายละเ อียดสนับสนุน  ( supporting 
detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผล
และยกตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ 
 

1. ปฏิบัติตามคําขอร้อง คําแนะนํา คําชี้แจง  
และคําอธิบายที่ฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียง ข้อความ ข่าว โฆษณา และ
บทร้อย-กรองสั้น  ๆถูกต้องตาม  หลักการอ่าน   
3. ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ
ต่างๆ  ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟัง
หรืออ่าน 
4. เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสําคัญ 
รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภท
ต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง 
ประกอบ   
 

1. ปฏิบัติตามคําแนะนําในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ 
 คําชี้แจง คําอธิบาย และคําบรรยายที่ฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียง ข้อความ  ข่าว ประกาศ โฆษณา  
บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน   
3. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับ
สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุ
และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์
กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
4. จับใจความสําคัญ  วิเคราะห์ความ  สรุปความ 
ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่อง
ที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่าง ประกอบ   
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สาระที่ 1   ภาษาเพื่อการสือ่สาร 
มาตรฐาน ต 1.2   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1 .  สนทนา  แลก เปลี่ ย นข้ อมู ล
เ กี่ ยว กับตนเอง  กิ จกรรม  และ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
2. ใช้คําขอร้อง ให้คําแนะนํา และคํา
ชี้แจง ตามสถานการณ์ 
3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  
ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟังหรืออ่าน อย่างเหมาะสม 
5. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และ
ความคิดเห็น ของตนเอง เกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่าง ๆ
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ
อย่างเหมาะสม 

 1. สนทนา แลกเปลี่ยน ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตน เอ ง  เ รื่ อ ง ต่ า ง  ๆ  ใ กล้ ตั ว  และ
สถานการณ์ต่าง ๆ  ในชีวิตประจําวันอย่าง
เหมาะสม  
2. ใช้คําขอร้อง  ให้คําแนะนํา คําชี้แจง
และ คําอธิบายตามสถานการณ์ 
3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอ
และให้ความ ช่วยเหลือ ตอบรับ และ
ป ฏิ เสธการ ใ ห้  ความ ช่ วย เหลื อ ใ น
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  
4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
เรื่องที่ฟังหรืออ่าน อย่างเหมาะสม 
5 .  พู ด แ ล ะ เ ขี ย น แสดงความ รู้ สึ ก
และความคิดเห็น ของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆกิจกรรม และประสบการณ์
พร้อมทั้ ง  ใ ห้ เห ตุผลประกอบอย่าง
เหมาะสม 

1. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวสถานการณ์ ข่าว  
เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสาร
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
2. ใช้คําขอร้อง ให้คําแนะนํา คําชี้แจง และ
คําอธิบายอย่างเหมาะสม 
 3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและ
ให้ความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม  
4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 
5. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ   กิจกรรม
ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 

1. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์  ข่าว/ 
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม  และ
สื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  
2. เลือกและใช้คําขอร้อง ให้คําแนะนํา คํา ชี้แจง 
คําอธิบายอย่างคล่องแคล่ว 
3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ  ในสถานการณ์จําลอง
หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย  
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/
ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 
5.  พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความ
คิดเ ห็นของตนเองเ กี่ยวกับเ รื่องต่าง  ๆ  กิจกรรม 
ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 
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สาระที่ 1   ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.3  นําเสนอขอ้มูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจําวัน ประสบการณ์ 
และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
2. พูด/เขียน สรุปใจความสําคัญ/แก่น
สาระ (theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์
เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม 
3. พูด/ เขี ยนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้
ตัว พร้อมทั้งใหเ้หตุผลสั้น ๆ ประกอบ 

 1. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  
กิจวัตรประจําวัน ประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ์ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
2. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/แก่น
สาระ หัวข้อเรื่อง (topic) ที่ได้จากการ
วิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม 
3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิ จกร รม เ รื่ อ ง ต่ า งๆ  ใ กล้ ตั ว  และ
ประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ
ประกอบ 

1. พูดและเขี ยนบรรยายเ กี่ยวกับตนเอง
ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็น
ต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ ของสังคม  
2. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/แก่นสาระ 
หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/
เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม 
3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรมประสบการณ์ และเหตุการณ์พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลประกอบ 
 

1 .  พูดและเขี ยนนํ าเสนอข้ อมู ลเ กี่ ยวกับตนเอง/
ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์  เรื่อง และประเด็นต่างๆ 
ตามความสนใจของสังคม 
2. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/ แก่นสาระที่ได้จาก
การวิ เคราะห์เรื่ อง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์และ
สถานการณ์ตามความสนใจ 
3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น  สังคม  และ
โลก  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
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สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนําไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1.ใ ช้ภาษา   น้ํ า เสียง  และกิริยา
ท่าทางสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาท
สังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
2 .  บรรยาย  เ กี่ ย ว กับ เทศกาล 
วันสําคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และ
ประเพณี ของเจ้าของภาษา 
3. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจ 

 1. ใช้ภาษา  น้ําเสียง และกิริยาท่าทาง  
เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
2. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาลวันสําคัญ ชีวิต
ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ แ ล ะ ป ร ะ เ พ ณี
ของเจ้าของภาษา   
3.  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ 
 

1.เลือกใช้ภาษา  น้ําเสียง และกิริยาท่าทาง 
เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาท
สังคม   และวัฒนธรรม  ของเจ้าของภาษา      
2 .  อธิบาย  เ กี่ ยว กับ ชี วิต  ความเ ป็นอ ยู่
ขนบธรรมเนียม  และประเพณี ของเจ้าของ
ภาษา   
3 .  เข้ าร่ วม/จัด กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ 

1. เลือกใช้ภาษา น้ําเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับ
ระดับของบุคคล  โอกาส และสถานที่ ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
2. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต  ความคิด ความเชื่อ และ
ที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา 
3. เข้าร่วม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
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สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนาํมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1. บอกความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง 
ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และ 
การลําดับคํา ตามโครงสร้างประโยค 
ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
2 เปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลองวัน
สําคัญ และ ชีวิตความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษา กับของไทย 

1. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ  และ การลําดับคํา ตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย 
2 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างชี วิตความ
เป็นอยู่ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
กับของไทย 

1. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดต่างๆ  และการลําดับคํา ตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
2. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ
วัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา กับของไทย และ 
นําไปใช้อย่างเหมาะสม 

1.  อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง
ประโยค ข้อความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิตและบทกลอน
ของภาษา ต่างประเทศและภาษาไทย 
2. วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างวิถีชีวิตความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
กับของไทย และนําไปใช้อย่างมีเหตุผล 
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สาระที่ 3  ภาษากับความสมัพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1. ค้นคว้า  รวบรวม และสรุปข้อมูล/ 
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และ
นําเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

1. ค้นคว้า  รวบรวม และสรุปข้อมูล/ 
ข้อเท็จจริงที่ เ กี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ อื่น จากแหล่งเ รียนรู้และ
นําเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

1. ค้นคว้า  รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริง
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จาก
แหล่งเรียนรู้และนําเสนอด้วยการพูดและการ
เขียน 

1. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และ นําเสนอด้วยการพูดและ
การเขียน 
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สาระที่ 4  ภาษากับความสมัพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1. ใช้ภาษาสื่อสาร ในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา 

1. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
สถานศึกษา และชุมชน 

1 .  ใ ช้ภาษาสื่ อสาร ในสถานการณ์จริ ง/
สถานการณ์จําลองที่ เ กิดขึ้นในห้องเรียน
สถานศึกษาชุมชน และสังคม 

1. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลอง
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
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สาระที่ 4  ภาษากับความสมัพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.2  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชัน้ 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – ม. 6 

1 .  ใ ช้ภาษาต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูลต่างๆ 
จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆใน
การศึกษาต่อ และ ประกอบอาชีพ 

1. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/
ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้/ข้อมูล
ต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
2 .  เ ผยแพร่ /ประชาสั ม พัน ธ์ข้ อมู ล 
ข่ า ว ส า ร ข อ ง โ ร ง เ รี ย น เ ป็ ภ า ษ า
ต่างประเทศ 

1. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า 
รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 
2. เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร
ของ โ ร ง เ รี ยน ชุมชน  และท้ อ งถิ่ น  เ ป็น
ภาษาต่างประเทศ 

1. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม 
วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ 
2. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  
ชุมชน  และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ 
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โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 
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โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.1    
ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รหัส   หน่วยกิต คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   พื้นฐาน    พื้นฐาน 

ท21101 ภาษาไทย  1  1.5 3 ท21102 ภาษาไทย  2 1.5 3 

ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5 3 ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1.5 3 

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 3 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 3 

ว21103 เทคโนโลยี(ออกแบบและเทคโนโลยี)1 0.5 1 ว21104 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ)1 0.5 1 

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 3 ส21103 สังคมศึกษา 2 1.5 3 

ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 1 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 1 

พ21101 สุขศึกษา 1  0.5 1 พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 1 

พ21102 พลศึกษา 1(เทเบิลเทนนสิ)(ห้อง1-6) 0.5 1 พ21102 พลศึกษา 1(เทเบิลเทนนสิ)(ห้อง7-12) 0.5 1 

พ21104 พลศึกษา 2(ยิมนาสติก) (ห้อง7-12) 0.5 1 พ21104 พลศึกษา 2(ยิมนาสติก) (ห้อง1-6) 0.5 1 

ศ21101 ทัศนศิลป ์1  (ห้อง1-6)    1 2 ศ21101 ทัศนศิลป์ 1 (ห้อง7-12)   1 2 

ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 1  (ห้อง7-12) 1 2 ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 1 (ห้อง1-6)    1 2 

ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 ง21103 การงานอาชีพ 2 0.5 1 

อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1.5 3 อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1.5 3 

  รวมพื้นฐาน 11 22   รวมพื้นฐาน 11 22 

 เพิ่มเติม        เพิ่มเติม       

ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1 2 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1 2 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 0.5 1 อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  0.5 1 

I21201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ มก   I21201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 0.5 1 

ส21231 หน้าที่พลเมือง1 (บูรณาการ) 0.5 1 ส21232 หน้าที่พลเมือง 2  (บูรณาการ)     1 2 

ว21205 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 0.5 1 ว21206 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2 0.5 1 

  เลือกเสรี 1 2   เลือกเสรี 1 2 

ท21203 โปรแกรมประมวลผลค า 1     ท21204 โปรแกรมประมวลผลค า 2     

จ21201 ภาษาจีน 1     จ21202 ภาษาจีน 2     

ญ21201 ภาษาญ่ีปุ่น 1     ญ21202 ภาษาญ่ีปุ่น 2     

ต21201 ภาษาเกาหลี      ต21202 ภาษาเกาหลี      

อ21203 ภาษาอังกฤษ      อ21204 ภาษาอังกฤษ      

ว21203 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์     ว21204 การทดลองทางวิทยาศาสตร์     

พ21203 สุขศึกษา     พ21204 สุขศึกษา     

ง21201 การงานอาชีพอาหาร     ง21202 การงานอาชีพ     

ว21205 Codingและหุ่นยนต๋     ว21206 Codingและหุ่นยนต๋     

ศ21201 ศิลปะ     ศ21202 ศิลปะ     

ศ21203 ดนตรีไทย      ศ21204 ดนตรีไทย      

ศ21205 ดนตรีสากล     ศ21206 ดนตรีสากล     

ส21201 สังคมวัฒนธรรม     ส21202 สังคมวัฒนธรรม     

  รวมเพิ่มเติม 3.5 7   รวมเพิ่มเติม 4.5 9 

  รวมทั้งหมด 14.5 29   รวมท้ังหมด 15.5 31 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  

·   แนะแนว   ·   แนะแนว   

·   เนตรนารี   ยุวกาชาด   ·   เนตรนารี   ยุวกาชาด   

·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

·   กิจกรรมชุมนุม   ·   กิจกรรมชุมนุม   

·   ห้องสมุด   ·   ห้องสมุด   
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โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ชั้น ม.1    

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รหัส   หน่วยกิต คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   พื้นฐาน    พื้นฐาน 

ท21101 ภาษาไทย  1  1.5 3 ท21102 ภาษาไทย  2 1.5 3 

ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5 3 ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1.5 3 

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 3 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 3 

ว21103 เทคโนโลยี(ออกแบบและเทคโนโลยี)1 0.5 1 ว21104 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ)1 0.5 1 

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 3 ส21103 สังคมศึกษา 2 1.5 3 

ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 1 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 1 

พ21101 สุขศึกษา 1  0.5 1 พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 1 

พ21102 พลศึกษา 1(เทเบิลเทนนิส)(ห้อง1-6) 0.5 1 พ21102 พลศึกษา 1(เทเบิลเทนนิส)(ห้อง7-12) 0.5 1 

พ21104 พลศึกษา 2(ยิมนาสติก) (ห้อง7-12) 0.5 1 พ21104 พลศึกษา 2(ยิมนาสติก) (ห้อง1-6) 0.5 1 

ศ21101 ทัศนศิลป์ 1  (ห้อง1-6)    1 2 ศ21101 ทัศนศิลป์ 1 (ห้อง7-12)   1 2 

ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 1  (ห้อง7-12) 1 2 ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 1 (ห้อง1-6)    1 2 

ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 ง21103 การงานอาชีพ 2 0.5 1 

อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1.5 3 อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1.5 3 

  รวมพื้นฐาน 11 22   รวมพื้นฐาน 11 22 

 เพิ่มเติม        เพิ่มเติม       

ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1 2 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1 2 

ค21203 ทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์(9-10) 1 2 ค21205 การประยกุต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนคณิตศาสตร์ ( 9-10 ) 1 2 

ว21201 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ(9-10) 1 2 ว21202 สารในชีวิตประจ าวัน(9-10) 1 2 

อ21201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1  0.5 1 อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  0.5 1 

I21201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ มก.   I21201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1 2 

ส21231 หน้าท่ีพลเมือง 1 (บูรณาการ) 0.5 1 ส21232 หน้าท่ีพลเมือง2 (บูรณาการ) 0.5 1 

ว21205 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 0.5 1 ว21206 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2 0.5 1 

  เลือกเสร ี 1 2   เลือกเสร ี 1 2 

ท21203 ภาษาไทย     ท21204 ภาษาไทย     

จ21201 ภาษาจีน      จ21202 ภาษาจีน      

ญ21201 ภาษาญี่ปุ่น      ญ21202 ภาษาญี่ปุ่น      

ต21201 ภาษาเกาหล ี     ต21202 ภาษาเกาหล ี     

อ21203 ภาษาอังกฤษ      อ21204 ภาษาอังกฤษ      

ว21203 วิทยาศาสตร์กับสุขภาพ     ว21204 วิทยาศาสตร์กับสุขภาพ     

พ21203 สุขศึกษา     พ21204 สุขศึกษา     

ง21201 การงานอาชีพ     ง21202 การงานอาชีพ     

ว21205 Codingและหุ่นยนต์     ว21206 Codingและหุ่นยนต์     

ศ21201 ศิลปะ     ศ21202 ศิลปะ     

ศ21203 ดนตรีไทย      ศ21204 ดนตรีไทย      

ศ21205 ดนตรีสากล     ศ21206 ดนตรีสากล     

ส21201 สังคมวัฒนธรรม     ส21202 สังคมวัฒนธรรม     

  รวมเพิ่มเติม 5.5 11   รวมเพิ่มเติม 6.5 13 

  รวมท้ังหมด 16.5 33   รวมทั้งหมด 17.5 35 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  

·   แนะแนว   ·   แนะแนว   

·   เนตรนารี   ยุวกาชาด   ·   เนตรนารี   ยุวกาชาด   

·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

·   กิจกรรมชุมนุม   ·   กิจกรรมชุมนุม   

·   ห้องสมุด   ·   ห้องสมุด   
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โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ชั้น ม.1    

ภาคเรียนท่ี  1 ภาคเรียนท่ี  2 

รหัส   หน่วยกิต คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   พื้นฐาน    พื้นฐาน 

ท21101 ภาษาไทย  1  1.5 3 ท21102 ภาษาไทย  2 1.5 3 

ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5 3 ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1.5 3 

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 3 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 3 

ว21103 เทคโนโลยี(ออกแบบและเทคโนโลยี)1 0.5 1 ว21104 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ)1 0.5 1 

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 3 ส21103 สังคมศึกษา 2 1.5 3 

ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 1 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 1 

พ21101 สุขศึกษา 1  0.5 1 พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 1 

พ21102 พลศึกษา 1(เทเบิลเทนนิส)(ห้อง1-6) 0.5 1 พ21102 พลศึกษา 1(เทเบิลเทนนิส)(ห้อง7-12) 0.5 1 

พ21104 พลศึกษา 2(ยิมนาสติก) (ห้อง7-12) 0.5 1 พ21104 พลศึกษา 2(ยิมนาสติก) (ห้อง1-6) 0.5 1 

ศ21101 ทัศนศิลป์ 1  (ห้อง1-6)    1 2 ศ21101 ทัศนศิลป์ 1 (ห้อง7-12)   1 2 

ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 1  (ห้อง7-12) 1 2 ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 1 (ห้อง1-6)    1 2 

ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 ง21103 การงานอาชีพ 2 0.5 1 

อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1.5 3 อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1.5 3 

  รวมพื้นฐาน 11 22   รวมพื้นฐาน 11 22 

 เพิ่มเติม        เพิ่มเติม       

ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (E) 1 2 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 (E) 1 2 

อ21209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 (E) 1 2 อ21210 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (E) 1 2 

I21201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ มก   I21201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1 2 

ส21231 หน้าท่ีพลเมือง1 (บูรณาการ) 0.5 1 ส21232 หน้าท่ีพลเมือง 2  (บูรณาการ)  0.5 1 

ว21205 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 0.5 1 ว21206 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2 0.5 1 

  เสริมวิทย์ (T)  1คาบ   เสริมวิทย์ (T)  1คาบ 

  เสริมคณิต (T)  1คาบ   เสริมคณิต (T)  1คาบ 

  เสริมอังกฤษ (T)  1คาบ   เสริมอังกฤษ (T)  1คาบ 

 เลือกเสร ี 1 2   เลือกเสร ี 1 2 

ท21203 ภาษาไทย     ท21204 ภาษาไทย     

จ21201 ภาษาจีน      จ21202 ภาษาจีน      

ญ21201 ภาษาญี่ปุ่น      ญ21202 ภาษาญี่ปุ่น      

ต21201 ภาษาเกาหล ี     ต21202 ภาษาเกาหล ี     

อ21203 ภาษาอังกฤษ      อ21204 ภาษาอังกฤษ      

ว21203 วิทยาศาสตร์กับสุขภาพ     ว21204 วิทยาศาสตร์กับสุขภาพ     

พ21203 สุขศึกษา     พ21204 สุขศึกษา     

ง21201 การงานอาชีพ     ง21202 การงานอาชีพ     

ว21205 Codingและหุ่นยนต๋     ว21206 Codingและหุ่นยนต๋     

ศ21201 ศิลปะ     ศ21202 ศิลปะ     

ศ21203 ดนตรีไทย      ศ21204 ดนตรีไทย      

ศ21205 ดนตรีสากล     ศ21206 ดนตรีสากล     

ส21201 สังคมวัฒนธรรม     ส21202 สังคมวัฒนธรรม     

  รวมเพิ่มเติม 4 8   รวมเพิ่มเติม 5 10 

  รวมท้ังหมด 15 30   รวมทั้งหมด 16 32 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  

·   แนะแนว   ·   แนะแนว   

·   เนตรนารี   ยุวกาชาด   ·   เนตรนารี   ยุวกาชาด   

·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

·   กิจกรรมชุมนุม   ·   กิจกรรมชุมนุม   

·   ห้องสมุด   ·   ห้องสมุด   
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โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.2    

        

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส   หน่วยกิต คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   พื้นฐาน    พื้นฐาน 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 3 ท22102 ภาษาไทย  4 1.5 3 
ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5 3 ค22102 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 4 1.5 3 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 3 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 3 
ว22103 เทคโนโลยี(ออกแบบและเทคโนโลยี)2 0.5 1 ว22104 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ)2 0.5 1 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 3 ส22103 สังคมศึกษา 4 1.5 3 
ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 1 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 1 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 1 พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 1 
พ22102 พลศึกษา 3 (กรีฑา)  (ห้อง1-6) 0.5 1 พ22102 พลศึกษา 3 (กรีฑา)(ห้อง7-12) 0.5 1 
พ22104 พลศึกษา 4(กระบี่)  (ห้อง7-12) 0.5 1 พ22104 พลศึกษา 4(กระบี่) (ห้อง1-6) 0.5 1 
ศ22101 ทัศนศิลป์ 2   (ห้อง1-6) 1 2 ศ22101 ทัศนศิลป์ 2   (ห้อง7-12) 1 2 
ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 2   (ห้อง7-12) 1 2 ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 2  (ห้อง1-6) 1 2 
ง22101 การงานอาชพี 3 0.5 1 ง22103 การงานอาชีพ 4 0.5 1 
อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.5 3 อ22102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 4 1.5 3 

  รวมพื้นฐาน 11 22   รวมพื้นฐาน 11 22 

 เพิ่มเติม        เพิ่มเติม       

อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3   1 2 อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 4 1 2 
ว22203 โครงงาน 1  0.5 1 ว22207 โครงงาน 2 0.5 1 
ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1 2 ค22202 คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ 4 1 2 
ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 (บูรณาการ)   0.5 1 ส22234 หน้าที่พลเมือง 4  (บูรณาการ) 0.5 1 
I22201 การสื่อสารและการน าเสนอ มก   I22201 การสือ่สารและการน าเสนอ 1 2 
ว22211 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 0.5 1 ว22212 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2 0.5 1 

  รวมเพิ่มเตมิ 3.5 7   รวมเพิ่มเตมิ 4.5 9 

  รวมทั้งหมด 14.5 29   รวมทั้งหมด 15.5 31 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  

·   แนะแนว   ·   แนะแนว   

·   เนตรนาร ี  ยุวกาชาด   ·   เนตรนารี   ยุวกาชาด   

·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

·   กิจกรรมชุมนุม   ·   กิจกรรมชุมนุม   
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โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ชั้น ม.2     
        

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส   หน่วยกิต คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   พื้นฐาน    พื้นฐาน 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 3 ท22102 ภาษาไทย  4 1.5 3 

ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5 3 ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5 3 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 3 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 3 

ว22103 เทคโนโลยี(ออกแบบและเทคโนโลยี)2 0.5 1 ว22104 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ)2 0.5 1 

ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 3 ส22103 สังคมศึกษา 4 1.5 3 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 1 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 1 

พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 1 พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 1 

พ22102 พลศึกษา 3 (กรีฑา)  (ห้อง1-6) 0.5 1 พ22102 พลศึกษา 3 (กรีฑา)(ห้อง7-12) 0.5 1 

พ22104 พลศึกษา 4(กระบี่)  (ห้อง7-12) 0.5 1 พ22104 พลศึกษา 4(กระบี่) (ห้อง1-6) 0.5 1 

ศ22101 ทัศนศิลป์ 2   (ห้อง1-6) 1 2 ศ22101 ทัศนศิลป์ 2   (ห้อง7-12) 1 2 

ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 2   (ห้อง7-12) 1 2 ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 2  (ห้อง1-6) 1 2 

ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 1 ง22103 การงานอาชีพ 4 0.5 1 

อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.5 3 อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.5 3 

  รวมพื้นฐาน 11 22   รวมพื้นฐาน 11 22 

 เพิ่มเติม        เพิ่มเติม       

อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3   1 2 อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 1 2 

ว22203 โครงงาน 1 0.5 1 ว22207 โครงงาน 2  0.5 1 

ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1 2 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1 2 

ค22203 การทดลองทางคณิตศาสตร์( 9-10 ) 1 2 ค22204 การพิสูจน์และการให้เหตุผล ( 9-10 ) 1 2 

ว22205 สารและปฏิกิริยาเคมี ( 9-10 ) 1 2 ว22206 พันธุกรรม ( 9-10 ) 1 2 

ส22233 หน้าที่พลเมือง3    0.5 1 ส22234 หน้าที่พลเมือง4    0.5 1 

I22201 การสื่อสารและการน าเสนอ มก   I22201 การสื่อสารและการน าเสนอ 1 2 

ว22211 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 0.5 1 ว22212 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2 0.5 1 

  รวมเพิ่มเติม 5.5 11   รวมเพิ่มเติม 6.5 13 

  รวมท้ังหมด 11 22   รวมท้ังหมด 11 22 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

    

·   แนะแนว ·   แนะแนว 

·   เนตรนารี   ยุวกาชาด ·   เนตรนารี   ยุวกาชาด 
·   กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  ·   กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  

·   กิจกรรมชุมนุม ·   กิจกรรมชุมนุม 
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โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ชั้น ม.2    
        

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส   หน่วยกิต คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   พื้นฐาน    พื้นฐาน 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 3 ท22102 ภาษาไทย  4 1.5 3 
ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5 3 ค22102 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 4 1.5 3 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 3 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 3 
ว22103 เทคโนโลยี(ออกแบบและเทคโนโลยี)2 0.5 1 ว22104 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ)2 0.5 1 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 3 ส22103 สังคมศึกษา 4 1.5 3 
ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 1 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 1 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 1 พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 1 
พ22102 พลศึกษา 3 (กรีฑา)  (ห้อง1-6) 0.5 1 พ22102 พลศึกษา 3 (กรีฑา)(ห้อง7-12) 0.5 1 
พ22104 พลศึกษา 4(กระบี่)  (ห้อง7-12) 0.5 1 พ22104 พลศึกษา 4(กระบี่) (ห้อง1-6) 0.5 1 
ศ22101 ทัศนศิลป์ 2   (ห้อง1-6) 1 2 ศ22101 ทัศนศิลป์ 2   (ห้อง7-12) 1 2 
ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 2   (ห้อง7-12) 1 2 ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 2  (ห้อง1-6) 1 2 
ง22101 การงานอาชพี 3 0.5 1 ง22103 การงานอาชีพ 4 0.5 1 
อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.5 3 อ22102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 4 1.5 3 

  รวมพื้นฐาน 11 22   รวมพื้นฐาน 11 22 

 เพิ่มเติม        เพิ่มเติม       

อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (E)    1 2 อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 (E) 1 2 
ว22203 โครงงาน 1 (E) 0.5 1 ว22207 โครงงาน 2 (E) 0.5 1 
ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (E) 1 2 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (E) 1 2 
ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 (บูรณาการ)   0.5 1 ส22234 หน้าที่พลเมือง 4  (บูรณาการ) 0.5 1 
I22201 การสื่อสารและการน าเสนอ มก   I22201 การสื่อสารและการน าเสนอ 1 2 
ว22211 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 0.5 1 ว22212 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2 0.5 1 

  เสริมวิทย์ (T)       เสริมวิทย์ (T)     
  เสริมคณิต (T)       เสริมคณิต (T)     
  เสริมอังกฤษ (T)       เสริมอังกฤษ (T)     

  รวมเพิ่มเตมิ 3.5 7   รวมเพิ่มเตมิ 4.5 9 

  รวมทั้งหมด 14.5 29   รวมทั้งหมด 15.5 31 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

    

·   แนะแนว ·   แนะแนว 

·   เนตรนาร ี  ยุวกาชาด ·   เนตรนาร ี  ยุวกาชาด 

·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  

·   กิจกรรมชุมนุม ·   กิจกรรมชุมนุม 
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โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.3   ปีการศึกษา  2563 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รหัส   หน่วยกิต คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   พื้นฐาน    พื้นฐาน 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 3 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 3 
ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.5 3 ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1.5 3 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 3 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 3 
ว23103 เทคโนโลยี(ออกแบบและเทคโนโลยี)3 0.5 1 ว23104 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ)3 0.5 1 
ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 3 ส23103 สังคมศึกษา 6 1.5 3 
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 1 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6  0.5 1 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 1 พ23103 สุขศึกษา 6 0.5 1 
พ23102 พลศึกษา 5  (บาสเกตบอล) (ห้อง1-6) 0.5 1 พ23102 พลศึกษา 5  (บาสเกตบอล) (ห้อง7-12) 0.5 1 
พ23104 พลศึกษา 6  (วอลเลย์บอล) (ห้อง7-12) 0.5 1 พ23104 พลศึกษา 6(วอลเลย์บอล) (ห้อง1-6) 0.5 1 
ศ23101 ทัศนศิลป์ 3 (ห้อง1-6)   1 2 ศ23101 ทัศนศิลป ์3 (ห้อง7-12)   1 2 
ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 3 (ห้อง7-12)   1 2 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 3 (ห้อง1-6)   1 2 
ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 1 ง23103 การงานอาชีพ 6 0.5 1 
อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1.5 3 อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1.5 3 

  รวมพื้นฐาน 11 22   รวมพื้นฐาน 11 22 

 เพิ่มเติม        เพิ่มเติม       

ท23201 การอ่านพิจารณาวรรณกรรม 1     ท23202 การอ่านพิจารณาวรรณกรรม 2     
ว23201  แสงและทัศนูปกรณ์     ว23202 พันธุกรรมและการอยู่รอด     
พ23201 สุขภาพ-สุขภาวะ 1     พ23202 สุขภาพ-สุขภาวะ 2     
ศ23201 จิตรกรรมเบื้องต้น 1     ศ23205 จิตรกรรมเบื้องต้น 2     
ศ23202 ดนตรีไทยตามความถนัด 1     ศ23206 ดนตรีไทยตามความถนัด 2     
ศ23204 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 1     ศ23208 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 2     
ศ23211 กีตาร์โปร่ง 1     ศ23212 กีตาร์โปร่ง 2     
ศ23217 อักษรศิลป์ 1     ศ23218 อักษรศิลป์ 2     
ศ23219 โฟลค์ซอง 1     ศ23220 โฟลค์ซอง 2     
ศ23215 ศิลป์สร้างสรรค์ 1 1 2 ศ23216 ศิลป์สร้างสรรค์ 2 1 2 
ศ23221 จิตรกรรมสีน้ า 1     ศ23222 จิตรกรรมสีน้ า 2     
ง23205 แกะสลัก 1     ง23206 แกะสลัก 2     
ง23207 อาหารไทย 4 ภาค 1     ง23208 อาหารไทย 4 ภาค 2     
อ23202 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1     อ23204 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2     
จ23201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1     จ23202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2     
ย23201 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 1     ย23202 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 2     
ฝ23201 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1     ฝ23202 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2     
ญ23201 ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น 0     ญ23202 ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น 2     
ต23101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1     ต23102 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2     
ง23201 คอมพิวเตอร์ 1     ง23206 คอมพิวเตอร์ 2     
ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (ทุกห้อง) 1 2 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 (ทุกห้อง) 1 2 
อ23201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 (ทุกห้อง) 1 2 อ23203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 (ทุกห้อง) 1 2 
ส23203 อาเซียนศึกษา(ทุกห้อง) 0.5 1 ส23204 อาเซียนศึกษา(ทุกห้อง) 0.5 1 
ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 0.5 1 ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 0.5 1 
ว23205  วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 0.5 1 ว23206 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2 0.5 1 

  รวมเพิ่มเติม 4.5 9   รวมเพิ่มเติม 4.5 9 

  รวมทั้งหมด 15.5 31   รวมท้ังหมด 15.5 31 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  

·   แนะแนว   ·   แนะแนว   

·   เนตรนาร ี  ยุวกาชาด   ·   เนตรนาร ี  ยุวกาชาด   
·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

·   กิจกรรมชุมนุม   ·   กิจกรรมชุมนุม   
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โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ชั้น ม.3    

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รหัส   หน่วยกิต คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   พื้นฐาน    พื้นฐาน 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 3 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 3 
ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.5 3 ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1.5 3 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 3 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 3 
ว23103 เทคโนโลยี(ออกแบบและเทคโนโลยี)3 0.5 1 ว23104 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ)3 0.5 1 
ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 3 ส23103 สังคมศึกษา 6 1.5 3 
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 1 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6  0.5 1 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 1 พ23103 สุขศึกษา 6 0.5 1 
พ23102 พลศึกษา 5  (บาสเกตบอล) (ห้อง 1-6) 0.5 1 พ23102 พลศึกษา 5  (บาสเกตบอล) (ห้อง 7-12) 0.5 1 
พ23104 พลศึกษา 6  (วอลเลย์บอล) (ห้อง 7-12) 0.5 1 พ23104 พลศึกษา 6(วอลเลย์บอล) (ห้อง 1-6) 0.5 1 
ศ23101 ทัศนศิลป์ 3 (ห้อง 1-6)   1 2 ศ23101 ทัศนศิลป ์3 (ห้อง 7-12)    1 2 
ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 3 (ห้อง 7-12)    1 2 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 3  (ห้อง 1-6)  1 2 
ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 1 ง23103 การงานอาชีพ 6 0.5 1 
อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1.5 3 อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1.5 3 

  รวมพื้นฐาน 11 22   รวมพื้นฐาน 11 22 

 เพิ่มเติม        เพิ่มเติม       

ท23201 การอ่านพิจารณาวรรณกรรม 1     ท23202 การอ่านพิจารณาวรรณกรรม 2     
ว23201  แสงและทัศนูปกรณ์     ว23202 พันธุกรรมและการอยู่รอด     
พ23201 สุขภาพ-สุขภาวะ 1     พ23202 สุขภาพ-สุขภาวะ 2     
ศ23201 จิตรกรรมเบื้องต้น 1     ศ23205 จิตรกรรมเบื้องต้น 2     
ศ23202 ดนตรีไทยตามความถนัด 1     ศ23206 ดนตรีไทยตามความถนัด 2     
ศ23204 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 1     ศ23208 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 2     
ศ23211 กีตาร์โปร่ง 1 1 2 ศ23212 กีตาร์โปร่ง 2 1 2 
ศ23217 อักษรศิลป์ 1     ศ23218 อักษรศิลป์ 2     
ศ23219 โฟลค์ซอง 1     ศ23220 โฟลค์ซอง 2     
ศ23215 ศิลป์สร้างสรรค์ 1     ศ23216 ศิลป์สร้างสรรค์ 2     
ศ23221 จิตรกรรมสีน้ า 1     ศ23222 จิตรกรรมสีน้ า 2     
ง23205 แกะสลัก 1     ง23206 แกะสลัก 2     
ง23207 อาหารไทย 4 ภาค 1     ง23208 อาหารไทย 4 ภาค 2     
อ23202 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1     อ23204 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2     
จ23201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1     จ23202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2     
ย23201 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 1     ย23202 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 2     
ฝ23201 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1     ฝ23202 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2     
ญ23201 ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น 1     ญ23202 ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น 2     
ต23101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1     ต23102 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2     
ง23201 คอมพิวเตอร์ 1     ง23206 คอมพิวเตอร์ 2     
ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (ทุกห้อง) 1 2 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 (ทุกห้อง) 1 2 
ค23203 สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัย( 9-10 ) 1 2 ค23204 โครงงานคณิตศาสตร์ ( 9-10 ) 1 2 
ว23203 แรงและการเคลื่อนที่ ( 9-10 ) 1 2 ว23204 ดาราศาสตร์ ( 9-10 ) 1 2 
อ23201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 (ทุกห้อง) 1 2 อ23203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 (ทุกห้อง) 1 2 
ส23203 อาเซียนศึกษา(ทุกห้อง) 0.5 1 ส23204 อาเซียนศึกษา(ทุกห้อง) 0.5 1 
ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 0.5 1 ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 0.5 1 
ว23205  วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 0.5 1 ว23206  วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2 0.5 1 

  รวมเพิ่มเติม 6.5 13   รวมเพิ่มเติม 6.5 13 

  รวมทั้งหมด 17.5 35   รวมท้ังหมด 17.5 35 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  

·   แนะแนว   ·   แนะแนว   

·   เนตรนารี   ยุวกาชาด   ·   เนตรนารี   ยุวกาชาด   

·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

·   กิจกรรมชุมนุม   ·   กิจกรรมชุมนุม   
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โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ชั้น ม.3   ปีการศึกษา  2563 
ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รหัส   หน่วยกิต คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 
   พื้นฐาน    พื้นฐาน 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 3 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 3 
ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 (E) 1.5 3 ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1.5 3 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 (E) 1.5 3 ว23102 วิทยาศาสตร ์6 1.5 3 
ว23103 เทคโนโลยี(ออกแบบและเทคโนโลยี)3 0.5 1 ว23104 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ)3 0.5 1 
ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 3 ส23103 สังคมศึกษา 6 1.5 3 
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 1 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6  0.5 1 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 1 พ23103 สุขศึกษา 6 0.5 1 
พ23102 พลศึกษา 5  (บาสเกตบอล) (ห้อง1-6) 0.5 1 พ23102 พลศึกษา 5  (บาสเกตบอล) (ห้อง7-12) 0.5 1 
พ23104 พลศึกษา 6  (วอลเลย์บอล) (ห้อง7-12) 0.5 1 พ23104 พลศึกษา 6(วอลเลย์บอล) (ห้อง1-6) 0.5 1 
ศ23101 ทัศนศิลป์ 3 (ห้อง1-6)   1 2 ศ23101 ทัศนศิลป ์3 (ห้อง 7-12)   1 2 
ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 3 (ห้อง 7-12)   1 2 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 3 (ห้อง1-6)    1 2 
ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 1 ง23103 การงานอาชีพ 6 0.5 1 
อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 (E) 1.5 3 อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1.5 3 

  รวมพื้นฐาน 11 22   รวมพื้นฐาน 11 22 

 เพิ่มเติม        เพิ่มเติม       

ท23201 การอ่านพิจารณาวรรณกรรม 1     ท23202 การอ่านพิจารณาวรรณกรรม 2     
ว23201  แสงและทัศนูปกรณ์     ว23202 พันธุกรรมและการอยู่รอด     
พ23201 สุขภาพ-สุขภาวะ 1     พ23202 สุขภาพ-สุขภาวะ 2     
ศ23201 จิตรกรรมเบื้องต้น 1     ศ23205 จิตรกรรมเบื้องต้น 2     
ศ23202 ดนตรีไทยตามความถนัด 1     ศ23206 ดนตรีไทยตามความถนัด 2     
ศ23204 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 1     ศ23208 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 2     
ศ23211 กีตาร์โปร่ง 1 1 2 ศ23212 กีตาร์โปร่ง 2 1 2 
ศ23217 อักษรศิลป ์1     ศ23218 อักษรศิลป์ 2     
ศ23219 โฟลค์ซอง 1     ศ23220 โฟลค์ซอง 2     
ศ23215 ศิลป์สร้างสรรค์ 1     ศ23216 ศิลป์สร้างสรรค์ 2     
ศ23221 จิตรกรรมสีน้ า 1     ศ23222 จิตรกรรมสีน้ า 2     
ง23205 แกะสลัก 1     ง23206 แกะสลัก 2     
ง23207 อาหารไทย 4 ภาค 1     ง23208 อาหารไทย 4 ภาค 2     
อ23202 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1     อ23204 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2     
จ23201 ภาษาจีนเบ้ืองต้น 1     จ23202 ภาษาจีนเบ้ืองต้น 2     
ย23201 ภาษาเยอรมันเบ้ืองต้น 1     ย23202 ภาษาเยอรมันเบ้ืองต้น 2     
ฝ23201 ภาษาฝรั่งเศสเบ้ืองต้น 1     ฝ23202 ภาษาฝรั่งเศสเบ้ืองต้น 2     
ญ23201 ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองต้น 1     ญ23202 ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองต้น 2     
ต23101 ภาษาเกาหลีเบ้ืองต้น 1     ต23102 ภาษาเกาหลีเบ้ืองต้น 2     
ง23205 คอมพิวเตอร์ 1      ง23206 คอมพิวเตอร์ 2     
ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (ทุกห้อง) (E) 1 2 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 (ทุกห้อง) (E) 1 2 
อ23203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 5 (ทุกหอ้ง) (E) 1 2 อ23203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 6 (ทุกหอ้ง) (E) 1 2 
ส23203 อาเซียนศึกษา(ทุกหอ้ง) 0.5 1 ส23204 อาเซียนศึกษา(ทุกหอ้ง) 0.5 1 
ส23235 หน้าท่ีพลเมือง 5 0.5 1 ส23236 หน้าท่ีพลเมือง 6 0.5 1 
ว23205  วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 0.5 1 ว23205 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2 0.5 1 

  รวมเพิ่มเติม 4.5 9   รวมเพิ่มเติม 4.5 9 
  รวมท้ังหมด 15.5 31   รวมทั้งหมด 15.5 31 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  
·   แนะแนว   ·   แนะแนว   

·   เนตรนาร ี  ยุวกาชาด   ·   เนตรนาร ี  ยุวกาชาด   

·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์   ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์   

·   กิจกรรมชุมนมุ   ·   กิจกรรมชุมนมุ   
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โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.4  แผนการเรียนอังกฤษ – ฝร่ังเศส (4/1) 
        

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส   หน่วยกิต คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   พื้นฐาน    พื้นฐาน 

ท31101 ภาษาไทย 1 1 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1 2 
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1 2 ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1 2 
ว30191 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ (ห้อง1-4) 1 2 ว30191 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ(ห้อง5-7)  1 2 
ว30194 วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์(ห้อง5-7) 1 2 ว30194 วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์(ห้อง1-4) 1 2 
ว31105 เทคโนโลยี(ออกแบบและเทคโนโลยี)1 0.5 1 ว31106 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ)1 0.5 1 
ส31101 พระพุทธศาสนา 1 0.5 1 ส31103 พระพุทธศาสนา 2 0.5 1 
ส31110 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 1 ส31111 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 1 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 
ศ31101 ทัศนศิลป์ 1   (ห้อง1-6) 0.5 1 ศ31101 ทัศนศิลป์ 1   (ห้อง7-12) 0.5 1 
ศ31102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 1  (ห้อง7-12) 0.5 1 ศ31102 ดนตรี-นาฏศิลป ์1   (ห้อง1-6) 0.5 1 
ง31101 การงานอาชพี 1 0.5 1 ง31102 การงานอาชพี 2 0.5 1 
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1 2 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1 2 

  รวมพื้นฐาน 7 14   รวมพื้นฐาน 7 14 

 เพิ่มเติม        เพิ่มเติม       

พ31201 พลศึกษา  1 0.5 1 พ31202 พลศึกษา 2  0.5 1 
อ31219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1 2 อ31220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 1 2 
อ31215 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 1 1.5 3 อ31216 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 2 1.5 3 
ฝ31201 ภาษาฝรั่งเศส 1 3 6 ฝ31202 ภาษาฝรั่งเศส 2 3 6 
I31201 การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู ้ มก.   I31201 การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู ้ 1 2 
ส30231 หน้าที่พลเมือง1(บูรณาการ) 0.5 1 ส30232 หน้าที่พลเมือง2 (บูรณาการ)   0.5 1 
ว31291 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 0.5 1 ว31292 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2 0.5 1 

  รวมเพิ่มเติม 7 14   รวมเพิ่มเติม 8 16 

  รวมทั้งหมด 14 28   รวมทั้งหมด 15 30 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  

·   แนะแนว   ·   แนะแนว   

·   กิจกรรมชมรม   ·   กิจกรรมชมรม   

·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    
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โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.4 แผนการเรียนอังกฤษ – เยอรมัน(4/1) 

        

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส   หน่วยกิต คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   พื้นฐาน    พื้นฐาน 

ท31101 ภาษาไทย 1 1 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1 2 
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1 2 ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1 2 
ว30191 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ (หอ้ง1-4) 1 2 ว30191 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ(ห้อง5-7)  1 2 
ว30194 วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์(ห้อง5-7) 1 2 ว30194 วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์(ห้อง1-4) 1 2 
ว31105 เทคโนโลยี(ออกแบบและเทคโนโลยี)1 0.5 1 ว31106 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ)1 0.5 1 
ส31101 พระพุทธศาสนา 1 0.5 1 ส31103 พระพุทธศาสนา 2 0.5 1 
ส31110 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 1 ส31111 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 1 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 
ศ31101 ทัศนศิลป์ 1   (ห้อง1-6) 0.5 1 ศ31101 ทัศนศิลป์ 1   (ห้อง7-12) 0.5 1 
ศ31102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 1  (ห้อง7-12) 0.5 1 ศ31102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 1   (ห้อง1-6) 0.5 1 
ง31101 การงานอาชพี 1 0.5 1 ง31102 การงานอาชพี 2 0.5 1 
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1 2 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1 2 

  รวมพื้นฐาน 7 14   รวมพื้นฐาน 7 14 

 เพิ่มเติม        เพิ่มเติม       

พ31201 พลศึกษา  1 0.5 1 พ31202 พลศึกษา 2  0.5 1 
อ31219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1 2 อ31220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 1 2 
อ31215 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 1 1.5 3 อ31216 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 2 1.5 3 
ย31201 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 1 2 4 ย31202 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 2 2 4 
ย31203 เสริมทักษะภาษาเยอรมัน 1 1 2 ย31204 เสริมทักษะภาษาเยอรมัน 1 1 2 
I31201 การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู ้ มก.   I31201 การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู ้ 1 2 
ส30231 หน้าที่พลเมือง1(บูรณาการ) 0.5 1 ส30232 หน้าที่พลเมือง2 (บูรณาการ)   0.5 1 
ว31291 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 0.5 1 ว31292 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2 0.5 1 

  รวมเพิ่มเติม 7 14   รวมเพิ่มเติม 8 16 

  รวมทั้งหมด 14 28   รวมทั้งหมด 15 30 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  

·   แนะแนว   ·   แนะแนว   

·   กิจกรรมชมรม   ·   กิจกรรมชมรม   

·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    
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โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.4  แผนการเรียนอังกฤษ – จีน  (4/2) 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส   
หน่วย
กิต 

คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   พื้นฐาน    พื้นฐาน 

ท31101 ภาษาไทย 1 1 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1 2 
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1 2 ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1 2 
ว30191 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ (หอ้ง1-4) 1 2 ว30191 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ(ห้อง5-7)  1 2 
ว30194 วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์(ห้อง5-7) 1 2 ว30194 วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์(ห้อง1-4) 1 2 
ว31105 เทคโนโลยี(ออกแบบและเทคโนโลยี)1 0.5 1 ว31106 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ)1 0.5 1 
ส31101 พระพุทธศาสนา 1 0.5 1 ส31103 พระพุทธศาสนา 2 0.5 1 
ส31110 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 1 ส31111 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 1 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 
ศ31101 ทัศนศิลป์ 1   (ห้อง1-6) 0.5 1 ศ31101 ทัศนศิลป์ 1   (ห้อง7-12) 0.5 1 
ศ31102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 1  (ห้อง7-12) 0.5 1 ศ31102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 1   (ห้อง1-6) 0.5 1 
ง31101 การงานอาชพี 1 0.5 1 ง31102 การงานอาชพี 2 0.5 1 
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1 2 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1 2 

  รวมพื้นฐาน 7 14   รวมพื้นฐาน 7 14 

 เพิ่มเติม        เพิ่มเติม       

พ31201 พลศึกษา 1 0.5 1 พ31202 พลศึกษา 2 0.5 1 
อ31219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1 2 อ31220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 1 2 
อ31215 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 1 1.5 3 อ31216 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 2 1.5 3 
จ31201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 2 4 จ31203 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 2 4 
จ31202 เสริมทักษะภาษาจีน 1 1 2 จ31204 เสริมทักษะภาษาจีน 2  1 2 
ส30231 หน้าที่พลเมือง1    0.5 1 ส30232 หน้าที่พลเมือง2    0.5 1 
I31201 การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู ้ มก.   I31201 การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู ้ 1 2 
ว31291 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 0.5 1 ว31292 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2 0.5 1 

  รวมเพิ่มเติม 7 14   รวมเพิ่มเติม 8 16 

  รวมทั้งหมด 14 28   รวมทั้งหมด 15 30 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  

·   แนะแนว   ·   แนะแนว   

·   กิจกรรมชมรม   ·   กิจกรรมชมรม   

·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    
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โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.4 แผนการเรียนอังกฤษ – เกาหลี (4/3) 
 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส   
หน่วย
กิต 

คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   พื้นฐาน    พื้นฐาน 

ท31101 ภาษาไทย 1 1 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1 2 
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1 2 ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1 2 
ว30191 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ (หอ้ง1-4) 1 2 ว30191 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ(ห้อง5-7)  1 2 
ว30194 วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์(ห้อง5-7) 1 2 ว30194 วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์(ห้อง1-4) 1 2 
ว31105 เทคโนโลยี(ออกแบบและเทคโนโลยี)1 0.5 1 ว31106 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ)1 0.5 1 
ส31101 พระพุทธศาสนา 1 0.5 1 ส31103 พระพุทธศาสนา 2 0.5 1 
ส31110 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 1 ส31111 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 1 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 
ศ31101 ทัศนศิลป์ 1   (ห้อง1-6) 0.5 1 ศ31101 ทัศนศิลป์ 1   (ห้อง7-12) 0.5 1 
ศ31102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 1  (ห้อง7-12) 0.5 1 ศ31102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 1   (ห้อง1-6) 0.5 1 
ง31101 การงานอาชพี 1 0.5 1 ง31102 การงานอาชพี 2 0.5 1 
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1 2 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1 2 

  รวมพื้นฐาน 7 14   รวมพื้นฐาน 7 14 

 เพิ่มเติม        เพิ่มเติม       

พ31201 พลศึกษา  1 0.5 1 พ31202 พลศึกษา 2  0.5 1 
อ31219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1 2 อ31220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 1 2 
อ31215 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 1 1.5 3 อ31216 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 2 1.5 3 
ต31201 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 2 4 ต31202 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 2 4 
ต21203 เสริมทักษะภาษาเกาหลี 1 1 2 ต21204 เสริมทักษะภาษาเกาหลี 2 1 2 
I31201 การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู ้ มก.   I31201 การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู ้ 1 2 
ส30231 หน้าที่พลเมือง1    0.5 1 ส30232 หน้าที่พลเมือง2    0.5 1 
ว31291 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 0.5 1 ว31292 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม2 0.5 1 

  รวมเพิ่มเติม 7 14   รวมเพิ่มเติม 8 16 

  รวมทั้งหมด 14 28   รวมทั้งหมด 15 30 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  

·   แนะแนว   ·   แนะแนว   

·   กิจกรรมชมรม   ·   กิจกรรมชมรม   

·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    
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โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.4 แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ (AEP)  (4/4) 
 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส   หน่วยกิต คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   พื้นฐาน    พื้นฐาน 

ท31101 ภาษาไทย 1 1 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1 2 
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1 2 ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1 2 
ว30191 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ (หอ้ง1-4) 1 2 ว30191 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ(ห้อง5-7)  1 2 
ว30194 วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์(ห้อง5-7) 1 2 ว30194 วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์(ห้อง1-4) 1 2 
ว31105 เทคโนโลยี(ออกแบบและเทคโนโลยี)1 0.5 1 ว31106 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ)1 0.5 1 
ส31101 พระพุทธศาสนา 1 0.5 1 ส31103 พระพุทธศาสนา 2 0.5 1 
ส31110 หน้าที่พลเมือง 1  0.5 1 ส31111 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 1 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 
ศ31101 ทัศนศิลป์ 1   (ห้อง1-6) 0.5 1 ศ31101 ทัศนศิลป์ 1   (ห้อง7-12) 0.5 1 
ศ31102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 1  (ห้อง7-12) 0.5 1 ศ31102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 1   (ห้อง1-6) 0.5 1 
ง31101 การงานอาชพี 1 0.5 1 ง31102 การงานอาชพี 2 0.5 1 
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1 2 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1 2 

  รวมพื้นฐาน 7 14   รวมพื้นฐาน 7 14 

 เพิ่มเติม        เพิ่มเติม       

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.5 3 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.5 3 
พ31201 พลศึกษา 1 0.5 1 พ31202 พลศึกษา 2 0.5 1 
อ31219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  1 2 อ31220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  1 2 
อ31209 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ1 1 2 อ31210 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ2 1 2 
อ31211 การเขียนเบื้องต้น1 1 2 อ31212 การเขียนเบื้องต้น 2 1 2 
อ31213 การอ่าน 1 1 2 อ31214 การอ่าน 2 1 2 
I31201 การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู ้ มก.   I31201 การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู ้ 1 2 
ส30231 หน้าที่พลเมือง1    0.5 1 ส30232 หน้าที่พลเมือง2    0.5 1 
ว31291 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม1 0.5 1 ว31292 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2 0.5 1 

  รวมเพิ่มเติม 7 14   รวมเพิ่มเติม 8 16 

  รวมทั้งหมด 14 28   รวมทั้งหมด 15 30 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  

·   แนะแนว   ·   แนะแนว   

·   กิจกรรมชมรม   ·   กิจกรรมชมรม   

·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    
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โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.4 แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ (4/5) 
 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส   หน่วยกิต คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   พื้นฐาน    พื้นฐาน 

ท31101 ภาษาไทย 1 1 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1 2 
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1 2 ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1 2 
ว30191 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ (หอ้ง1-4) 1 2 ว30191 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ(ห้อง5-7)  1 2 
ว30194 วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์(ห้อง5-7) 1 2 ว30194 วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์(ห้อง1-4) 1 2 
ว31105 เทคโนโลยี(ออกแบบและเทคโนโลยี)1 0.5 1 ว31106 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ)1 0.5 1 
ส31101 พระพุทธศาสนา 1 0.5 1 ส31103 พระพุทธศาสนา 2 0.5 1 
ส31110 หน้าที่พลเมือง 1  0.5 1 ส31111 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 1 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 
ศ31101 ทัศนศิลป์ 1   (ห้อง1-6) 0.5 1 ศ31101 ทัศนศิลป์ 1   (ห้อง7-12) 0.5 1 
ศ31102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 1  (ห้อง7-12) 0.5 1 ศ31102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 1   (ห้อง1-6) 0.5 1 
ง31101 การงานอาชพี 1 0.5 1 ง31102 การงานอาชพี 2 0.5 1 
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1 2 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1 2 

  รวมพื้นฐาน 7 14   รวมพื้นฐาน 7 14 

 เพิ่มเติม        เพิ่มเติม       

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.5 3 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.5 3 
พ31201 พลศึกษา 1 0.5 1 พ31202 พลศึกษา 2 0.5 1 
อ31219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1 2 อ31220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 1 2 
อ31215 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 1 1.5 3 อ31216 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 2 1.5 3 
อ31209 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ1 1 2 อ31210 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ2 1 2 
I31201 การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู ้ มก.   I31201 การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู ้ 1 2 
ส30231 หน้าที่พลเมือง1 0.5 1 ส30232 หน้าที่พลเมือง2    0.5 1 
ว31291 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 0.5 1 ว31292 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2 0.5 1 

  รวมเพิ่มเติม 6.5 13   รวมเพิ่มเติม 7.5 15 

  รวมทั้งหมด 13.5 27   รวมทั้งหมด 14.5 29 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  

·   แนะแนว   ·   แนะแนว   

·   กิจกรรมชมรม   ·   กิจกรรมชมรม   

·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    
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โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.4 แผนการเรียนอังกฤษ -คอมพิวเตอร์ (4/6) 
 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส   หน่วยกิต คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   พื้นฐาน    พื้นฐาน 

ท31101 ภาษาไทย 1 1 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1 2 
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1 2 ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1 2 
ว30191 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ (หอ้ง1-4) 1 2 ว30191 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ(ห้อง5-7)  1 2 
ว30194 วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์(ห้อง5-7) 1 2 ว30194 วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์(ห้อง1-4) 1 2 
ว31105 เทคโนโลยี(ออกแบบและเทคโนโลยี)1 0.5 1 ว31106 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ)1 0.5 1 
ส31101 พระพุทธศาสนา 1 0.5 1 ส31103 พระพุทธศาสนา 2 0.5 1 
ส31110 หน้าที่พลเมือง 1  0.5 1 ส31111 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 1 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 
ศ31101 ทัศนศิลป์ 1   (ห้อง1-6) 0.5 1 ศ31101 ทัศนศิลป์ 1   (ห้อง7-12) 0.5 1 
ศ31102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 1  (ห้อง7-12) 0.5 1 ศ31102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 1   (ห้อง1-6) 0.5 1 
ง31101 การงานอาชพี 1 0.5 1 ง31102 การงานอาชพี 2 0.5 1 
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1 2 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1 2 

  รวมพื้นฐาน 7 14   รวมพื้นฐาน 7 14 

 เพิ่มเติม        เพิ่มเติม       

พ31201 พลศึกษา  1 0.5 1 พ31202 พลศึกษา 2  0.5 1 
อ31219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1 2 อ31220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 1 2 
อ31202 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 1 1.5 3 อ31205 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 2 1.5 3 
ว31277 การถ่ายภาพและตัดต่อ 1.5 3 ว31279 คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1.5 3 
ว31278 การเขียนโปรแกรม 1.5 3 ว31280 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 1.5 3 
I31201 การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู ้ มก.   I31201 การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู ้ 1 2 
ส30231 หน้าที่พลเมือง1(บูรณาการ)    0.5 1 ส30232 หน้าที่พลเมือง2(บูรณาการ) 0.5 1 
ว31291 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 0.5 1 ว31292 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2 0.5 1 

  รวมเพิ่มเติม 7 14   รวมเพิ่มเติม 8 16 

  รวมทั้งหมด 14 28   รวมทั้งหมด 15 30 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  

·   แนะแนว   ·   แนะแนว   

·   กิจกรรมชมรม   ·   กิจกรรมชมรม   

·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    
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โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.4 แผนการเรียนอังกฤษ – ภาษาญ่ีปุ่น (4/7) 
 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส   หน่วยกิต คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   พื้นฐาน    พื้นฐาน 

ท31101 ภาษาไทย 1 1 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1 2 
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1 2 ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1 2 
ว30191 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ (หอ้ง1-4) 1 2 ว30191 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ(ห้อง5-7)  1 2 
ว30194 วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์(ห้อง5-7) 1 2 ว30194 วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์(ห้อง1-4) 1 2 
ว31105 เทคโนโลยี(ออกแบบและเทคโนโลยี)1 0.5 1 ว31106 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ)1 0.5 1 
ส31101 พระพุทธศาสนา 1 0.5 1 ส31103 พระพุทธศาสนา 2 0.5 1 
ส31110 หน้าที่พลเมือง 1  0.5 1 ส31111 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 1 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 
ศ31101 ทัศนศิลป์ 1   (ห้อง1-6) 0.5 1 ศ31101 ทัศนศิลป์ 1   (ห้อง7-12) 0.5 1 
ศ31102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 1  (ห้อง7-12) 0.5 1 ศ31102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 1   (ห้อง1-6) 0.5 1 
ง31101 การงานอาชพี 1 0.5 1 ง31102 การงานอาชพี 2 0.5 1 
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1 2 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1 2 

  รวมพื้นฐาน 7 14   รวมพื้นฐาน 7 14 

 เพิ่มเติม        เพิ่มเติม       

พ31201 พลศึกษา 1 0.5 1 พ31202 พลศึกษา 2 0.5 1 
อ31219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1 2 อ31220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 1 2 
อ31215 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 1 1.5 3 อ31216 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 2 1.5 3 
ญ31201 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 2 4 ญ31203 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 2 4 
ญ31202 เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 1 1 2 ญ31204 เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 2  1 2 
ส30231 หน้าที่พลเมือง1    0.5 1 ส30232 หน้าที่พลเมือง2    0.5 1 
I31201 การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู ้ มก.   I31201 การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู ้ 1 2 
ว31291 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 0.5 1 ว31292 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2 0.5 1 

  รวมเพิ่มเติม 7 14   รวมเพิ่มเติม 8 16 

  รวมทั้งหมด 14 28   รวมทั้งหมด 15 30 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  

·   แนะแนว   ·   แนะแนว   

·   กิจกรรมชมรม   ·   กิจกรรมชมรม   

·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    
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โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.4 แผนการเรียนคณิต – วิทย์ (4/8-4/11) 
 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส   หน่วยกิต คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   พื้นฐาน    พื้นฐาน 

ท31101 ภาษาไทย 1 1 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1 2 
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1 2 ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1 2 
ว31105 เทคโนโลยี(ออกแบบและเทคโนโลยี)1 0.5 1 ว31106 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ)1 0.5 1 
ส31101 พระพุทธศาสนา 1 0.5 1 ส31103 พระพุทธศาสนา 2 0.5 1 
ส31110 หน้าที่พลเมือง 1  0.5 1 ส31111 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 1 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 
ศ31101 ทัศนศิลป์ 1   (ห้อง1-6) 0.5 1 ศ31101 ทัศนศิลป์ 1   (ห้อง7-12) 0.5 1 
ศ31102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 1  (ห้อง7-12) 0.5 1 ศ31102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 1   (ห้อง1-6) 0.5 1 
ง31101 การงานอาชพี 1 0.5 1 ง31102 การงานอาชพี 2 0.5 1 
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1 2 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1 2 

  รวมพื้นฐาน 6 12   รวมพื้นฐาน 6 12 

 เพิ่มเติม        เพิ่มเติม       

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.5 3 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.5 3 
ว31203 ฟิสิกส์ 1 2 4 ว31204 ฟิสิกส์ 2 2 4 
ว31221 เคมี 1 1.5 3 ว31222 เคมี 2 1.5 3 
ว31241 ชีววิทยา 1 1.5 3 ว31242 ชีววิทยา 2 1.5 3 
พ31201 พลศึกษา 1 0.5 1 พ31202 พลศึกษา 2 0.5 1 
อ31219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  1 2 อ31220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   1 2 
I31201 การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู ้ มก.   I31201 การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู ้ 1 2 
ส30231 หน้าที่พลเมือง1    0.5 1 ส30232 หน้าที่พลเมือง2    0.5 1 
ว31291 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 0.5 1 ว31292 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม2 0.5 1 

  รวมเพิ่มเติม 9 18   รวมเพิ่มเติม 10 20 

  รวมทั้งหมด 15 30   รวมทั้งหมด 16 32 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  

·   แนะแนว   ·   แนะแนว   

·   กิจกรรมชมรม   ·   กิจกรรมชมรม   

·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    
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โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.4 แผนการเรียนคณิต – วิทย ์( Intensive ) (4/12) 
 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส   หน่วยกิต คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   พื้นฐาน    พื้นฐาน 

ท31101 ภาษาไทย 1 1 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1 2 
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1 2 ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1 2 
ว31105 เทคโนโลยี(ออกแบบและเทคโนโลยี)1 0.5 1 ว31106 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ)1 0.5 1 
ส31101 พระพุทธศาสนา 1 0.5 1 ส31103 พระพุทธศาสนา 2 0.5 1 
ส31110 หน้าที่พลเมือง 1  0.5 1 ส31111 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 1 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 
ศ31101 ทัศนศิลป์ 1   (ห้อง1-6) 0.5 1 ศ31101 ทัศนศิลป์ 1   (ห้อง7-12) 0.5 1 
ศ31102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 1  (ห้อง7-12) 0.5 1 ศ31102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 1   (ห้อง1-6) 0.5 1 
ง31101 การงานอาชพี 1 0.5 1 ง31102 การงานอาชพี 2 0.5 1 
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1 2 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1 2 

  รวมพื้นฐาน 6 12   รวมพื้นฐาน 6 12 

 เพิ่มเติม        เพิ่มเติม       

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.5 3 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.5 3 
ว31203 ฟิสิกส์ 1 2 4 ว31204 ฟิสิกส์ 2 2 4 
ว31221 เคมี 1 1.5 3 ว31222 เคมี 2 1.5 3 
ว31241 ชีววิทยา 1 1.5 3 ว31242 ชีววิทยา 2 1.5 3 
พ31201 พลศึกษา 1 0.5 1 พ31202 พลศึกษา 2 0.5 1 
อ31219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  1 2 อ31220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   1 2 
อ31209 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ1 1 2 อ31210 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ2 1 2 
อ31211 การเขียนเบื้องต้น1 1 2 อ31212 การเขียนเบื้องต้น 2 1 2 
อ31217 ค าศัพท์และการออกเสียง 1 1 2 อ31214 ค าศัพท์และการออกเสียง  2 1 2 
I31201 การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู ้ มก.   I31201 การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู ้ 1 2 
ส30231 หน้าที่พลเมือง1    0.5 1 ส30232 หน้าที่พลเมือง2    0.5 1 
ว31291 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 0.5 1 ว31292 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2 0.5 1 

  รวมเพิ่มเติม 12 24   รวมเพิ่มเติม 13 26 

  รวมทั้งหมด 18 36   รวมทั้งหมด 19 38 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  

·   แนะแนว   ·   แนะแนว   

·   กิจกรรมชมรม   ·   กิจกรรมชมรม   

·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

      
 

 

 

 

 



200 
 

โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.5  แผนการเรียนคหกรรม  (5/1) 
 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส   
หน่วย
กิต 

คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   พื้นฐาน          พื้นฐาน       

ท32101 ภาษาไทย 3 1 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1 2 
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1 2 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1 2 
ว30192 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 (ห้อง1-4) 1 2 ว30192 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 (ห้อง5-7) 1 2 
ว30193 วิทยาศาสตร์กายภาพ2 (ห้อง5-7) 1 2 ว30193 วิทยาศาสตร์กายภาพ2 (ห้อง1-4) 1 2 
ว32105 เทคโนโลยี(ออกแบบและเทคโนโลยี)2 0.5 1 ว32106 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ)2 0.5 1 
ส32101 พระพุทธศาสนา 3 0.5 1 ส32103 พระพุทธศาสนา 4 0.5 1 
ส32111 เศรษฐศาสตร์ 1.5 3 ส32110 ภูมิศาสตร์ 1.5 3 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1 
ศ32101 ทัศนศิลป์ 2   (ห้อง1-6) 0.5 1 ศ32101 ทัศนศิลป์ 2   (ห้อง7-12) 0.5 1 
ศ32102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 2 (ห้อง7-12) 0.5 1 ศ32102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 2 (ห้อง1-6) 0.5 1 
ง32101 การงานอาชพี 3 0.5 1 ง32102 การงานอาชพี 4 0.5 1 
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1 2 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1 2 

  รวมพื้นฐาน 8 16   รวมพื้นฐาน 8 16 

 เพิ่มเติม  เพิ่มเติม 

พ32201 พลศึกษา 3 0.5 1 พ32202 พลศึกษา 4 0.5 1 
อ32219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3  1 2 อ32220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4   1 2 
อ32215 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 3 1.5 3 อ32216 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 4 1.5 3 
ง32202 ขนมไทย 1 2 4 ง32207 ขนมไทย 2 2 4 
ง32225 ใบตองประยุกต์ 1 2 4 ง32226 ใบตองประยุกต์ 2 2 4 
ง32217 งานแกะสลัก 1 2 4 ง32218 งานแกะสลัก2 2 4 
I32201 การสื่อสารและการน าเสนอ  มก.   I32201 การสื่อสารและการน าเสนอ  1 2 
ส30233 หน้าที่พลเมือง3    0.5 1 ส30234 หน้าที่พลเมือง4   0.5 1 
ว32291 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 0.5 1 ว32292 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2 0.5 1 
ศ32223 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 1 2 ศ32224 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 1 2 

  รวมเพิ่มเติม 11 22   รวมเพิ่มเติม 12 24 

  รวมทั้งหมด 19 38   รวมทั้งหมด 20 40 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  

·   แนะแนว   ·   แนะแนว   

·   กิจกรรมชมรม   ·   กิจกรรมชมรม   

·   กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์ 

  ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
(การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม)  
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โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.5  แผนการเรียนอังกฤษ – ฝร่ังเศส  (5/1) 
 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส   หน่วยกิต คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   พื้นฐาน          พื้นฐาน       

ท32101 ภาษาไทย 3 1 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1 2 
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1 2 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1 2 
ว30192 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 (ห้อง1-4) 1 2 ว30192 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 (ห้อง5-7) 1 2 
ว30193 วิทยาศาสตร์กายภาพ2 (ห้อง5-7) 1 2 ว30193 วิทยาศาสตร์กายภาพ2 (ห้อง1-4) 1 2 
ว32105 เทคโนโลยี(ออกแบบและเทคโนโลยี)2 0.5 1 ว32106 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ)2 0.5 1 
ส32101 พระพุทธศาสนา 3 0.5 1 ส32103 พระพุทธศาสนา 4 0.5 1 
ส32111 เศรษฐศาสตร์ 1.5 3 ส32110 ภูมิศาสตร์ 1.5 3 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1 
ศ32101 ทัศนศิลป์ 2   (ห้อง1-6) 0.5 1 ศ32101 ทัศนศิลป์ 2   (ห้อง7-12) 0.5 1 
ศ32102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 2 (ห้อง7-12) 0.5 1 ศ32102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 2 (ห้อง1-6) 0.5 1 
ง32101 การงานอาชพี 3 0.5 1 ง32102 การงานอาชพี 4 0.5 1 
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1 2 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1 2 

  รวมพื้นฐาน 8 16   รวมพื้นฐาน 8 16 

 เพิ่มเติม  เพิ่มเติม 

พ32201 พลศึกษา 3 0.5 1 พ32202 พลศึกษา 4 0.5 1 
อ32219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3  1 2 อ32220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4   1 2 
อ32215 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 3 1.5 3 อ32216 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 4 1.5 3 
ฝ32201 ภาษาฝรั่งเศส 3 3 6 ฝ32202 ภาษาฝรั่งเศส 4 3 6 
I32201 การสื่อสารและการน าเสนอ  มก.   I32201 การสื่อสารและการน าเสนอ  1 2 
ส30233 หน้าที่พลเมือง3    0.5 1 ส30234 หน้าที่พลเมือง4   0.5 1 
ว32291 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 0.5 1 ว32292 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2 0.5 1 

  รวมเพิ่มเติม 7 14   รวมเพิ่มเติม 8 16 

  รวมทั้งหมด 15 30   รวมทั้งหมด 16 32 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  

·   แนะแนว   ·   แนะแนว   

·   กิจกรรมชมรม   ·   กิจกรรมชมรม   

·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
  ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

(การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม)  
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โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.5  แผนการเรียนอังกฤษ – ฝร่ังเศส  (5/1) 
 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส   หน่วยกิต คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   พื้นฐาน          พื้นฐาน       

ท32101 ภาษาไทย 3 1 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1 2 
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1 2 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1 2 
ว30192 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 (ห้อง1-4) 1 2 ว30192 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 (ห้อง5-7) 1 2 
ว30193 วิทยาศาสตร์กายภาพ2 (ห้อง5-7) 1 2 ว30193 วิทยาศาสตร์กายภาพ2 (ห้อง1-4) 1 2 
ว32105 เทคโนโลยี(ออกแบบและเทคโนโลยี)2 0.5 1 ว32106 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ)2 0.5 1 
ส32101 พระพุทธศาสนา 3 0.5 1 ส32103 พระพุทธศาสนา 4 0.5 1 
ส32111 เศรษฐศาสตร์ 1.5 3 ส32110 ภูมิศาสตร์ 1.5 3 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1 
ศ32101 ทัศนศิลป์ 2   (ห้อง1-6) 0.5 1 ศ32101 ทัศนศิลป์ 2   (ห้อง7-12) 0.5 1 
ศ32102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 2 (ห้อง7-12) 0.5 1 ศ32102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 2 (ห้อง1-6) 0.5 1 
ง32101 การงานอาชพี 3 0.5 1 ง32102 การงานอาชพี 4 0.5 1 
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1 2 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1 2 

  รวมพื้นฐาน 8 16   รวมพื้นฐาน 8 16 

 เพิ่มเติม  เพิ่มเติม 

พ32201 พลศึกษา 3 0.5 1 พ32202 พลศึกษา 4 0.5 1 
อ32219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3  1 2 อ32220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4   1 2 
อ32215 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 3 1.5 3 อ32216 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 4 1.5 3 
ฝ32201 ภาษาฝรั่งเศส 3 3 6 ฝ32202 ภาษาฝรั่งเศส 4 3 6 
I32201 การสื่อสารและการน าเสนอ  มก.   I32201 การสื่อสารและการน าเสนอ  1 2 
ส30233 หน้าที่พลเมือง3    0.5 1 ส30234 หน้าที่พลเมือง4   0.5 1 
ว32291 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 0.5 1 ว32292 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2 0.5 1 

  รวมเพิ่มเติม 7 14   รวมเพิ่มเติม 8 16 

  รวมทั้งหมด 15 30   รวมทั้งหมด 16 32 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  

·   แนะแนว   ·   แนะแนว   

·   กิจกรรมชมรม   ·   กิจกรรมชมรม   

·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
  ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

(การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม)  
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โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.5  แผนการเรียนอังกฤษ – จีน  (5/2) 
 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส   หน่วยกิต คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   พื้นฐาน          พื้นฐาน       

ท32101 ภาษาไทย 3 1 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1 2 
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1 2 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1 2 
ว30191 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 (ห้อง1-4) 1 2 ว30192 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 (ห้อง5-7) 1 2 
ว30194 วิทยาศาสตร์กายภาพ2 (ห้อง5-7) 1 2 ว30193 วิทยาศาสตร์กายภาพ2 (ห้อง1-4) 1 2 
ว32105 เทคโนโลยี(ออกแบบและเทคโนโลยี)2 0.5 1 ว32106 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ)2 0.5 1 
ส32101 พระพุทธศาสนา 3 0.5 1 ส32103 พระพุทธศาสนา 4 0.5 1 
ส32111 เศรษฐศาสตร์ 1.5 3 ส32110 ภูมิศาสตร์ 1.5 3 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1 
ศ32101 ทัศนศิลป์ 2   (ห้อง1-6) 0.5 1 ศ32101 ทัศนศิลป์ 2   (ห้อง7-12) 0.5 1 
ศ32102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 2 (ห้อง7-12) 0.5 1 ศ32102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 2 (ห้อง1-6) 0.5 1 
ง32101 การงานอาชพี 3 0.5 1 ง32102 การงานอาชพี 4 0.5 1 
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1 2 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1 2 

  รวมพื้นฐาน 8 16   รวมพื้นฐาน 8 16 

 เพิ่มเติม  เพิ่มเติม 

พ32201 พลศึกษา 3 0.5 1 พ32202 พลศึกษา 4 0.5 1 
อ32219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1 2 อ32220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 1 2 
อ32215 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 3 1.5 3 อ32216 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 4 1.5 3 
จ32201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 2 4 จ32203 ภาษาจีนเบื้องต้น 4 2 4 
จ32202 เสริมทักษะภาษาจีน 3 1 2 จ32204 เสริมทักษะภาษาจีน 4 1 2 
ส30233 หน้าที่พลเมือง3   0.5 1 ส30234 หน้าที่พลเมือง4   0.5 1 
I32201 การสื่อสารและการน าเสนอ  มก.   I32201 การสื่อสารและการน าเสนอ  1 2 
ว32291 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 0.5 1 ว32292 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 0.5 1 

  รวมเพิ่มเติม 7 14   รวมเพิ่มเติม 8 16 

  รวมทั้งหมด 15 30   รวมทั้งหมด 16 32 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  

·   แนะแนว   ·   แนะแนว   

·   กิจกรรมชมรม   ·   กิจกรรมชมรม   

·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
  ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

(การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม)  
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โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.5 แผนการเรียน อังกฤษ – เกาหลี  (5/3) 
 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส   หน่วยกิต คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   พื้นฐาน          พื้นฐาน       

ท32101 ภาษาไทย 3 1 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1 2 
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1 2 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1 2 
ว30191 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 (ห้อง1-4) 1 2 ว30192 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 (ห้อง5-7) 1 2 
ว30194 วิทยาศาสตร์กายภาพ2 (ห้อง5-7) 1 2 ว30193 วิทยาศาสตร์กายภาพ2 (ห้อง1-4) 1 2 
ว32105 เทคโนโลยี(ออกแบบและเทคโนโลยี)2 0.5 1 ว32106 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ)2 0.5 1 
ส32101 พระพุทธศาสนา 3 0.5 1 ส32103 พระพุทธศาสนา 4 0.5 1 
ส32111 เศรษฐศาสตร์ 1.5 3 ส32110 ภูมิศาสตร์ 1.5 3 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1 
ศ32101 ทัศนศิลป์ 2   (ห้อง1-6) 0.5 1 ศ32101 ทัศนศิลป์ 2   (ห้อง7-12) 0.5 1 
ศ32102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 2 (ห้อง7-12) 0.5 1 ศ32102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 2 (ห้อง1-6) 0.5 1 
ง32101 การงานอาชพี 3 0.5 1 ง32102 การงานอาชพี 4 0.5 1 
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1 2 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1 2 

  รวมพื้นฐาน 8 16   รวมพื้นฐาน 8 16 

 เพิ่มเติม  เพิ่มเติม 

พ32201 พลศึกษา 3 0.5 1 พ32202 พลศึกษา 4 0.5 1 
อ32219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1 2 อ32220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4   1 2 
อ32215 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 3 1.5 3 อ32216 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 4 1.5 3 
ต32201 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 3 2 4 ต32202 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 4 2 4 
ต32203 เสริมทักษะภาษาเกาหลี 1 2 ต32204 เสริมทักษะภาษาเกาหลี 1 2 
I32201 การสื่อสารและการน าเสนอ  มก.  I32201 การสื่อสารและการน าเสนอ  1 2 
ส30233 หน้าที่พลเมือง3    0.5 1 ส30234 หน้าที่พลเมือง4   0.5 1 
ว32291 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 0.5 1 ว32292 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2 0.5 1 

  รวมเพิ่มเติม 7 14   รวมเพิ่มเติม 8 16 

  รวมทั้งหมด 15 30   รวมทั้งหมด 16 32 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  

·   แนะแนว   ·   แนะแนว   

·   กิจกรรมชมรม   ·   กิจกรรมชมรม   

·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
  ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

(การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม)  
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โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.5 แผนการเรียน คณิต - อังกฤษ (AEP)  (5/4) 
 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส   หน่วยกิต คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   
พื้นฐาน 

         พื้นฐาน       

ท32101 ภาษาไทย 3 1 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1 2 
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1 2 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1 2 
ว30191 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 (ห้อง1-4) 1 2 ว30192 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 (ห้อง5-7) 1 2 
ว30194 วิทยาศาสตร์กายภาพ2 (ห้อง5-7) 1 2 ว30193 วิทยาศาสตร์กายภาพ2 (ห้อง1-4) 1 2 
ว32105 เทคโนโลยี(ออกแบบและเทคโนโลยี)2 0.5 1 ว32106 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ)2 0.5 1 
ส32101 พระพุทธศาสนา 3 0.5 1 ส32103 พระพุทธศาสนา 4 0.5 1 
ส32111 เศรษฐศาสตร์ 1.5 3 ส32110 ภูมิศาสตร์ 1.5 3 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1 
ศ32101 ทัศนศิลป์ 2   (ห้อง1-6) 0.5 1 ศ32101 ทัศนศิลป์ 2   (ห้อง7-12) 0.5 1 
ศ32102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 2 (ห้อง7-12) 0.5 1 ศ32102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 2 (ห้อง1-6) 0.5 1 
ง32101 การงานอาชพี 3 0.5 1 ง32102 การงานอาชพี 4 0.5 1 
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1 2 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1 2 

  รวมพื้นฐาน 8 16   รวมพื้นฐาน 8 16 

 เพิ่มเติม  เพิ่มเติม 

ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 3 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.5 3 
พ32201 พลศึกษา 3 0.5 1 พ32202 พลศึกษา 4 0.5 1 
อ32219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3  1 2 อ32220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4  1 2 
อ32209 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ3 1 2 อ32210 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ4 1 2 
อ32211 การเขียนอนุเฉท1 1 2 อ32212 การเขียนอนุเฉท2 1 2 
อ32213 การอ่าน 3 1 2 อ32214 การอ่าน 4 1 2 
ท32201 การพูดเพื่อพัฒนาตนเอง 1 0.5 1 ท32102 การพูดเพื่อพัฒนาตนเอง 2 0.5 1 
I32201 การสื่อสารและการน าเสนอ  มก.  I32201 การสื่อสารและการน าเสนอ  1 2 
ส30233 หน้าที่พลเมือง3   0.5 1 ส30234 หน้าที่พลเมือง4   0.5 1 
ว32291 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 0.5 1 ว32292 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2 0.5 1 

  รวมเพิ่มเติม 7.5 15   รวมเพิ่มเติม 8.5 17 

  รวมทั้งหมด 15.5 31   รวมทั้งหมด 16.5 33 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  

·   แนะแนว   ·   แนะแนว   

·   กิจกรรมชมรม   ·   กิจกรรมชมรม   

·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
  ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

(การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม)  
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โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.5แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ  (5/5) 
 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส   หน่วยกิต คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   พื้นฐาน          พื้นฐาน       

ท32101 ภาษาไทย 3 1 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1 2 
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1 2 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1 2 
ว30191 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 (ห้อง1-4) 1 2 ว30192 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 (ห้อง5-7) 1 2 
ว30194 วิทยาศาสตร์กายภาพ2 (ห้อง5-7) 1 2 ว30193 วิทยาศาสตร์กายภาพ2 (ห้อง1-4) 1 2 
ว32105 เทคโนโลยี(ออกแบบและเทคโนโลยี)2 0.5 1 ว32106 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ)2 0.5 1 
ส32101 พระพุทธศาสนา 3 0.5 1 ส32103 พระพุทธศาสนา 4 0.5 1 
ส32111 เศรษฐศาสตร์ 1.5 3 ส32110 ภูมิศาสตร์ 1.5 3 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1 
ศ32101 ทัศนศิลป์ 2   (ห้อง1-6) 0.5 1 ศ32101 ทัศนศิลป์ 2   (ห้อง7-12) 0.5 1 
ศ32102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 2 (ห้อง7-12) 0.5 1 ศ32102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 2 (ห้อง1-6) 0.5 1 
ง32101 การงานอาชพี 3 0.5 1 ง32102 การงานอาชพี 4 0.5 1 
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1 2 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1 2 

  รวมพื้นฐาน 8 16   รวมพื้นฐาน 8 16 

 เพิ่มเติม  เพิ่มเติม 

ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 3 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.5 3 
พ32201 พลศึกษา 3 0.5 1 พ32202 พลศึกษา 4 0.5 1 
อ32219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1 2 อ32220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 1 2 
อ32215 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 3 1.5 3 อ32216 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 4 1.5 3 
อ32209 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3 1 2 อ32210 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 4 1 2 
ท32201 การพูดเพื่อพัฒนาตนเอง 1 0.5 1 ท32102 การพูดเพื่อพัฒนาตนเอง 2 0.5 1 
I32201 การสื่อสารและการน าเสนอ  มก.  I32201 การสื่อสารและการน าเสนอ  1 2 
ส30233 หน้าที่พลเมือง3  0.5 1 ส30234 หน้าที่พลเมือง4   0.5 1 
ว32291 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 0.5 1 ว32292 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2 0.5 1 

  รวมเพิ่มเติม 7 14   รวมเพิ่มเติม 8 16 

  รวมทั้งหมด 15 30   รวมทั้งหมด 16 32 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  

·   แนะแนว   ·   แนะแนว   

·   กิจกรรมชมรม   ·   กิจกรรมชมรม   

·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
  ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

(การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม)  
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โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.5 แผนการเรียน อังกฤษ – คอมพิวเตอร์ (5/6) 
 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส   หน่วยกิต คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   พื้นฐาน          พื้นฐาน       

ท32101 ภาษาไทย 3 1 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1 2 
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1 2 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1 2 
ว30191 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 (ห้อง1-4) 1 2 ว30192 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 (ห้อง5-7) 1 2 
ว30194 วิทยาศาสตร์กายภาพ2 (ห้อง5-7) 1 2 ว30193 วิทยาศาสตร์กายภาพ2 (ห้อง1-4) 1 2 
ว32105 เทคโนโลยี(ออกแบบและเทคโนโลยี)2 0.5 1 ว32106 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ)2 0.5 1 
ส32101 พระพุทธศาสนา 3 0.5 1 ส32103 พระพุทธศาสนา 4 0.5 1 
ส32111 เศรษฐศาสตร์ 1.5 3 ส32110 ภูมิศาสตร์ 1.5 3 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1 
ศ32101 ทัศนศิลป์ 2   (ห้อง1-6) 0.5 1 ศ32101 ทัศนศิลป์ 2   (ห้อง7-12) 0.5 1 
ศ32102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 2 (ห้อง7-12) 0.5 1 ศ32102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 2 (ห้อง1-6) 0.5 1 
ง32101 การงานอาชพี 3 0.5 1 ง32102 การงานอาชพี 4 0.5 1 
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1 2 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1 2 

  รวมพื้นฐาน 8 16   รวมพื้นฐาน 8 16 

 เพิ่มเติม  เพิ่มเติม 

ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 3 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4   1.5 3 
พ32201 พลศึกษา 3 0.5 1 พ32202 พลศึกษา 4 0.5 1 
อ32219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1 2 อ32220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4 1 2 
อ32215 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 3 2 4 อ32216 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 4 2 4 
ว32277 การจัดการเว็บเพจ 1.5 3 ว32279 Sketch Up 1.5 3 
ว32278 การตัดต่อวิดีโอ 1.5 3 ว32280 การสร้างแอนนิเมชั่น 1.5 3 
I32201 การสื่อสารและการน าเสนอ  มก.  I32201 การสื่อสารและการน าเสนอ  1 2 
ส30233 หน้าที่พลเมือง3    0.5 1 ส30234 หน้าที่พลเมือง4   0.5 1 
ว32291 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 0.5 1 ว32292 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2 0.5 1 

  รวมเพิ่มเติม 9 18   รวมเพิ่มเติม 10 18 

  รวมทั้งหมด 17 34   รวมทั้งหมด 18 34 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  

·   แนะแนว   ·   แนะแนว   

·   กิจกรรมชมรม   ·   กิจกรรมชมรม   

·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
  ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

(การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม)  
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โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.5 แผนการเรียนอังกฤษ – ภาษาญ่ีปุ่น  (5/7) 
 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส   หน่วยกิต คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   
พื้นฐาน 

         พื้นฐาน       

ท32101 ภาษาไทย 3 1 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1 2 
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1 2 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1 2 
ว30191 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 (ห้อง1-4) 1 2 ว30192 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 (ห้อง5-7) 1 2 
ว30194 วิทยาศาสตร์กายภาพ2 (ห้อง5-7) 1 2 ว30193 วิทยาศาสตร์กายภาพ2 (ห้อง1-4) 1 2 
ว32105 เทคโนโลยี(ออกแบบและเทคโนโลยี)2 0.5 1 ว32106 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ)2 0.5 1 
ส32101 พระพุทธศาสนา 3 0.5 1 ส32103 พระพุทธศาสนา 4 0.5 1 
ส32111 เศรษฐศาสตร์ 1.5 3 ส32110 ภูมิศาสตร์ 1.5 3 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1 
ศ32101 ทัศนศิลป์ 2   (ห้อง1-6) 0.5 1 ศ32101 ทัศนศิลป์ 2   (ห้อง7-12) 0.5 1 
ศ32102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 2 (ห้อง7-12) 0.5 1 ศ32102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 2 (ห้อง1-6) 0.5 1 
ง32101 การงานอาชพี 3 0.5 1 ง32102 การงานอาชพี 4 0.5 1 
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1 2 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1 2 

  รวมพื้นฐาน 8 16   รวมพื้นฐาน 8 16 

 เพิ่มเติม  เพิ่มเติม 

พ32201 พลศึกษา 3 0.5 1 พ32202 พลศึกษา 4 0.5 1 
อ32219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1 2 อ32220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 1 2 
อ32215 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 3 2 4 อ32216 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 4 2 4 
ญ32201 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3 2 4 ญ32203 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 4 2 4 
ญ32202 เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 1 2 ญ32204 เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 4 1 2 
ส30233 หน้าที่พลเมือง3   0.5 1 I32201 การสื่อสารและการน าเสนอ  1 2 
I32201 การสื่อสารและการน าเสนอ  มก.  ส30234 หน้าที่พลเมือง4   0.5 1 
ว32291 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 0.5 1 ว32292 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2 0.5 1 

  รวมเพิ่มเติม 7.5 15   รวมเพิ่มเติม 8.5 17 

  รวมทั้งหมด 15.5 31   รวมทั้งหมด 16.5 33 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  

·   แนะแนว   ·   แนะแนว   

·   กิจกรรมชมรม   ·   กิจกรรมชมรม   

·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
  ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

(การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม)  
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โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.5  แผนการเรียนคณิต – วิทย์  (5/8-5/11) 
 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส   
หน่วย
กิต 

คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   พื้นฐาน          พื้นฐาน       

ท32101 ภาษาไทย 3 1 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1 2 
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1 2 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1 2 
ว32105 เทคโนโลยี(ออกแบบและเทคโนโลยี)2 0.5 1 ว32106 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ)2 0.5 1 
ส32101 พระพุทธศาสนา 3 0.5 1 ส32103 พระพุทธศาสนา 4 0.5 1 
ส32111 เศรษฐศาสตร์ 1.5 3 ส32110 ภูมิศาสตร์ 1.5 3 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1 
ศ32101 ทัศนศิลป์ 2   (ห้อง1-6) 0.5 1 ศ32101 ทัศนศิลป์ 2   (ห้อง7-12) 0.5 1 
ศ32102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 2 (ห้อง7-12) 0.5 1 ศ32102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 2 (ห้อง1-6) 0.5 1 
ง32101 การงานอาชพี 3 0.5 1 ง32102 การงานอาชพี 4 0.5 1 
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1 2 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1 2 

  รวมพื้นฐาน 7 14   รวมพื้นฐาน 7 14 

 เพิ่มเติม  เพิ่มเติม 

ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3   1.5 3 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4   1.5 3 
ว32205 ฟิสิกส์ 3 2 4 ว32206 ฟิสิกส์ 4 2 4 
ว32221 เคมี 3 1.5 3 ว32222 เคมี 4 1.5 3 
ว32241 ชีววิทยา 3 1.5 3 ว32242 ชีววิทยา 4 1.5 3 
พ32201 พลศึกษา 3    0.5 1 พ32202 พลศึกษา 4   0.5 1 
อ32219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1 2 อ32220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 1 2 
I32201 การสื่อสารและการน าเสนอ  มก.   I32201 การสื่อสารและการน าเสนอ  1 2 
ส30233 หน้าที่พลเมือง3   0.5 1 ส30234 หน้าที่พลเมือง4   0.5 1 
ว32291 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 0.5 1 ว32292 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2 0.5 1 

  รวมเพิ่มเติม 9 18   รวมเพิ่มเติม 10 20 

  รวมทั้งหมด 16 32   รวมทั้งหมด 17 34 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  

·   แนะแนว   ·   แนะแนว   

·   กิจกรรมชมรม   ·   กิจกรรมชมรม   

·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
  ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

(การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม)  
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โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.5  แผนการเรียนคณิต – วิทย์ ( Intensive ) (5/12) 

        

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รหัส   
หน่วย
กิต 

คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

พื้นฐาน         พื้นฐาน       
ท32101 ภาษาไทย 3 1 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1 2 
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1 2 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1 2 
ว32105 เทคโนโลยี(ออกแบบและเทคโนโลยี)2 0.5 1 ว32106 เทคโนโลยี(วิทยาการค านวน)2 0.5 1 
ส32101 พระพุทธศาสนา 3 0.5 1 ส32103 พระพุทธศาสนา 4 0.5 1 
ส32111 เศรษฐศาสตร์ 1.5 3 ส32110 ภูมิศาสตร์ 1.5 3 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1 
ศ32101 ทัศนศิลป์ 2   (ห้อง1-6) 0.5 1 ศ32101 ทัศนศิลป์ 2   (ห้อง7-12) 0.5 1 
ศ32102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 2 (ห้อง7-12) 0.5 1 ศ32102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 2 (ห้อง1-6) 0.5 1 
ง32101 การงานอาชพี 3 0.5 1 ง32102 การงานอาชพี 4 0.5 1 
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1 2 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1 2 

  รวมพื้นฐาน 7 14   รวมพื้นฐาน 7 14 
 เพิ่มเติม  เพิ่มเติม 
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3  1.5 3 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.5 3 
ว32205 ฟิสิกส์ 2 2 4 ว32206 ฟิสิกส์ 3 2 4 
ว32221 เคม2ี 1.5 3 ว32222 เคมี3 1.5 3 
ว32241 ชีววิทยา 2 1.5 3 ว32242 ชีววิทยา3 1.5 3 
พ32201 พลศึกษา 3 0.5 1 พ32202 พลศึกษา 4 0.5 1 
อ32219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3  1 2 อ32220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4  1 2 
อ32209 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3 1 2 อ32210 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 4 1 2 
อ32211 การเขียนอนุเฉท 1 1 2 อ32212 การเขียนอนุเฉท 2 1 2 
อ32217 การอ่านสื่อในชวีิตประจ าวัน 1 1 2 อ32218 การอ่านสื่อในชวีิตประจ าวัน 2 1 2 
I32201 การสื่อสารและการน าเสนอ  มก.   I32201 การสื่อสารและการน าเสนอ  1 2 
ส30233 หน้าที่พลเมือง3    0.5 1 ส30234 หน้าที่พลเมือง4   0.5 1 
ว32291 วิทยาการค านวนเพิ่มเติม 1 0.5 1 ว32292 วิทยาการค านวนเพิ่มเติม 2 0.5 1 

  รวมเพิ่มเติม 12 24   รวมเพิ่มเติม 13 26 
  รวมทั้งหมด 19 38   รวมทั้งหมด 20 40 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  

·   แนะแนว   ·   แนะแนว   
·   กจิกรรมชมรม   ·   กจิกรรมชมรม   

·   กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
  ·   กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

(การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม)  
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โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.6 แผนการเรียนอังกฤษ – ฝร่ังเศส (6/1) 
 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส   หน่วยกิต คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   พื้นฐาน          พื้นฐาน       

ท33101 ภาษาไทย 5 1 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1 2 
ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1 2 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1 2 
ส33105 ประวัติศาสตร์1 1 2 ส33106 ประวัติศาสตร์ 2 1 2 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1 
ศ33101 ทัศนศิลป์ 3  (ห้อง1-6) 0.5 1 ศ33101 ทัศนศิลป์ 3  (ห้อง7-12) 0.5 1 
ศ33102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 3 (ห้อง7-12) 0.5 1 ศ33102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 3 (ห้อง1-6) 0.5 1 
ง33101 การงานอาชพี 5 0.5 1 ง33102 การงานอาชพี 6 0.5 1 
อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1 2 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1 2 

  รวมพื้นฐาน 5.5 11   รวมพื้นฐาน 5.5 11 

 เพิ่มเติม  เพิ่มเติม 

พ33201 พลศึกษา 5 0.5 1 พ33202 พลศึกษา 6 0.5 1 
อ33219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1 2 อ33220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 1 2 
อ33215 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 5 1.5 3 อ33216 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 6 1.5 3 
ฝ33201 ภาษาฝรั่งเศส 5 3 6 ฝ33202 ภาษาฝรั่งเศส 6 3 6 
ท33201 หลักภาษาไทย   1 2 ท33202 วรรณกรรมปัจจุบัน 1 2 
ว33281 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 0.5 1 ว33282 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2 0.5 1 
ว30291 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 1 2 ว30292 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2 1 2 

  รวมเพิ่มเติม 8.5 17   รวมเพิ่มเติม 8.5 17 

  รวมทั้งหมด 14 28   รวมทั้งหมด 14 28 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  

·   แนะแนว   ·   แนะแนว   

·   กิจกรรมชมรม   ·   กิจกรรมชมรม   

·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   
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โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.6 แผนการเรียนอังกฤษ – จีน (6/2) 
 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส   หน่วยกิต คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   พื้นฐาน          พื้นฐาน       

ท33101 ภาษาไทย 5 1 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1 2 
ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1 2 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1 2 
ส33105 ประวัติศาสตร์1 1 2 ส33106 ประวัติศาสตร์ 2 1 2 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1 
ศ33101 ทัศนศิลป์ 3  (ห้อง1-6) 0.5 1 ศ33101 ทัศนศิลป์ 3  (ห้อง7-12) 0.5 1 
ศ33102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 3 (ห้อง7-12) 0.5 1 ศ33102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 3 (ห้อง1-6) 0.5 1 
ง33101 การงานอาชพี 5 0.5 1 ง33102 การงานอาชพี 6 0.5 1 
อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1 2 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1 2 

  รวมพื้นฐาน 5.5 11   รวมพื้นฐาน 5.5 11 

 เพิ่มเติม  เพิ่มเติม 

พ33201 พลศึกษา 5 0.5 1 พ33202 พลศึกษา 6 0.5 1 
อ33219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1 2 อ33220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 1 2 
อ33215 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 5 1.5 3 อ33216 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 6 1.5 3 
จ33201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 2 4 จ33203 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 2 4 
จ33202 เสริมทักษะภาษาจีน 5 1 2 จ33204 เสริมทักษะภาษาจีน 6 1 2 
ท33201 หลักภาษาไทย   1 2 ท33202 วรรณกรรมปัจจุบัน 1 2 
ว33281 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 0.5 1 ว33282 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2 0.5 1 
ว30291 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 1 2 ว30292 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2 1 2 

  รวมเพิ่มเติม 8.5 17   รวมเพิ่มเติม 8.5 17 

  รวมทั้งหมด 14 28   รวมทั้งหมด 14 28 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  

·   แนะแนว   ·   แนะแนว   

·   กิจกรรมชมรม   ·   กิจกรรมชมรม   

·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   
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โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.6 แผนการเรียนอังกฤษ – เกาหลี (6/3) 
 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส   หน่วยกิต คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   พื้นฐาน          พื้นฐาน       

ท33101 ภาษาไทย 5 1 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1 2 
ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1 2 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1 2 
ส33105 ประวัติศาสตร์1 1 2 ส33106 ประวัติศาสตร์ 2 1 2 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1 
ศ33101 ทัศนศิลป์ 3  (ห้อง1-6) 0.5 1 ศ33101 ทัศนศิลป์ 3  (ห้อง7-12) 0.5 1 
ศ33102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 3 (ห้อง7-12) 0.5 1 ศ33102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 3 (ห้อง1-6) 0.5 1 
ง33101 การงานอาชพี 5 0.5 1 ง33102 การงานอาชพี 6 0.5 1 
อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1 2 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1 2 

  รวมพื้นฐาน 5.5 11   รวมพื้นฐาน 5.5 11 

 เพิ่มเติม  เพิ่มเติม 

พ33201 พลศึกษา 5 0.5 1 พ33202 พลศึกษา 6 0.5 1 
อ33219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1 2 อ33220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 1 2 
อ33215 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 5 1.5 3 อ33216 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 6 1.5 3 
ต33201 ภาษาภาษาเกาหลีเบื้องต้น 5 2 4 ต33202 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 6 2 4 
ต33203 เสริมทักษะภาษาเกาหลี 5 1 2 ต33204 เสริมทักษะภาษาเกาหลี 6 1 2 
ท33201 หลักภาษาไทย   1 2 ท33202 วรรณกรรมปัจจุบัน 1 2 
ว33281 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 0.5 1 ว33282 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2 0.5 1 
ว30291 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 1 2 ว30292 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2 1 2 

  รวมเพิ่มเติม 8.5 17   รวมเพิ่มเติม 8.5 17 

  รวมทั้งหมด 14 28   รวมทั้งหมด 14 28 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  

·   แนะแนว   ·   แนะแนว   

·   กิจกรรมชมรม   ·   กิจกรรมชมรม   

·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   
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โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.6 แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ (AEP) (6/4) 
 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส   หน่วยกิต คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   พื้นฐาน          พื้นฐาน       

ท33101 ภาษาไทย 5 1 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1 2 
ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1 2 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1 2 
ส33105 ประวัติศาสตร์1 1 2 ส33106 ประวัติศาสตร์ 2 1 2 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1 
ศ33101 ทัศนศิลป์ 3  (ห้อง1-6) 0.5 1 ศ33101 ทัศนศิลป์ 3  (ห้อง7-12) 0.5 1 
ศ33102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 3 (ห้อง7-12) 0.5 1 ศ33102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 3 (ห้อง1-6) 0.5 1 
ง33101 การงานอาชพี 5 0.5 1 ง33102 การงานอาชพี 6 0.5 1 
อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1 2 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1 2 

  รวมพื้นฐาน 5.5 11   รวมพื้นฐาน 5.5 11 

 เพิ่มเติม  เพิ่มเติม 

ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5 3 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.5 3 
พ33201 พลศึกษา 5 0.5 1 พ33202 พลศึกษา 6 0.5 1 
อ33219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  5  1 2 อ33220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  6 1 2 
อ33209 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 5 1 2 อ33214 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ6 1 2 
อ33211 การเขียนเรียงความ1 1 2 อ33212 การเขียนเรียงความ2 1 2 
อ33213 การอ่าน 5 1 2 อ33221 การอ่าน 6 1 2 
ท33201 หลักภาษาไทย   1 2 ท33202 วรรณกรรมปัจจุบัน  1 2 
ว33281 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 0.5 1 ว33282 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2 0.5 1 
ว30291 หลักวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 1 2 ว30292 หลักวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2 1 2 

  รวมเพิ่มเติม 8.5 17   รวมเพิ่มเติม 8.5 17 

  รวมทั้งหมด 14 28   รวมทั้งหมด 14 28 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  

·   แนะแนว   ·   แนะแนว   

·   กิจกรรมชมรม   ·   กิจกรรมชมรม   

·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   

·   โครงงาน      
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โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.6 แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ(6/5) 
 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส   หน่วยกิต คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   พื้นฐาน          พื้นฐาน       

ท33101 ภาษาไทย 5 1 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1 2 
ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1 2 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1 2 
ส33105 ประวัติศาสตร์1 1 2 ส33106 ประวัติศาสตร์ 2 1 2 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1 
ศ33101 ทัศนศิลป์ 3  (ห้อง1-6) 0.5 1 ศ33101 ทัศนศิลป์ 3  (ห้อง7-12) 0.5 1 
ศ33102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 3 (ห้อง7-12) 0.5 1 ศ33102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 3 (ห้อง1-6) 0.5 1 
ง33101 การงานอาชพี 5 0.5 1 ง33102 การงานอาชพี 6 0.5 1 
อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1 2 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1 2 

  รวมพื้นฐาน 5.5 11   รวมพื้นฐาน 5.5 11 

 เพิ่มเติม  เพิ่มเติม 

ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5 3 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.5 3 
พ33201 พลศึกษา 5 0.5 1 พ33202 พลศึกษา 6 0.5 1 
อ33219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  5  1 2 อ33220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  6 1 2 
อ33215 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 5 1.5 3 อ33216 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 6 1.5 3 
อ33209 ไวยกรณ์อังกฤษ 5 1 2 อ33214 ไวยกรณ์อังกฤษ 6 1 2 
ท33201 หลักภาษาไทย   1 2 ท33202 วรรณกรรมปัจจุบัน  1 2 
ว33281 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 0.5 1 ว33282 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2 0.5 1 
ว30291 หลักวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2 1 2 ว30292 หลักวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 1 2 

  รวมเพิ่มเติม 8 16   รวมเพิ่มเติม 8 16 

  รวมทั้งหมด 13.5 27   รวมทั้งหมด 13.5 27 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  

·   แนะแนว   ·   แนะแนว   

·   กิจกรรมชมรม   ·   กิจกรรมชมรม   

·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



216 
 

โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.6 แผนการเรียนอังกฤษ - คอมพิวเตอร์(6/6) 
 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส   หน่วยกิต คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   
พื้นฐาน 

         พื้นฐาน       

ท33101 ภาษาไทย 5 1 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1 2 
ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1 2 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1 2 
ส33105 ประวัติศาสตร์1 1 2 ส33106 ประวัติศาสตร์ 2 1 2 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1 
ศ33101 ทัศนศิลป์ 3  (ห้อง1-6) 0.5 1 ศ33101 ทัศนศิลป์ 3  (ห้อง7-12) 0.5 1 
ศ33102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 3 (ห้อง7-12) 0.5 1 ศ33102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 3 (ห้อง1-6) 0.5 1 
ง33101 การงานอาชพี 5 0.5 1 ง33102 การงานอาชพี 6 0.5 1 
อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1 2 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1 2 

  รวมพื้นฐาน 5.5 11   รวมพื้นฐาน 5.5 11 

 เพิ่มเติม  เพิ่มเติม 

ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5 3 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.5 3 
พ33201 พลศึกษา 5 0.5 1 พ33202 พลศึกษา 6 0.5 1 
อ33219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  5  1 2 อ33220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  6 1 2 
อ33215 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 5 1.5 3 อ33216 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 6 1.5 3 
ท33201 หลักภาษาไทย   1 2 ท33202 วรรณกรรมปัจจุบัน  1 2 
ว33281 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 0.5 1 ว33282 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2 0.5 1 
ว30291 หลักวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2 1 2 ว30292 หลักวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 1 2 
ว33271 โครงงานคอมฯ 1 1.5 3 ว33273 โครงงานคอมฯ 2 1.5 3 
ว33272 การน าเสนอ 1 1.5 3 ว33274 การน าเสนอ 2 1.5 3 

  รวมเพิ่มเติม 10 20   รวมเพิ่มเติม 10 20 

  รวมทั้งหมด 15.5 31   รวมทั้งหมด 15.5 31 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  

·   แนะแนว   ·   แนะแนว   

·   กิจกรรมชมรม   ·   กิจกรรมชมรม   

·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   
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โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.6 แผนการเรียนอังกฤษ - ภาษาญ่ีปุ่น(6/7) 
 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส   หน่วยกิต คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   พื้นฐาน          พื้นฐาน       

ท33101 ภาษาไทย 5 1 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1 2 
ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1 2 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1 2 
ส33105 ประวัติศาสตร์1 1 2 ส33106 ประวัติศาสตร์ 2 1 2 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1 
ศ33101 ทัศนศิลป์ 3  (ห้อง1-6) 0.5 1 ศ33101 ทัศนศิลป์ 3  (ห้อง7-12) 0.5 1 
ศ33102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 3 (ห้อง7-12) 0.5 1 ศ33102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 3 (ห้อง1-6) 0.5 1 
ง33101 การงานอาชพี 5 0.5 1 ง33102 การงานอาชพี 6 0.5 1 
อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1 2 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1 2 

  รวมพื้นฐาน 5.5 11   รวมพื้นฐาน 5.5 11 

 เพิ่มเติม  เพิ่มเติม 

พ33201 พลศึกษา 5 0.5 1 พ33202 พลศึกษา 6 0.5 1 
อ33219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  5  1 2 อ33220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  6 1 2 
อ33215 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 5 1.5 3 อ33216 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 6 1.5 3 
ญ33201 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 5 2 4 ญ33203 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 6 2 4 
ญ33202 เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 5 1 2 ญ33204 เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น  6 1 2 
ท33202 วรรณกรรมปัจจุบัน   1 2 ท33201 หลักภาษาไทย   1 2 
ว33281 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 1 0.5 1 ว33281 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2 0.5 1 
ว30292 หลักวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2 1 2 ว30291 หลักวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 1 2 

  รวมเพิ่มเติม 8.5 17   รวมเพิ่มเติม 8.5 17 

  รวมทั้งหมด 14 28   รวมทั้งหมด 14 28 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  

·   แนะแนว   ·   แนะแนว   

·   กิจกรรมชมรม   ·   กิจกรรมชมรม   

·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   
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โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.6 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์(6/8 - 6/11) 
 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส   หน่วยกิต คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   พื้นฐาน          พื้นฐาน       

ท33101 ภาษาไทย 5 1 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1 2 
ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1 2 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1 2 
ส33105 ประวัติศาสตร์1 1 2 ส33106 ประวัติศาสตร์ 2 1 2 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1 
ศ33101 ทัศนศิลป์ 3  (ห้อง1-6) 0.5 1 ศ33101 ทัศนศิลป์ 3  (ห้อง7-12) 0.5 1 
ศ33102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 3 (ห้อง7-12) 0.5 1 ศ33102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 3 (ห้อง1-6) 0.5 1 
ง33101 การงานอาชพี 5 0.5 1 ง33102 การงานอาชพี 6 0.5 1 
อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1 2 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1 2 
ว30194 วิทยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1 2 ว30191 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 1 2 

       ว30192 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1 2 
       ว30193 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1 2 
              

  รวมพื้นฐาน 6.5 13   รวมพื้นฐาน 8.5 17 

 เพิ่มเติม  เพิ่มเติม 

ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5 3 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.5 3 
ว33205 ฟิสิกส์ 5 2 4 ว33206 ฟิสิกส์ 6 1 2 
ว33221 เคมี 5 1.5 3 ว33226 เคมี 6 0.5 1 
ว33241 ชีววิทยา5  1.5 3 ว33246 ชีววิทยา 6 0.5 1 
พ33201 พลศึกษา 5 0.5 1 ว33264 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศเพิ่มเติม 1 2 
อ33219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1 2 พ33202 พลศึกษา 6 0.5 1 
อ33205 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 1 1 2 อ33220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 1 2 
ว33281 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม1 0.5 1 อ33210 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 2 1 2 

        ว33282 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2 0.5 1 

  รวมเพิ่มเติม 9.5 19   รวมเพิ่มเติม 7.5 15 

  รวมทั้งหมด 16 32   รวมทั้งหมด 16 32 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  

·   แนะแนว   ·   แนะแนว   

·   กิจกรรมชมรม   ·   กิจกรรมชมรม   

·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   
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โครงสร้างหลักสูตรชั้น ม.6 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์(Intensive) 
 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

รหัส   
หน่วย
กิต 

คาบ รหัส รายวิชา หน่วยกิต คาบ 

   พื้นฐาน          พื้นฐาน       

ท33101 ภาษาไทย 5 1 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1 2 
ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1 2 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1 2 
ส33105 ประวัติศาสตร์1 1 2 ส33106 ประวัติศาสตร์ 2 1 2 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1 
ศ33101 ทัศนศิลป์ 3  (ห้อง1-6) 0.5 1 ศ33101 ทัศนศิลป์ 3  (ห้อง7-12) 0.5 1 
ศ33102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 3 (ห้อง7-12) 0.5 1 ศ33102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 3 (ห้อง1-6) 0.5 1 
ง33101 การงานอาชพี 5 0.5 1 ง33102 การงานอาชพี 6 0.5 1 
อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1 2 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1 2 
ว30194 วิทยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1 2 ว30191 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 1 2 

       ว30192 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1 2 
       ว30193 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1 2 
              

  รวมพื้นฐาน 6.5 13   รวมพื้นฐาน 8.5 17 

 เพิ่มเติม  เพิ่มเติม 

ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5 3 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.5 3 
ว33205 ฟิสิกส์ 5 2 4 ว33206 ฟิสิกส์ 6 1 2 
ว33221 เคมี 5 1.5 3 ว33226 เคมี 6 0.5 1 
ว33241 ชีววิทยา5  1.5 3 ว33246 ชีววิทยา 6 0.5 1 
พ33201 พลศึกษา 5 0.5 1 ว33264 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศเพิ่มเติม 1 2 
อ33219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1 2 พ33202 พลศึกษา 6 0.5 1 
อ33209 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ5 1 2 อ33220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 0.5 1 
อ33211 การเขียนเรียงความ1 1 2 อ33214 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ6 1 2 
อ33217 การอ่านเชิงวิชาการ1 1 2 อ33212 การเขียนเรียงความ2 1 2 
ว33281 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม1 0.5 1 อ33218 การอ่านเชิงวิชาการ2 1 2 

        ว33282 วิทยาการค านวณเพิ่มเติม 2 0.5 1 

  รวมเพิ่มเติม 11.5 23   รวมเพิ่มเติม 9 18 

  รวมทั้งหมด 18 36   รวมทั้งหมด 17.5 35 

  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  

·   แนะแนว   ·   แนะแนว   

·   กิจกรรมชมรม   ·   กิจกรรมชมรม   

·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    ·   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   
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คําอธิบายรายวิชา 
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คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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ประมวลการสอน  (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

.................................................................................................................. 
ชื่อวิชา  ภาษาไทย 1   รหสัวิชา  ท 21101 
เวลาเรียน 3 ชั่วโมง/สปัดาห ์  จํานวน 1.5 หน่วยกติ 
เวลาเรียน    60 ชั่วโมง/ภาคเรียน  120 ชั่วโมง/ปกีารศกึษา  
     (เรียน 2 ภาคเรียน) 
สถานภาพรายวิชา    พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดบัชัน้    มัธยมศกึษาปทีี่ 1 
ผู้สอน  นางสาวพรพิมล ศิริอรญักุล นางสาวเยาวลักษณ์  หงษ์หริญัเรือง 
  นางสาวสุพาพร  แซ่ฮึง  นางสาววิชุดา พุทธวงค์  
คําอธบิายรายวิชา  (Course Syllabus) 
 ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงร้อยกรอง สรุปใจความสําคัญ ระบุเหตุผลจากเรื่องที่อ่านอธิบายคํา
เ ป รี ย บ เ ที ย บ  ตี ค ว า ม คํ า ย า ก ใ น เ อ ก ส า ร วิ ช า ก า ร  คั ด ล า ย มื อ ตั ว บ ร ร จ ง ค ร่ึ ง บ ร ร ทั ด  เ ขี ย น
สื่อสาร  บรรยาย  เรียงความ  มีมารยาทในการเขียน พูดสรุปใจความสําคัญ  พูดแสดงความคิดเห็นเชิง
สร้างสรรค์ เล่าเรื่องย่อ อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคําในประโยค 
วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน แต่งบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11 สรุปเน้ือหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน  วิเคราะห์และอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจากการ
อ่าน ท่องจําบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
          โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์  การสืบค้นความรู้  การจดบันทึก 
ใช้ความสามารถในการคิด  การอภิปราย  การแสดงความคิดเห็น  การลงความคิดเห็น  การตีความ   
การสรุปความ  ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน  การฟังการดูและการพูด  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการ
เรียนรู้  ใช้ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อ่ืนให้เข้าใจตรงกัน  เห็นคุณค่าของภาษาไทย  

เพ่ือให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและ  
การพูด  เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทํางาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ เพ่ือนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ในชีวิต  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ท 1.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 
ท 2.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/9 
ท 3.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3  
ท 4.1  ม.1/1, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5   

 ท 5.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 
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ประมวลการสอน  (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
.................................................................................................................. 

ชื่อวิชา  ภาษาไทย 2   รหสัวิชา  ท 21102 
เวลาเรียน 3 ชั่วโมง/สปัดาห ์  จํานวน 1.5 หน่วยกติ 
เวลาเรียน    60 ชั่วโมง/ภาคเรียน  120 ชั่วโมง/ปกีารศกึษา  
     (เรียน 2 ภาคเรียน) 
สถานภาพรายวิชา    พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดบัชัน้    มัธยมศกึษาปทีี่ 1 
ผู้สอน  นางสาวพรพิมล ศิริอรญักุล นางสาวเยาวลักษณ์  หงษ์หริญัเรือง 
  นางสาวสุพาพร  แซ่ฮึง  นางสาววิชุดา พุทธวงค์  
คําอธบิายรายวิชา  (Course Syllabus) 
 ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง อ่านจับใจความสําคัญ ระบุข้อสังเกตและความ
สมเหตุสมผลจากการอ่านงานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ ปฏิบัติตามเอกสารคู่มือแนะนําต่าง ๆ   เลือกอ่านหนังสือตาม
ความสนใจ วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงานเขียนต่างๆ เพ่ือนําไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต มีมารยาทในการอ่าน  เขียน
แสดงความคิดเห็น  ย่อความ จดหมาย  รายงาน  โครงงาน   พูดประเมินความน่าเช่ือถือของสื่อ  พูดรายงาน มีมารยาทใน
การฟัง ดู และพูด  อธิบายการสร้างคํา คําประสม คําซ้ํา คําซ้อน และคําพ้อง จําแนกและใช้สํานวนที่เป็นคําพังเพยและ
สุภาษิต สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  วิเคราะห์และอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุป
ความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ท่องจําบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
          โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความคิด  เรียนรู้แบบ
โครงงาน  ให้รู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  วางแผน  คิดวิเคราะห์  ประเมินผล  การแสดงความคิดเห็น  การลงความ
คิดเห็น  การตีความ  การสรุปความ  ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน  การฟังการดูและการพูด  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความ
เข้าใจในการเรียนรู้  ฝึกการเป็นผู้นําและผู้ตาม  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สามารถสร้างองค์ความรู้  นําเสนอ
ความรู้  

เพ่ือให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  มี
คุณธรรม  จริยธรรม   และมีมารยาทในการใช้ภาษา   เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่ งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  รัก
ชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทํางาน  รักความเป็นไทยและมีจิต
สาธารณะเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ เห็นคุณค่า
ของการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน  
 มาตรฐาน/ตวัชี้วัด 

ท 1.1  ม.1/1, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9 
ท 2.1  ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8 
ท 3.1  ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6 
ท 4.1  ม.1/2, ม.1/6   

 ท 5.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 



224 
 

 

 
 
 

 

ประมวลการสอน  (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
.................................................................................................................. 

ชื่อวิชา  ภาษาไทย 3 รหสัวิชา  ท 22101 
เวลาเรียน   3 ชั่วโมง/สปัดาห ์ จํานวน 1.5 หน่วยกติ 
เวลาเรียน  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน   
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดบัชัน้  มัธยมศกึษาปทีี่ 2 
ผู้สอน   นายวงศกร  ศรีระแก้ว 
    นางสาวแจ่มนภา ประริกาถานัง 
    นางสาวรัตนาภรณ์  รังสิยานนท์ 
   นางสาวศริญญา หาผล 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Syllabus) 

ศึกษาเรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองและบทร้อยแก้วให้ถูกต้อง จับใจความสําคัญจากเรื่องที่
อ่าน  วิเคราะห์และจําแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  คัดลายมือ เขียนเรียงความ เขียนย่อความ ชนิดของ
ประโยค แต่งบทร้อยกรอง คําที่มาจากภาษาต่างประเทศ อ่านหนังสือ บทความ คําประพันธ์ ประเมินคุณค่า
วรรณคดี วรรณกรรมจากการอ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 โดยใช้ทักษะการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องไพเราะเหมาะสมกับเรื่องที่
อ่าน เพ่ือนําไปใช้แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต คัดลายมือ เขียนเรียงความ เขียนย่อความ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ 
และแสดงความรู้ ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล พูดสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์ข้อเท็จจริง 
ข้อคิดเห็น พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง 
การดู และการสนทนา วิเคราะห์การใช้ภาษา สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ และวิจารณ์
วรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน ท่องบทอาขยานตามท่ีกําหนด ที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

เพ่ือให้มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด เขียนเชิงสร้างสรรค์จากวรรณกรรม
ท้องถิ่น  วิเคราะห์คุณค่าของวรรณกรรมท้องถิ่น  นําความรู้และข้อคิดจากวรรณกรรมท้องถิ่น มีนิสัยรักการอ่าน 
และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 
มาตรฐาน / ตวัชี้วัด 
 ท 1.1     ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5,  ม.2/7,  ม.2/8 
        ท 2.1     ม.2/1,  ม.2/2, ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/7,  ม.2/8 
      ท 3.1     ม.2/2 
        ท 4.1     ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/5 
         ท 5.1     ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5 
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ประมวลการสอน  (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
.................................................................................................................. 

ชื่อวิชา  ภาษาไทย 4 รหสัวิชา  ท22102 
เวลาเรียน   3 ชั่วโมง/สปัดาห ์ จํานวน 1.5 หน่วยกติ 
เวลาเรียน  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน   
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดบัชัน้  มัธยมศกึษาปทีี่ 2 
ผู้สอน   นายวงศกร  ศรีระแก้ว 
    นางสาวแจ่มนภา ประรกิาถานัง 
    นางสาวรตันาภรณ์  รังสิยานนท ์
   นางสาวศริญญา หาผล 
 

คําอธบิายรายวิชา  (Course Syllabus) 
 ศึกษาหลักการจับใจความสําคัญจากเร่ืองที่อ่าน ระบุข้อสังเกต การชวนเช่ือ การโน้มน้าว หรือความ
สมเหตุสมผลของงานเขียน เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า และแสดงความรู้ ความคิดเห็น 
หรือโต้แย้งเรื่องที่อ่าน อย่างมีเหตุผล พูดสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟัง
และดูอย่างมีเหตุผล พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจาก
การฟัง การดู และการสนทนา สร้างคําในภาษาไทย ใช้คําราชาศัพท์ สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน 
วิเคราะห์ และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน ท่องบทอาขยานตามท่ีกําหนด ที่มี
คุณค่าตามความสนใจ 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์  การสืบค้นความรู้  การจดบันทึก  
ใช้ความสามารถในการคิด  การอภิปราย  การแสดงความคิดเห็น  การตีความ  การสรุปความ  ฝึกทักษะการอ่าน
และการเขียน  การฟังการดูและการพูด  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการเรียนรู้  ใช้ความสามารถในการ
สื่อสารกับผู้อ่ืนให้เข้าใจตรงกัน  วิเคราะห์การใช้ภาษา และเห็นคุณค่าของภาษาไทย   

เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน มีมารยาทในการ
อ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและสละสลวย เห็นคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมของไทย มีนิสัยรักการอ่าน และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ อีกทั้งสามารถนําความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและพัฒนาตนเองได้ 

 

มาตรฐาน / ตวัชี้วัด 
 ท 1.1     ม.2/6,  ม.2/8 
        ท 2.1     ม.2/5,  ม.2/6,  ม.2/8 
      ท 3.1     ม.2/1,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5,  ม.2/6,  ม.2/8    
        ท 4.1     ม.2/1,  ม.2/4 
         ท 5.1     ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5 
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ประมวลการสอน  (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
.................................................................................................................. 

ชื่อวิชา  ภาษาไทย 5 รหสัวิชา  ท23101 
เวลาเรียน   3 ชั่วโมง/สปัดาห ์ จํานวน 1.5 หน่วยกติ 
เวลาเรียน  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน   
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดบัชัน้  มัธยมศกึษาปทีี่ 3 
ผู้สอน   นายเลอริช ทิมอ่อง 
    นางธนภรณ์  พรมชาติ        
   นางสาวนันทพร  ไผท่องคํา 
   นางสาวนวพร  เทพดวงแก้ว 
 

คําอธบิายรายวิชา  (Course Syllabus) 
 ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
การระบุความแตกต่างของคําที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย การระบุใจความสําคัญและ
รายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเร่ืองที่อ่าน การอ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก 
ย่อความและรายงาน การคัดลายมือตัวบรรจงคร่ึงบรรทัด การเขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคําได้ถูกต้องตามระดับ
ภาษา การเขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ การเขียนย่อความ และการเขียนจดหมายกิจธุระ การแสดงความ
คิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู การวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู เพ่ือนําข้อคิดมา
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต และการพูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และสนทนา 
ใช้คําทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ อธิบายความหมายคําศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ แต่งโคลงสี่สุภาพ สรุปเน้ือหา 
วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่า สรุปความรู้และข้อคิด จากวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่น เพ่ือนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และท่องจําและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กําหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจและนําไปใช้อ้างอิง โดยใช้กระบวนการทางภาษา ส่งเสริมสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ คุณลักษณะตามหลักสูตรมาตรฐานสากล ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และการบูรณาการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด ภาคภูมิใจ
ตระหนักในคุณค่าภาษาไทย และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ      
   
มาตรฐาน / ตวัชี้วัด 
 ท 1.1     ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4 , ม.3/10 
        ท 2.1     ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/5,  ม.3/6 , ม.3/10 
      ท 3.1     ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/6 
        ท 4.1     ม.3/4,  ม.3/5,  ม.3/6 
         ท 5.1     ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4 
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 ประมวลการสอน  (Course Syllabus) 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 

ชื่อวิชา  ภาษาไทย 6 รหสัวิชา  ท23102 
เวลาเรียน   3 ชั่วโมง/สปัดาห ์ จํานวน 1.5 หน่วยกติ 
เวลาเรียน  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน   
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดบัชัน้  มัธยมศกึษาปทีี่ 3 
ผู้สอน   นายเลอริช ทิมอ่อง 
    นางธนภรณ์  พรมชาติ        
   นางสาวนันทพร  ไผท่องคํา 
   นางสาวนวพร  เทพดวงแก้ว 
 

คําอธบิายรายวิชา  (Course Syllabus) 
 ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้
สนับสนุนในเร่ืองที่อ่าน วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การสําดับความ และความเป็นไปได้ของเร่ือง วิเคราะห์เพ่ือ
แสดงความเห็นโต้แย้งเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้จากงานเขียนหลากหลาย การ
เขียนอธิบายช้ีแจง แสดงความคิดเห็น และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็น 
หรือโต้แย้งในเรื่องต่างๆ กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับทักษะความรู้ของตนเองที่เหมาะ กับ
งาน การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน การพูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง 
การดู และสนทนา การพูดในโอกาสต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ การพูดโน้มน้าวใจ จําแนกและใช้คํา
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อนและระดับภาษา สรุปเน้ือหา วิเคราะห์วิถี
ไทยและคุณค่า สรุปความรู้และข้อคิด จากวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่น เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง และท่องจําและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กําหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและ
นําไปใช้อ้างอิง โดยใช้กระบวนการทางภาษา ส่งเสริมสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
คุณลักษณะตามหลักสูตรมาตรฐานสากล ทักษะของผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21 และการบูรณาการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด ภาคภูมิใจ
ตระหนักในคุณค่าภาษาไทย และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ      
  
มาตรฐาน / ตวัชี้วัด 
 ท 1.1     ม.3/1,  ม.3/5,  ม.3/6, ม.3/7,  ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10 
          ท 2.1     ม.3/6,  ม.3/7,  ม.3/8,  ม.3/9,  ม.3/10 
         ท 3.1     ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/5,  ม.3/6 
         ท 4.1     ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3 
       ท 5.1     ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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ประมวลการสอน  (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
.................................................................................................................. 

ชื่อวิชา โปรแกรมประมวลผลคํา 1   รหสัวิชา ท21203 
เวลาเรียน   2 ชั่วโมง/สปัดาห ์ จํานวน 1.0 หน่วยกติ  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดบัชัน้  มัธยมศกึษาปทีี่ 1 
ผู้สอน   นายทวิช อัศวตระกูลวงศ์  (ครูหัวหน้าประจําวิชา) 
 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Syllabus) 

ศึกษาและฝึกทักษะการพิมพ์แบบสัมผัส ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับโปรแกรมประมวลผลคํา (Word 
Processing) เพ่ือใช้ในการพิมพ์และตกแต่ง การจัดรูปแบบหน้าเอกสารและตัวอักษร การแทรกรูปภาพ รูปร่าง 
และอักษรศิลป์ การสร้างตารางข้อมูล การแทรกสัญลักษณ์ สมการ และสูตรทางคณิตศาสตร์ การจัดทําเอกสาร
รูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือราชการ เอกสารทางวิชาการ นามบัตร แผ่นพับ ใบปลิว ฯลฯ 
 
ผลการเรยีนรู ้

1. วิธีพิมพ์สัมผัสภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2. มีความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับโปรแกรมประมวลผลคํา (Word Processing) 
3. การจัดรูปแบบหน้าเอกสารและตัวอักษร 
4. การแทรกรูปภาพ รูปร่าง และอักษรศิลป์ 
5. การสร้างตารางข้อมูล การแทรกสัญลักษณ์ สมการ และสูตรคณิตศาสตร์ 
6. การพิมพ์หนังสือราชการ 
7. การพิมพ์เอกสารทางวิชาการ 
8. การพิมพ์นามบัตร แผ่นพับ ใบปลิว 

 
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
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ประมวลการสอน  (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
.................................................................................................................. 

ชื่อวิชา โปรแกรมประมวลผลคํา 2 รหสัวิชา ท21204 
เวลาเรียน   2 ชั่วโมง/สปัดาห ์ จํานวน 1.0 หน่วยกติ     40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดบัชัน้  มัธยมศกึษาปทีี่ 1 
ผู้สอน   นายทวิช อัศวตระกูลวงศ์  (ครูหัวหน้าประจําวิชา) 
 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Syllabus) 

ศึกษาและฝึกทักษะการสร้างเ น้ือหา (Content) การสร้างผลงานผ่านโปรแกรม Microsoft 
Powerpoint และเว็บไซต์ Canva การศึกษาต่อทางด้านที่เก่ียวข้องกับสื่อต่าง ๆ และธุรกิจอุตสาหกรรมที่
เก่ียวข้อง รวมถึงจรรยาบรรณของผู้สร้างผลงานและลิขสิทธ์ิ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. การสร้างเน้ือหา (Content) 
2. การสร้างผลงานผ่าน Powerpoint 
3. การสร้างผลงานผ่าน Canva 
4. การศึกษาต่อทางด้านที่เก่ียวข้องกับสื่อต่าง ๆ 
5. ธุรกิจอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับสื่อต่าง ๆ 
6. จรรยาบรรณของผู้สร้างผลงานและลิขสิทธ์ิ 

 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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ประมวลการสอน  (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

.................................................................................................................. 
ชื่อวิชา  การศึกษาคน้คว้าและสร้างองคค์วามรู ้ รหสัวิชา  I 21201 
เวลาเรียน   1 ชั่วโมง/สปัดาห ์ จํานวน 1.0 หน่วยกติ 
   20 ชั่วโมง/ภาคเรียน   40 ชั่วโมง/ปกีารศกึษา  (เรียน 2 ภาคเรยีน) 
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดบัชัน้  มัธยมศกึษาปทีี่ 1 
ผู้สอน   นางสาวศริญญา  หาผล                  นายวงศกร  ศรีระแก้ว 
   นางสาวรัตนาภรณ์  รังสิยานนท์        นางสาวศิริกุล  อุ่นศิลป์  
คําอธบิายรายวิชา  (Course Syllabus) 
 ศึกษา วิเคราะห์การต้ังประเด็น / คําถามในเร่ืองที่สนใจ การต้ังสมมติฐาน การค้นคว้า การแสวงหาความรู้ข้อมลู  การ
ออกแบบ การวางแผนรวบรวมข้ อมู ล การใช้ กระบวนการกลุ่ ม  การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลโดยใช้ ค่ าสถิ ติ 
การสังเคราะห์  การสรุปองค์ความรู้และการเสนอวิธีคิดแก้ปัญหาที่เป็นระบบ 
 ฝึกทักษะต้ังประเด็นปัญหา /ต้ังคําถามในเรื่องที่สนใจโดยเริ่มจากตนเอง เช่ือมโยงกับชุมชน ท้องถิ่นและ
ประเทศ  ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ   ค้นคว้าแสวงหาความรู้เก่ียวกับสมมติฐานที่ต้ังไว้จาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม  สังเคราะห์สรุปองค์
ความรู้และร่วมกันเสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการ
แก้ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปใช้ใน
กระบวนการ 
 เพ่ือให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ สังเคราะห์สรุป อภิปราย เปรียบเทียบเช่ือมโยงองค์ความรู้ และมี
ทักษะการนําเสนอการศึกษาค้นคว้าและนําองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง  
ผลการเรยีนรู ้

1. ศึกษาข้อมลูเก่ียวกับตนเอง วิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างตนเองกับผู้อ่ืน 
2. ต้ังประเด็นปัญหา โดยเลอืกประเด็นที่สนใจ เริ่มจากตนเอง ชุมชนท้องถิ่น  
3. ต้ังสมมติฐานประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจ 
4. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เก่ียวกับประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
6. ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแหล่งที่มาของข้อมูลได้ 
7. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม 
8. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
9. เสนอแนวคดิ การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ 
10. เห็นประโยชน์และคุณคา่ของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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ประมวลการสอน  (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ชื่อวิชา  การอ่านพิจารณาวรรณกรรม 1 รหสัวิชา  ท 232๐1 
เวลาเรียน    2 ชั่วโมง/สัปดาห ์    จํานวน 1.๐ หน่วยกติ 
เวลาเรียน     4๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน   
สถานภาพรายวิชา    พื้นฐาน     เพิ่มเติม 
ระดบัชัน้     มัธยมศึกษาปทีี่ 3 
ผู้สอน     นางพนติตา  อร่ามศิรริุจิเวทย์ 
 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Syllabus) 
 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ศึกษาเรียนรู้ เข้าใจและเห็นถึงความสาคัญของการอ่านหนังสือ เข้าใจ
ความหมายของคําว่าวรรณกรรม เลือกอ่านวรรณกรรมที่มีประโยชน์ แสดงความคิดเห็นหลังจากการอ่าน นํา
แนวทางการอ่านวรรณกรรมที่เรียนไปเป็นแนวทางในการพิจารณาวรรณกรรมประเภทต่างๆ ทราบจุดมุ่งหมายใน
การอ่านและรู้จักสังเกตส่วนประกอบต่างๆ ของหนังสือ เรียนรู้ประเภทของวรรณกรรม เลือกอ่านและพิจารณา
วรรณกรรมโดยพิจารณารูปแบบและเน้ือหาว่ามีความเหมาะสมกันหรือไม่ วิเคราะห์องค์ประกอบย่อยๆ ของ
วรรณกรรม ได้แก่ ตัวละคร ฉาก การดําเนินเรื่อง รวมถึงการใช้ถ้อยคํา พิจารณาวรรณกรรมร้อยแก้วประเภทสาร
คดีและบันเทิงคดี มีแนวทางและลําดับขั้นในการพิจารณาแตกต่างกันตามประเภทของวรรณกรรม ลําดับขั้นใน
การพิจารณาร้อยกรองแตกต่างไปจากวรรณกรรมร้อยแก้วด้านรูปแบบและฉันทลักษณ์และยังมีลักษณะเด่นใน
ด้านการใช้เสียงและการสรรคํามาใช้  
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. บอกความสําคัญของการอ่าน จุดมุ่งหมายในการอ่านได้  
 2. อธิบายความหมายของคําว่าวรรณกรรม จัดแบ่งประเภทของวรรณกรรมตามลักษณะ คําประพันธ์
และเน้ือหา พิจารณางานเขียนแยกตามประเภทได้อย่างถูกต้อง 
 3. เลือกอ่านวรรณกรรมที่มีคุณค่านําประโยชน์ที่ได้จากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 4. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณกรรมจากเรื่องที่อ่านตามเกณฑ์ในการพิจารณาได้  
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ประมวลการสอน  (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
.................................................................................................................. 

ชื่อวิชา  การอ่านพิจารณาวรรณกรรม 2 รหสัวิชา  ท23202 
เวลาเรียน   2 ชั่วโมง/สปัดาห ์    จํานวน 1.0 หน่วยกติ 
เวลาเรียน    40 ชั่วโมง/ภาคเรียน   
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดบัชัน้     มัธยมศกึษาปทีี่ 3 
ผู้สอน      นางพนติตา   อร่ามศิรริุจิเวทย์ 
 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Syllabus) 

ศึกษา และเห็นคุณค่าความสําคัญของการอ่าน เข้าใจความหมายของคําว่าวรรณกรรม เลือกอ่าน
วรรณกรรมที่มีประโยชน์ แสดงความคิดเห็นหลังจากการอ่าน นําแนวทางการอ่านวรรณกรรมที่ได้เรียนไปเป็น
แนวทางในการพิจารณาวรรณกรรมประเภทต่างๆ  รู้จักต้ังจุดมุ่งหมายในการอ่านและสังเกตส่วนประกอบต่างๆ 
ของหนังสือ เรียนรู้ประเภทของวรรณกรรม เลือกอ่านและพิจารณาวรรณกรรมโดยพิจารณารูปแบบและเน้ือหา 
ความเหมาะสม วิเคราะห์องค์ประกอบย่อยๆ ของวรรณกรรม ได้แก่ ตัวละคร ฉาก การดาเนินเรื่อง รวมถึงการใช้
ถ้อยคํา พิจารณาวรรณกรรมร้อยแก้วประเภทสารคดีและบันเทิงคดี มีแนวทางและลําดับขั้นในการพิจารณา
แตกต่างกันตามประเภทของวรรณกรรม ลําดับขั้นในการพิจารณาร้อยกรองแตกต่างไปจากวรรณกรรมร้อยแก้ว
ด้านรูปแบบและฉันทลักษณ์และยังมีลักษณะเด่นในด้านการใช้เสียงและการสรรคํามาใช้  
 เพ่ือให้สามารถเลือกอ่านวรรณกรรมต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้งโดยตระหนักถึงคุณค่าทางวรรณศิลป์  
ใช้กระบวนการวิจารณ์ทั้งวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง เพ่ือให้เกิดความบันเทิง เกิดข้อคิด เกิดความรู้ และ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 
ผลการเรยีนรู ้
 1. รู้แนวทางและลําดับขั้นในการพิจารณาวรรณกรรมประเภทสารคดีและบันเทิงคดี และนําแนวทาง 
ดังกล่าวไปใช้พิจารณาวรรณกรรมเรื่องอ่ืนๆ ที่สนใจ  
 2. เข้าใจความหมายของคําว่าร้อยกรอง พิจารณาวรรณกรรมร้อยกรองตามหลักเกณฑ์ รวมถึง วิเคราะห์
ความคิดของผู้ประพันธ์ ซาบซึ้งและตระหนักถึงคุณค่าทางวรรณศิลป์ ตลอดจนเขียน วิจารณ์ 
บทร้อยกรองที่อ่าน 
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คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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ประมวลการสอน  (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

.................................................................................................................. 
ชื่อวิชา  ภาษาไทย 1 รหสัวิชา  ท 31101 
เวลาเรียน   3 ชั่วโมง/สปัดาห ์ จํานวน 1 หนว่ยกติ 
เวลาเรียน  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  80 ชั่วโมง/ปกีารศึกษา  
   (เรียน 2 ภาคเรียน) 
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน   เพิ่มเติม 
ระดบัชัน้  มัธยมศกึษาปทีี่ 4 
ผู้สอน   นางสาวสุพาพร  แซ่ฮึง 
   นายพนมพร  ทิมอ่อง 
   นางสาวพรพิมล  ศริิอรัญกุล 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Syllabus) 
 ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้องและเข้าใจ  ตีความ   แปลความ ขยายความเรื่อง
ที่อ่านได้  วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน  ตอบคําถาม  แสดงความความคิด โต้แย้ง คาดคะเนเหตุการณ์และเสนอ
ความคิดใหม่จากการอ่านอย่างมีเหตุผล  มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน  
 ฝึกเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ โดยใช้ภาษาได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบและ
เน้ือหาสาระที่หลากหลาย เรียงความแสดงความความคิดเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โวหารต่างๆ มีมารยาทในการเขียน 
ต้ังคําถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟังและดู มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์วัตถุ
ประสงค์ แนวคิด การใช้ภาษา ความน่าเช่ือถือของเร่ืองที่ฟังและดู รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  
ใช้คําและกลุ่มคํา สร้างประโยคได้ตรงตามวัตถุประสงค์ แต่งคําประพันธ์ ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะ  

วิเคราะห์หลักการสร้างคําในภาษาไทยและภาษาถิ่น วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์วรรณคดีเบ้ืองต้น รู้และ 
เข้าใจลักษณะเด่นของวรรณคดี ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณคดีพ้ืนบ้าน เช่ือมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติ
ศาสตร์และวิถีไทย ประเมินค่าด้านวรรณศิลป์ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ท่องจําบทอาขยานและนําข้อคิดจาก
วรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 มฐ. ท 1.1   ข้อ 1,2,3,4,5,7,9 
 มฐ. ท 2.1   ข้อ 1,8 
 มฐ. ท 3.1   ข้อ 1,6 
 มฐ. ท 4.1   ข้อ 1,2 
 มฐ. ท 5.1   ข้อ 1-6 
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ประมวลการสอน  (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
.................................................................................................................. 

ชื่อวิชา  ภาษาไทย รหัสวิชา  ท 31102 
เวลาเรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 1 หน่วยกิต 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน  40 ชั่วโมง/ปีการศึกษา (เรียน 2 ภาคเรียน) 
สถานภาพรายวิชา  พื้นฐาน   เพิ่มเติม 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้สอน นางสาวสุพาพร  แซ่ฮึง         นายพนมพร  ทิมอ่อง 
                                               นางสาวพรพิมล  ศิริอรัญกุล 
คําอธิบายรายวิชา  (Course Syllabus) 
 ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้อง เขียนกรอบแนวคิดผังความคิด บันทึก ย่อความ 
และเขียนรายงานจากสิ่งที่อ่าน สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้ความคดจากการอ่านมาพัฒนาตนเอง 
พัฒนาการเรียนและพัฒนาความรทางอาชีพ  และนําความรู้ความคิดไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต มี
มารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน  

ฝึกเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆโดยใช้ภาษาได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ เขียนบันทึก รายงานการศึกษาค้
นคว้าตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ  ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการอ้างอิง  ผลิตผลงานของตนเองในรูปแบบสารคดี 
รวมท้ังประเมินงานเขียนของผู้อ่ืนและนํามาพัฒนางานเขียนของตนเอง และมีมารยาทในการเขียน  ต้ังคําถาม
และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟังและดู มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู  

วิเคราะห์วัตถุประสงค์ แนวคิด การใช้ภาษา ความน่าเช่ือถือของเร่ืองที่ฟังและดู ประเมินสิ่งที่ฟังและดู
และนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต มีทักษะในการพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการไม่เป็นทางการโดยใช้
ภาษาที่ถูกต้อง พูดแสดงทรรศนะโต้แย้ง โน้มน้าวและเสนอแนวคิดใหม่อย่างมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง 
การดู และการพูด  เช้าใจและแต่งคําประพันธ์ ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะ วิเคราะห์และประเมินการใช้
ภาษาจากสื่อส่งพิ  ิมพ์และสื่ออีเล็กทรอนิกส์  
   วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์วรรณคดีเบ้ืองต้น รู้และเข้าใจลักษณะเด่
นของวรรณคดี ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณคดีพ้ืนบ้าน เช่ือมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีไทย 
ประเมินค่าด้านวรรณศิลป์ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ท่องจําและนําข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประ
ยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
          มฐ. ท 1.1 ข้อ 1,2,3,4,5,7,9 
 มฐ. ท 2.1 ข้อ 1,4,8 
 มฐ. ท 3.1 ข้อ 5,6 
 มฐ. ท 4.1 ข้อ 6 
 มฐ. ท 5.1 ข้อ 1-6  
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ประมวลการสอน  (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
.................................................................................................................. 

ชื่อวิชา  ภาษาไทย 3 รหสัวิชา  ท 32101 
เวลาเรียน   2 ชั่วโมง/สปัดาห ์ จํานวน 1 หนว่ยกติ 
เวลาเรียน  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  80 ชั่วโมง/ปกีารศึกษา  (เรียน 2 ภาคเรียน) 
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดบัชัน้  มัธยมศกึษาปทีี่ 5 
ผู้สอน   นางสาวนันทพร    ไผ่ทองคํา 
   นางธนภรณ์ พรมชาติ 
   นางสาวแจ่มนภา  ประริกาถานัง 
   นางสาวศิริกุล อุ่นศิลป์ 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Syllabus) 

ฝึกอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง ตีความ แปลความ และขยายความ วิเคราะห์ วิจารณ์ คาดคะเน
เหตุการณ์ ประเมินค่า แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง เสนอความคิด ตอบคําถาม เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด 
บันทึกย่อความและรายงาน สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านเพ่ือพัฒนาตน พัฒนาการเรียนและพัฒนาความรู้ทาง
อาชีพ เขียนสื่อสาร เขียนเชิญชวน ประกาศ จดหมายกิจธุระ รายงานการประชุม เขียนกรอกแบบรายการ เขียน
เรียงความ ย่อความจากสื่อต่าง ๆ ผลิตงานเขียนในรูปแบบรายการ เขียนเรียงความ ย่อความจากสื่อ  ต่าง ๆ ผลิต
งานเขียนในรูปแบบทั้งสารคดี และบันเทิงคดี ประเมินงานเขียน นํามาพัฒนาตนเอง เขียนรายงาน ใช้ข้อมลู
สารสนเทศอ้างอิง บันทึกการศึกษาค้นคว้า และมมีารยาทในการเขียน  

สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ แนวคดิการใช้ภาษา ความน่าเช่ือถือ ประเมินและมี
วิจารณญาณในการฟัง ดู พูด ต่อที่ประชุมชน พูดอภิปราย และมีมารยาทในการฟัง ดู และการพูด อธิบายลักษณะ
ของภาษา เสียงในภาษา ส่วนประกอบของภาษา องค์ประกอบของพยางค์และคําใช้คาํและสํานวน การร้อยเรียง
ประโยค แต่งร่าย วิเคราะห์ และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ วิจารณ์ 
ประเมินค่า  

สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดี และวรรณกรรม รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ้านและภูมิปัญญาทางภาษา 
ท่องจําและบอกคุณค่าบทอาขยาน และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ  เพ่ือ วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ 
ประเมินค่า ทักษะทางภาษา สามารถนําไปพัฒนาตนเองพัฒนาการเรียน และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม และเห็นคณุค่าของภาษาไทย  
มาตรฐาน / ตวัชี้วัด 
 ท 1.1     ม.4-6/1 
        ท 2.1     ม.4-6/2        
 ท 3.1     ม.4-6/5,  ม.4-6/6  
        ท 4.1     ม.4-6/4   ม.4-6/6  
         ท 5.1     ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/3,  ม.4-6/4,  ม.4-6/5,  ม.4-6/6         
รวม   12  ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน  (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
.................................................................................................................. 

ชื่อวิชา  ภาษาไทย 4 รหสัวิชา  ท 32102 
เวลาเรียน   2 ชั่วโมง/สปัดาห ์ จํานวน 1 หนว่ยกติ 
เวลาเรียน  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  80 ชั่วโมง/ปกีารศึกษา (เรียน 2 ภาคเรียน) 
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดบัชัน้  มัธยมศกึษาปทีี่ 5 
ผู้สอน   นางสาวนันทพร    ไผ่ทองคํา 
   นางธนภรณ ์ พรมชาต ิ
   นางสาวแจ่มนภา  ประรกิาถานัง 
   นางสาวศิรกิุล อุ่นศลิป ์
คําอธบิายรายวิชา  (Course Syllabus) 

ฝึกอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง ตีความ แปลความ และขยายความ วิเคราะห์ วิจารณ์ คาดคะเน
เหตุการณ์ ประเมินค่า แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง เสนอความคิด ตอบคําถาม เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด 
บันทึกย่อความและรายงาน สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านเพ่ือพัฒนาตน พัฒนาการเรียนและพัฒนาความรู้ 
ทางอาชีพ เขียนสื่อสาร เขียนเชิญชวน ประกาศ จดหมายกิจธุระ รายงานการประชุม  เขียนกรอกแบบรายการ 
เขียนเรียงความ ย่อความจากสื่อต่าง ๆ ผลิตงานเขียนในรูปแบบรายการ เขียนเรียงความ ย่อความจากสื่อต่างๆ 
ผลิตงานเขียนในรูปแบบทั้งสารคดี และบันเทิงคดี ประเมินงานเขียน นํามาพัฒนาตนเอง เขียนรายงาน ใช้ข้อมูล
สารสนเทศอ้างอิง บันทึกการศึกษาค้นคว้า และมีมารยาทในการเขียน สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็น 
วิเคราะห์ แนวคิดการใช้ภาษา ความน่าเช่ือถือ ประเมินและมีวิจารณญาณในการฟัง ดู พูด ต่อที่ประชุมชน  

พูดอภิปราย และมีมารยาทในการฟัง ดู และการพูด อธิบายลักษณะของภาษา เสียงในภาษา 
ส่วนประกอบของภาษา องค์ประกอบของพยางค์และคําใช้คําและสํานวน การร้อยเรียงประโยค แต่งร่าย 
วิเคราะห์ และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า 
สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม  รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ้านและภูมิปัญญาทางภาษา ท่องจําและ
บอกคุณค่า บทอาขยาน และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ  
  เ พ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า ทักษะทางภาษา สามารถนําไปพัฒนาตนเอง  
พัฒนาการเรียนและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเห็นคุณค่าของภาษาไทย  
มาตรฐาน / ตวัชี้วัด 
 ท 1.1     ม.4-6/3,  ม.4-6/5 
        ท 2.1     ม.4-6/1,  ม.4-6/4,  ม.4-6/5,  ม.4-6/6,  ม.4-6/7,  ม.4-6/8 
      ท 3.1     ม.4-6/4,  ม.4-6/6  
        ท 4.1     ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  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   18  ตวัชี้วัด 
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ประมวลการสอน  (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
.................................................................................................................. 

ชื่อวิชา ภาษาไทย 5 รหสัวิชา ท33101 
เวลาเรียน   2 ชั่วโมง/สปัดาห ์ จํานวน 1.0 หน่วยกติ 
เวลาเรียน  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดบัชัน้  มัธยมศกึษาปทีี่ 6 
ผู้สอน   นางสาวเยาวลักษณ์ หงษ์หิรญัเรือง (ครูหัวหน้าประจําวิชา) 
   นางพนิตตา อร่ามศิริรุจิเวทย์ 
   นายทวิช อัศวตระกูลวงศ์   
 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Syllabus) 

ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วจากบทความ ความเรียง ข่าว ร้อยกรองประเภท โคลงสี่
สุภาพ กาพย์ยานี อ่านจับใจความสําคัญ สรุปความ ตีความ แปลความ จากงานเขียนต่าง ๆ รวมท้ังสถานการณ์
โลก เหตุการณ์ปัจจุบัน วิเคราะห์ วิจารณ์จาก เรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล โดยใช้กระบวนการอ่านจับใจความ  
อ่านออกเสียงให้เกิดความไพเราะถูกต้อง อ่านวิเคราะห์วิจารณ์ และเขียนกรอบแนวคิดจากการอ่าน มีมารยาทใน
การอ่าน รักการอ่าน เพ่ือนําไปใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นใน
การทํางาน รักความเป็นไทย ศึกษาและฝึกทักษะการเขียนสื่อสารในรูปการเขียนอธิบาย บรรยาย พรรณนา  
การเขียนเรียงความ การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่นักเรียนสนใจ เช่น  สถานที่สําคัญหรือสถานท่ี
ท่องเที่ยวของประเทศในกลุ่มอาเซียน การประหยัดพลังงาน การปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ระบุ สาระสําคัญชัดเจน เรียบเรียงภาษาได้ถูกต้อง เขียนสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมารยาทในการ
เขียน เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน มีความมุ่งมั่นในการทํางาน มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์สุจริต  
มีความพอเพียง  

ศึกษาและฝึกทักษะในการพูดสรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นเรื่องที่ ฟังและดู โดยใช้ภาษา  
แสดงความคิดอย่างมีเหตุผล มีมารยาทในการฟัง ดู และพูด รู้จักสังเกต กล้าแสดงออก มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความ
เป็นไทย และนําไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภาษา ลักษณะของภาษาไทย การใช้คําและกลุ่มคําสร้างประโยค การใช้ภาษา
ให้เหมาะแก่โอกาส กาลเทศะและบุคคล การใช้คําราชาศัพท์ อธิบายลักษณะของภาษาได้ถูกต้องตามหลักวิชา 
เพ่ือให้เข้าใจลักษณะภาษาไทย รักความเป็นไทย และอนุรักษ์วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นสมบัติของชาติ 

ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ วิจารณ์ตามหลักการวิจารณ์เบ้ืองต้น การประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรมซึง่
มีลักษณะเด่นด้านวรรณศิลป์ด้านสังคมและวัฒนธรรม ศึกษาตํานาน โอกาสและประเพณี  การเห่เรือ ซึ่งเป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่า ทัศนศึกษา สืบค้นข้อมูล บันทึก นําเสนอผลงาน และท่องจํา
บทอาขยานตามท่ีกําหนด เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย และตระหนักใน
คุณค่าศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย 
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รหสัตัวชี้วัด 
ท 1.1    ม.6/1,  ม.6/2,  ม.6/3,  ม.6/9 
ท 2.1    ม.6/1,  ม.6/2,  ม.6/5,  ม.6/6,  ม.6/8 
ท 3.1    ม.6/1,  ม.6/3,  ม.6/6 
ท 4.1    ม.6/1,  ม.6/2,  ม.6/3 
ท 5.1    ม.6/1,  ม.6/3,  ม.6/6 

รวมตัวชี้วัด 18 ตัว 
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ประมวลการสอน  (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
.................................................................................................................. 

ชื่อวิชา ภาษาไทย 6 รหสัวิชา ท33102 
เวลาเรียน   2 ชั่วโมง/สปัดาห ์ จํานวน 1.0 หน่วยกติ 
เวลาเรียน  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดบัชัน้  มัธยมศกึษาปทีี่ 6 
ผู้สอน   นางสาวเยาวลักษณ์ หงษ์หิรญัเรือง 
   นางพนิตตา อร่ามศิริรุจิเวทย์ 
   นายทวิช อัศวตระกูลวงศ์ 
 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Syllabus) 

ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วประเภทบทความ บทร้อยกรองร่วมสมัย บทร้อยกรอง
ประเภทกลอนเสภา คําฉันท์ ตีความ แปลความ และขยายความเร่ืองที่อ่าน วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น
โดยใช้กระบวนการอ่านให้เกิดความไพเราะ ถูกต้อง เสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล มีมารยาทในการอ่าน 
สังเคราะห์ความรู้ สร้างองค์ความรู้จากการอ่านมาพัฒนาการเรียนและพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ มีวินัย  
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน 

ศึกษาและฝึกทักษะการเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เขียนแสดงเหตุผล เขียนแสดงทรรศนะ โดยใช้
ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูลสาระสําคัญชัดเจน ผลิตงานเขียนในรูปสารคดี เรื่องที่สนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน สถานการณ์โลก หรือประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง มีมารยาทใน
การเขียน มุ่งมั่นในการทํางาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต 

ศึกษาและฝึกทักษะวิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษาในเร่ืองที่ฟังและดู การพูดในโอกาสต่างๆ การพูด
โต้แย้ง พูดโน้มน้าวใจให้ประหยัดพลังงาน ปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิเคราะห์และมี
วิจารณญาณในเรื่องที่ฟังและดู มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด มีความเช่ือมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก 
มุ่งมั่นในการทํางาน อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย 

ศึกษาพลังของภาษา และความสําคัญของภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรองประเภทฉันท์ วิเคราะห์
อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ โดยใช้กระบวนการค้นคว้านําเสนอสิ่ งที่ เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต มี วินัย  
รักความเป็นไทย เห็นคุณค่าของภาษาไทยและนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 

ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบ้ืองต้น วิเคราะห์ลักษณะ
เด่นของวรรณคดีและวรรณกรรมเช่ือมโยงกับความรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต ท่องจําบท
อาขยานตามท่ีกําหนดหรือบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ มีมารยาทในการใช้ภาษา วิเคราะห์ สืบค้น
ข้อมูลสาระสนเทศอย่างถูกต้อง เห็นคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจ รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ มีความ
กตัญญู ช่ืนชมและอนุรักษ์ความเป็นไทย 
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รหสัตัวชี้วัด 
ท 1.1    ม.6/1,  ม.6/2,  ม.6/5,  ม.6/8 
ท 2.1    ม.6/1,  ม.6/4,  ม.6/5,  ม.6/8 
ท 3.1    ม.6/2,  ม.6/4,  ม.6/5,  ม.6/6 
ท 4.1    ม.6/1,  ม.6/4,  ม.6/5 
ท 5.1    ม.6/1,  ม.6/2,  ม.6/5,  ม.6/6 

รวมตัวชี้วัด 19 ตัว 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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ประมวลการสอน  (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
.................................................................................................................. 

ชื่อวิชา  การศึกษาคน้คว้าและสร้างองคค์วามรู ้ รหสัวิชา  I 31201 
เวลาเรียน   1 ชั่วโมง/สปัดาห ์ จํานวน 1.0 หน่วยกติ 
เวลาเรียน  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน   40 ชั่วโมง/ปกีารศกึษา  (เรียน 2 ภาคเรยีน) 
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดบัชัน้  มัธยมศกึษาปทีี่ 4 
ผู้สอน   นางสาววิชุดา  พุทธวงค์       นายวงศกร  ศรีระแก้ว   
  
คําอธบิายรายวิชา  (Course Syllabus) 
 ศึกษา วิเคราะห์ ต้ังประเด็น /คําถามเก่ียวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก การต้ังสมมติฐาน  การค้นคว้า  
การแสวงหาความรู้ข้อมูล  การออกแบบ การวางแผนรวบรวมข้อมูล การใช้กระบวนการกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลโดย 
ใช้ค่าสถิติ การสังเคราะห์ การสรุปองค์ความรู้และการเสนอวิธีคิดแก้ปัญหาที่เป็นระบบ 
 ฝึกทักษะต้ังประเด็นปัญหา /ต้ังคําถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผลที่
สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้ โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ และมีทฤษฎีรองรับ  ค้นคว้าแสวงหาความรู้
เก่ียวกับสมมติฐานที่ ต้ั งไว้จากแหล่งเรียนรู้ทั้ งปฐมภูมิและทุ ติยภูมิ   ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูลและ
สารสนเทศ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้และร่วมกันเสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ  ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการ
กลุ่มในการวิพากษ์ 
 เพ่ือให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ สังเคราะห์สรุป อภิปรายผลเปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้   
ความเป็นมาของศาสตร์ หลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา และมีทักษะในการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า ในรูปแบบการ
เขียนรายงานและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเช่ือถือ นําองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ  เห็นประโยชน์และ
คุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ผลการเรยีนรู ้
 1.  ต้ังประเด็นปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 

2.  ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ 
และมีทฤษฎีรองรับ 

3.  ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เก่ียวกับประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
5.  ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแหล่งที่มาของข้อมูล 
6.  วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม 
7.  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
8.  เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบแผนการทํางานของ
นักเรียน 
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ประมวลการสอน  (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
.................................................................................................................. 

ชื่อวิชา  การพดูพฒันาตนเอง 1 รหสัวิชา  ท322๐1 
เวลาเรียน   1 ชั่วโมง/สปัดาห ์ จํานวน ๐.5 หน่วยกติ 
เวลาเรียน  2๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน   
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดบัชัน้  มัธยมศกึษาปทีี่ 5 
ผู้สอน   นางสาวนวพร  เทพดวงแกว้  
  
คําอธบิายรายวิชา  (Course Syllabus) 
  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการพูด  ความหมาย  องค์ประกอบ  ประโยชน์  วัตถุประสงค์  คุณสมบัติของนัก
พูด  ประเภทลักษณะของภาษาพูด   การเลือกใช้คําในการพูดให้เหมาะสมกับเน้ือหาที่พูด ปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิของการพูด  การวิเคราะห์ผู้ฟัง  วิเคราะห์ผู้พูด  การใช้สื่อประกอบการพูด  บุคลิกภาพของผู้
พูด  ความหมายความสําคัญของบุคลิกภาพ ปรากฏกาย  อากัปกริยา เสียงพูด และลักษณะของภาษาที่ใช้ในการ
พูดให้สัมฤทธิผล 
  ชนิดต่าง ๆ ของการพูด   จําแนกตามวิธีการพูด  ตามวัตถุประสงค์  การพูดโน้มน้าวใจ การพูดเพ่ือความ
บันเทิง  การประเมินผลการพูด  มาตรฐานในการประเมินผลการพูด เกณฑ์และวิธีการประเมินผลการพูด   
การประเมินผลการพูด  การเล่าเรื่อง  การอภิปราย  การโต้วาที และการพูดสุนทรพจน์ 
  การพัฒนาปรับปรุงความสามารถในการพูด  การเตรียมตัวพูด  การฝึกซ้อม การหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือ
การพูด   สภาพร่างกาย  จิตวิทยากับการพูด  การพูดในโอกาสต่าง ๆ (พูดเด่ียว)  หลักการ  รูปแบบจุดประสงค์
ของการพูดเด่ียว 
  การพูดบางประเภทในชีวิตประจําวัน  การพูดรายงาน  การพูดสนทนา  ความมุ่งหมาย หลักการ
พูด  ประโยชน์และข้อแนะนําสําหรับการพูดในโอกาสต่างๆ 
 ศึกษาและฝึกทักษะวิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษาในเรื่องที่ฟังและดู การพูดในโอกาสต่าง ๆ การพูดให้
ความรู้ พูดสร้างความบันเทิง โดยวิเคราะห์และมีวิจารณญาณในเรื่องที่ฟังและดู มีมารยาทในการฟัง การดู และ
การพูด มีความเช่ือมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก  มุ่งมั่นในการทํางาน อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย 
 
ผลการเรยีนรู ้
  1. ศึกษาองค์ประกอบเกี่ยวกับความรู้เบ้ืองต้นของการพูด 
  2. เป็นผู้มีมารยาทและบุคลิกภาพที่ดีในการพูดในที่ประชุมชน 
  3. ศึกษาชนิดและรูปแบบต่างๆ ของการพูด 
  4. ฝึกประเมินผลการพูดจากการปฏิบัติจริง 
  5. พัฒนาทักษะและความสามารถในการพูดตามท่ีกําหนด 
  6. สามารถนําการพูดเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้ 



246 
 

 

 
 
 

ประมวลการสอน  (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
.................................................................................................................. 

ชื่อวิชา  การพดูพฒันาตนเอง 2 รหสัวิชา  ท322๐2 
เวลาเรียน   1 ชั่วโมง/สปัดาห ์ จํานวน ๐.5 หน่วยกติ 
เวลาเรียน  2๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน   
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดบัชัน้  มัธยมศกึษาปทีี่ 5 
ผู้สอน   นางสาวนวพร  เทพดวงแกว้ 
  
คําอธบิายรายวิชา  (Course Syllabus) 
  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการพูด  จิตวิทยาเก่ียวกับการพูด ที่สามารถนํามาปรับประยุกต์ใช้กับการพูดเพ่ือ
ประสิทธิผล ได้แก่ ทฤษฎีการจูงใจ ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีบุคลิกภาพ  การพูดโน้มน้าวใจ การพูดเพ่ือ  
การประเมินผลการพูด  มาตรฐานในการประเมินผลการพูด เกณฑ์และวิธีการประเมินผลการพูด  การ
ประเมินผลการพูด  โดยวิเคราะห์วาทะนักพูดระดับประเทศ หรือระดับโลก 
  ศึกษาการอ่านออกเสียงเบ้ืองต้นและฝึกทักษะวิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษาในเรื่องที่ฟังและดู การพูด
ในโอกาสต่าง ๆ พูดโน้ม โดยวิเคราะห์และมีวิจารณญาณในเรื่องที่ฟังและดู มีมารยาทในการฟัง การดู และการ
พูด มีความเช่ือมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก  มุ่งมั่นในการทํางาน อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย 
  การพูดบางประเภทในชีวิตประจําวัน การอ่านออกเสียง การสัมภาษณ์  การเล่าเร่ือง การพูดบรรยาย 
อธิบาย พรรณนาการพูดเพ่ือนําเสนอสินค้าหรือบริการ การพูดน้าวใจให้ประหยัดพลังงาน หรือปฏิบัติตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการนําเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี 
 
ผลการเรียนรู้ 
  1. ศึกษาจิตวิทยาเก่ียวกับการพูด สามารถนํามาปรับประยุกต์ใช้กับการพูดเพ่ือประสิทธิผล 
  2. เป็นผู้มีมารยาทและบุคลิกภาพที่ดีในการพูดในที่ประชุมชน 
  3. ศึกษาหลักสําหรับการอ่านออกเสียง  
  4. ฝึกวิเคราะห์ และประเมินผลการพูดจากการปฏิบัติจริง 
  5. พัฒนาทักษะและความสามารถในการพูดตามท่ีกําหนด 
  6. สามารถนําการพูดเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้ 
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ประมวลการสอน  (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
.................................................................................................................. 

ชื่อวิชา การสือ่สารและการนําเสนอ รหสัวิชา I32201 
เวลาเรียน   1 ชั่วโมง/สปัดาห ์ จํานวน 1.0 หน่วยกติ 
เวลาเรียน  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน  40 ชั่วโมง/ปกีารศึกษา (เรียน 2 ภาคเรียน) 
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดบัชัน้  มัธยมศกึษาปทีี่ 5 
ผู้สอน   นางสาวนวพร  เทพดวงแก้ว       นางพนิตตา อร่ามศิริรุจเิวทย์ 
   และ นายทวิช อัศวตระกูลวงศ์           
คําอธบิายรายวิชา  (Course Syllabus) 

ศึกษา เรียบเรียง และถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์ต่อจากรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Research and Knowledge Formation) เก่ียวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก โดยเขียนโครงร่าง บท
นํา เน้ือเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเป็นภาษาไทยความยาวประมาณ 4,000 คํา 
มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลายและถูกต้องตามระบบการอ้างอิงสากล เรียบเรียงและ
ถ่ายทอดสื่อสาร นําเสนอความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ มีการนําเสนอในรูปแบบเด่ียว (Oral individual) หรือ
กลุ่ม (Oral panel presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และมีการเผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์สู่
สาธารณะ 

เพ่ือให้เกิดทักษะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็น
ประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งาน และถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 
 
ผลการเรยีนรู ้
 1. บอกความหมาย องค์ประกอบ ประเภท วัตถุประสงค์ ประโยชน์ และอธิบายอุปสรรคของการสื่อสาร 
 2. สามารถสื่อสารในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เขียนอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลายและถูกต้องตามระบบการอ้างอิงสากล 
 4. นําเสนอข้อค้นพบและข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเด่ียว (Oral individual) หรือกลุ่ม (Oral 
panel presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
 6. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และวิธีการเขียนโครงร่าง 
 7. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาวประมาณ 4,000 คํา 
 8. เขียนความเรียงขั้นสูงเป็นภาษาไทย 
 9. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะและเกิดประโยชน์ต่อสังคม 
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ประมวลการสอน  (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
.................................................................................................................. 

ชื่อวิชา  วรรณกรรมปัจจุบนั  รหสัวิชา  ท 33202 
เวลาเรียน   2 ชั่วโมง/สปัดาห ์ จํานวน 1.0 หน่วยกติ 
เวลาเรียน  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน   
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดบัชัน้  มัธยมศกึษาปทีี่ 6 
ผู้สอน            นางสาวรัตนาภรณ์ รังสิยานนท์ 
 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Syllabus) 
 ศึกษาความหมายและวิวัฒนาการของวรรณกรรมปัจจุบัน อ่านคําประพันธ์ประเภทกวีนิพนธ์ สารคดี 
เรื่องสั้น และนวนิยาย พิจารณาการใช้คํา ข้อความ สํานวน โวหาร ประเด็นสําคัญของเรื่อง วิเคราะห์เน้ือหาที่
แสดงอารมณ์ แสดงข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น เพ่ือให้เข้าใจสารของผู้แต่ง เกิดจินตนาการ เข้าใจความไพเราะ
และความงามของวรรณกรรม 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล ศึกษาจากแบบเรียน เอกสาร คู่มือ สื่อมวลชน สื่ออินเทอร์เน็ตจาก
เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ใช้ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินคุณค่างานเขียนประเภท
ต่าง ๆ  
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับลักษณะวรรณกรรมปัจจุบัน มีสมรรถนะด้านการอ่าน การคิด  
การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีในการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ สามารถเช่ือมโยงความรู้ ข้อคิด  
ที่ได้จากการอ่านวรรณกรรม นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และมีนิสัยรักการอ่าน  
 
ผลการเรยีนรู ้
 1. วิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมปัจจุบันประเภทกวีนิพนธ์ได้ 
 2. วิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมปัจจุบันประเภทสารคดีได้ 
 3. วิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมปัจจุบันประเภทเร่ืองสั้นได้ 
 4. วิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมปัจจุบันประเภทนวนิยายได้ 
 5. ประเมินคณุค่าของวรรณกรรมปัจจุบันที่อ่านได้ 
 6. นําความรู้ แนวคิด ค่านิยม ทรรศนะอันเป็นประโยชน์มาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต 
 7. เลือกอ่านวรรณกรรมอย่างสร้างสรรค์และมีคุณค่า 
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ประมวลการสอน  (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

.................................................................................................................. 
ชื่อวิชา  หลกัภาษาไทย รหสัวิชา  ท 33201 
เวลาเรียน    2 ชั่วโมง/สัปดาห ์ จํานวน 1 หนว่ยกติ 
เวลาเรียน   40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  (เรยีน 1 ภาคเรียน) 
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดบัชัน้   มัธยมศึกษาปทีี่ 6 (แผนการเรียน ศลิปะ-ภาษา) 
ผู้สอน    นางธนภรณ์   พรมชาต ิ
 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Syllabus) 
                   ศึกษาธรรมชาติของภาษา  ลักษณะของภาษาการเปลี่ยนแปลงของภาษา  เสียงในภาษา 
หลักการสร้างคํา คําไทยกับคํายืม การยืมภาษาต่างประเทศ มาใช้ในภาษาไทย การเรียบเรียงคําเข้า
ประโยค   สร้างประโยคซับซ้อนได้ถูกต้องตามเจตนาการสื่อสาร  ใช้คําราชาศัพท์และใช้ภาษาเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระต่าง ๆ ได้ 
 
      ตัวชี้วัด 

1. บอกสาเหตุและผลการเปลี่ยนแปลงของภาษาได้ 
2. วิเคราะห์ระบบเสียงและการใช้อักษรแทนเสียงในภาษาไทยได้ 
3. วิเคราะห์การสร้างคําและกลุ่มคําในภาษาไทยได้ 
4. วิเคราะห์การใช้คําไทยกับคํายืมภาษาต่างประเทศได้ 
5. ใช้คําและกลุ่มคําสร้างประโยคซับซ้อนในการสื่อความได้ 
6. ใช้ราชาศัพท์ได้ถูกต้องตามฐานะของบุคคล 
7. เขียนคาํทับศัพท์และใช้ภาษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ 
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คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา          คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 รหัสวิชา ค21101    

เวลาเรียน         3 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.5 หน่วยกิต เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา      พื้นฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชั้น        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ผู้สอน      นางสาวทิพรดา ลุขมาตย์ , นางรัตติกาล ถาวรไพบูลย์เจริญ , นางสาวปาณัฐฐา ขุนรักษา,  
    นางสาวจิดาภา พันธ์ุวรรณ์ , นางสาวกรวีร์ ขาวดี , นางสาวสุพรรษา แก้วศรีวงค์ ,  
    นายภควัฒน์ สุขอนันต์  

  

คําอธิบายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษา ฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสาระดังน้ี การเปรียบเทียบจํานวนเต็ม จํานวนตรง
ข้ามและค่าสัมบูรณ์ การบวก การลบ การคูณ และการหารจํานวนเต็ม สมบัติจํานวนเต็ม และการนําความรู้
เก่ียวกับจํานวนเต็มไปใช้ในชีวิตจริง การสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้าง
พ้ืนฐานทางเรขาคณิต การนําความรู้เก่ียวกับการสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง การเขียนเลข 
ยกกําลังที่มีเลขช้ีกําลังเป็นจํานวนเต็มบวก การคูณและการหารเลขยกกําลังเมื่อเลขช้ีกําลังเป็นจํานวนเต็มบวก  
การเขียนจํานวนในรูปสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และการนําความรู้เก่ียวกับเลขยกกําลังไปใช้ในชีวิตจริง เศษส่วน 
การเปรียบเทียบเศษส่วน การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน และการนําไปใช้ในชีวิตจริง ทศนิยม 
ค่าประจําหลักทศนิยม การเปรียบเทียบทศนิยม การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม ความสัมพันธ์
ของเศษส่วนกับทศนิยม การนําความรู้เกี่ยวกับทศนิยมไปใช้ในชีวิตจริง หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ  
การอธิบายภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ และรูปเรขาคณิต
สามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ แบบรูปความสัมพันธ์ 

 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป 
รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ แก้ปัญหา การให้เหตุผล และนําความรู้ ความคิด 
ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์  

รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ  
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 
 

ตัวชี้วัด 

 ค.1.1  ม.1/1 , ค.1.1  ม.1/2 , ค.2.2  ม.1/1 , ค.2.2  ม.1/2 
 

รวม 4 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
 

ชื่อวิชา        คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 รหัสวิชา ค21102    

เวลาเรียน      3 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.5 หนว่ยกิต เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา    พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ผู้สอน       นางสาวทิพรดา ลุขมาตย์ , นางรัตติกาล ถาวรไพบูลย์เจริญ , นางสาวปาณัฐฐา ขุนรักษา,       
     นางสาวจิดาภา พันธ์ุวรรณ์ , นางสาวกรวีร์ ขาวดี , นางสาวสุพรรษา แก้วศรีวงค์ ,  
     นายภควัฒน์ สุขอนันต์  

  

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษา ฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสาระดังน้ี การเตรียมความพร้อมก่อนรู้จักสมการ
สมการและคําตอบของสมการ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  โจทย์ปัญหาเก่ียวกับสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว  และการนําไปใช้ในชีวิตจริง การนําความรู้เก่ียวกับอัตราส่วน  สัดส่วน  ร้อยละ และบทประยุกต์ไปใช้ 
ในชีวิตจริง  การนําความรู้เก่ียวกับกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น  คู่อันดับและกราฟคู่อันดับ  กราฟและ 
การนําไปใช้  ความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง  คําถามทางสถิติ  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การนําเสนอข้อมูล
และการแปลความหมายของข้อมูล  และการนําไปใช้ในชีวิตจริง   
 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป 
รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ แก้ปัญหา การให้เหตุผล และนําความรู้ ความคิด 
ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์  

รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ  
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 

ตัวชี้วัด 

 ค.1.1  ม.1/3 , ค.1.3  ม.1/1 , ค.1.3  ม.1/2, ค.1.3  ม.1/3 , ค.3.1  ม.1/1 
 

รวม 5 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



253 
 

 

 
 

 
 

ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
 

ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 3  รหัสวิชา ค 22101    

เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.5 หน่วยกิต เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พื้นฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ผู้สอน   นายกิตติมนต์ ณะทอง, นางสาวฐิติกรณ์ คีตาชีวะ, นางสาวพัชรินทร์ อ่ิมใจ 

   นายกษวรรษ ชุมนิรัตน์ 

     
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาและฝึกทักษะในสาระ ดัง น้ีทฤษฎีบทพีทาโกรั ส  บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรั ส   
จํานวนตรรกยะ  จํานวนอตรรกยะ  รากที่สอง  รากที่สาม  พ้ืนที่ผิวและปริมาตรของปริซึม  พ้ืนที่ผิวและปริมาตร
ของทรงกระบอก การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน การดําเนินการของเลขยกกําลัง สมบัติอ่ืนๆของ 
เลขยกกําลัง  การบวกและการลบเอกนาม การบวกและการลบพหุนาม การคูณพหุนาม และการหารพหุนาม
ด้วยเอกนาม 

 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป 
รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ แก้ปัญหา การให้เหตุผล และนําความรู้ ความคิด 
ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 
 มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 

ตัวชี้วัด 

ค.1.1  ม.2/1  ม.2/2 

ค.1.2  ม.2/1  ม.2/2 

ค.2.1 ม.2/1   ม.2/2 

ค.2.2 ม.2/3   ม.2/5 

รวม 8 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 4  รหัสวิชา ค 22102    

เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.5 หน่วยกิต เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ผู้สอน   นายกิตติมนต์ ณะทอง, นางสาวฐิติกรณ์ คีตาชีวะ, นางสาวพัชรินทร์ อ่ิมใจ 

   นายกษวรรษ ชุมนิรัตน์ 

     
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาและฝึกทักษะในสาระดังน้ี แผนภาพจุด  แผนภาพต้น-ใบ  ฮิสโทแกรม ค่ากลางของข้อมูล   
ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต  ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่
สัมพันธ์กับแบบ ด้าน-มุม-ด้าน  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กับแบบ มุม-ด้าน-มุม  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่
สัมพันธ์กับแบบ ด้าน-ด้าน-ด้าน  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กับแบบ มุม-มุม-ด้าน  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่
สัมพันธ์กับแบบ ฉาก-ด้าน-ด้าน  การนําไปใช้  เส้นขนานและมุมภายใน  เส้นขนานและมุมแย้ง  เส้นขนานกับ 
มุมภายนอกและมุมภายใน  เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม  ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับการให้เหตุผลทาง
เรขาคณิต  การสร้างและการให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้าง  การให้เหตุผลเก่ียวกับรูปสามเหลี่ยมและ 
รูปสี่เหลี่ยม  การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
สองตัวแปร        
 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป 
รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ แก้ปัญหา การให้เหตุผล และนําความรู้ ความคิด 
ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ 

 เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ  
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 

ตัวชี้วัด 

ค2.1  ม.2/2 

ค2.2  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/4 

ค.3.1  ม.2/1 

รวม 5 ตัวชี้วัด 
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

โรงเรียนสายนฎ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา        คณติศาสตร์ พืน้ฐาน 5 รหสัวิชา ค23101 
เวลาเรียน       3 ชั่วโมง/สปัดาห์ จํานวน 1.5 หน่วยกติ เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน    เพิ่มเติม 
ระดบัชัน้      มัธยมศึกษาปทีี ่3 
ผู้สอน        นางสาววิลาวัลย์ ทิมย้ายงาม  นายฐิติวัจน์ ละไมลขิสทิธิ์   
       นายณัฐวุฒิ ใจกล้า              นางสาวนภิาศริิ ใจชื่น 
                        นางสาวราตรี บญุโท            นายฉตัรภณ วรรธนะวุฒ ิ
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description) 
  ศึกษา และฝึกทักษะกระบวนการอันได้แก่ อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
การหาคําตอบของโจทย์ปัญหา การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง การแยกตัวประกอบของ 
พหุนามโดยวิธีการดึงร่วม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกําลังสอง การแยก 
ตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้วิธีกําลังสองสมบูรณ์ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มี
สัมประสิทธ์ิเป็นจํานวนเต็ม สมการกําลังสองตัวแปรเดียว การแก้สมการกําลังสองโดยวิธีแยกตัวประกอบ  
พหุนามดีกรีสอง การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับสมการกําลังสอง ความคล้าย บอกสมบัติของการคล้ายกันของ 
รูปสามเหลี่ยม และบอกเง่ือนไขที่ทําให้รูปสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกัน กราฟของฟังก์ชันกําลังสอง สถิติแผนภาพ
กล่อง โดยจัดประสบการณ์ที่ตัวผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฎิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนา
ทักษะ/กระบวนการการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และ 
นําประสบการณ์ด้านความรู้ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจําวัน
อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งทําให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 
มาตรฐาน / ตวัชี้วัด 
ค 1.2 ม.3/1, ม.3/2 
ค 1.3 3/1, ม.3/2, ม.3/3 
ค 2.1 3/1, ม.3/2 
ค 2.2 3/1 
ค 3.1 3/1 
 
รวม 9 ตัวชี้วัด 
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์ พืน้ฐาน 6   รหัสวิชา ค23102    

เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.5 หน่วยกิต เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผู้สอน   นางสาววิลาวัลย์  ทิมย้ายงาม  นายฐิติวัจน์  ละไมลิขสิทธ์ิ    นายณัฐวุฒิ  ใจกล้า 
             นางสาวนิภาศิริ  ใจช่ืน    นางสาวราตรี  บุญโท   นายฉัตรภณ  วรรธนะวุฒิ        
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
ศึกษา และฝึกทักษะกระบวนการอันได้แก่ ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร อ่านและแปลความหมาย

ของกราฟของระบบสมการ แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร นําระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้
แก้ปัญหาและตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได้ วงกลม ทฤษฎีเก่ียวกับมุมในส่วนของวงกลม  
เส้นสัมผัส คอร์ดของวงกลม พีระมิด กรวย และทรงกลม อธิบายลักษณะและสมบัติของพีระมิด กรวย และ 
ทรงกลม หาพ้ืนที่ผิวและหาปริมาตรของ พีระมิด กรวย และทรงกลม  เปรียบเทียบหน่วยความจุหรือหน่วย
ปริมาตรในระบบเดียวกันหรือต่างระบบ เลือกใช้หน่วยการวัดเก่ียวกับความจุหรือปริมาตรได้อย่างเหมาะสม  
ใช้ความรู้เก่ียวกับพ้ืนที่ พ้ืนที่ผิวและปริมาตร ความน่าจะเป็น หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลอง
สุ่มที่ผลแต่ละตัวมีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นเท่าๆกัน อัตราส่วนตรีโกณมิติ ความหมายของอัตราส่วนตรีโกณมิติ 
อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมแหลม   

โดยจัดประสบการณ์ที่ตัวผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฎิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนา
ทักษะ/กระบวนการการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และ 
นําประสบการณ์ด้านความรู้ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจําวัน
อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งทําให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 

ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

ค   1.3    ม.3/3 

ค   2.1    ม.3/1, ม.3/2 

ค   2.2    ม.3/2, ม3/3 

ค   3.2    ม.3/2 
 

รวม 6 ตัวชี้วัด 
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนคณิตศาสตร ์ รหัสวิชา ค21205  
เวลาเรียน            2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน   นางสาวปาณฐัฐา  ขุนรักษา และ นางรัตติกาล  ถาวรไพบูลย์เจรญิ 
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  

ศึกษาและฝึกทักษะในการคิดคํานวณและความคิดสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปน้ี การแนะนําโปรแกรม 
Geometer’s  Sketchpad ได้แก่ เครื่องมือและเมนูของโปรแกรม การสร้างพ้ืนฐานเรขาคณิต โดยใช้วงเวียน
และเส้นตรง พร้อมทั้งสํารวจสมบัติทางเรขาคณิต การสร้าง  สร้างรูปเรขาคณิต ได้แก่ รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม 
โดยใช้เครื่องมือโปรแกรม GSP และสํารวจสมบัติของรูปเรขาคณิตน้ันๆ การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
GSP เพ่ือการเรียนคณิตศาสตร์ เพ่ือสร้างสรรค์ช้ินงาน โดยใช้ความรู้พ้ืนฐาน เช่น การสร้าง Tessellation โดยใช้
การแปลงทางเรขาคณิต การสร้างกราฟ การคํานวณ  ความยาว พ้ืนที่  เป็นต้น 

โดยจัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)  
ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง และสํารวจสมบัติทางเรขาคณิต โดยร่วมกันอภิปราย เพ่ือให้เกิด
ความสามารถที่จะนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ เน้นที่ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
คือการแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และ 
การคิดสร้างสรรค์ 
 รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็นระบบ ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
มีความมุ่งมั่นในการทํางาน และมีวิจารณญาณ การวัดและการประเมินผลอย่างหลากหลาย และประเมินตาม
สภาพจริงให้สอดคล้องกับเน้ือหาและทักษะที่ต้องการวัด  

ผลการเรียนรู ้
1. รู้และใช้เครื่องมือของโปรแกรม GSP ได้ 
2. สร้างรูปเรขาคณิตและบอกข้ันตอนการสร้างส่วนของเส้นตรง แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง สร้างมุม 

แบ่งครึ่งมุม และสร้างเส้นต้ังฉากโดยใช้โปรแกรม GSP ได้ 
3. นําการสร้างพ้ืนฐานไปสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่ายได้ 
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้โปรแกรม  GSP ได้ 

รวม 4 ผลการเรียนรู ้
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์  รหัสวิชา ค21203   
เวลาเรียน           2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน   นางสาวปาณฐัฐา  ขุนรักษา และ นางรัตติกาล  ถาวรไพบูลย์เจรญิ 
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาและฝึกทักษะในการคิดคํานวณ ในสาระต่อไปน้ี  รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของ
โพลยา (Polya)  ประกอบด้วย ขั้นทําความเข้าใจปัญหา  ขั้นวางแผนแก้ปัญหา  ขั้นดําเนินการตามแผน และ 
ขั้นตรวจสอบผล ยุทธวิธีแก้ปัญหา การค้นหาแบบรูป การสร้างตาราง การเขียนภาพหรือแผนภาพ  
การแจกแจงกรณีที่ เ ป็น ไปไ ด้ทั้ งหมด   การคาด เดาและตรวจสอบ   การทํ า งานแบบย้ อนกลับ   
การเขียนสมการ  การเปลี่ยนมุมมอง การแบ่งเป็นปัญหาย่อย และการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา   
การแก้ปัญหาด้านคณิตศาสตร์และเน้ือหาอ่ืนๆ  การประยุกต์ใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม    
 เพ่ือให้เกิดความสามารถที่จะนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นที่ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ คือ การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 
 รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็นระบบ ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
มีความมุ่งมั่นในการทํางาน และมีวิจารณญาณ การวัดและการประเมินผลอย่างหลากหลาย และประเมินตาม
สภาพจริงให้สอดคล้องกับเน้ือหาและทักษะที่ต้องการวัด  
 

ผลการเรียนรู ้
1. แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาได้ 
2. นํายุทธวิธีแก้ปัญหาแบบต่างๆไปใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
3. สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  และอธิบายกระบวนการแก้ปัญหานั้นๆได้ 

รวม 3 ผลการเรียนรู ้
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา    คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1   รหัสวิชา ค 21201    

เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ผู้สอน   ครูกรวีร์  ขาวดี , ครูจิดาภา  พันธุ์วรรณ์ , ครูปาณัฐฐา ขุนรักษา , 
                              ครูทิพรดา  สุขมาตย์, ครูรัตติกาล ถาวรไพบูลย์เจริญ 
 

คําอธิบายรายวิชา (Course description)  
ศึกษาและฝึกทักษะการคํานวณ (บวก ลบ คูณและหาร) ทั้งจํานวนนับ ทศนิยม และเศษส่วน  

การคิดเลขเร็ว การหาห.ร.ม. และ ค.ร.น. การมองภาพหน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ การมองภาพด้านหน้า 
ด้านข้าง และภาพด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

จัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ อันได้แก่  
การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนําเสนอ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
การคิดวิเคราะห์ และการเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ เป็นการพัฒนาพ้ืนฐานเดิมและความรู้จาก
ระดับช้ันประถมศึกษาของผู้เรียนให้ดีย่ิงขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น
ไป เน่ืองจากพ้ืนฐานความรู้ของนักเรียนเป็นสิ่งสําคัญในการเรียนรู้เรื่องใหม่ นอกจากน้ียังเป็นการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ในระดับที่กว้าง และลึกซึ้งกว่าปกติ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และ
กระบวนการคิดที่หลากหลาย  

ให้นักเรียนมีคุณลักษณะในการเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็น
ระบบระเบียบ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง  

 

ผลการเรียนรู ้
1. นักเรียนสามารถหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หาร ของจํานวนนับได้ถูกต้องและรวดเร็ว 
2. นักเรียนสามารถแสดงกระบวนการในการบวก ลบ คูณ หาร ของจํานวนนับได้ถูกต้อง 
3. นักเรียนสามารถแสดงกระบวนการในการบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยมได้ถูกต้อง 
4. นักเรียนสามารถหาผลบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและตัวส่วนต่างกัน 
5. นักเรียนสามารถหาผลคูณและผลหารเศษส่วนได้ถูกต้อง 
6. นักเรียนสามารถแยกตัวประกอบและหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจํานวนนับ 
7. นักเรียนสามารถบอกลักษณะของหน้าตัดที่ได้จากการตัดรูปเรขาคณิตสามมิติ 
8. นักเรียนสามารถเขียนภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

รวม 8   ผลการเรียนรู ้
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา    คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2   รหัสวิชา ค 21202    
เวลาเรียน           2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน   ครูกรวีร์  ขาวดี , ครูจิดาภา  พันธุ์วรรณ์ , ครูปาณัฐฐา ขุนรักษา , 
                              ครูทิพรดา  สุขมาตย์, ครูรัตติกาล ถาวรไพบูลย์เจริญ 
 

คําอธิบายรายวิชา (Course description)  
ศึกษาและฝึกทักษะการคํานวณ (บวก ลบ คูณและหาร) เทคนิคการคํานวณแบบลัด และการตรวจ

คําตอบการบวกและการคูณของจํานวนเต็ม คําถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนําเสนอข้อมูล และการ
แปลความหมายข้อมูล โดยการจัดประสบการณ์ กิจกรรมหรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคํานวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร  
การสื่อความหมาย และการนําเสนอ 

จัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ อันได้แก่ 
 การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนําเสนอ การคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ และการเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์  เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มี
ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ในระดับที่กว้าง และลึกซึ้งกว่าปกติ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และ
กระบวนการคิดที่หลากหลาย และทักษะที่เป็นรากเหง้าของความสามารถด้านคณิตศาสตร์มากกว่าที่จะเน้น
เน้ือหาที่ปรากฏในแบบเรียนปกติ 

ให้นักเรียนมีคุณลักษณะในการเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็น
ระบบระเบียบ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง  
 

ผลการเรียนรู้ 

1.  นักเรียนสามารถบวกจํานวนหลายจํานวนได้อย่างแม่นยําและรวดเร็ว 
2.  นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์จากการบวกกันของจํานวนเต็มได้ 
3.  นักเรียนสามารถคูณจํานวนได้อย่างแม่นยําและรวดเร็วด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
4.  นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์จากการคูณกันของจํานวนเต็มได้ 
5.  นักเรียนสามารถสร้างคําถามทางสถิติที่สอดคล้องกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่สนใจได้ 
6.  นักเรียนสามารถระบุวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถนําไปตอบคําถามทางสถิติได้    
7.  นักเรียนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือตอบคําถามทางสถิติโดยใช้วิธีที่เหมาะสมได้    
8.  นักเรียนสามารถนําเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแท่ง กราฟเส้น และแผนภูมิรูปวงกลม 

รวม 8   ผลการเรียนรู ้
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 

………………………………………………………………………………… 
 

ชื่อวิชา  การพิสูจน์และการให้เหตุผล  รหัสวิชา ค 22204    

เวลาเรียน           2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ผู้สอน   นางสาวนิภาศริิ  ใจชื่น  ,  นางสาวสพุรรษา  แก้วศรีวงค ์
 

คําอธิบายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาและฝึกทักษะในการคิดคํานวณ การให้เหตุผล การแก้ปัญหา และการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์และ
การให้เหตุผล บอกความหมายของประพจน์ได้ แยกแยะประโยคที่เป็นหรือไม่เป็นประพจน์ได้ รู้จักตัวเช่ือมของ
ประพจน์ สามารถเขียนตารางค่าความจริง หาค่าความจริงของประพจน์ย่อยหรือรวมได้ สามารถสร้างตารางค่า
ความจริงได้ สามารถตรวจสอบประพจน์ที่สมมูลกันโดยสร้างตารางค่าความจริงหรือใช้รูปแบบที่สมมูลกัน และ
พิสูจน์สัจนิรันดร์ของประพจน์ 

จัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพ่ือให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผล 
สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนําเสนอ สามารถเช่ือมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

รวมท้ังเพ่ือให้นักเรียนสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีการทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบรอบคอบ  
มีความเช่ือมั่นในตนเอง  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  ตระหนักในคุณค่าและ มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร ์

  

ผลการเรียนรู ้
1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถบอกว่าข้อความใดเป็นประพจน์ สามารถเช่ือมประพจน์ หาค่าความจริง 

 ของประพจน์ย่อยและประพจน์เชิงประกอบได้ 

 2.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถสร้างตารางค่าความจริงของประพจน์เชิงประกอบได้ 

 3.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถตรวจสอบประพจน์ที่สมมูลกันโดยวิธีการสร้างตารางค่าความจริงกับ 
 รูปแบบได้ 

 4. เพ่ือให้นักเรียนสามารถตรวจสอบประพจน์ว่าเป็นสัจนิรันดร์โดยวิธีการสร้างตารางค่าความจริงกับ 
 รูปแบบได้ 

 5. เพ่ือให้นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพเวนน์ออยเลอร์และให้เหตุผลในการตัดสินใจได้ 
 

รวม  5  ผลการเรียนรู ้
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  การทดลองทางคณิตศาสตร ์  รหัสวิชา ค 22203    

เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ผู้สอน   นางสาวนิภาศริิ  ใจชื่น  ,  นางสาวสพุรรษา  แก้วศรีวงค ์
 

คําอธิบายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาและฝึกทักษะในการคิดคํานวณ การให้เหตุผล การแก้ปัญหา และการทดลองทางคณิตศาสตร์ 
เรื่องการแบบรูป การมีความคิดสร้างสรรค์ในการหาแบบรูปที่มีกฎเกณฑ์ การหาแบบรูปต่อไป การหาแบบรูปใน
ลําดับที่กําหนดให้ โดยการใช้สิ่งของหรือกฎต่างๆในการหา การหาลําดับของตัวเลขของพจน์ที่กําหนดให้  
การหาพจน์ทั่วไปของลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต การให้เหตุผล และความน่าจะเป็น 

จัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพ่ือให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผล 
สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนําเสนอ สามารถเช่ือมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

รวมท้ังเพ่ือให้นักเรียนสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีการทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบรอบคอบ  
มีความเช่ือมั่นในตนเอง  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  ตระหนักในคุณค่าและ มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร ์

  

ผลการเรียนรู ้
 1.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถหารูปถัดไป หรือแบบรูปที่กําหนดให้ได้และลําดับทั่วไป 

 2.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถหาลําดับที่กําหนดให้และลําดับทั่วไปของลําดับเลขคณิตและเรขาคณิตได้ 

 3.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถคํานวณหาความน่าจะเป็นเบ้ืองต้นโดยให้หลักการคูณและหลักการบวกได้ 

 4.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถอธิบายและสรุปผลการให้เหตุผลแบบอุปนัย,นิรนัยได้ 
 

รวม  4  ผลการเรียนรู ้
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
 

ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3  รหัสวิชา ค 22201    

เวลาเรียน          2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ผู้สอน   นางสาวพัชรินทร์  อ่ิมใจ  , นางสาวฐิติกรณ์  คีตาชีวะ , นายกิตตมนต์  ณะทอง 

                              นายกษวรรษ  ชุมนิรัตน์ 

     
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาทฤษฎีบทพีทาโกรัส  บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส  จํานวนตรรกยะ  จํานวนอตรรกยะ   
รากที่สอง  รากที่สาม  พ้ืนที่ผิวและปริมาตรของปริซึม  พ้ืนที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก  การเลื่อนขนาน   
การสะท้อน  การหมุน  การดําเนินการของเลขยกกําลัง  สมบัติอ่ืนๆของเลขยกกําลัง  การบวกและการลบ 
เอกนาม  การบวกและการลบพหุนาม  การคูณพหุนาม  และการหารพหุนามด้วยเอกนาม 

 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป 
รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ แก้ปัญหา การให้เหตุผล และนําความรู้ ความคิด 
ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ 

 เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ  
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 

ผลการเรียนรู ้
 1.  ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการให้เหตุผลและแก้ปัญหา          
 2.  จําแนกจํานวนจริงที่กําหนดให้ และยกตัวอย่างจํานวนตรรกยะและจํานวนอตรรกยะ อธิบายและ
ระบุรากที่สองและรากที่สามของจํานวนจริง 

 3.  ใช้ความรู้เก่ียวกับความยาวและพ้ืนที่แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ    
 4.  อธิบายผลท่ีเกิดขึ้นจากการหารากที่สองและรากท่ีสามของจํานวนเต็ม เศษส่วน และทศนิยม  
บอกความสัมพันธ์ของการยกกําลังกับการหารากของจํานวนจริง 

 5.  อธิบายผลท่ีเกิดขึ้นจากการหารากที่สองและรากท่ีสามของจํานวนเต็ม เศษส่วน และทศนิยม  
บอกความสัมพันธ์ของการยกกําลังกับการหารากของจํานวนจริง 

 6.  เข้าใจหลักการ การดําเนินการของพหุนามและใช้พหุนามในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร ์
 

รวม 6 ผลการเรียนรู ้
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4  รหัสวิชา ค 22202    

เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ผู้สอน   นางสาวพัชรินทร์  อ่ิมใจ  , นางสาวฐิติกรณ์  คีตาชีวะ , นายกิตตมนต์  ณะทอง 

                              นายกษวรรษ  ชุมนิรัตน์ 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาแผนภาพจุด  แผนภาพต้น-ใบ  ฮิสโทแกรม ค่ากลางของข้อมูล  ความเท่ากันทุกประการของรูป
เรขาคณิต   ความเท่ า กันทุกประการของรูปสามเหลี่ ยม   รูปสามเหลี่ ยมสองรูปที่ สัม พันธ์ กับแบบ  
ด้าน-มุม-ด้าน  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กับแบบ มุม-ด้าน-มุม  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กับแบบ 
ด้าน-ด้าน-ด้าน  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กับแบบ มุม-มุม-ด้าน  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กับแบบ 
ฉาก-ด้าน-ด้าน  การนําไปใช้  เส้นขนานและมุมภายใน  เส้นขนานและมุมแย้ง  เส้นขนานกับมุมภายนอกและ 
มุมภายใน  เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม  ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการให้เหตุผลทางเรขาคณิต  การสร้างและการ
ให้เหตุผลเก่ียวกับการสร้าง  การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม  การแยกตัวประกอบของ 
พหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปร        
 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป 
รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ แก้ปัญหา การให้เหตุผล และนําความรู้ ความคิด 
ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ 

 เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ  
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

ผลการเรียนรู ้
 1.  เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนําเสนอข้อมูลและวิเครําะห์ข้อมูลจากแผนภาพ  จุด แผนภาพ  
 ต้น – ใบ ฮิสโทแกรม และค่ากลางของข้อมูล และแปลความหมายผลลัพธ์ รวมทั้งนําสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 2.  เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา 
ในชีวิตจริง 

 3. นําความรู้เก่ียวกับสมบัติของเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยมไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
 4. ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเคร่ืองมือ เช่น วงเวียนและสันตรง เพ่ือสร้างรูปเรขาคณิตตลอดจน 
นําความรู้เก่ียวกับ การสร้างน้ีไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

 5. เข้าใจหลักการการดําเนินการของพหุนามและใช้พหุนามในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เข้าใจและ 
ใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองในการแก้ปัญหําคณิตศาสตร ์
 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  โครงงานคณิตศาสตร์   รหัสวิชา ค 23204    
เวลาเรียน          2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน   นางสาวอุไรวรรณ  กล้าผจัญ  ,  นายกิตติมนต์  ณะทอง 
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  

ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการคิดเก่ียวกับหลักการของกิจกรรมสะเต็มศึกษา โดยใช้การบูรณาการหลักการทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ความรู้เก่ียวกับโครงงานคณิตศาสตร์ คุณค่าของกิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์ ขั้นตอนการทําโครงงานคณิตศาสตร์ การเลือกหัวข้อเรื่องโครงงานคณิตศาสตร์ 
การศึกษาเอกสารหรือแหล่งข้อมูลอ่ืน  ๆที่เก่ียวข้องกับโครงงานคณิตศาสตร์ การออกแบบการศึกษาค้นคว้าและวางแผนเขียน
เค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์ การเขียนรายงาน การประเมินผลและการนําเสนอโครงงานคณิตศาสตร์  

จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ ทดลองและสรุปผล เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดคํานวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนําประสบการณ์ด้าน
ความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง  ๆและใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์  

รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรับผิดชอบ มีความเพียร
พยายาม และมีวิจารณญาณ ใช้การวัดผลและการประเมินผลอย่างหลากหลาย และประเมินตามสภาพจริงครอบคลุมทักษะ 
ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 

ผลการเรียนรู ้

1. เข้าใจหลักการของกิจกรรมสะเต็ม 
2. เข้าใจหลักการบูรณาการความรู้และทกัษะ 
3. สร้างนวัตกรรมหรือช้ินงานที่นําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนหรือชีวิตประจําวัน 
4. บอกความหมาย อธิบายองค์ประกอบ อธิบายถึงคุณค่าของโครงงาน 
5. อธิบายความหมาย ยกตัวอย่าง และจําแนกประเภทของโครงงานแต่ละประเภท 
6. อธิบายลําดับขั้นตอนในการทําโครงงาน 
7. ระบุหัวข้อและเขียนเค้าโครงของโครงงาน 
8. อธิบายที่มาของปัญหาที่จะศึกษาค้นคว้าและเกณฑ์ในการเลือกปัญหาในการทําโครงงาน 
9. บอกแหล่งข้อมูล รายละเอียดของแหล่งข้อมูลและจดบันทึกข้อมูลที่สนใจทําโครงงาน 
10. คิดเรื่อง เลือกหัวข้อเรื่องและต้ังช่ือโครงงานได้อย่างเหมาะสม 
11. เขียนรายงานโครงงานได้สมบูรณ์และถูกต้อง 
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12. บอกเกณฑ์การประเมินโครงงาน 
13. นําเสนอผลงานโครงงานและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับผลงานโครงงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 

รวม  13  ผลการเรียนรู ้
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัย  รหัสวิชา ค 23203    

เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผู้สอน   นางสาวอุไรวรรณ  กล้าผจัญ  ,  นายกิตติมนต์  ณะทอง 
 

คําอธิบายรายวิชา (Course description)  
ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการคิดเก่ียวกับแนวคิดพ้ืนฐานทางสถิติ  การเก็บรวบรวมข้อมูล   

การนําเสนอข้อมูล  การวัดค่ากลางของข้อมูล  การวัดตําแหน่งที่ของข้อมูล  
จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ ทดลองและสรุปผล เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะ

กระบวนการในการคิดวิเคราะห์ คิดคํานวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ใน
ชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์  

รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรับผิดชอบ  
มีความเพียรพยายาม และมีวิจารณญาณ ใช้การวัดผลและการประเมินผลอย่างหลากหลาย และประเมินตาม
สภาพจริงครอบคลุมทักษะทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 

ผลการเรียนรู ้
1. เข้าใจกระบวนการทางสถิติ  
2. นําวิธีการทางสถิติไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ  
3. นําความรู้ทางสถิติไปใช้ในงานวิจัยขั้นพ้ืนฐาน และในชีวิตประจําวัน 

รวม  3  ผลการเรียนรู ้
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
 

ชื่อวิชา     คณิตศาสตรเ์พิม่เติม 5 รหัสวิชา ค23201    

เวลาเรียน           2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผู้สอน  นายฐิติวัจน์    ละไมลิขสิทธ์ิ,  นายณัฐวุฒิ  ใจกล้า,      นางสาวนิภาศิริ  ใจช่ืน 
  นางสาวราตรี  บุญโท,        นายฉัตรภณ  วรรธนะวุฒิ, นางสาววิลาวัลย์  ทิมย้ายงาม 
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
ศึกษา และฝึกทักษะกระบวนการอันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย

ทางคณิตศาสตร์ การนําเสนอ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ และการเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ  
ทางคณิตศาสตร์  ในสาระความรู้ต่อไปน้ี อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แก้ปัญหา
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบของพหุนามท่ีมีดีกรีสูงกว่าสอง โดยใช้วิธีดึงตัวร่วม ผลต่างกําลัง
สอง กําลังสองสมบูรณ์ สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้พหุนามดีกรีสอง การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับสมการ
กําลังสอง ความคล้าย สมบัติของความคล้าย กราฟของฟังก์ชันกําลังสอง สถิติ และแผนภาพกล่อง 

โดยจัดประสบการณ์ที่ตัวผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนา
ทักษะ/กระบวนการการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนํา
ประสบการณ์ด้านความรู้ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจําวัน
อย่างสร้างสรรค์  

อีกทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานได้อย่างเป็นระบบระเบียบ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 

ผลการเรียนรู ้
1. เข้าใจและใช้สมบัติของการไม่เท่ากันเพ่ือวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
2. เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
3. ประยุกต์ใช้สมการกําลังสองตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
4. เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมทีค่ล้ายกันในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
5. เข้าใจและใช้ความรู้เก่ียวกับฟังก์ชันกําลังสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
6. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนําเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพกล่อง และแปลความหมาย

ผลลัพธ์ รวมทัง้นําสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 
รวม 6 ผลการเรียนรู ้
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา     คณิตศาสตรเ์พิม่เติม 6 รหัสวิชา ค23202    

เวลาเรียน         2 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้     ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 

ผู้สอน                นายฐิติวัจน์  ละไมลิขสทิธ์ิ     นายณัฐวุฒิ  ใจกล้า    นางสาวนิภาศิริ  ใจช่ืน    
    นางสาวราตรี  บุญโท          นายฉัตรภณ  วรรธนะวุฒิ     นางสาววิลาวัลย์  ทิมย้ายงาม 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
ศึกษา และฝึกทักษะกระบวนการอันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย

ทางคณิตศาสตร์ การนําเสนอ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ และการเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ  
ทางคณิตศาสตร์  ในสาระความรู้ต่อไปน้ี ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร อ่าน และแปลความหมาย แก้ระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร นําไปใช้ในการแก้ปัญหา วงกลม ทฤษฎีเก่ียวกับวงกลม เส้นสัมผัส คอร์ดของวงกลม 
พีระมิด กรวย และทรงกลม พ้ืนที่ผิว ปริมาตร และการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ความน่าจะเป็น การ
ทดลองสุ่ม ใช้ความรู้คาดการณ์เหตุการณ์ อัตราส่วนตรีโกณมิติ อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมแหลม และการ
นําไปใช้แก้ปัญหา 

โดยจัดประสบการณ์ที่ตัวผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฎิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนา
ทักษะ/กระบวนการการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนํา
ประสบการณ์ด้านความรู้ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจําวัน
อย่างสร้างสรรค์  

อีกทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานได้อย่างเป็นระบบระเบียบ ใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน 
มีความรอบคอบ มีความรับผดิชอบ มีวิจารณญาณ และมคีวามเช่ือมั่นในตนเอง 

ผลการเรียนรู ้
1. ประยุกต์ใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
2. เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
3. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพ้ืนที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ 

ปัญหาในชีวิตจริง 
4. ประยุกต์ใช้ความรู้ เรื่องปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ 

ปัญหาในชีวิตจริง 
5. เข้าใจเก่ียวกับการทดลองสุ่มและนําผลที่ได้ไปหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
6. เข้าใจและใช้ความรู้เก่ียวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

รวม 6 ผลการเรียนรู ้
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คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 1   รหัสวิชา ค31101    
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สปัดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พื้นฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้สอน   นายฉัตรภณ    วรรธนะวุฒิ นายรณชัย   มาเจริญทรัพย์ 
   นางสาวราตรี  บุญโท  นางสาววิลาวัลย์  ทิมย้ายงาม 
   นายกิตติมนต์ ณะทอง  นายกษวรรษ  ชุมนิรัตน์ 
   นายฐิติวัจน์ ละไมลิขสิทธ์ิ 
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  

ศึกษา  ฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสาระต่อไปน้ี  เซต การเขียนเซต เซตจํากัดและเซต
อนันต์ เซตที่เท่ากัน เอกภพสัมพัทธ์ สับเซต การเขียนแผนภาพเวนน์แทนเซต ยูเนียน อินเตอร์เซกชันและคอม
พลีเมนต์ของเซต จํานวนสมาชิกของเซตจํากัด การแก้โจทย์ปัญหาที่เก่ียวกับจํานวนสมาชิกของเซต ตรรกศาสตร์
เบ้ืองต้น ประพจน์ การเช่ือมประพจน์ นิเสธของประพจน์ การเช่ือมประพจน์ด้วยตัวเช่ือม “และ”  การเช่ือม
ประพจน์ด้วยตัวเช่ือม “หรือ”  การเช่ือมประพจน์ด้วยตัวเช่ือม “ถ้า...แล้ว...” การเช่ือมประพจน์ด้วยตัวเช่ือม 
“ก็ต่อเมื่อ” 

โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะ
และกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ 

ซึ่งทําให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ  

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
ค 1.1 ม.4/1   
 
รวม 1 ตัวชี้วัด 
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 2   รหัสวิชา ค31102    
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สปัดาห์    จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              

สถานภาพรายวิชา  พื้นฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้สอน   นายฉัตรภณ    วรรธนะวุฒิ นายรณชัย   มาเจริญทรัพย์ 
   นางสาวราตรี  บุญโท  นางสาววิลาวัลย์  ทิมย้ายงาม 
   นายกิตติมนต์ ณะทอง  นายกษวรรษ  ชุมนิรัตน์ 
   นายฐิติวัจน์ ละไมลิขสิทธ์ิ 
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  

ศึกษา  ฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสาระต่อไปน้ี  หลักการนับเบ้ืองต้น หลักการบวก
และหลักการคูณ การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด การจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่าง
ทั้งหมด  ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็น 

โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ  
การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะ
และกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ 

ซึ่งทําให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ  

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
ค 3.2 ม.4/2   

 ค 3.2 ม.4/3  
 
รวม 2 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 3  รหัสวิชา ค32101  
เวลาเรียน                  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พื้นฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
น ผู้สอน   นางสาวจิดาภา   พันธุ์วรรณ ์   นายณัฐวุฒิ  ใจกล้า 

   นางสาวอุไรวรรณ กล้าผจัญ นางสาวพัชรนิทร์  อ่ิมใจ 
   นางสาวทพิรดา   ลุขมาตย์ นางสาวกรวีร ์   ขาวด ี

คําอธบิายรายวิชา (Course description) 
ศึกษาเกี่ยวกับรากที่ n ของจํานวนจริง เลขยกกําลังที่มีเลขช้ีกําลังเป็นจํานวนตรรกยะ ความสัมพันธ์และ

ฟังก์ชัน กราฟของความสัมพันธ์และฟังก์ชัน กราฟของสมการและอสมการและการนําไปใช้ ฟังก์ชันเชิงเส้น 
ฟังก์ชันกําลังสอง ฟังก์ชัน เอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันขั้นบันได  

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า  
ฝึกทักษะ โดยการ ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ  
การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมาย ทางคณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด 
ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ใน ชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์  

รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์สามารถทํางานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ 
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเช่ือมั่นในตนเอง การวัดและประเมินผล 
ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเน้ือหาและทักษะที่ต้องการวัด 

ตัวชี้วัด  
ค 1.1 ม.5/1  
ค 1.2 ม.5/1  

รวม 2 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 4  รหัสวิชา ค32102  
เวลาเรียน                  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พื้นฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
น นางสาวจิดาภา   พันธุ์วรรณ ์   นายณัฐวุฒิ  ใจกล้า 

นางสาวอุไรวรรณ กล้าผจัญ นางสาวพัชรนิทร์  อ่ิมใจ 
นางสาวทพิรดา   ลุขมาตย์ นางสาวกรวีร ์   ขาวด ี

คําอธบิายรายวิชา (Course description) 
ศึกษาเก่ียวกับความหมายของลําดับ การหาพจน์ทั่วไปของลําดับ จํากัด ลําดับเลขคณิต ลําดับเรขาคณิต 

อนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต ดอกเบ้ียคงต้น ดอกเบ้ียทบต้น มูลค่าของเงิน ค่ารายงวด  
โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึก

ทักษะ โดยการ ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล การสื่อความหมาย ทางคณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ใน ชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์  

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์สามารถทํางานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ 
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเช่ือมั่นในตนเอง  
 

ตัวชี้วัด 

ค 1.2 ม.5/2  
ค 1.3 ม.5/1  
 

รวม 2 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 5  รหัสวิชา ค33101    

เวลาเรียน           2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พื้นฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ผู้สอน   นางสาวฐิติกรณ์   คีตาชีวะ    ,    นางสาวนิภาศริิ   ใจชื่น 

   นายสาวปาณฐัฐา   ขุนรักษา  ,    นายวิทวัส   สวัสด์ิปญัญาโชติ 

   นายกษวรรษ  ชุมนิวัฒน ์          
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาและฝึกทักษะในสาระเก่ียวกับ สถิติ ข้อมูล ตําแหน่งที่ของข้อมูล ค่ากลาง (ฐานนิยม มัธยฐาน 
ค่าเฉล่ียเลขคณิต) ค่าการกระจาย (พิสัย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน) การนําเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ การแปลความหมายของค่าสถิติ เซต ความรู้เบ้ืองต้นและสัญลักษณ์พ้ืนฐานเกี่ยวกับเซต ยูเนียน 
อินเตอร์เซกชัน และคอมพลีเมนต์ของเซต ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น ประพจน์และตัวเช่ือม (นิเสธ และ หรือ ถ้า...
แล้ว...  ก็ต่อเมื่อ) เลขยกกําลัง รากทื่ n ของจํานวนจริง เมื่อ n เป็นจํานวนนับที่มากกว่า 1 และเลขยกกลังที่มีเลข
ช้ีกําลังเป็นจํานวนตรรกยะ 

  โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ วางแผนแก้ปัญหาและ
เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง การสื่อสาร
และการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ในการใช้รูป ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสารสื่อ
ความหมาย สรุปผล และนําเสนอได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน การเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาต่างๆ 
หรือศาสตร์อ่ืนๆ และนําไปใช้ในชีวิตจริง การให้เหตุผล รับฟังและให้เหตุผลสนับสนุนหรือโต้แย้งเพ่ือนําไปสู่การ
สรุป โดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ การคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการขยายแนวคิดที่มีอยู่เดิม
หรือสร้างแนวคิดใหม่เพ่ือปรับปรุงพัฒนาองค์ความรู้  
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทําความเข้าใจหรือสร้างกรณีทั่วไปโดยใช้ความรู้ที่
ได้จากการศึกษากรณีตัวอย่างหลายๆ กรณี มองเห็นว่าสามารถใช้คณิตศาสตร์แก้ปัญหาในชีวิติจริงได้ มีความมุ
มานะในการทําความเข้าใจปัญหาและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สร้างเหตุผลเพ่ือสนับสนุนแนวคิดของตนเอง
หรือโต้แย้งแนวคิดของผู้อ่ืนอย่างสมเหตุสมผล ค้นหาลักษณะที่เกิดขึ้นซ้ําๆ และประยุกต์ใช้ลักษณะดังกล่าวเพ่ือ
ทําความเข้าใจหรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
 

 ตัวชี้วัด  
1. ค 1.1 ม.4/1  
2. ค 1.1 ม.5/1  
3. ค 3.1 ม.6/1  

รวม 3 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
 

ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 6  รหัสวิชา ค33102    

เวลาเรียน           2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พื้นฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ผู้สอน   นางสาวฐิติกรณ์   คีตาชีวะ    ,    นางสาวนิภาศริิ   ใจชื่น 

   นายสาวปาณฐัฐา   ขุนรักษา  ,    นายวิทวัส   สวัสด์ิปญัญาโชติ 

   นายกษวรรษ  ชุมนิวัฒน ์          
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาและฝึกทักษะในสาระเก่ียวกับ ลําดับและอนุกรม ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต อนุกรมเลข
คณิตและอนุกรมเรขาคณิต ดอกเบ้ียและมูลค่าของเงิน ดอกเบ้ีย มูลค่าของเงิน ค่ารายงวด ฟังก์ชัน ฟังก์ชันและ
กราฟของฟังก์ชัน (ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันกําลังสอง ฟังก์ชันขั้นบันได ฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียล) หลักการนับ
เบ้ืองต้น หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น กรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด การจัดหมู่กรณีที่
สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

  โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ วางแผนแก้ปัญหาและ
เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง การสื่อสาร
และการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ในการใช้รูป ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสารสื่อ
ความหมาย สรุปผล และนําเสนอได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน การเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาต่างๆ 
หรือศาสตร์อ่ืนๆ และนําไปใช้ในชีวิตจริง การให้เหตุผล รับฟังและให้เหตุผลสนับสนุนหรือโต้แย้งเพ่ือนําไปสู่การ
สรุป โดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ การคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการขยายแนวคิดที่มีอยู่เดิม
หรือสร้างแนวคิดใหม่เพ่ือปรับปรุงพัฒนาองค์ความรู้  
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทําความเข้าใจหรือสร้างกรณีทั่วไปโดยใช้ความรู้ที่
ได้จากการศึกษากรณีตัวอย่างหลายๆ กรณี มองเห็นว่าสามารถใช้คณิตศาสตร์แก้ปัญหาในชีวิติจริงได้ มีความมุ
มานะในการทําความเข้าใจปัญหาและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สร้างเหตุผลเพ่ือสนับสนุนแนวคิดของตนเอง
หรือโต้แย้งแนวคิดของผู้อ่ืนอย่างสมเหตุสมผล ค้นหาลักษณะที่เกิดขึ้นซ้ําๆ และประยุกต์ใช้ลักษณะดังกล่าวเพ่ือ
ทําความเข้าใจหรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 

 
 ตัวชี้วัด  

ค 1.2 ม.5/1 , ค 1.2 ม.5/2 , ค 1.3 ม.5/1 , ค 3.2 ม.4/1 และ ค 3.2 ม.4/2  
รวม 5 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1       รหัสวิชา ค31201    
เวลาเรียน          3 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน  1.5  หน่วยกิต  เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
ผู้สอน   นางสาวราตรี  บุญโท  นายรณชัย  มาเจริญทรัพย์ 
                              นายกษวรรษ ชุมนิรัตน ์ นายฐิติวัจน ์ ละไมลขิสิทธิ ์

นายฉัตรภณ    วรรธนะวุฒิ     
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
          ศึกษาและวิเคราะห์โจทย์ในการคิดคํานวณ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหา เซต การดําเนินการระหว่าง
เซต การแก้ปัญหาโดยใช้เซต จํานวนจริง การเท่ากัน การบวก การลบ การคูณ และการหารในระบบจํานวนจริง
สมบัติต่าง ๆในระบบจํานวนจริง  การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว สมบัติการไม่เท่ากัน ช่วงและการแก้สมการ
และอสมการตัวแปรเดียว การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น ประพจน์ การหาค่า
ความจริงของประพจน์ การสร้างตารางค่าความจริงของประพจน์ รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน  การอ้าง
เหตุผลและความสมเหตุสมผล ข้อความท่ีมีตัวบ่งปริมาณและการหาค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่ง
ปริมาณ  สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ 2×2 และ 3×3 เมท
ริกซ์ผกผัน  การหาคําตอบของระบบสมการเชิงเส้น 
 โดยใช้กระบวนการสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติการจริง ฝึกทักษะ ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะ 
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ 

ซึ่งทําให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความ
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ  
 
ผลการเรียนรู ้

1. เข้าใจและใช้ความรู้เก่ียวกับเซต ในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
2. เข้าใจจํานวนจริง และใช้สมบัติของจํานวนจริงในการแก้ปัญหา 
3. แก้สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ และนําไปใช้ในการแก้ปัญหา 
4. แก้สมการและอสมการเศษสว่นของพหุนามตัวแปรเดียว และนําไปใช้ในการแก้ปัญหา 
5. แก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว และนําไปใช้ในการแก้ปัญหา 
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6. เข้าใจและใช้ความรู้เก่ียวกับตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น ในการสื่อสารสื่อความหมาย และอ้างเหตุผล 
7. เข้าใจความหมาย หาผลลัพธ์ของการบวกเมทริกซ ์การคูณเมทริกซ์กับจํานวนจริง การคูณระหว่าง

เมทริกซ ์และหาเมทริกซส์ลบัเปลี่ยนหาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ของ n × n เมื่อ n เป็นจํานวน
นับที่ไม่เกินสาม  

8.  หาเมทริกซผ์กผันของเมทริกซ์ 2×2 
9.   แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซผ์กผันและการดําเนินการตามแถว 

รวม 9 ผลการเรียนรู ้
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 

………………………………………………………………………………… 
 

ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2       รหัสวิชา ค31202    

เวลาเรียน          3 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน  1.5  หน่วยกิต เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 

ผู้สอน   นางสาวราตรี  บุญโท  นายกษวรรษ ชุมนิรัตน ์  

นายฐิติวัจน ์ ละไมลขิสิทธิ ์ นายฉัตรภณ    วรรธนะวุฒิ  
   

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
          ศึกษาและวิเคราะห์โจทย์ในการคิดคํานวณ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหา เรขาคณิตวิเคราะห์  ความรู้
เบ้ืองต้นเก่ียวกับเรขาคณิตวิเคราะห์  ภาคตัดกรวย หลักการนับเบ้ืองต้น  หลักการบวกและหลักการคูณ การเรียง
สับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมด 
การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด การจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด ทฤษฎี
บททวินาม ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็น กฎที่สําคัญบางประการของความ
น่าจะเป็น 

 โดยใช้กระบวนการสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติการจริง ฝึกทักษะ ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะ 
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์  

ซึ่งทําให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความ
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ  

 

ผลการเรียนรู ้
1. เข้าใจและใช้ความรู้เก่ียวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา 
2. เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู ่ในการแก้ปัญหา 
3. หาความน่าจะเป็นและนําความรู้เก่ียวกับความน่าจะเป็นไปใช้  

 

รวม 3 ผลการเรียนรู ้
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
 

ชื่อวิชา     คณิตศาสตรเ์พิม่เติม 3 รหัสวิชา ค32201    

เวลาเรียน           3 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ผู้สอน   นายณัฐวุฒิ    ใจกล้า       นางสาวอุไรวรรณ    กล้าผจัญ   

นางสาวจิดาภา   พันธุ์วรรณ์ นางสาวกรวีร ์      ขาวดี 
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
ศึกษา และฝึกทักษะกระบวนการ อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย

ทางคณิตศาสตร์ การนําเสนอ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ และการเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทาง
คณิตศาสตร์  ในสาระความรู้ต่อไปน้ี การบวก การลบ การคูณ การหารฟังก์ชัน ฟังก์ชันประกอบ ฟังก์ชันผกผัน 
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม สมการ
เอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน 
เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ  กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ 

โดยจัดประสบการณ์ที่ตัวผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนา
ทักษะ/กระบวนการการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนํา
ประสบการณ์ด้านความรู้ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจําวัน
อย่างสร้างสรรค์  

อีกทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานได้อย่างเป็นระบบระเบียบ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 

ผลการเรียนรู ้
1. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารฟังก์ชัน หาฟังก์ชันประกอบและฟังก์ชันผกผัน  
2. ใช้สมบัติของฟังก์ชันในการแก้ปัญหา 
3. เข้าใจลักษณะกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม และนําไปใช้ในการแก้ปัญหา 
4. แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม และนําไปใช้ในการแก้ปัญหา 
5. เข้าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ และนําไปใช้ในการแก้ปัญหา 
6. แก้สมการตรีโกณมิติ และนําไปใช้ในการแก้ปัญหา 
7. ใช้กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ ในการแก้ปัญหา 

รวม 7 ผลการเรียนรู ้
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
 

ชื่อวิชา     คณิตศาสตรเ์พิม่เติม 4 รหัสวิชา ค32202    

เวลาเรียน          3 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ผู้สอน   นายณัฐวุฒิ    ใจกล้า       นางสาวอุไรวรรณ    กล้าผจัญ   

นางสาวจิดาภา   พันธุ์วรรณ์ นางสาวกรวีร ์      ขาวดี 
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
ศึกษา และฝึกทักษะกระบวนการ อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย

ทางคณิตศาสตร์ การนําเสนอ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ และการเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทาง
คณิตศาสตร์  ในสาระความรู้ต่อไปน้ี ลําาดับจํากัดและลําาดับอนันต์ ลําดับเลขคณิตและลําาดับเรขาคณิต  ลิมิต
ของลําาดับอนันต์  อนุกรมจํากัดและอนุกรมอนันต์ อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต  ผลบวกอนุกรม
อนันต์  การนําความรู้เก่ียวกับลําาดับและอนุกรมไปใช้ ในการแก้ปัญหามูลค่าของเงินและค่ารายงวด ลิมิตและ
ความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน  อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 

โดยจัดประสบการณ์ที่ตัวผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนา
ทักษะ/กระบวนการการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนํา
ประสบการณ์ด้านความรู้ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจําวัน
อย่างสร้างสรรค์  

อีกทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานได้อย่างเป็นระบบระเบียบ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 

ผลการเรียนรู ้
1. ระบุได้ว่าลําดับที่กําหนดให้เป็นลําดับลู่เข้าหรือลู่ออก  
2. หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต 
3. หาผลบวกอนุกรมอนันต์ 
4. เข้าใจและนําความรู้เก่ียวกับลําดับและอนุกรมไปใช้ 
5. ตรวจสอบความต่อเน่ืองของฟังก์ชันที่กําหนดให้  
6. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตที่กําาหนดให้ และนําไปใช้แก้ปัญหา  
7. หาปริพันธ์ไม่จํากัดเขตและจํากัดเขตของฟังก์ชันพีชคณิตที่กําหนดให้ และนําไปใช้แก้ปัญหา 

รวม 7 ผลการเรียนรู ้
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5  รหัสวิชา ค33201   

เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.5 หน่วยกิต เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ผู้สอน   นางรัตติกาล ถาวรไพบลูย์เจริญ นางสาวสุพรรษา แก้วศรีวงค ์

   นายวิทวัส สวัสด์ิปัญญาโชติ นางสาวอุไรวรรณ กล้าผจัญ 
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการในสาระต่อไปน้ี ความหมายของลําดับ ลําดับเลขคณิต ลําดับเรขาคณิต 

ลําดับฮาร์โมนิก ลิมิตของลําดับอนันต์ อนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต อนุกรมอนันต์ สัญลักษณ์แทนการบวก 
และการประยุกต์ของลําดับและอนุกรม รวมไปถึงเร่ืองแคลคูลัสเบ้ืองต้น ลิมิตของฟังก์ชัน ความต่อเน่ืองของ
ฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ เส้นสัมผัสเส้น
โค้ง  อนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปฏิยานุพันธ์และปริพันธ์ไม่จํากัดเขต ปริพันธ์จํากัดเขต และ
พ้ืนที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง 

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหา 
การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ การใช้สื่อ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และนําประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถทํางานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ 

การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเน้ือหาและทักษะ
ที่ต้องการวัด 
 

ผลการเรียนรู ้
1. ระบุได้ว่าลําดับที่กําหนดให้เป็นลําดับลู่เข้าหรือลู่ออก 

2. หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 

3. หาผลบวกอนุกรมอนันต์ 

 4. เข้าใจและนําความรู้เก่ียวกับลําดับและอนุกรมไปใช้ 

5. ตรวจสอบความต่อเน่ืองของฟังก์ชันที่กําหนดให้ 

6. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตที่กําหนดให้และนําไปใช้แก้ปัญหา 

7. หาปริพันธ์ไม่จํากัดเขตและจํากัดเขตของฟังก์ชันพีชคณิตที่กําหนดให้ และนําไปใช้แก้ปัญหา 

รวม  7  ผลการเรียนรู ้
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 

………………………………………………………………………………… 
 

ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6  รหัสวิชา ค33202   

เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.5 หน่วยกิต เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ผู้สอน   นางรัตติกาล ถาวรไพบลูย์เจริญ นางสาวสุพรรษา แก้วศรีวงค ์

   นายวิทวัส สวัสด์ิปัญญาโชติ นางสาวอุไรวรรณ กล้าผจัญ 
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการในสาระต่อไปน้ี ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล สถิติศาสตร์ คํา

สําคัญในสถิติศาสตร์ ประเภทของข้อมูล สถิติศาสตร์เชิงพรรณนาและสถิติศาสตร์เชิงอนุมาน การวิเคราะห์และ
นําเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยตารางความถ่ี การวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแผนภาพ การ
วิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยตารางความถี่ การวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วย
แผนภาพ และค่าวัดทางสถิติ รวมไปถึงเรื่องของตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น ความหมายและชนิด
ของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเน่ือง และการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัว
แปรสุ่มต่อเน่ือง 

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหา 
การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ การใช้สื่อ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และนําประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถทํางานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ 

การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเน้ือหาและทักษะ
ที่ต้องการวัด 

 

ผลการเรียนรู ้
1. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนําเสนอข้อมูล และแปลความหมายของค่าสถิติเพ่ือประกอบการ

ตัดสินใจ 

2. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดจากตัวแปรสุ่มทีม่ีการแจกแจงเอกรูป การแจกแจงทวินาม และ
การแจกแจงปกติ และนําไปใช้ในการแก้ปัญหา 

รวม  2  ผลการเรียนรู ้
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คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา  วิทยาศาสตร์ 1 รหัสวิชา ว21101   
เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน นายพรีพัฒน์ คําอุดม , นางสาวชลพฤกษ ์สังขมณี , นางสาวณิชาภัทร ใจยะทิ ,  

นางกัลย์วิรัญญา กิตติวิริยานนท์ , Mr. Reynand Caballero 
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
  ศึกษาเก่ียวกับสารรอบตัว สมบัติของสาร การจําแนกสารด้วยสถานะ เน้ือสาร และขนาด
อนุภาคของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร สารบริสุทธ์ิและสารผสม สมบัติของสารบริสุทธ์ิและสารผสม การใช้
ความรู้ทางเคมีให้เป็นประโยชน์ต่อการเลือกใช้สารเคมีในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
การศึกษาชีววิทยาโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาประเภท โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบ
ภายในเซลล์สิ่งมีชีวิตด้วยกล้องจุลทรรศน์ศึกษากระบวนการลําเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ด้วยวิธีการแพร่ 
และการออสโมซิส ศึกษาการดํารงชีวิตของพืช กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การลําเลียงสารในพืช การ
เจริญเติบโตของพืช การสืบพันธ์ุของพืช และเทคโนโลยีชีวภาพของพืช โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกตการวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย
และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 
ตัวชี้วัด 
 ว 1.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8 ม.1/9 ม.1/10 ม.1/11 ม.1/12  

ม.1/13 ม.1/14 ม.1/15 ม.1/16 ม.1/17 ม.1/18 
 ว 2.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8 ม.1/9 ม.1/10 
 
รวม 28 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา  วิทยาศาสตร์ 2 รหัสวิชา ว21102     
เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน นายพรีพัฒน์ คําอุดม , นางสาวชลพฤกษ ์สังขมณี , นางสาวณิชาภัทร ใจยะทิ ,  

นางกัลย์วิรัญญา กิตติวิริยานนท์ , Mr. Reynand Caballero 
 
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาเก่ียวกับอุณหภูมิและการวัด ผลของความร้อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร การถ่าย

โอนความร้อน การดูดกลืนและคายความร้อน สมดุลความร้อน องค์ประกอบของบรรยากาศ การแบ่งช้ัน
บรรยากาศ ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์ต่อบรรยากาศ องค์ประกอบของบรรยากาศ ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ ความ
ดันอากาศ ความช้ืนอากาศ ลม เมฆ และฝน พายุฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน มรสุม การพยากรณ์อากาศ และ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การ
สืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 
ตัวชี้วัด 
 ว 2.2 ม.1/1 
 ว 2.3  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 
 ว 3.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 
รวม 15 ตัวชี้วัด 

 
  



289 
 

 

 
 

 

ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3   รหัสวิชา ว 22101   
เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน             เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

คําอธบิายรายวิชา   
 ศึกษา วิเคราะห์  การละลายของสารในตัวทําละลาย  ความเข้มข้นของสารละลาย สถานะของสาร 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะ  พลังงานกับการละลายของสาร ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย  โครงสร้างและ
หน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ความสัมพันธ์ของ ระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ แรงที่กระทําต่อ
วัตถุ ขนาดและทิศทางของแรง แรงลัพธ์และผล ของแรง ผลของแรงลัพธ์ที่มีต่อวัตถุ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา 
แรงพยุงของ ของเหลว แรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงและแนวโค้ง  โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ ตัดสินใจ นําความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด / มาตรฐานการเรียนรู้ 

ว 1.2   ม.2/1-17 
ว 2.1   ม.2/4-6 
ว 2.2   ม.2/1-15 

 
รวมทั้งหมด  35 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4                     รหัสวิชา ว 22102   
เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน             เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

คําอธบิายรายวิชา  
 ศึกษา วิเคราะห์   งานและพลังงาน พลังงานศักย์และพลังงานจลน์ กาเปลี่ยนรูปพลังงาน กกการอนุรักษ์
พลังงาน   การแยกสารและการนําไปใช้  ลักษณะโครงสร้างโลก ความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางธรณีวิยาบนเปลือกโลก กระบวนการเกิดดิน หน้าตัดขวางของดิน ปัจจัยในการเกิดดิน สมบัติ
บางประการ ของดิน การใช้และการปรับปรุงคุณภาพของดิน กระบวนการเกิดลักษณะและสมบัติของหิน ชนิด
แหล่ง ที่พบ และประโยชน์ของหิน วัฏจักรหิน ลักษณะและสมบัติทางกายภาพของแร่ ชนิดแหล่งที่พบ และ 
ประโยชน์ของแร่ กระบวนการเกิด แหล่งสํารวจในประเทศ และการนําไปใช้ประโยชน์ของปิโตรเลียม ถ่านหิน 
ก๊าซธรรมชาติ ลักษณะและการเกิดแหลงน้ฎาผิวดิน น้ฎาใต้ดิน การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ แหล่งน้ฎาในท้องถิ่น 
ธรณีพิบัติภัย นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด / มาตรฐานการเรียนรู้ 

ว 2.3   ม.2/1-6 
ว 2.1   ม.2/1-3 
ว 3.2   ม.2/1-10 

 
รวมทั้งหมด  19 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อรายวิชา       วิทยาศาสตร์ 5        รหัสวิชา ว 23101 
เวลาเรียน        3  ชั่วโมง/สัปดาห์     จํานวน  1.5 หน่วยกิต     60 ชั่วโมง/ ภาคเรียน 
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่  3 
 
คําอธิบายรายวิชา  
  ศึกษา วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
การเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ในรุ่นลูก ความสําคัญของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส โรคทาง
พันธุกรรม ประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม การเกิดคลื่นและส่วนประกอบของคลื่น คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ประโยชน์และอันตรายของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
ปรากฏการณ์เก่ียวกับแสง การสะท้อนของแสงและการหักเหของแสง การทํางานของทัศนอุปกรณ์ ความสว่าง
และการมองเห็น การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วง การเกิดฤดู การเคลื่อนที่ปรากฏของ
ดวงอาทิตย์ การเกิดข้างขึ้น ข้างแรม การเปลี่ยนแปลงเวลาข้ึนและตกของดวงจันทร์ การเกิดนํ้าขึ้น นํ้าลง 
เทคโนโลยีอวกาศ โครงการสํารวจอวกาศ โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ การพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนําความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 

ตัวชี้วัด / มาตรฐานการเรียนรู้ 
ว 1.3 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/ ม.3/8 
ว 2.3 ม.3/10 ม.3/11 ม.3/12 ม.3/13 ม.3/14 ม.3/15 ม.3/16 ม.3/17 ม.3/18 
        ม. 3/19 ม.3/20 ม.3/21 
ว 3.1 ม.3/1 ม.3 /2 ม.3/3 ม.3/4 

 
รวมทั้งหมด  24  ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อรายวิชา  วิทยาศาสตร์ 6        รหัสวิชา ว 23102 
เวลาเรียน        3  ชั่วโมง/สัปดาห์     จํานวน  1.5 หน่วยกิต     60 ชั่วโมง/ ภาคเรยีน 
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่  3 

 
คําอธบิายรายวิชา 
  ศึกษา วิเคราะห์ ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศ รูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต สายใย
อาหาร การสะสมสารพิษในโซ่อาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพ สมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์จาก
วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม การเกิดปฏิกิริยาเคมี การเขียนสมการข้อความ กฏทรงมวล การ
เปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนของปฏิกิริยา ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน ประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีที่
มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเกิดจากปฏิริยาเคมี การวัดปริมาณทางไฟฟ้า 
ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและ
ขนานการทํางานของช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน พลังงานไฟฟ้าและกําลังไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า การใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัดและปลอดภัย โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ การพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนําความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด / มาตรฐานการเรียนรู้ 

ว 1.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 
ว 1.3 ม.3/9 ม.3/10 ม.3/11 
ว 2.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7 ม.3/8 
ว 2.3 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/4 ม.3/6 ม.3/7 ม.3/8 ม.3/9 
 

รวมทั้งหมด  26  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  ทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร ์  รหัสวิชา ว 21203  
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.0 หน่วยกิต   เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พื้นฐาน   เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

คําอธบิายรายวิชา  
ศึกษาและปฏิบัติทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์(Science process Skills)  13 ทักษะแบ่งเป็น 

ทักษะกระบวนการขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่การสังเกต  การวัดการคํานวณ  การจําแนกประเภทการหาความสัมพันธ์ 
ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลาการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลการลงความเห็นจากข้อมูล และ
การพยากรณ์ ทักษะกระบวนการข้ันบูรณาการ ได้แก่การต้ังสมมติฐานการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการการ
กําหนดและการ ควบคุมตัวแปรการออกแบบและดําเนินการทดลองการตีความหมายของข้อมูล และการลง
ข้อสรุป ศึกษาลักษณะที่สําคัญและวิธีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือและสารเคมีในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือให้เกิดความชํานาญและนําความรู้ไปใช้ในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการทดลองโดย 
ดําเนินการตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์(Scientific Methods)ได้แก่    ขั้นกําหนดปัญหา ขั้นต้ังสมมติฐาน    ขั้น
ตรวจสอบสมมติฐาน     ขั้นรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  และขั้นแปลความหมายและลงข้อสรุปได้อย่างถูกต้อง
เพ่ือ ส่งเสริมเจตคติทางวิทยาศาสตร์ (Science attitude) ให้มีลักษณะนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ที่ใช้ทักษะ 
กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์      ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และมุ่งหวังให้มีคุณลักษณะซื่อสัตย์
ใฝ่ เรียนรู้ มีความเพียรพยายาม มีเหตุผล และมีความละเอียดรอบคอบ 

 

ผลการเรียนรู้  
1. มีความรู้ความเข้าใจในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือนํามาแก้ปัญหาและสร้างองค์ความรู้ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะที่สําคัญและวิธีการใช้งานของอุปกรณ์ เครื่องมือและสารเคมีใน 

ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์  
 3. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ทักษะการสังเกต  การวัด การจัดจําแนก
ประเภท การใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา   การใช้ตัวเลขหรือการคํานวณ  การจัด
กระทําและสื่อ ความหมายข้อมูลการลงความคิดเห็นจากข้อมูล  การพยากรณ์ 
 4. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ได้แก่ ทักษะการต้ังสมมติฐาน   การกําหนด
นิยามเชิงปฏิบัติการ  การกําหนดและควบคุมตัวแปร   การทดลอง การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป 
การสร้างแบบจําลอง   
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  การทดลองทางวิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 21204   
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พื้นฐาน   เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
   

คําอธบิายรายวิชา  
ศึกษา วิเคราะห์ เทคนิคการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี สารละลาย

กรด - เบส การทดลองการเกิดปฏิกิริยาเคมี   การสร้างหอคอย พลังงานความร้อน และการถ่ายโอนพลังงาน
ความร้อน มหัศจรรย์ กับโลกใต้เลนส์และระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต การ
สืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ สํารวจตรวจสอบ บันทึก จัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนําเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถใน การตัดสินใจ เห็นคุณค่าของ
การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้  
1. สืบค้นข้อมูลอธิบายและสาธิตเทคนิควิธีการใช้อุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานต่างๆ เพ่ือให้

ใช้ได้อย่างถูกตอ้ง ประหยัดและปลอดภัย  
2. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัยวิธิฎป้องกันและแก้ไขอันตรายท่ีเกิดขึ้น

จากการใช้สารเคมี  
3. สํารวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล สังเกต และอธิบายเก่ียวกับสมบัติความเป็นกรด-เบสของ สารละลาย

และการตรวจสอบค่า pH ของสารละลายด้วยอินดิเคเตอร์และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 4. ทดลอง วิเคราะห์ สังเกต อธิบาย การเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร 
 6. ทดลอง วิเคราะห์ สังเกต อธิบายและนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับหลักการออกแบบและการสร้างหอคอย

ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์  
7. ทดลอง วิเคราะห์ สังเกต อธิบายและนํา เสนอข้อมูลเก่ียวกับพลังงานความร้อนและการถ่ายโอน

พลังงานความร้อน 
 8. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบเก่ียวกับลักษณะของเซลล์พืช – สัตว์ ที่ศึกษาจากกล้อง 

จุลทรรศน์และสํารวจตรวจสอบส่วนประกอบและหน้าที่ที่สําคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  โครงงานวิทยาศาสตร์ 1    รหัสวิชา ว 22209   
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา    พื้นฐาน      เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
 

คําอธบิายรายวิชา  
 ศึกษา วิเคราะห์ ทํากิจกรรม สร้างแรงบันดาลใจ ในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ ลักษณะสําคัญของ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่างๆ การเริ่มต้นทําโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้วยการต้ังคําถามและการสืบค้นข้อมูล  
การวางแผนและการออกแบบโครงงานวิทยาศาสตร์  การเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์   การทํา
โครงงานวิทยาศาสตร์  การเขียนรายงาน  และการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์   โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่รู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. ต้ังคําถามจากสถานการณ์ต่างๆ ตามความสนใจ โดยมีประเด็นหรือตัวแปรท่ีสําคัญในการสํารวจ
ตรวจสอบหรือ ศึกษาได้อย่างครอบคลุมและเช่ือถือได้ 
 2. ออกแบบและวางแผนการสํารวจตรวจสอบ โดยมีการกําหนดและควบคุมตัวแปรต่างๆ กําหนดนิยาม
เชิงปฏิบัติการ เลือกวิธีการสํารวจตรวจสอบเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุ
และเคร่ืองมือที่เหมาะสม 
 3. วิเคราะห์และอธิบายผลการทดลองเช่ือมโยงกับสมมติฐาน และสถานการณ์ในชีวิตประจําวันได้ 
 4. วิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์  และมีแนวคิดในการวางแผนการทดลอง  รวมถึงจัดทําเค้าโครงของ
โครงงานวิทยาศาสตร์ได้ ทําโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามความสนใจ  โดยมีขั้นตอนของกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการแก้ปัญหา  และนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  โครงงานวิทยาศาสตร์ 2    รหัสวิชา ว 22210   
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา    พื้นฐาน      เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
 
 

คําอธบิายรายวิชา  
 ศึกษา วิเคราะห์ ทํากิจกรรม สร้างแรงบันดาลใจ ในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ ลักษณะสําคัญของ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่างๆ การเริ่มต้นทําโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้วยการต้ังคําถามและการสืบค้นข้อมูล  
การวางแผนและการออกแบบโครงงานวิทยาศาสตร์  การเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์   การทํา
โครงงานวิทยาศาสตร์  การเขียนรายงาน  และการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์   โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่รู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. ต้ังคําถามจากสถานการณ์ต่างๆ ตามความสนใจ โดยมีประเด็นหรือตัวแปรท่ีสําคัญในการสํารวจ
ตรวจสอบหรือ ศึกษาได้อย่างครอบคลุมและเช่ือถือได้ 
 2. ออกแบบและวางแผนการสํารวจตรวจสอบ โดยมีการกําหนดและควบคุมตัวแปรต่างๆ กําหนดนิยาม
เชิงปฏิบัติการ เลือกวิธีการสํารวจตรวจสอบเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุ
และเคร่ืองมือที่เหมาะสม 
 3. วิเคราะห์และอธิบายผลการทดลองเช่ือมโยงกับสมมติฐาน และสถานการณ์ในชีวิตประจําวันได้ 
 4. วิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์  และมีแนวคิดในการวางแผนการทดลอง  รวมถึงจัดทําเค้าโครงของ
โครงงานวิทยาศาสตร์ได้ ทําโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามความสนใจ  โดยมีขั้นตอนของกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการแก้ปัญหา  และนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  แสงและทัศนูปกรณ์ รหัสวิชา ว23201    
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

คําอธบิายรายวิชา   
ศึกษาทดลอง สืบค้นข้อมูล สํารวจ ตรวจสอบ อธิบาย วิเคราะห์เก่ียวกับหลักการสะท้อนแสง การหักเห

ของแสงผ่านตัวกลางชนิดต่างๆ เขียนแผนภาพแสดงทางเดินของแสง คิดคํานวณการเกิดภาพจากกระจกเงา
ระนาบ กระจกเว้า กระจกนูน เลนส์เว้า เลนส์นูน หลักการทํางานของกล้องโทรทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์ กล้อง
สองตา  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสํารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ อยู่อย่างพอเพียง ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 

 

ผลการเรียนรู้ 
1.  สํารวจ ตรวจสอบ อภิปรายและอธิบายหลักการสะท้อนแสง การหักเหของแสงผ่านตัวกลางชนิดต่าง 
ๆ ตลอดจนเขยีนแผนภาพแสดงการเกิดภาพเมื่อวางวัตถุที่ตําแหน่งต่างๆ ได้ 
2.  คิดคํานวณเก่ียวกับการเกิดภาพจากกระจกเงาระนาบ กระจกเว้า กระจกนูน เลนส์เว้า และเลนส ์  
นูนได้ 
3.  สืบค้นข้อมลูและอธิบายหลักการทํางานของกล้องโทรทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์ และกล้องสองตาได้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  พันธุกรรมและการอยู่รอด รหัสวิชา ว23202          
เวลาเรียน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์     จํานวน 1.0 หน่วยกิต       เวลา 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พ้ืนฐาน    เพ่ิมเติม  
ระดับชั้น  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3    
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาความหมาย โครงสร้าง องค์ประกอบตลอดจนความสัมพันธ์ขององค์ประกอบสารพันธุกรรม ยีน 

และโครโมโซม กระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส กระบวนการการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ความหมายและ
สาเหตุของการเกิดความแปรผันทางพันธุกรรม การสร้างเซลล์สืบพันธ์ุเพศชายและเพศหญิง การศึกษาพันธุ
ศาสตร์ของเมนเดล และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่อยู่นอกเหนือการค้นพบของเมนเดล โรคทาง
พันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม ตลอดจนการประยุกต์ความรู้ทางพันธุศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูล การอภิปราย การอธิบาย สรุป เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ มีความเข้าใจ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ได้ ตลอดจน
สามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิต โดยการคิดและตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ รู้จักดูแลรักษาสิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายและโครงสร้างของสารพันธุกรรม อธิบายความสัมพันธ์ของโครงสร้างและ
องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับสารพันธุกรรม ได้แก่ DNA ยีน โครมาทิน โครมาทิด และโครโมโซม 
 2. อธิบาย เปรียบเทียบ กระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส การ
สร้างเซลล์สืบพันธ์ุเพศชายและการสร้างเซลล์สืบพันธ์ุเพศหญิง และสาเหตุของการเกิดความแปรผันทาง
พันธุกรรมที่เกิดจากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส 
 3. อธิบายวิธีการศึกษาและหลักการที่เมนเดลได้ค้นพบ และคํานวณโอกาสในการแสดงออกของลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่สนใจทั้งที่เป็นหลักการการถ่ายทอดลักษณะที่เมนเดลค้นพบและการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมที่อยู่นอกเหนือการค้นพบของเมนเดล 
 4. อธิบายความผิดปกติและสาเหตุของความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับโครโมโซม นําไปสู่การเกิดความผิดปกติ
และโรคทางพันธุกรรม 
 5. สืบค้นและอภิปรายการนําความรู้ ตลอดจนพิจารณาข้อดีและข้อจํากัดในการนําความรู้ทางพันธุ
ศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจําวัน  
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



301 
 

 

 
 

 
ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา โลกทั้งระบบ รหัสวิชา ว21201 
เวลาเรียน  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์  จํานวน 1 หน่วยกิต เวลา 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา  พ้ืนฐาน  เพ่ิมเติม 
ระดับชัน้  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
คําอธบิายรายวิชา 
  ศึกษา วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ได้แก่ 
ดิน นํ้าบรรยากาศ สิ่งปกคลุมดิน และสิ่งมีชีวิต เพ่ือให้เข้าใจถึงรูปแบบความสัมพันธ์ ปรากฏการณ์ รวมท้ัง
แนวโน้ม ต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และมีผลต่อเน่ืองมาถึงคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์   
  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ ได้แก่ การสังเกต การต้ังคําถาม
วิจัย การต้ังสมมติฐาน  เพ่ือจะนํา ไปสู่การวิจัยแบบนักวิทยาศาสตร์ ได้พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์และการ
คิดเป็นระบบมีความสามารถในการตัด สินใจ สามารถสื่อสาร ทํางานร่วมกัน เป็นทีม และนํา ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู ้
1. ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ ความหมายของโลกทั้งระบบ ตลอดจนหาความสัมพันธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นในโลก
ทั้งระบบ 
2. สํารวจและบันทึกองค์ประกอบพร้อมทั้งทดลอง อธิบาย อภิปราย ถึงความสัมพันธ์ของสภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณที่ศึกษาได้ 
3. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และอธิบายถึงการเลือกคําถามพร้อมทั้งตัดสินใจในการเลือกคําถามเพ่ือใช้ในการวิจัย 
4. วางแผน และเขียนลําดับขั้นตอนของการทําวิจัยได้ 
5. เขียนเค้าโครง พร้อมทั้งนําเสนอ เค้าโครงของงานวิจัยได้  
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา                    สารในชิวิตประจําวัน   รหัสวิชา ว  21202                         
เวลาเรียน                 2 ชั่วโมง/สัปดาห์         จํานวน 1.0 หน่วยกิต    เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน           
สถานภาพรายวิชา         พื้นฐาน       เพิ่มเติม 
ระดับชั้น                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 
 
คําอธิบายรายวชิา 

           ศึกษา วิเคราะห์ สถานะของสาร จุดหลอมเหลว  จุดเดือดของสาร  การเปลี่ยนสถานะของสาร   
การจัดกลุ่มสารตามลักษณะเน้ือสารและขนาดของอนุภาค  องค์ประกอบของสารละลาย การละลายของสารในตัวทํา
ละลาย  สถานะของสารละลาย  ความเข้มข้นของสารละลาย  พลังงานกับการละลายของสาร  ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ละลาย  สมบัติของสารละลายกรด  และสารละลายเบส การตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลาย pH  ของ
สารละลายกรดและเบส กรดเบสในชีวิตประจําวัน 

         โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ และสามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้    นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายสมบัติและการเปล่ียนสถานะของสารโดยใช้แบบจําลองการจัดเรียงอนุภาคของสาร 
2. ทดลองหาจุดหลอมเหลวและจุดเดือดของสาร 
3. ทดลองและจําแนกสารเป็นกลุ่ม โดยใช้เนื้อสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์และอธิบายสมบัติของสารในแต่ละ

กลุ่ม 
4. ระบุองค์ประกอบของสารละลายและสถานะของสารละลาย 
5. ทดลองและอธิบายการเปล่ียนแปลงสมบัติมวลและพลังงานของสารเมื่อสารเปล่ียนสถานะและเกิดการละลาย 
6. ทดลองและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปล่ียนสถานะและการละลายของสาร 
7. ทดลองและอธิบายวิธีการเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นเป็นร้อยละและอภิปราย การนําความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 
8. ทดลองและอธิบายสมบัติความเป็นกรด-เบสของสารละลาย 
9. ตรวจสอบค่า pH ของสารละลายและนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา                    สารและปฏิกิริยาเคมี รหัสวิชา ว22205 
เวลาเรียน                 2 ชั่วโมง/สัปดาห์         จํานวน 1.0 หน่วยกิต    เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน           
สถานภาพรายวิชา         พื้นฐาน       เพิ่มเติม 
ระดับชั้น                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 

คําอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาวิเคราะห์  สืบค้น ข้อมูล สารท่ีเกิดจากปฏิกิริยาเคมีท่ีมีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  การเกิดปฏิกิริยาเคมี   
มวล  พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยา   สมการเคมี  ปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ชนิดของสาร  ผลของความเข้มข้น
ของสารละลาย  ขนาดของสาร  ณหภูมิของสาร   และแนวทางเลือกใหม่ในการใช้พลังงานทดแทน 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสํารวจ ตรวจสอบ  การสังเกต  การสืบค้น
ข้อมูล  การอภิปราย  สรุปเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู้ และ 
นําความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค ์

ผลการเรียนรู้ 
1. ทดลองและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี  และยกตัวอย่างปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันได้ 

2. เขียนสมการเคมี  และดุลสมการเคมี  ในรูปประโยคสัญลักษณ์ได้ 

3. อธิบายผลท่ีเกิดข้ึนจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างโลหะกับออกซิเจน  โลหะกับน้ํา กรดกับเบส   กรดกับสารประกอบคาร์บอเนต 

4. ทดลองและอธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

5. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเ ก่ียวกับสารเคมี   และปฏิกิ ริยาเคมี ท่ี มีผลกระทบต่อสิ่ ง มีแวดล้อม การใช้สารเคมี 

  อย่างถูกต้อง  ปลอดภัย  และแก้ไขอันตรายที่เกิดข้ึนจากการใช้สารเคมี 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา                    พนัธกุรรม  รหัสวิชา ว22206 
เวลาเรียน                 2 ชั่วโมง/สัปดาห์         จํานวน 1.0 หน่วยกิต    เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน           
สถานภาพรายวิชา         พื้นฐาน       เพิ่มเติม 
ระดับชั้น                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 
    
คําอธบิายรายวิชา  
 ศึกษาวิเคราะห์  สืบค้น  ข้อมูลเก่ียวกับ  ลักษณะพันธุกรรม โครโมโซม การแบ่งเซลล์ สารพันธุกรรม ยีน 
และการควบคุมลักษณะพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม พันธุกรรมของหมู่เลือด ABO ลักษณะ
พันธุกรรมที่ควบคุมโดยยีนบนโครโมโซมเพศ ตลอดจนวิวัฒนาการ การแปรผันทางพันธุกรรม การคัดเลือกตาม
ธรรมชาติ การปรับปรุงพันธ์ุโดยมนุษย์ เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรม การโคลน การตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 
และประโยชน์ของพันธุกรรมที่มีต่อมนุษยชาติ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ การสังเกต 
การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย สรุปเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. สํารวจ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปเก่ียวกับความหมายของลักษณะพันธุกรรม 
โครโมโซม การแบ่งเซลล์ สารพันธุกรรม ยีน การควบคุมลักษณะพันธุกรรม และนํามาประยุกต์ใช้ 
ในชิวิตประจําวันได้ 
 2.  สํารวจ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปเก่ียวกับการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม 
พันธุกรรมของหมู่เลือด ABO ลักษณะพันธุกรรมที่ควบคุมโดยยีนบนโครโมโซมเพศ และนํามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 
 3.  อภิปรายวิวัฒนาการ การแปรผันทางพันธุกรรม การคัดเลือกตามธรรมชาติ การปรับปรุงพันธ์ุโดย
มนุษย์และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 4.  สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรม การโคลน การตรวจลายพิมพ์ดี
เอ็นเอและนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา    การเคลื่อนที่และไฟฟ้า รหัสวิชา ว23205    
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตําแหน่ง การกระจัด ความเร็ว ความเร่งของการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ในแนวตรงที่มีความเร่งคงตัวการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และปริมาณต่างๆ ของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสู่ศูนย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ อัตราเร็วเชิงเส้น อัตราเร็วเชิงมุม มวลของวัตถุในการ
เคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ การประยุกต์ใช้ความรู้การเคลื่อนที่แบบวงกลมในการอธิบายโครจรของ
ดาวเทียม การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย การต่อวงจรไฟฟ้าแบบง่าย ๆ การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม 
ขนาน และแบบผสม การหาค่าพลังงานไฟฟ้าและการหาค่าไฟ 
  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความเข้าใจ มีความสามรถใน
การตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมท้ังทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในชีวิต
ของตนเอง และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระว่างระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว ความเร่งของการ
เคลื่อนที่แนวตรง 
 2. คํานวณหาปริมาณที่เก่ียวข้องของการเคลื่อนที่แนวตรง 
 3. สํารวจตรวจสอบและอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และการนําไปใช้ 
 4. สํารวจตรวจสอบและอธิบายการเคลื่อนที่แบบวงกลมและการนําไปใช้ 
 5. สํารวจตรวจสอบและอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายและการนําไปใช้ 
 6. สํารวจตรวจสอบและอธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าแบบง่าย ๆ  
 7. อธิบายการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม ขนาน และแบบผสม 
 8. อธิบายการหาค่าพลังงานไฟฟ้าและการหาค่าไฟ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา    ดาราศาสตร์ รหัสวิชา ว23206    
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน นายวายุ   ฤดีณัฐทรัพย์  
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
  ศึกษาวิเคราะห์กําเนิดระบบสุริยะ โครงสร้างภายในของดวงอาทิตย์ ช้ันบรรยากาศของดวง
อาทิตย์ สนามแม่เหล็กและระบบสุริยะ ปฏิกิริยาฟิวชัน ตําแหน่งของโลกในระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ 
พลังงานของดาวฤกษ์ วัตถุเล็กในระบบสุริยะ ดาวเคราะห์แคระ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง อุกกาบาต ตําแหน่ง
ของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า สุริยะวิถี กลุ่มดาวจักราศี การเคลื่อนที่ของทรงกลมท้องฟ้าเน่ืองจากโลกโคจรรอบดวง
อาทิตย์ ความแตกต่างระหว่างดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ การใช้เทคโนโลยีอวกาศในการศึกษา ปรากฏการณ์ต่างๆ 
บนโลกและในอวกาศ 
  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความเข้าใจ มีความสามรถใน
การตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมท้ังทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในชีวิต
ของตนเองและนําความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู ้
 1.  สืบค้นและอธิบายการเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ 
 2.  สืบค้นข้อมลูเก่ียวกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ และตําแหน่งของโลกในระบบสุริยะและใน 

     กาแลกซ ี
 3.  สืบค้นข้อมลูเก่ียวกับพลังงานของดาวฤกษ์ที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน 
 4.  สืบค้นข้อมลู อภิปรายความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศในการศึกษา 
      ปรากฏการณ์ต่างๆ บนโลกและในอวกาศ 
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คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ รหัสวิชา 3๐191   
เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา  6๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้สอน   นางวรรณสิริ  ชัยเดช                                         
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)   
   ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ของสภาพทางภูมิศาสตร์บนโลกกับความหลากหลายของไบโอม              
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ  การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางกายภาพและชีวภาพที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนขนาดของประชากรสิ่งมีชีวิตรวมทั้งปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โครงสร้างและสมบัติของเย่ือหุ้มเซลล์  
การลําเลียงสารผ่านเซลล์  กลไกการควบคุมดุลยภาพของนํ้า  สาร  กรด – เบส และอุณหภูมิในร่างกายมนุษย์ 
ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์  การดํารงชีวิตของพืช  การใช้ประโยชน์จากสารที่พืชสร้าง  ปัจจัยที่มีผลต่อ  
การเจริญเติบโตของพืช  สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  การตอบสนองของพืช  การถ่ายทอดลักษณะ       
ทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนบนโครโมโซมเพศและมัลติเพิลแอลลีล  ความสัมพันธ์ระหว่างยีน              
การสังเคราะห์โปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม  ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลําดับนิวคลีโอไทด์ในดีเอ็นเอ              
ต่อการแสดงลักษณะของสิ่งมีชีวิต  การนํามิวเทชันไปใช้ประโยชน์  ผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอที่มีต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากวิวัฒนาการ   

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  ในการสืบเสาะหาความรู้   การแก้ปัญหา         
มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรู้  สามารถคิดแก้ปัญหา  และมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีมาใช้ 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  มีความสามารถในการตัดสินใจ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดํารงชีวิต   ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืน  เฝ้าระวังและพัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน           
มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยม 
   

รหัสตัวชี้วัด 

ว 1.1 ม.4/1  , ม.4/2 , ม.4/3 , ม.4/4  
ว 1.2 ม.4/1  , ม.4/2 , ม.4/3 , ม.4/4 , ม.4/5 , ม.4/6  , ม.4/7 , ม.4/8 , ม.4/9 , ม.4/1๐ , ม.4/11 , ม.4/12 
ว 1.3 ม.4/1  , ม.4/2 , ม.4/3 , ม.4/4 , ม.4/5 , ม.4/6 
  
รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้   
  



309 
 

 

 
 
 

ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ รหัสวิชา ว30194   
เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                      
คําอธบิายรายวิชา   

ศึกษาการแบ่งช้ันและสมบัติของโครงสร้างโลก สาเหตุ และรูปแบบการเคล่ือนที่ของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์
กับการเกิดลักษณะธรณีสัณฐาน สาเหตุ กระบวนการเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ ผลกระทบ แนว
ทางการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย ศึกษาผลของแรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ  
แรงคอริออลิส ที่มีต่อการหมุนเวียนของอากาศ การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูดและผลที่มีต่อภูมิอากาศ 
ความสัมพันธ์ของการหมุนเวียนของอากาศและการหมุนเวียนของกระแสน้าผิวหน้าในมหาสมุทร และผลต่อ
ลักษณะลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และแนว
ปฏิบัติเพ่ือลดกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก รวมทั้งการแปลความหมายสัญลักษณ์
ลมฟ้าอากาศที่สําคัญจากแผนที่อากาศ และข้อมูลสารสนเทศ 

ศึกษาการกําเนิดและการเปล่ียนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพ หลักฐานที่สนับสนุน
ทฤษฎีบิกแบง ประเภทของกาแล็กซี โครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก กระบวนการเกิดและ
การสร้างพลังงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ และความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับโชติ
มาตรของดาวฤกษ์ ความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์ วิวัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์ กระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ 
ลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอ้ือต่อการดารงชีวิต การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ และผลที่มีต่อโลก รวมทั้งการสํารวจ
อวกาศและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ สังเกตการ
สืบค้นข้อมูล การอภิปรายสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความ สามารถใน
การตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิต มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรมคุณธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
ตัวชี้วัด / มาตรฐานการเรียนรู้ 

ว 3.1   ม.4/1-4 
ว 3.2   ม.4/5-9           รวมทั้งหมด  9 ตัวชี้วัด  
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 รหัสวิชา ว30192  
เวลาเรียน   3 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน  เพิ่มเติม  
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 
คําอธบิายรายวิชา   
  ศึกษา วิเคราะห ์และเปรียบเทียบแบบจําลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์ และกลุม่
หมอก อนุภาคมูลฐานของอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ โมเลกุล ไอออน และไอโซโทปของธาตุ วิวัฒนาการของ
การสร้างตารางธาตุและตารางธาตุในปัจจุบัน แนวโน้มสมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุตามหมู่และคาบ 
ศึกษาการเกิดพันธะเคมีในโมเลกุลของสาร การเกิดพันธะโคเวเลนต์ ชนิดของพันธะโคเวเลนต์ การอ่านช่ือ
สารประกอบโคเวเลนต์ การเกิดพันธะไอออนิก การเขียนสูตรและเรียกช่ือสารประกอบไอออนิกและสมบัติบาง
ประการของสารประกอบไอออนิก สมบัติของกรดเบส และเกลือ สารละลายอิเล็กโทรไลค์และนอนอิเล็กโทรไลต์ 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ศึกษาโครงสร้าง สมบัติ ประเภทของพอลิเมอร์ ตัวอย่างพอลิเมอร์ธรรมชขาติและ
พอลิเมอร์สังเคราะห์ ปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิเมอร์ รวมท้ังการใช้ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้
ผลิตภัณฑ์ของพอลิเมอร์ ศึกษาการทดลองการเกิดปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ศึกษาและทดลอง
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันและการใช้ประโยชน์ ปฏิกิริยารีดอกซ์ 
ศึกษาสมบัติของสารกัมมันตรังสีและคํานวณคร่ึงชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี ประโยชน์และอันตรายของ
สารกัมมันตรังสี  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและ
การอภิปราย เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและมีเจต
คติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์  
 
ตัวชี้วัด / มาตรฐานการเรียนรู้ 

ว 2.1   ม.5/1-25 
 
รวมทั้งหมด  25 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา                     วิทยาศาสตร์กายภาพ 2                             รหัสวิชา   ว30193 
เวลาเรียน  3  ชั่วโมง/สัปดาห์      จํานวน  1.5  หนว่ยกิต   เวลา  60  ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 

คําอธบิายรายวิชา   
  ศึกษาความรู้เก่ียวกับการเคลื่อนที่แนวตรง ตําแหน่ง ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว 
ความเร่ง แรงลัพธ์ แรงกิริยา แรงปฏิกิริยา การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนทีแ่บบวงกลม การเคล่ือนที่
แบบสั่น แรงโน้มถ่วงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆ รอบโลก สนามแม่เหล็กจากเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน 
แรงแม่เหลก็ทีก่ระทํากับอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าและเส้นลวดตัวนําที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน การเหน่ียวนํา
แม่เหล็กไฟฟ้า แรงอ่อนและแรงเข้ม เซลลส์ุริยะ พลังงานนิวเคลียร์ เทคโนโลยีด้านพลังงาน คลื่นกล พฤติกรรม
ของคลื่น ความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้อง พฤติกรรมของเสียง การได้ยินเสียง ปรากฏการณ์อ่ืนๆ ของเสียง 
ประโยชน์ของเสียงในด้านต่างๆ การมองเห็นสีของวัตถุ ตากับการเห็นสี ตาบอดสี แผ่นกรองสี การผสมแสงส ี
การผสมสารสี การมองเห็นสีของวัตถุภายใต้แสงสีต่างๆ การนําไปใช้ประโยชน์ของสารสีและแสงสี คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ส่วนประกอบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หลักการทํางานของอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การ
สื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า 
  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสบืเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต  การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
การคิดและการแก้ปัญหา สามารถสื่อสารสิง่ที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง     มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด / มาตรฐานการเรียนรู้ 

ว 2.2   ม.5/1-13 
ว 2.3   ม.5/14-22 

 
รวมทั้งหมด  22 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชาฟิสิกส์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กล่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา       ฟิสิกส์ 1                            รหัสวิชา ว31203    
เวลาเรียน  4 ชั่วโมง/สัปดาห์      จํานวน 2.0 หน่วยกิต  เวลา  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชัน้           ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4  
 

คําอธบิายรายวิชา  
 ศึกษาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา รวมทั้งพัฒนาการของหลักการและแนวคิดทางฟิสิกส์ที่มีผล
ต่อการแสวงหาความรู้ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยี การวัดและการรายงานผล การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ 
หลักการของกลศาสตร์ในเรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรง แรง การหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ทํามุมต่อ
กัน การเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทานระหว่าง
ผิวสัมผัสของวัตถุคู่หน่ึง ๆ ในกรณีที่วัตถุหยุดน่ิงและวัตถุเคลื่อนที่ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความเข้าใจ มีความสามรถในการ
ตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง 
และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สืบค้น และอธิบายการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา รวมทั้งพัฒนาการของหลักการ
และแนวคิดทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อการแสดงหาความรู้ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยี 
 2. วัด และรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ได้ถูกต้องเหมาะสม โดยนําความคลาดเคลื่อนในการวัด
มาพิจารณาในการนําเสนอผล รวมท้ังแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห์และแปลความหมายจาก
กราฟเส้นตรง 
 3. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตําแหน่ง การกระจัด ความเร็ว และความเร่งของการ
เคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเร่งคงตัวจากกราฟและสมการ รวมทั้งทดลองหาค่าความเร่งโน้มถ่วงของ
โลก และคํานวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 4. อธิบายแรง รวมทั้ง ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ทํามุมต่อกัน 
 5. เขียนแผนภาพวัตถุอิสระ ทดลองและอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและการใช้กฎการเคลื่อนที่
ของนิวตันกับการสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมท้ัง คํานวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 6. อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่ทําให้วัตถุมีนํ้าหนัก รวมทั้งคํานวณปริมาณต่าง  ๆที่
เก่ียวข้อง 
 7. วิเคราะห์ อธิบาย และคํานวณแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หน่ึง ๆ ในกรณีที่วัตถุหยุดน่ิง 
และวัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหาประสิทธ์ิความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หน่ึง ๆ และนําความรู้ 
เรื่องแรงเสียดทานไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา  ฟิสิกส์ 2 รหัสวิชา ว31204    
เวลาเรียน  4 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 2.0 หน่วยกิต  เวลา  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

คําอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาหลักการของกลศาสตร์ในเรื่องสมดุลกลและเง่ือนไขที่ทําให้วัตถุหรือระบบอยู่ในสมดุลกล 
ศูนย์กลางมวลของวัตถุและผลของศูนย์ถ่วงที่มีต่อเสถียรภาพของวัตถุ งาน พลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน
และพลังงานจลน์ ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์โน้มถ่วง และความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงที่ใช้
ดึงสปริงกับระยะที่สปริงยืดออก แรงอนุรักษ์ กฎอนุรักษ์พลังงาน กําลัง เครื่องกลอย่างง่าย ประสิทธิภาพและการ
ได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่ายบางชนิด โมเมนตัม การชนกันของวัตถุในหน่ึงมิติ การดล แรงดล และกฎ
การอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลือนที่แบบโพรเจกไทล์ และการเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวระดับ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความเข้าใจ มีความสามรถในการ
ตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง  
 และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนต์และผลรวมของโมเมนต์ที่มีต่อการหมุน แรงคู่ควบและผลของแรงคู่
ควบที่มีต่อสมดุลของวัตถุ เขียนแผนภาพวัตถุอิสระเมื่อวัตถุอยู่ในสมดุลกลและคํานวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
รวมทั้งทดลองและอธิบายสมดุลของแรงสามแรง 
 2. สังเกตและอธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ เมื่อแรงที่กระทําต่อวัตถุผ่านศูนย์กลางมวลของวัตถุ 
และผลของศูนย์ถ่วงที่มีต่อเสถียรภาพของวัตถุ 
 3. วิเคราะห์ และคํานวณงานของแรงคงตัว จากสมสมการและพ้ืนที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรง
กําบตําแหน่ง รวมทั้งอธิบายและคํานวณกําลังเฉล่ีย 
 4. อธิบายและคํานวณพลังานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างงานกับ
พลังงานจลน์ ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์โน้มโถ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงที่ใช้ดึงสปริง
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กับระยะที่สปริงยืดออกและความสัมพันธ์ระหว่างงานของแรงลัพธ์และพลังงานจลน์ และคํานวณงานที่เกิดขึ้น
จากแรงลัพธ์ 
 5. อธิบายกฎอนุรักษ์พลังงานกล รวมทั้งวิเคราะห์ และคํานวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่
ของวัตถุในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกล 
 6. อธิบายการทํางาน ประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่ายบางชนิด โดยใช้
ความรู้เรื่องงานและสมดุลกล รวมทั้งคํานวณประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกล 
 7. อธิบายและคํานวณโมเมนตัมของวัตถุ และการดลจากสมการและพ้ืนที่ใต้กราฟ ความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงลัพธ์กับเวลา รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดลกับโมเมนตัม 
 8. ทดลอง อธิบายและคํานวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการชนของวัตถุหน่ึงมิติ ทั้งแบบยืดหยุ่น ไม่
ยืดหยุ่น และการดีดตัวแยกจากกันในหน่ึงมิติซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม 
 9. อธิบาย วิเคราะห์ และคํานวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และทดลอง
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
 10. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงศุ่ศูนย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ อัตราเร็วเชิงเส้น 
อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ รวมท้ังคํานวณปริมาณต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง และประยุกต์ใช้ความรู้การเคลื่อนที่แบบวงกลมในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  ฟสิิกส์ 3 รหัสวิชา  ว32205      
เวลาเรียน  4 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 2.0 หน่วยกิต    เวลา  80 ชั่วโมง/ภาคเรยีน 
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน    เพิ่มเติม  
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description) 

ศึกษาการเคลื่อนที่แบบฮารม์อนิกอย่างง่าย หลักการของคล่ืนในเรื่อง องค์ประกอบและการเคลื่อนที่ของ
คลื่น สมบัติของคลื่นได้แก่   การสะท้อนการหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน การเกิดคลื่นน่ิง ธรรมชาติของ
เสียง สมบัติของเสียง การอธิบายปรากฏการณ์ที่เก่ียวกับคลื่นเสียง การสั่นพ้องของเสียง บีตส์ของเสียง  
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทกหูและการได้ยิน ความเข้มเสียงและมลพิษทางเสียง การรับรู้ความรู้สึก
ของนัยน์ตาคน    แสงเชิงฟิสิกส์และปรากฏการณ์ที่เก่ียวกับคลื่นแสง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การ
สืบค้นข้อมูล การสํารวจตรวจสอบ            เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิด มีความสามารถในการสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้ การตัดสินใจ การนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน    มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและ
ค่านิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู ้

1. วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย  
2. อธิบายการเคลื่อนที่แบบคลื่น และการเกิดคลื่นกล 

 3. อธิบายสมบัติของคลื่น ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน 
 4. อธิบายการเกิดคลื่นน่ิง       

5.   อธิบายการเกิดเสียงและสมบัติของเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการ
เลี้ยวเบน 

6.   อธิบายเก่ียวกับการได้ยิน ได้แก่ ระดับเสียง ระดับสูงตํ่าของเสียง คุณภาพเสียง และผลของ
มลพิษของเสียงต่อการได้ยิน 

 7.   อธิบายความถ่ีธรรมชาติและการสั่นพ้องของวัตถุ 
8.   อธิบายปรากฏการณ์บางอย่างของเสียง และการนําความรู้มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ 

 9. อธิบายปรากฏการณ์เก่ียวกับแสง  
 10. อธิบายแสงสีและการการมองเห็นแสงสี 
 11. อธิบายการเลียวเบนและการแทรกสอดของแสงที่ผ่านช่องเล็กยาว(สลิต)   และการใช้เกรต   
           ติง  
 12. อธิบายการกระเจิงของแสง 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  ฟสิิกส์ 4 รหัสวิชา  ว32206      
เวลาเรียน  4 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 2.0 หน่วยกิต    เวลา  80 ชั่วโมง/ภาคเรยีน 
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน    เพิ่มเติม  
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description) 

ศึกษาธรรมชาติของแสง แสงเชิงเรขาคณิต กระจกเงาโค้ง  เลนส์บางและทัศนอุปกรณ์บางชนิดสภาพ
ยืดหยุ่นของวัตถุและมอดุลัส หลักการของสสารและฟิสิกส์แผนใหม่ในเรื่อง ความร้อน การเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสาร ทฤษฎีจลน์ของแก็ส ความดันในของไหลและกฎของพาสคัล แรงพยุงและหลักอาร์คีมีดีส ความตึงผิว 
การเคลื่อนที่ในของไหลและหลักแบร์นูลลี ศึกษาหลักการของไฟฟ้าในเรื่อง กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า 
ศักย์ไฟฟ้าโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การสํารวจตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ ความคิด มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การตัดสินใจ การนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน  
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู ้     

1. อธิบายการสะท้อนของแสง การหาตําแหน่ง   ขนาดและชนิดของภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบและ
กระจกเงาทรงกลม ทั้งโดยการเขียนภาพและการคํานวณ 

 2.  อธิบายการหักเหของแสงเมื่อผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางสองชนิด 
 3.  อธิบายตําแหน่ง ขนาด และชนิดของภาพที่เกิดจากเลนส์บาง ทั้งโดยการเขียนภาพและการ คํานวณ 

4.  อธิบายหลกัการทํางานของทัศนอุปกรณ์บางชนิด 
 5.  อธิบายสภาพยืดหยุ่นของของแข็งและมอดุลัสของยัง 

6.  อธิบายความดัน หลักการของเครื่องวัดความดัน 
 7.  อธิบายหลกัอาร์คีมีดีส และนําไปใช้อธิบายเก่ียวกับการลอยของวัตถุในของไหล 
 8.  อธิบายความตึงผิวของของเหลวและความหนืดในของเหลว 
 9.  อธิบายการไหลของของไหลในอุดมคติ ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ที่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 
 10. อธิบายผลของความร้อนที่ทําให้สารเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะ 
 11. อธิบายการเหน่ียวนําไฟฟ้า 
 12. อธิบายแรงกระทําระหว่างอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้า 
 13. อธิบายสนามไฟฟ้า สนามไฟฟ้าของจุดประจุ และสนามฟ้าของตัวนําทรงกลม 
 14. อธิบายพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์ระหว่างสองตําแหน่ง 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  ฟิสิกส์ 5 รหัสวิชา ว33203    
เวลาเรียน  4 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 2.0 หน่วยกิต  เวลา  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ การต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรง  ตัวต้านทาน  วงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ คํานวณหา
กระแสไฟฟ้า ตามกฎของโอห์มและเคอร์ชอฟฟ์ 
 อภิปรายคํานวณแรงในสนามแม่เหล็ก  เมื่อมีอนุภาคเข้าไปในสนามแม่เหล็ก โมเมนต์ของลวดที่มี
กระแสไฟฟ้าผ่านชนิดสนามแม่เหล็ก  หม้อแปลงไฟฟ้า  มอเตอร์   ไดนาโม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
การสืบค้นข้อมูล  อภิปรายและการทดลองเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  
และค่านิยมที่เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้าในตัวกลาง และวิเคราะห์หากระแสไฟฟ้าในลวดตัวนําโลหะ 
2. อธิบายกฎของโอห์ม ความต้านทาน และการใช้กฎของโอห์มหากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์

ระหว่างสองจุดใดๆ ในวงจรไฟฟ้า 
3. อธิบายความหมายของแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์ระหว่างขั้ว 
4. อธิบายพลังงานไฟฟ้าและกําลังไฟฟ้าในวงจร 
5. วงจรไฟฟ้าวิเคราะห์และหาปริมาณทางไฟฟ้าในกระแสตรงอย่างง่าย 
6. อธิบายลักษณะของไฟฟ้ากระแสสลับ การผลิตไฟฟ้ากระแสสลับ และปริมาณที่เก่ียวขอ้งกับไฟฟ้า

กระแสสลับ 
7. อธิบายแรงกระทําต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็ก แรงกระทําต่อลวด

ตัวนําที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและอยู่ในสนามแม่เหล็ก 
8. อธิบายการหมุนของขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและอยู่ในสนามแม่เหล็ก และการนําหลักการน้ีไป

สร้างและอธิบายการทํางานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้า 
9. อธิบายแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวนํา กฎของฟาราเดย์และการนําหลักการน้ีไปสร้างและอธิบายการ

ทํางานของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  ฟิสิกส์ 6 รหัสวิชา ว33204    
เวลาเรียน  4 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 2.0 หน่วยกิต  เวลา  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาวิเคราะห์ การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แนวความคิดแบบจําลอง
อะตอม  ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก  ปรากฏการณ์คอมป์ตัน  การเกิดรังสีเอกซ์  ทวิภาพของคล่ืนและอนุภาค  
ทฤษฎีอะตอมของไฮโดรเจนตามแนวคิด  ของโบร์  แก๊สร้อน  โครงสร้างอะตอมตามทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัม  
หลักการสร้างเลเซอร์  กัมมันตภาพรังสี  ปฏิกิริยานิวเคลียร์  พลังงานนิวเคลียร์  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้  การสืบค้นข้อมูล  อภิปรายและการทดลองเพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  
คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม 
 ผลการเรียนรู้  

1. อธิบายการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
2. อธิบายโพลาไรเซชันของแสง แสงโพลาไรส์ และแสงไม่โพลาไรส ์  
3. อธิบายการค้นพบอิเล็กตรอนและโครงสร้างอะตอมตามแบบจําลองอะตอมของทอมสันและ

รัทเทอร์ฟอร์ด 
4. อธิบายสมมติฐานของพลังค์ 
5. อธิบายทฤษฎีอะตอมของไฮโดรเจนของโบร์และระดับพลังงานของอะตอม 
6. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและปรากฏการณ์คอมป์ตัน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่สนับสนุนว่า

แสงแสดงสมบัติของอนุภาคได้ 
7. อธิบายสมมติฐานของเดอบรอยล์และทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค 
8. อธิบายโครงสร้างอะตอมตามทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัม 
9. อธิบายกัมมันตภาพรังสี และการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี 
10. อธิบายหลักการที่เก่ียวข้องการสลายของธาตุกัมมันตรังสี 
11. อธิบายไอโซโทปและการแยกไอโซโทป 
12. อธิบายแรงนิวเคลียร์ พลังงานยึดเหน่ียว และเสถียรภาพของนิวเคลียส 
13. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์และพลังงานนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งการใช้ประโยชน์ 
14. อธิบายประโยชน์และโทษของรังสีและการป้องกัน   
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คําอธิบายรายวิชาเคมี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กล่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  เคมี 1  รหัสวิชา ว31221    
เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 
คําอธบิายรายวิชา   

ศึกษา วิเคราะห์ แบบจําลองอะตอมของดอลตัน , ทอมสัน, รัทเทอร์ฟอร์ด ,โบร์และแบบกลุ่มหมอกการ
จัดอิเล็กตรอนในอะตอม วิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุ สมบัติของธาตุตามหมู่ตามคาบ พันธะไอออนิก    
พันธะโคเวเลนต์ พันธะโลหะ สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของ
ธาตุตามหมู่ ตําแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ ธาตุแทรนซิชัน ธาตุก่ึงโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี การทํานาย
ตําแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล   
บันทึกจัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนําเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  
มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์  
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

  
ผลการเรียนรู้   
1. บอก และอธิบายข้อปฏิบัติเบ้ืองต้น และปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตระหนักในการทําปฏิบัติการเคมีเพ่ือให้มี
ความปลอดภัยทั้งต่อตนเอง ผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
2. เลือก และใช้อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือในการทําปฏิบัติการ และวัดปริมาณต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
3. นําเสนอแผนการทดลอง ทดลองและเขยีนรายงานการทดลอง 
4. ระบุหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสาร และเปลี่ยนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้แฟกเตอร์
เปลี่ยนหน่วย 
5. สืบค้นข้อมลูสมมติฐาน การทดลอง หรือผลการทดลองที่เป็นประจักษ์พยานในการเสนอแบบจาลองอะตอม
ของนักวิทยาศาสตร์ และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจําลองอะตอม  
6. เขียนสญัลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และระบุจานวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอมจาก
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ รวมทั้งบอกความหมายของไอโซโทป  
7. อธิบายและเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อยเมื่อทราบเลขอะตอมของ
ธาตุ  
8. ระบุหมู่ คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ และก่ึงโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟ และธาตุแทรนซิชันในตารางธาตุ  
9. วิเคราะห์และบอกแนวโน้มสมบัติของ ธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมู่และตามคาบ  
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10. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน และเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ  
11. อธิบายสมบัติและคํานวณคร่ึงชีวิตของไอโซโทปกัมมนัตรังสี  
12. สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการนําธาตุมาใช้ประโยชน์ รวมท้ังผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
13. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก โดยใช้แผนภาพหรือสัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส  
14. เขียนสูตรและเรียกช่ือสารประกอบ ไอออนิก 
15. คํานวณพลังงานท่ีเก่ียวข้องกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์  
16. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก 
13. เขียนสมการไอออนิกและสมการ ไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก  
17. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบพันธะเด่ียว พันธะคู่ และพันธะสาม ด้วยโครงสร้างลิวอิส  
18. เขียนสูตรและเรียกช่ือสารโคเวเลนต์  
19. วิเคราะห์และเปรียบเทียบความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ รวมทั้งคานวณพลังงานท่ี
เก่ียวข้องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ  
20. คาดคะเนรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์โดยใช้ทฤษฎีการผลกัระหว่างคู่อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์ และระบุสภาพขั้ว
ของโมเลกุลโคเวเลนต์  
21. ระบุชนิดของแรงยึดเหน่ียวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ และเปรียบเทยีบจุดหลอมเหลว จุดเดือด และการ
ละลายน้าของสารโคเวเลนต์  
22. สืบค้นข้อมูลและอธิบายสมบัติของ สารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายชนิดต่าง ๆ 
23. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ  
24 . เปรียบเทยีบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ สืบค้นข้อมลูและนา
เสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ ได้อย่างเหมาะสม 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  เคมี 2  รหัสวิชา ว31222    
เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 
คําอธบิายรายวิชา   

ศึกษาและคํานวณเก่ียวกับมวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ 1 อะตอม มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุมวล
โมเลกุลของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนโมล อนุภาค มวลและปริมาตรของแก๊สที่ STP ศึกษาหน่วย และ
การคํานวณความเข้มข้นของสารละลาย ศึกษาและทดลองเตรียมสารละลาย ศึกษาและทดลองและเปรียบเทียบ
จุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธ์ิและสารละลาย ศึกษาความหมายและเขียนสูตรโมเลกุล สูตรเอมพิริคัล
หรือสูตรอย่างง่าย และสูตรโดรงสร้าง การคํานวณหามวลเป็นร้อยละจากสูตรการคํานวณหาสูตรเอมพิริคัลและ
สูตรโมเลกุลของสาร ศึกษาการเขียนและดุลสมการเคมี ทดลองและคํานวณหาอัตาส่วนจํานวนโมลของสารต้ังต้น
ที่ทําปฏิกิริยาพอดีกัน ศึกษาสมบัติของระบบปิดและระบบเปิด ศึกษาและฝึกคํานวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี
ที่เป็นไปตามกฎทรงมวล กฎสัดส่วนคงที่ ศึกษาทดลองและคํานวณปริมาตรของแก๊สในปฏิกิริยาเคมีตามกฎของ
เกย์-ลูสแซก และกฎของอาโวกาโดรศึกษาและฝึกคํานวณหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในสมการเคมี
น้ันๆ และสมการเคมีที่เก่ียวข้องมากกว่าหน่ึงสมการ สารกําหนดปริมาณ ผลได้ร้อยละศึกษาสมบัติและการ
จัดเรียงอนุภาคของของแข็ง ทดลองเตรียมผลึกสาร และศึกษาชนิดของผลึกการเปลี่ยนสถานะของของแข็ง การ
หลอมเหลว การระเหิด ศึกษาวิเคราะห์สมบัติของของเหลวเก่ียวกับความตึงผิว การระเหย ความดันไอ ศึกษา
และทดลองเกี่ยวกับความดันไอกับจุดเดือดของของเหลวความสัมพันธ์ระหว่างความดันไอของของเหลวต่างชนิด 
และผลของอุณหภูมิต่อความดันไอ ศึกษาเก่ียวกับสมบัติบางประการของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ศึกษาและ
ทดลองเก่ียวกับความสัมพันธ์ของความดันอุณหภูมิและปริมาตรของแก๊ส และคํานวณหาปริมาตร ความดัน และ
อุณหภูมิของแก๊สโดยใช้กฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎรวมแก๊ส ศึกษาและคํานวณความดัน ปริมาตร จํานวนโมล 
มวล และอุณหภูมิของแก๊สตามกฎแก๊สสมบูรณ์ ศึกษาทดลองการแพร่และอัตราการแพร่ของแก๊ส การคํานวณ
เก่ียวกับกฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม ศึกษาเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส และการคํานวณเก่ียวกับผลผลิตของ
ปฏิกิริยาเคมี โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้การสํารวจตรวจสอบ 
สามารถนําความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เช่ือมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 
สามารถจัดกระทําและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ แก้ปัญหา มีจิต
วิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
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ผลการเรียนรู ้
1. คํานวณมวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ 1 อะตอม และมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุได้ 
2. คํานวณมวลโมเลกุลของสารหรือมวลสูตร และมวลของสาร 1 โมเลกุลได้ 
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่างๆ ของสาร ซึ่งได้แก่ จํานวนโมล จํานวนอนุภาค 
มวลและปริมาตรของแก๊สที่ STP รวมท้ังใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวคํานวณหาปริมาณใดปริมาณหน่ึงได้ 
4. อธิบายวิธีเตรียมสารละลายให้มีความเขม้ข้นหรือปริมาตรตามต้องการ และคํานวณหาความเข้มข้นของ
สารละลายในหน่วยต่างๆ ที่กําหนดให้ได้ 
5. เปรียบเทียบจุดเดือด จุดเยือกแข็งหรือจุดหลอมเหลวของสารต่อไปน้ีได้ 

5.1 สารละลายกับตัวทําละลาย 
5.2 สารละลายที่มีตัวทําละลายชนิดเดียวกัน แต่ความเข้มข้นต่างกัน 
5.3 สารละลายที่มีตัวทําละลายต่างชนิดกัน แต่มีความเข้มข้นเท่ากัน 

6. คํานวณหามวลเป็นร้อยละของธาตุองค์ประกอบจากสูตรที่กําหนดให้ได้ 
7. คํานวณหาสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกลุของสารได้ 
8. เขียนและดุลสมการเคมี เมื่อทราบสารต้ังต้นและผลิตภัณฑ์ได้ 
9. คํานวณหาอัตราส่วนโดยมวลของธาตุที่รวมตัวกันเป็นสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงที่ได้ 
10. สรุปข้อความของกฎเกย์–ลูสแซกและกฎอาโวกาโดร รวมท้ังสามารถใช้กฎทั้งสองคํานวณหาปริมาตรของ
แก๊สที่เก่ียวข้องในปฏิกิริยาเคมีและสูตรโมเลกุลของแก๊สได้ 
11. คํานวณหาจํานวนโมล มวลของสาร ปริมาตรของแก๊สที่ STP หรือจํานวนอนุภาคของสารจากสมการเคมีได้ 
12. ระบุสารกําหนดปริมาณและใช้คํานวณหาปริมาณของสารอ่ืนในปฏิกิริยาเคมีได้ 
13. คํานวณหาผลได้ร้อยละของสารจากการทดลองที่กําหนดให้ได้ 
14. อธิบายสมบัติบางประการของของแข็งได้ 
15. อธิบายเหตุผลที่ทําให้ธาตุบางชนิดปรากฏเป็นรูปต่าง ๆ ได้ 
16. อธิบายสมบัติของของเหลวเกี่ยวกับความตึงผิว การระเหยและการเกิดความดันไอได้ 
17. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความดันไอกับจุดเดือดของของเหลวได้ 
18. ใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอธิบายสมบัติบางประการของแก๊สได้ 
19. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความดัน และปริมาตรของแก๊สได้ 
20. ใช้กฎต่าง ๆ ของแก๊สคํานวณหาปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ และจํานวนโมลหรือมวลของแก๊สได้ 
21. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการแพร่ของแก๊สกับมวลโมเลกุล รวมทัง้สามารถเปรียบเทียบ 
อัตราการแพร่และอัตราการแพร่ผ่านของแก๊สได้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  เคมี 3  รหัสวิชา ว32221 
เวลาเรียน   3 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน   เพิ่มเติม  
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 
คําอธบิายรายวิชา   
 การศึกษาความสัมพันธ์และคํานวณปริมาณ ความดัน อุณหภูมิ จํานวนโมล หรือมวลของแก๊ส โดยใช้กฎ
ของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์-ลูสแซก กฎรวมแก๊ส กฎของอาโวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคติ คํานวณความ
ดันย่อยหรือจํานวนโมลของแก๊สในแก๊สผสมโดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน ศึกษาทฤษฎีจลน์ของแก๊ส การ
แพร่และคํานวณอัตราการแพร่ของแก๊ส โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม ศึกษาปรากฏการณ์หรือการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจําวันและในอุตสาหกรรมโดยใช้สมบัติและกฎต่าง ๆ ของแก๊ส 
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารในปฏิกิริยาเคมี คํานวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ศึกษาทิศทางการชน
กันของอนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ผลของความเข้มข้น พ้ืนที่ผิวของสารต้ังต้น 
อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันหรืออุตสาหกรรม 
 ศึกษาความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และสภาวะสมดุล คํานวณค่าคงที่สมดุลและความเข้มข้นของ
สารที่สมดุลของปฏิกิริยาที่มีขั้นตอนเดียวและหลายขั้นตอน ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลและค่าคงที่สมดุลตาม
หลักของเลอชาเตอลิเอ สมดุลเคมีของกระบวนการท่ีเกิดขึ้นในส่ิงมีชีวิต ปรากฏการณ์ในธรรมชาติและ
กระบวนการในอุตสาหกรรม 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล สังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุปเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและ
การแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
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ผลการเรียนรู้  
1. อธิบายความสัมพันธ์และคํานวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎของ

บอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์-ลูสแซก 
2. คํานวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎรวมแก๊ส 
3. คํานวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จํานวนโมล หรือมวลของแก๊ส จากความสัมพันธ์ตามกฎของอาโวกา

โดร และกฎแก๊สอุดมคติ 
4. คํานวณความดันย่อยหรือจํานวนโมลของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน 
5. อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส คํานวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของแก๊สโดย

ใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม 
6. สืบค้นข้อมูล การนําเสนอตัวอย่าง และอธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้เก่ียวกับสมบัติและกฎต่าง ๆ ของ

แก๊สในการอธิบายปรากฎการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันและอุตสาหกรรม 
7. ทดลองและเขียนกราฟการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของสารที่ทําการวัดในปฏิกิริยา 
8. คํานวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพ่ิมขึ้นของสารท่ีไม่ได้วัดในปฏิกิริยา 
9. เขียนแผนภาพและอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานท่ีส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา

เคมี 
10. ทดลองและอธิบายผลของความเข้มข้น พ้ืนที่ผิวของสารต้ังต้น อุณหภูมิ ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีผลต่ออัตรา

การเกิดปฏิกิริยาเคมี  
11. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น พ้ืนที่ผิวของสารต้ังต้น อุณหภูมิ 

และตัวเร่งปฏิกิริยา 
12. ยกตัวอย่างและอธิบายปัจจยัที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันหรืออุตสาหกรรม 
13. ทดสอบและอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล 
14. อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า และอัตราการ

เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระทั่งระบบอยู่ในภาวะสมดุล 
15. คํานวณค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา 
16. คํานวณความเข้มข้นของสารท่ีภาวะสมดุล 
17. คํานวณค่าคงที่สมดุลหรือความเข้มข้นของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน 
18. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุลของระบบ รวมท้ังคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

เมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวนโดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ 
19. ยกตัวอย่างและอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการท่ีเกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ปรากฎการณ์ในธรรมชาติและ

กระบวนการในอุตสาหกรรม 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  เคมี 4  รหัสวิชา ว32222 
เวลาเรียน   3 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน   เพิ่มเติม  
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 
คําอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตด-ลาวรี และลิวอิส คํานวณความสามารถในการแตกตัว
หรือความแรงของกรดและเบส ค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของ
สารละลายกรดและเบส ศึกษาปฏิกิริยาสะเทินและปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเกลือ การไทเทรต และการเลือกใช้
อินดิเคเตอร์ คํานวณปริมาณสารหรือความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต ศึกษาสมบัติและ
องค์ประกอบของสารละลายบัฟเฟอร ์รวมทั้งการนําความรู้เก่ียวกับกรด-เบสไปใช้ประโยชน์  
 ศึกษาเลขออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดอกซ์ ตัวรีดิวซ์ ตัวออกซิไดส์ ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและคร่ึงปฏิกิริยา
รีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนแผนภาพเซลล์ คํานวณค่าศักย์ไฟฟ้า
มาตรฐานของเซลล์ ศึกษาหลักการทํางานของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ หลักการทางเคมีไฟฟ้าที่ใช้ในการ
ชุบโลหะ การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การทําโลหะให้บริสุทธ์ิและการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะรวมทั้ง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุปเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและ
การแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
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ผลการเรียนรู้  
1. ระบุและอธิบายว่าสารใดเป็นกรดหรือเบส โดยใช้ทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตด-ลาวรี 

และลิวอิส  
2. ระบุคู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี 
3. คํานวณและเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส 
4. คํานวณค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลายกรดและ

เบส 
5. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทิน  
6. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเกลือ และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ  
7. ทดลองและอธิบายหลักการการไทเทรตและเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมสําหรับการไทเทรต

กรด-เบส 
8. คํานวณปริมาณสารหรือความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต 
9. อธิบายสมบัติ องค์ประกอบ และประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์ 
10. สืบค้นข้อมูลและนําเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เก่ียวกับกรด-เบส 
11. คํานวณเลขออกซิเดชันและระบุปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์  
12. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันและระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ รวมท้ังเขียนครึ่ง

ปฏิกิริยาออกซิเดชันและคร่ึงปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์  
13. ทดลองและเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์ และเขียนแสดง

ปฏิกิริยารีดอกซ์  
14. ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชัน และวิธีครึ่งปฏิกิริยา  
15. ระบุองค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้าและเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและแคโทด 

ปฏิกิริยารวม และแผนภาพเซลล์  
16. คํานวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ และระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้า และ

ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น  
17. อธิบายหลักการทํางานและเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมแิละเซลล์ทุติยภูมิ  
18. ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การทําโลหะให้บริสุทธ์ิ และการป้องกันการกัด

กร่อนของโลหะ  
19. สืบค้นข้อมูลและนําเสนอตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้าใน

ชีวิตประจําวัน  
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  เคมี 5  รหัสวิชา ว33221 
เวลาเรียน   3 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน   เพิ่มเติม  
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

คําอธบิายรายวิชา  
 ศึกษาสารประกอบอินทรีย์ การเกิดพันธะโคเวเลนต์ของสารประกอบอินทรีย์ การแสดงโครงสร้างของ
สารประกอบอินทรีย์ด้วยสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อ และสูตรโครงสร้างแบบเส้น การเรียกช่ือ
สารประกอบอินทรีย์ตามระบบ IUPAC ไอโซเมอริซมึ สมบัติเก่ียวกับจุดเดือดและการละลายนํ้าของสารประกอบ
อินทรีย์ ปฏิกิริยาการเผาไหม้ ปฏิกิริยากับโบรมีนและปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงการเนตของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาสังเคราะห์เอไมด์ ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเอไมด์ ปฏิกิริยาสะ
ปอนนิฟิเคชัน รวมทั้งการนําสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์  
 ศึกษาพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ที่เป็นสาร
ต้ังต้น ศึกษาพอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์ ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างกับสมบัติของพอลิเมอร์และการนําไปใช้ประโยชน์ พอลิเมอร์เทอร์มอพลาสติกและเทอร์มอเซต การ
ปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์โดยการเติมสารเติมแต่ง การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของพอลิเมอร์ การสังเคราะห์พอ
ลิเมอร์ชนิดใหม่ ผลกระทบของการใช้และการกําจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
ป้องกันและการแก้ไข  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุปเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถใจการตัดสินใจ 
มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะในศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการ
คิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
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ผลการเรียนรู ้
1. สืบค้นข้อมูลและนําเสนอตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเด่ียว พันธะคู่ หรือพันธะสาม ที่พบใน

ชีวิตประจําวัน 
2. เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อ และสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบอินทรีย์ 
3. วิเคราะห์โครงสร้างและระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน 
4. เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกช่ือสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน 1 หมู่ ตาม

ระบบ IUPAC  
5. เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ 
6. วิเคราะห์และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในนํ้าของสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน ขนาด

โมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน 
7. ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ ปฏิกิริยากับ

โบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 
8. เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ ปฏิกิริยา

ไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 
9. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 
10. สืบค้นข้อมูลและการนําเสนอตัวอย่างการนําสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ในชีวิตประจําวันและ

อุตสาหกรรม 
11. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือพอลิเมอร์ 
12. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมท้ังการนําไปใช้

ประโยชน์ 
13. ทดสอบและระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมท้ังการนําไปใช้ประโยชน์ 
14. อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีผลต่อสมบัติของพอลิเมอร์ 
15. สืบค้นข้อมูลและการนําเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้และการกําจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และแนว

ทางแก้ไข 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  เคมี 6  รหัสวิชา ว33222 
เวลาเรียน   3 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน   เพิ่มเติม  
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

คําอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาการนําความรู้เคมีไปใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหา ศึกษาการแก้ปัญหาสถานการณ์หรือประเด็นที่
สนใจโดยการบูรณาการความรู้ทางเคมีร่วมกับวิทยาศาสตร์แขนงอ่ืน รวมทั้งคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี โดยใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ศึกษาการนําเสนองานหรือการแสดงผลงานโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการนําเสนอ รวมทั้งศึกษาการเข้าร่วมสัมมนา ประชุมวิชาการ หรือนิทรรศการ
แสดงผลงาน 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุปเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ มีความสามารถใจการตัดสินใจ 
มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะในศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการ
คิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู ้
1. กําหนดปัญหา และนําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้ทางเคมีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม 
2. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาความรู้ทางเคมีร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน รวมทั้งทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและ
ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจ 

3. นําเสนอผลงานหรือช้ินงานที่ได้รับจากการแก้ปัญหาในสานการณ์หรือประเด็นที่สนใจโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4. แสดงหลักฐานการเข้าร่วมสัมมนา การเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน
นิทรรศการ 
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คําอธิบายรายวิชาชีววิทยา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กล่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  ชีววิทยา 1 รหัสวิชา ว31241 
เวลาเรียน   3 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน   เพิ่มเติม  
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 
คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต แขนงวิชาที่เก่ียวข้องกับชีววิทยาและ
การใช้ความรู้ทางชีววิทยาที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ชีววิทยากับการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ความ
ตระหนัก  ในเรื่องของชีวจริยธรรม การศึกษาชีววิทยาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการศึกษาวิธีการทา
งานของนักวิทยาศาสตร์ และการนําความรู้เก่ียวกับชีววิทยามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน การทํากิจกรรมสะ
เต็มศึกษาโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง ศึกษาเคมีที่เป็นพ้ืนฐานของ
สิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของสารต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต และปฏิกิริยาเคมีในเซลล์
ของสิ่งมีชีวิต ศึกษาส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสง หลักการทํางาน วิธีการใช้ รวมท้ังการดูแลและเก็บ
รักษา ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึมและนิวเคลียส การลําเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ การหายใจระดับเซลล์ซึ่งเป็นกระบวนการที่เซลล์สร้างพลังงานจากการสลายสารอาหาร สําหรับ
นําไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของเซลล์ และการแบ่งเซลล์  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
การคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสารสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
 สาระชีววิทยา 1. เข้าใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สารที่เป็น
องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การ
ลําเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การแบ่งเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์ 
 ผลการเรียนรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-17 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  ชีววิทยา 2 รหัสวิชา ว31242 
เวลาเรียน   3 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน   เพิ่มเติม  
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับโครโมโซม และสารพันธุกรรม โครงสร้างของ DNA การจําลอง DNA การควบคุมลักษณะ               
ทางพันธุกรรมของ DNA มิวเทชัน และการเกิดมิวเทชัน ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การศึกษา
พันธุกรรมของเมนเดล การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม ลักษณะทาง พันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์
เมนเดล การถ่ายทอดยืนบนโครโมโซมเพศ ยืนบนโครโมโซมเดียวกัน ศึกษาเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ พันธุวิศวกรรม
และการโคลนยีน การหาขนาดของ DNA และการหาลําดับนิวคลีโอไทด์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอกับความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวจริยธรรม ศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการ หลักฐาน
และข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิด เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์
ประชากร ปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถ่ีของแอลลีล และกําเนิดสปีชีส์  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
การคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสารสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
 สาระชีววิทยา 2. เข้าใจการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติและ
หน้าที่ของสารพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐานข้อมูลและแนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต ภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความหลากหลายทางชีภาพ กําเนิดของสิ่งมีชีวิต 
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และอนุกรมวิธาน รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ผลการเรียนรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-15 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา   ชีววิทยา 3 รหัสวิชา ว 32241    
เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 

คําอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาเก่ียวกับวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธ์ุเพศผู้ เพศเมีย และการ
ปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดและโครงสร้างของเมล็ดและผล ศึกษาชนิดและลักษณะของเน้ือเย่ือพืช โครงสร้าง
ภายในของราก ลําต้น และใบของพืช ศึกษาการแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายนํ้าของพืช กลไกการลําเลียงนํ้า ธาตุ
อาหาร และอาหารในพืช ศึกษาการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเก่ียวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C3 พืช C4 และพืช CAM ปัจจัยที่มี
ผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช รวมท้ังศึกษาสภาพพักตัวของเมล็ดและปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด 
สิ่งเร้าภายในและภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและการนําไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย 
อภิปราย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการคิดและการ
แก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
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ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก 
2. อธิบาย และเปรียบเทียบกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธ์ุเพศผู้และเพศเมียของพืชดอกและอธิบายการ

ปฏิสนธิของพืชดอก 
3. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอกโครงสร้างของเมล็ดและผล และยกตัวอย่างการใช้

ประโยชน์จากโครงสร้างต่างๆของเมล็ดและผล 

4. อธิบายเก่ียวกับชนิดและลักษณะของเน้ือเย่ือพืชและเขียนแผนผังเพ่ือสรุปชนิดของเน้ือเย่ือพืช 
5. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของรากพืชใบเลี้ยงเด่ียวและรากพืช 

ใบเลี้ยงคู่จากการตัดตามขวาง                    
6. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของลําต้นพืชใบเลี้ยงเด่ียวและลําต้นพืชใบเลี้ยงคู่จาก

การตัดตามขวาง 
7. สังเกต และอธิบายโครงสร้างภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง 
8. สืบค้นข้อมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายนํ้าของพืช 
9. สืบค้นข้อมูล และอธิบายกลไกการลําเลียงนํ้าและธาตุอาหารของพืช 
10. สืบค้นข้อมูล อธิบายความสําคัญของธาตุอาหารและยกตัวอย่างธาตุอาหารท่ีสําคัญที่มีผลต่อการ

เจริญเติบโตของพืช 
11. อธิบายกลไกการลําเลียงอาหารในพืช 
12. สืบค้นข้อมูล และสรุปการศึกษาที่ได้จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเก่ียวกับกระบวนการ

สังเคราะห์ด้วยแสง 
13. อธิบายขั้นตอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 
14. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM 
15. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปปัจจัยความเข้มของแสง ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์และ

อุณหภูมิที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
16. ทดลอง และอธิบายเก่ียวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด 

และบอกแนวทางในการแก้สภาพพักตัวของเมล็ด 
17. สืบค้นข้อมูล อธิบายบทบาทและหน้าที่ของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน 

และกรดแอบไซซิก และอภิปรายเก่ียวกับการนําไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
18. สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอภิปรายเก่ียวกับสิ่งเร้าภายนอกท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา   ชีววิทยา 4 รหัสวิชา ว 32242    
เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 
คําอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาเก่ียวกับโครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์ โครงสร้างและกระบวนการ
แลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์และมนุษย์ การทํางานของปอดและการวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของ
มนุษย์ ศึกษาระบบหมุนเวียนแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดในสัตว์ โครงสร้างและการทํางานของ
หัวใจและหลอดเลือดในมนุษย์ เซลล์เม็ดเลือดชนิดต่างๆ หมู่เลือดและหลักการให้และรับเลือดในระบบ ABO 
และระบบ Rh ส่วนประกอบและหน้าที่ของนํ้าเหลือง โครงสร้างและหน้าที่ของหลอดนํ้าเหลือง และต่อม
นํ้าเหลือง ศึกษากลไกการต่อต้านหรือทําลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จําเพาะและแบบจําเพาะ การสร้างภูมิคุ้มกัน
ก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมา และความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน รวมทั้งศึกษาเก่ียวกับโครงสร้างและหน้าที่ใน
การกําจัดของเสียออกจากร่างกายของสัตว์ โครงสร้างและหน้าที่ของไต กลไกการทํางานของหน่วยไต และ
โครงสร้างที่ใช้ลําเลียงปัสสาวะออกจากร่างกายของมนุษย์ และความผิดปกติของไตจากโรคต่างๆ โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย 
อภิปราย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ รวมท้ังทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการ
แก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง จริยธรรม คุณธรรม 
และค่านิยมที่เหมาะสม 
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ผลการเรียนรู้ 
1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่มีทางเดิน

อาหาร สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ 
2. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดราและพลานาเรีย 
3. อธิบายเก่ียวกับโครงสร้าง หน้าที่และกระบวนการย่อยอาหาร และการดูดซึมสารอาหารภายในระบบ

ย่อยอาหารของมนุษย์ 
4. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างที่ทําหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สของฟองน้ํา ไฮดรา พลา

นาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง ปลา กบ และนก 
5. สังเกต และอธิบายโครงสร้างของปอดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนํ้านม 
6. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส และกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สของ

มนุษย์ 
7. อธิบายการทํางานของปอด และทดลองวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย์ 
8. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบ

ปิด 
9. สังเกต และอธิบายทิศทางการไหลของเลือดและการเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดในหางปลาและสรุป

ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของเลือด 
10. อธิบายโครงสร้างและการทํางานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย์ 
11. สังเกต และอธิบายโครงสร้างหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนํ้านม ทิศทางการไหลของเลือดผ่านหัวใจ

ของมนุษย์และเขียนแผนผังสรุปการหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ 
12. สืบค้นข้อมูล ระบุความแตกต่างของเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว เพลตเลต และพลาสมา 
13. อธิบายหมู่เลือดและหลักการให้และรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh 
14. อธิบาย และสรุปเก่ียวกับส่วนประกอบและหน้าที่ของน้ําเหลือง รวมท้ังโครงสร้างและหน้าที่ของ

หลอดนํ้าเหลือง และต่อมนํ้าเหลือง 
15. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไกการต่อต้านหรือทําลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จําเพาะ

และแบบจําเพาะ 
16. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบการสร้างภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมา 
17. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเก่ียวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่ทําให้เกิดเอดส์ภูมิแพ้การสร้าง

ภูมิต้านทานต่อเน้ือเย่ือตนเอง 
18. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ในการกําจัดของเสียออกจากร่างกาย

ของฟองนํ้า ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
19. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของไต และโครงสร้างที่ใช้ลําเลียงปัสสาวะออกจากร่างกาย 
20. อธิบายกลไกการทํางานของหน่วยไต ในการกําจัดของเสียออกจากร่างกาย และเขียนแผนผังสรุป

ขั้นตอนการกําจัดของเสียออกจากร่างกายโดยหน่วยไต 
21. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างเก่ียวกับความผิดปกติของไตอันเน่ืองมาจากโรคต่าง ๆ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา   ชีววิทยา 5 รหัสวิชา ว33241    
เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทของไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย แมลง และ
สัตว์มีกระดูกสันหลัง โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ประสาท การเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าที่เย่ือหุ้มเซลล์ของ
เซลล์ประสาท และกลไกการถ่ายทอดกระแสประสาท โครงสร้างของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาท
รอบนอก โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่างๆ ในสมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง สมองส่วนหลัง และไขสันหลัง 
ตัวอย่างการทํางานของระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาท อัตโนวัติ โครงสร้างและหน้าที่ของ ตา หู จมูก 
ลิ้น และผิวหนังของมนุษย์ ยกตัวอย่างโรคต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และบอกแนวทางในการดูแลป้องกัน และรักษา การ
หาตําแหน่งของ จุดบอด โฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะที่
เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่ของแมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส้เดือนดิน แมลง ปลา และนกโครงสร้างและหน้าที่
ของกระดูกและกล้ามเนื้อที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์ การทํางานของข้อต่อชนิด
ต่างๆ และการทํางานของกล้ามเน้ือโครงร่างที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์ ศึกษาการ
สืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศในสัตว์ โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธ์ุ
เพศชายและระบบสืบพันธ์ุเพศหญิง กระบวนการสร้างสเปิร์ม กระบวนการสร้างเซลล์ไข่ และการปฏิสนธิใน
มนุษย์ การเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก่ และมนุษย์ ศึกษาหน้าที่ของฮอร์โมน
จากต่อมไร้ท่อและเนื้อเย่ือที่สร้างฮอร์โมน ศึกษาพฤติกรรมที่เป็นมาแต่กําเนิดและพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้
ของสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของระบบประสาท การสื่อสารระหว่างสัตว์ที่ทําให้สัตว์
แสดงพฤติกรรม โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง อภิปราย การอธิบาย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิดความเข้าใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยม 
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ผลการเรียนรู้ 
 1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทของไฮดรา พลานาเรีย
ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 

2. อธิบายเก่ียวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ประสาท 
3. อธิบายเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าที่เย่ือหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาทและกลไกการ

ถ่ายทอดกระแสประสาท 
4. อธิบาย และสรุปเก่ียวกับโครงสร้างของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก 
5. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ในสมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง สมอง

ส่วนหลังและไขสันหลัง 
6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการทํางานของระบบประสาทโซมาติกและระบบ

ประสาทอัตโนวัติ 
7. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนังของมนุษย์ ยกตัวอย่างโรค

ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และบอกแนวทางในการดูแลป้องกันและรักษา 
8. สังเกต และอธิบายการหาตําแหน่งของจุดบอด โฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง 
9. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่ของ

แมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส้เดือนดิน แมลง ปลา และนก 
10. สืบค้นข้อมูลและอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของกระดูกและกล้ามเน้ือที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนไหว

และการเคลื่อนที่ของมนุษย์ 
11. สังเกตและอธิบายการทํางานของข้อต่อชนิดต่าง ๆ และการทํางานของกล้ามเน้ือโครงร่างที่เก่ียวข้อง

กับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์  
 12. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนผังสรุปหน้าที่ของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเน้ือเย่ือที่สร้าง
ฮอร์โมน 
 13. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศใน
สัตว์ 

14. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธ์ุเพศชายและระบบสืบพันธ์ุเพศ
หญิง 

15. อธิบายกระบวนการสร้างสเปิร์ม กระบวนการสร้างเซลล์ไข่ และการปฏิสนธิในมนุษย์ 
16. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก่ และมนุษย์  
17. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบและยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็นมาแต่กําเนิดและพฤติกรรมที่เกิด

จากการเรียนรู้ของสัตว์ 
18. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของระบบ

ประสาท 
19. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสื่อสารระหว่างสัตว์ที่ทําให้สัตว์แสดงพฤติกรรม 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา   ชีววิทยา 6 รหัสวิชา ว33242    
เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษากระบวนการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ การเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน วัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักร
กํามะถัน วัฏจักรฟอสฟอรัส ลักษณะของไบโอมที่กระจายอยู่ตามเขตภูมิศาสตร์ต่างๆ บนโลก การเปลี่ยนแปลง
แทนที่แบบปฐมภูมิและการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีแบบทุติยภูมิ ศึกษาลักษณะเฉพาะของประชากรของส่ิงมีชีวิตบาง
ชนิด การเพ่ิมของประชากรแบบ เอ็กโพเนนเชียลและการเพ่ิมของประชากรแบบลอจิสติก ปัจจัยที่ควบคุมการ
เติบโตของประชากร ศึกษาทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรอากาศ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรสัตว์ป่า  
มลพิษทางสิ่งแวดล้อม ปัญหาการทําลายทรัพยากรต่างๆ ผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การ
ทดลอง อภิปราย การอธิบาย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิดความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 
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ผลการเรียนรู้ 
1. อภิปรายความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเช่ือมโยงระหว่าง ความ

หลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปีชีส์ และความหลากหลายของระบบนิเวศ 
2. อธิบายการเกิดเซลล์เริ่มแรกและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
3. อธิบายลักษณะสําคัญ และยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตกลุ่มแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุ่มโพรทิสต์ สิ่งมีชีวิตกลุ่ม

พืชสิ่งมีชีวิตกลุ่มฟังไจ และสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์ 
4. อธิบาย และยกตัวอย่างการจําแนกสิ่งมีชีวิตจากหมวดหมู่ใหญ่จนถึงหมวดหมู่ย่อย และวิธีการเขียน

ช่ือวิทยาศาสตร์ในลําดับขั้นสปีชีส์ 
5. สร้างไดโคโทมัสคีย์ในการระบุสิ่งมีชีวิตหรือตัวอย่างที่กําหนด 
6. วิเคราะห์ อธิบาย และยกตัวอย่างกระบวนการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 
7. อธิบาย ยกตัวอย่างการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน และบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน 
8. สืบค้นข้อมูล และเขียนแผนภาพ เพ่ืออธิบายวัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรกํามะถัน และวัฏจักร

ฟอสฟอรัส 
9. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอธิบายลักษณะของไบโอมท่ีกระจายอยู่ตามเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ บนโลก 
10. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง อธิบาย และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิและการ 

เปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ 
11. สืบค้นข้อมูล อธิบาย ยกตัวอย่าง และสรุปเก่ียวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของสิ่งมีชีวิตบางชนิด 
12. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการเพ่ิมของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลและ

การเพ่ิมของประชากรแบบลอจิสติก 
13. อธิบาย และยกตัวอย่างปัจจัยที่ควบคุมการเติบโตของประชากรวิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหา

การขาดแคลนน้ํา การเกิดมลพิษทางนํ้า และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการ
วางแผนการจัดการนํ้าและการแก้ไขปัญหา 

14. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรดิน และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 

15. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหามลพิษทางอากาศ และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 

16. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการทําลายป่าไม้ รวมทั้งเสนอแนวทางใน
การป้องกันการทําลายป่าไม้และการอนุรักษ์ป่าไม้ 

17. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาผลกระทบท่ีทําให้สัตว์ป่ามีจํานวนลดลง และแนวทางในการ
อนุรักษ์สัตว์ป่า 
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คําอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา    ออกแบบและเทคโนโลยี 1         รหัสวิชา ว21103    
เวลาเรียน      1   ชั่วโมง/สปัดาห์     จํานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน   นางสาวก่ิงกานต์  คําบ่อ       นางพงษล์ดา  มงคลชัยทรัพย์ 
   นางสาวเวณิกา  มาอินทร์      .............................................. 
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  

ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จําเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอน การแก้ปัญหา 
การเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสจําลองและผังงาน การโปรแกรมอย่างง่ายด้วยด้วยโปรแกรม  Scratch เช่น สร้าง 
แอนิเมช่ัน สร้างเกมอย่างง่าย ฝึกการคิดแก้ปัญหา และการนําอัลกอริทึมมาเขียนโปรแกรม เพ่ือแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ 

นําแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือ  
การแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ใช้ทักษะการคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพ่ือช่วยใน
การแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้ 
เท่าทัน 

 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
ว. 4.2   ม.1/1  ม.1/2   

 
รวม 2 ตัวชี้วัด 
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา    วิทยาการคํานวณ 2         รหัสวิชา ว21104    
เวลาเรียน      1   ชั่วโมง/สปัดาห์     จํานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน   นางสาวก่ิงกานต์  คําบ่อ       นางพงษล์ดา  มงคลชัยทรัพย์ 
   นางสาวเวณิกา  มาอินทร์      .............................................. 
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  

ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จําเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอน การแก้ปัญหา 
การเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสจําลองและผังงาน การโปรแกรมอย่างง่ายด้วยด้วยโปรแกรม  Scratch เช่น สร้าง 
แอนิเมช่ัน สร้างเกมอย่างง่าย ฝึกการคิดแก้ปัญหา และการนําอัลกอริทึมมาเขียนโปรแกรม เพ่ือแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ 

นําแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือ  
การแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ใช้ทักษะการคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพ่ือช่วยใน
การแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้ 
เท่าทัน 

 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
ว. 4.2   ม.1/1  ม.1/2   

 
รวม 2 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา ออกแบบและเทคโนโลยี 2  รหัสวิชา ว221๐3   
เวลาเรียน 1ชั่วโมง/สปัดาห์    จํานวน 0.5 หน่วยกติ  เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้สอน นางสาวพชิชากร  ทองทวี  
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ตลอดจนคาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยี 
ในอนาคต เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้
ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จําเป็นเพ่ือออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชุมชน
หรือท้องถิ่นในด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การเกษตรและอาหาร สร้างช้ินงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมท้ังเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และ
ปลอดภัย  
 
ตัวชี้วัด 
ว.4.1 ม.2/1  
ว.4.1 ม.2/2  
ว.4.1 ม.2/3  
ว.4.1 ม.2/4  
ว.4.1 ม.2/5 
 
รวมทั้งหมด  5   ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา วิทยาการคํานวณ 2 รหัสวิชา ว22104    
เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้สอน นางสาวพิชชากร  ทองทวี  
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาการออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหา หรือการทํางานที่พบในชีวิตจริง 
การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมโดยใช้
ซอฟต์แวร์Scratch, python, java และ c อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีการส่ือสารเพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบ้ืองต้น ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่ผลงานโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based Learning) และการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพ่ือเน้นให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหา วางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ 
และนําเสนอผ่านการทํากิจกรรมโครงงาน เพ่ือให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์
ปัญหา จนสามารถนําเอาแนวคิดเชิงคํานวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ การนําข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน นําเสนอข้อมูลและสารสนเทศได้ตาม
วัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพ่ือช่วย 
ในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนนํา
ความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดํารงชีวิต จน
สามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการมีความสามารถในการแก้ปัญหาและมีทักษะในการสื่อสาร มี
ความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 

ตัวชี้วัด 
ว 4.2 ม.2/1 ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหา หรือการท างานที่พบในชีวิตจริง 
ว 4.2 ม.2/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะ และฟังก์ชันในการแก้ปัญหา 
ว 4.2 ม.2/3 อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร เพ่ือ
ประยุกต์ใช้งาน หรือแก้ปัญหาเบ้ืองต้น 
 ว 4.2 ม.2/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่
ผลงาน 
รวม 4 ตัวชี้วัด  
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (คอมพวิเตอร์) 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา  การออกแบบและเทคโนโลยี 3    รหัสวิชา ว23103     
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พื้นฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน   นายบญุสทิธิ์ แซ่อ้ึง    
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของ 
เทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือสรุปกรอบของ 
ปัญหา เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จําเป็นโดยคํานึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือออกแบบวิธีการแก้ปัญหาใน 
งานอาชีพด้านการเกษตร อาหาร พลังงานและขนส่ง โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้ 
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 
 
ตัวชี้วัด 
ว 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
1. วิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับ
ศาสตร์อ่ืน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
2. ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น เพ่ือพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัญหา โดยคํานึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จําเป็นภายใต้เง่ือนไขและ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ นําเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย วางแผน
ขั้นตอนการทํางานและดําเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 
4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบเง่ือนไข พร้อม
ทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนําเสนอผลการแก้ปัญหา 
5. ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องกับลักษณะของ
งาน และปลอดภัยเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (คอมพวิเตอร์) 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
 

ชื่อวิชา  วิทยาการคํานวณ 3   รหัสวิชา ว23104    
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พื้นฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน   นายบญุสทิธิ์ แซ่อ้ึง                                         
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  

ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน การเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชัน ข้อมูลปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ การประมวลผลข้อมูล  การสร้างทางเลือกและประเมินผล ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ใน
การจัดการข้อมูล การประเมินการความน่าเช่ือถือของข้อมูล การสืบค้นหาแหล่งต้นตอของข้อมูล เหตุผลวิวัติ  
ผลกระทบจากข่าวสารที่ผิดพลาด  การรู้เท่าทันสื่อ  กฎหมายที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  การใช้ลิขสิทธ์ิของผู้อ่ืนโดย
ชอบธรรม 

         รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ  ประมวลผล  สร้างทางเลือก  และนําเสนอการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ออกแบบและเขียนโปรแกรม เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

  
ตัวชี้วัด 
ว. 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) 

1. พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
2. รวบรวมข้อมูล  ประมวลผล ประเมินผล นําเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย 
3. ประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล  วิเคราะห์สื่อและผลกระทบจากการให้ข่าวสารท่ีผิด เพ่ือการใช้
งานอย่างรู้เท่าทัน 
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธ์ิของผู้อ่ืนโดยชอบธรรม 

รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (คอมพวิเตอร์) 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา  วิทยาการคํานวณ เพิ่มเติม 1  รหัสวิชา ว21205  (เลือกเสรีคอมพิวเตอร์)    
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน   นายบญุสทิธิ์ แซ่อ้ึง                                         
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
  

ศึกษาคุณสมบัติ และแนะนําส่วนประกอบและการใช้งานแผงวงจร micro:bit เข้าใจพ้ืนฐานการเขียน
โปรแกรม micro:bit  
 

     ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมหุ่นยนต์ การใช้ซอฟต์แวร์ Micro : bit  ช่วยในการเขียนโปรแกรมเพ่ือ
ควบคุมหุ่นยนต์ เช่น รู้จักกับบอร์ด Micro:bit และการใช้งานเบ้ืองต้น มีพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม micro:bit 
ใช้ การอ่านค่าเซนเซอร์ เขียนคําสั่งเง่ือนไข วนซ้ํา และเรียกใช้ฟังก์ชันได้ 
 

     มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้ง ด้านความรู้ ทักษะ และ
กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

  

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายคุณสมบัติ ส่วนประกอบของแผงวงจรไมโครบิตได้ 
2. เขียนโปรแกรม micro:bit ควบคุมอุปกรณ์และเซ็นเซอร์บนแผงวงจรได้ 
3. เขียนโปรแกรม micro:bit ควบคุมอุปกรณ์และเซ็นเซอร์จากภายนอกแผงวงจรได้ 
4. เขียนโปรแกรมที่มีคําสั่งเง่ือนไข วนซ้ํา และเรียกใช้ฟังก์ชันได้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา วิทยาการคํานวณ เพิ่มเติม 2 (เลือกเสรีคอมพิวเตอร์)  รหัสวิชา ง21206   
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน   นายบญุสทิธิ์  แซ่อ้ึง                                         
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษา อธิบาย และวิเคราะห์เก่ียวกับภาษา HTML HTML5  CSS และ Javascript  การเขียนเอกสาร 
HTML ร่วมกับ CSS และ Javascript  การแปลความหมายเอกสาร HTML HTML5 CSS และ Javascript  

 สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับภาษา HTML HTML5  CSS และ Javascript  ฝึกนําโค้ดคําสั่งมาทดสอบเพ่ือดู
ผลลัพธ์ ใช้โค้ดคําสั่งที่ค้นหาจากอินเทอร์เน็ตมาปรับใช้กับเอกสารท่ีสร้างข้ึนเอง วิเคราะห์งาน/ปัญหาแล้วเขียน
โค้ดเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการด้วยตนเอง 

เห็นคุณค่าของการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อยู่
อย่างพอเพียง ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
19. อธิบายแท็กต่างๆ ในเอกสาร HTML ได้ถูกต้อง 
20. เขียนเอกสาร HTML โดยเลือกใช้แท็กได้อย่างเหมาะสม 
21. เปิดเอกสาร HTML ต้นฉบับของเว็บเพจต่างๆ ได้ 
22. อธิบายความสามารถของ HTML5 ได้ 
23. นําแทก HTML5 มาประยุกต์ใช้ได้ 
24. อธิบายลักษณะของ CSS ได้ 
25. ระบุตําแหน่งที่มีการเรียกใช้และ/หรือเก่ียวข้อง CSS ในเอกสาร HTML ได้ 
26. ใช้ CSS ในเอกสาร HTML ได้อย่างเหมาะสม 
27. อธิบายลักษณะของ Javascript ได้ 
28. ระบุตําแหน่งที่มีการเรียกใช้และ/หรือเก่ียวข้อง Javascript ในเอกสาร HTML ได้ 
29. ใช้ javascript ในเอกสาร HTML ได้อย่างเหมาะสม 

เขียน javascript โดยใช้ JQuery ได้     
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา วิทยาการคํานวณ 1 (เพิ่มเติม)  รหัสวิชา ว22211   
เวลาเรียน 1ชั่วโมง/สปัดาห์    จํานวน 0.5 หน่วยกติ  เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้สอน นางสาวพชิชากร  ทองทวี  
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาการออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหา หรือการทํางานที่พบในชีวิตจริง การ
ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์Scratch, python, 
java และ c อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือประยุกต์ใช้งาน
หรือแก้ปัญหาเบ้ืองต้น ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิในการ
เผยแพร่ผลงานโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) และการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การ
แก้ปัญหา วางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และนําเสนอผ่านการทํากิจกรรมโครงงาน เพ่ือให้เกิดทักษะ ความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถนําเอาแนวคิดเชิงคํานวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงาน
ได้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การนําข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน นําเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย 
เพ่ือช่วยในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนนําความรู้
ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดํารงชีวิต จนสามารถพัฒนา
กระบวนการคิดและจินตนาการมีความสามารถในการแก้ปัญหาและมีทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถในการตัดสินใจ 
และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหา หรือการทํางานที่พบในชีวิตจริง
ได้  (P) 
 2. นักเรียนสามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะ และฟังก์ชันในการแก้ปัญหาอย่างง่ายได้ (P) 
 3. นักเรียนสามารถอภิปรายองค์ประกอบและหลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร 
เพ่ือประยุกต์ใช้งาน หรือแก้ปัญหาเบ้ืองต้นได้ (K) 
 4.นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่
ผลงานได้ (A) 
 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา วิทยาการคํานวณ2 (เพิ่มเติม) รหัสวิชา ว22212    
เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้สอน นางสาวพิชชากร  ทองทวี  
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
ศึกษาแนวคิดเชิงคํานวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคํานวณ การเขียนโปรแกรมทีม่กีารใช้ตรรกะ

และฟังก์ชัน องค์ประกอบและหลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสาร แนวทางการปฏิบัติเมื่อ
พบเน้ือหาที่ไม่เหมาะสม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ กําหนดวิธีการสร้าง และกาํหนดสิทธิ
ความเป็นเจ้าของผลงานนําแนวคิดเชิงคํานวณไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
สร้างและกําหนดสิทธ์ิการใช้ข้อมูล ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล 
 
ผลการเรียนรู้ 
1. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายได้ (P) 
2. อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร เพ่ือประยุกต์ใช้

งาน หรือแก้ปัญหาเบ้ืองต้นได้ (K) 
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่ผลงาน (A) 

 
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู ้
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา    การสื่อสารและนําเสนอข้อมูล  
รหัสวิชา   I 22201   
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1 หนว่ยกิต เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน / ปี             
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม  (เรียน2 เทอมต่อเนื่อง ออกเกรดปลายปี) 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 1- 2  ปีการศึกษา 2562 
ผู้สอน   นางพงษ์ลดา  บูรณอารีย์พงษ์                                         
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description) 
 ศึกษาหลักการพ้ืนฐานการสื่อสารข้อมูล ความหมาย หลักการของการนําเสนอข้อมูล เข้าใจองค์ประกอบ
ของการนําเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม พร้อมทั้งสามารถใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือของคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือส่งต่อความเข้าใจได้ดี และ เผยแพร่ผลงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่า และมีทักษะในการทํางานด้วยตนเองอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
1. บอกหรืออธิบายความหมายของสื่อสารได้ 
2. นําเสนอข้อมูลต่างๆได้ถูกต้องตามลักษณะการนําไปใช้ 
3. เลือกใช้เครือ่งมือต่างๆในการสื่อสารและนําเสนอได้อย่างเหมาะสม  
4. จัดการกับขอ้มูลที่ได้รับมาและนําเสนอได้อย่างดี 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (คอมพวิเตอร์) 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา   วิทยาการคํานวณ 1 รหัสวิชา ว23205   
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พื้นฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน   นายบญุสทิธิ์ แซ่อ้ึง,นางสาวเวณิกา  มาอินทร์, Mr.Roche Magsayo                               
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  

ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน การเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชัน ข้อมูลปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ การประมวลผลข้อมูล  การสร้างทางเลือกและประเมินผล ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ใน
การจัดการข้อมูล การประเมินการความน่าเช่ือถือของข้อมูล การสืบค้นหาแหล่งต้นตอของข้อมูล เหตุผลวิวัติ  
ผลกระทบจากข่าวสารที่ผิดพลาด  การรู้เท่าทันสื่อ  กฎหมายที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  การใช้ลิขสิทธ์ิของผู้อ่ืนโดย
ชอบธรรม 

         รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ  ประมวลผล  สร้างทางเลือก  และนําเสนอการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ออกแบบและเขียนโปรแกรม เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

  
ผลการเรียนรู ้

1. นักเรียนสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
2. . นักเรียนสามารถรวบรวมข้อมูล  ประมวลผล ประเมนิผล นําเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตาม
วัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย 
3. . นักเรียนสามารถประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล  วิเคราะห์สื่อและผลกระทบจากการให้ข่าวสาร
ที่ผิด เพ่ือการใช้งานอย่างรู้เท่าทัน 
4. . นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตาม
กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธ์ิของผู้อ่ืนโดยชอบธรรม 

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู ้
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ประมวลการสอน(Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
 

ชื่อวิชา  เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ 2 ) รหัสวิชา ว23206     
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม   
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน   นางสาวเวณิกา  มาอินทร์ , นายบญุสทิธิ์  แซ่อ้ึง                                      
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
  ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน Internet of Things (IoT) การเขียนโปรแกรมเพื่อ
พัฒนาแอปพลิเคชัน ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผล 
ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล การประเมินการความน่าเช่ือถือของข้อมูล การ
สืบค้นหาแหล่งต้นตอของข้อมูล เหตุผลวิวัติ ผลกระทบจากข่าวสารท่ีผิดพลาด การรู้เท่าทันสื่อ กฎหมายที่
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ การใช้ลิขสิทธ์ิของผู้อ่ืนโดยชอบธรรม 
 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ประมวล สร้างทางเลือก และนําเสนอการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ออกแบบและเขียนโปรแกรม เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
มาตรฐานและตัวชี้วัด  
สาระที่ 4 เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) 
มาตรฐาน ว4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการแกปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น

ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทํางาน และการแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

ตัวชี้วัด  
ว 4.2 ม.3/1 พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์  
ว 4.2 ม.3/2   รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล นําเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้

ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย 
ว 4.2 ม.3/3   ประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล วิเคราะห์สื่อและผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิด เพ่ือการ

ใช้งานอย่างรู้เท่าทัน 
ว 4.2 ม.3/4   ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามกฎหมาย

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสทิธ์ิของผู้อ่ืนโดยชอบธรรม 
 
รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (คอมพวิเตอร์) 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา เลือกเสรีคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ว 23211   
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน   นายบญุสทิธิ์ แซ่อ้ึง                                         
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
  

ศึกษาคุณสมบัติ และแนะนําส่วนประกอบและการใช้งานแผงวงจร micro:bit เข้าใจพ้ืนฐานการเขียน
โปรแกรม micro:bit  
 

     ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมหุ่นยนต์ การใช้ซอฟต์แวร์ Micro : bit  ช่วยในการเขียนโปรแกรมเพ่ือ
ควบคุมหุ่นยนต์ เช่น รู้จักกับบอร์ด Micro:bit และการใช้งานเบ้ืองต้น มีพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม micro:bit 
ใช้ การอ่านค่าเซนเซอร์ เขียนคําสั่งเง่ือนไข วนซ้ํา และเรียกใช้ฟังก์ชันได้ 
 

     มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้ง ด้านความรู้ ทักษะ และ
กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

  

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายคุณสมบัติ ส่วนประกอบของแผงวงจรไมโครบิตได้ 
2. เขียนโปรแกรม micro:bit ควบคุมอุปกรณ์และเซ็นเซอร์บนแผงวงจรได้ 
3. เขียนโปรแกรม micro:bit ควบคุมอุปกรณ์และเซ็นเซอร์จากภายนอกแผงวงจรได้ 
4. เขียนโปรแกรมที่มีคําสั่งเง่ือนไข วนซ้ํา และเรียกใช้ฟังก์ชันได้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา เลือกเสรีคอมพิวเตอร์2 รหัสวิชา ว 23212   
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน   นายบญุสทิธิ์  แซ่อ้ึง                                         
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษา อธิบาย และวิเคราะห์เก่ียวกับภาษา HTML HTML5  CSS และ Javascript  การเขียนเอกสาร 
HTML ร่วมกับ CSS และ Javascript  การแปลความหมายเอกสาร HTML HTML5 CSS และ Javascript  

 สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับภาษา HTML HTML5  CSS และ Javascript  ฝึกนําโค้ดคําสั่งมาทดสอบเพ่ือดู
ผลลัพธ์ ใช้โค้ดคําสั่งที่ค้นหาจากอินเทอร์เน็ตมาปรับใช้กับเอกสารท่ีสร้างข้ึนเอง วิเคราะห์งาน/ปัญหาแล้วเขียน
โค้ดเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการด้วยตนเอง 

เห็นคุณค่าของการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อยู่
อย่างพอเพียง ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายแท็กต่างๆ ในเอกสาร HTML ได้ถูกต้อง 
2. เขียนเอกสาร HTML โดยเลือกใช้แท็กได้อย่างเหมาะสม 
3. เปิดเอกสาร HTML ต้นฉบับของเว็บเพจต่างๆ ได้ 
4. อธิบายความสามารถของ HTML5 ได้ 
5. นําแทก HTML5 มาประยุกต์ใช้ได้ 
6. อธิบายลักษณะของ CSS ได้ 
7. ระบุตําแหน่งที่มีการเรียกใช้และ/หรือเก่ียวข้อง CSS ในเอกสาร HTML ได้ 
8. ใช้ CSS ในเอกสาร HTML ได้อย่างเหมาะสม 
9. อธิบายลักษณะของ Javascript ได้ 
10. ระบุตําแหน่งที่มีการเรียกใช้และ/หรือเก่ียวข้อง Javascript ในเอกสาร HTML ได้ 
11. ใช้ javascript ในเอกสาร HTML ได้อย่างเหมาะสม 

เขียน javascript โดยใช้ JQuery ได้ 
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คําอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
 

ชื่อวิชา    การออกแบบและเทคโนโลยี 1  
รหัสวิชา   ว 31105   
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    ปีการศึกษา 2563 
ผู้สอน   นางสาวสิริกานต์ พ่วงศริิ, นายคฑาหัตส์ ดวงสุดา                                          
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือความต้องการที่คํานึงถึงผู้ใช้ด้วยการคิดเชิงออกแบบ และความรู้ 

ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์์ และศาสตร์์อ่ืน ๆ เพ่ือทาํความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึง้ และรอบด้าน เพ่ือ 
พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาที่ตรงความต้องการ พัฒนาโครงงานเพ่ือแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ตนเองสนใจโดยใช้ 
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ศึกษาการพัฒนาผลงาน การสร้างประโยชน์จากผลงาน และการคุ้มครอง 
ทรัพย์์สินทางปัญญาเพ่ือนําความรู้ไปประยุกต์์ใช้ในการพัฒนาหรอืสร้างประโยชน์จากผลงานของตนเอง และ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์์ผลงานของตนเองให้เป็นที่รู้จักและก่อให้เกิดประโยชน์ 
 
ตัวชี้วัด 
ว 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
1. ประยุกต์์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์์ต่าง ๆ รวมท้ังทรัพยากร ในการทําโครงงานเพ่ือแกปัญหา 
หรือพัฒนางาน 
รวมทั้งหมด 1 ตัวช้ีวัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (คอมพวิเตอร์) 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา  วิทยาการคํานวณ 1 รหัสวิชา ว31106    
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พื้นฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้สอน   นายบญุสทิธิ์ แซ่อ้ึง                                         
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  

ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคํานวณ  การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบการคิด
เชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ ของแนวคิดเชิงคํานวณเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน  ประยุกต์ใช้แนวคิด
เชิงคํานวณใน การออกแบบขั้นตอนวิธีสําหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูล
ออก และเง่ือนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธีการทําซ้ํา การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการ
ออกแบบขั้นตอนวิธีเพ่ือแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
กําหนดปัญหา  ศึกษา วางแผน ดําเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่  ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับ
วิชาอ่ืนและเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 

 

ตัวชี้วัด 
ว. 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) 

ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการพัฒนา โครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ และ
เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
รวมทั้งหมด  1  ตัวชี้วัด 
 
  



363 
 

 

 
 

ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา    วิทยาการคํานวณเพิ่มเติม 1  
รหัสวิชา   ว 32105    
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    ปีการศึกษา 2563 
ผู้สอน   นางสาวสิริกานต์ พ่วงศริิ , นายคฑาหัตส ์ดวงสุดา                                         
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการดําเนินชีวิต เทคโนโลยี
การจัดการข้อมูล ข้อมูล ฐานข้อมูล คลังข้อมูล การทําเหมืองข้อมูล ประมวลผลข้อมูล วิทยาการข้อมูล ข้อมูล
ขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูล วิทยาการข้อมูล  
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) และการเรียนรู้แบบ
ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญ
สถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และนําเสนอผ่านการทํากิจกรรมโครงงาน 
เพ่ือให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถนําเอาแนวคิดเชิง
คํานวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้  
 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อ่ืนมาประยุกต์ใช้ สร้างความรู้ใหม่ 
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดําเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และใช้อย่างปลอดภัย มี
จริยธรรม ตลอดจนนําความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
การดํารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการ
ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 

ตัวชี้วัด 
ว 4.2 ม.5/1  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยี
สารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือเพ่ิมมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ 
รวม 1 ตัวช้ีวัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา    เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) 2  
รหัสวิชา   ว32106    
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    ปีการศึกษา 2563 
ผู้สอน   นางสาวสิริกานต์ พ่วงศริิ , นางสาวก่ิงกานต์ คําบ่อ , นายคฑาหัตส์ ดวงสุดา 
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการดําเนินชีวิต เทคโนโลยี
การจัดการข้อมูล ข้อมูล ฐานข้อมูล คลังข้อมูล การทําเหมืองข้อมูล ประมวลผลข้อมูล วิทยาการข้อมูล ข้อมูล
ขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูล วิทยาการข้อมูล  
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) และการเรียนรู้แบบ
ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญ
สถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และนําเสนอผ่านการทํากิจกรรมโครงงาน 
เพ่ือให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถนําเอาแนวคิดเชิง
คํานวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้  
 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อ่ืนมาประยุกต์ใช้ สร้างความรู้ใหม่ 
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดําเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และใช้อย่างปลอดภัย มี
จริยธรรม ตลอดจนนําความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
การดํารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการ
ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มี 
จิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 
 

ตัวชี้วัด 
ว 4.2 ม.5/1  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยี
สารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือเพ่ิมมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ทีใ่ช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ 
รวม 1 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 
ชื่อวิชา    การถ่ายภาพและการตัดต่อ รหัสวิชา ว31277    
เวลาเรียน      3   ชั่วโมง/สปัดาห์     จํานวน 1.5 หน่วยกิต เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้สอน   นางสาวก่ิงกานต์  คําบอ่       
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  

ศึกษาวิเคราะห์ความรู้ หลักการถ่ายภาพเบ้ืองต้น เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกล้องถ่ายภาพ การ
ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการถ่ายภาพและการบํารุงรักษาเทคนิคและวิธีการในการถ่ายภาพ การสร้างสรรค์ภาพถ่ายเพื่อ
ใช้ในงานธุรกิจ 

โดยใช้กระบวนการปฏิบัติการใช้กล้องถ่ายภาพ เลนส์ กล้องโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการ
ถ่ายภาพดิจิตอล รวมท้ังกระบวนการจัดทํา บันทึกไฟล์ข้อมูลภาพ การพิมพ์และการตกแต่งภาพ เพ่ือสามารถ
นําไปใช้ในงานธุรกิจ โดยนําความรู้เก่ียวกับเทคนิคการถ่ายภาพต่างๆ มาสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิตอล ในรูปแบบ
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อสารสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เห็นคุณค่าในการใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีอย่าง
ชาญฉลาดเพ่ือใช้ในงานธุรกิจ รักและภาคภูมิใจในถิ่นของตนเอง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝ่
เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทยและ มีจิตสาธารณะ 

 

ผลการเรียนรู ้
1. นักเรียนมีความเข้าใจและทราบถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีการถ่ายภาพต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในงานธุรกิจการถ่ายภาพ 

3. นักเรียนสามารถถ่ายภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวเพ่ือนําไปใช้ในงานธุรกิจได้ 

4. นักเรียนมีทกัษะในการใช้กล้องถ่ายภาพ ตกแต่งภาพ และอุปกรณ์ในการถ่ายภาพได้ 

5. นักเรียนสามารถออกแบบภาพถ่าย เลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์ 

 
รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้ 
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 
ชื่อวิชา    วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก   รหัสวิชา ว31279    
เวลาเรียน      3   ชั่วโมง/สปัดาห์     จํานวน 1.5 หน่วยกิต เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้สอน   นางสาวก่ิงกานต์  คําบ่อ       
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการ วิธีการออกแบบกราฟิก ซอฟต์แวรด้์านกราฟิก 
ระบบคอมพิวเตอร์ สําหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิก การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
ต่าง ๆ รวมถึงคําสั่งที่สําคัญในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ในโปรแกรมกราฟิกได้อย่างชํานาญ การนําภาพ
จากแหล่งภาพต่างๆ มาสร้างสรรค์งานกราฟิกให้มีจินตนาการตามความคิดริเริ่ม ทั้งยังศึกษาหลักการออกแบบ
เทคนิคการใช้โปรแกรมการออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิกได้จากเว็บไซต์ต่างๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการ
สร้างสรรค์งาน 
        ฝึกปฏิบัติการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรมกราฟิก ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งาน เพ่ือให้
ผู้เรียนนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน มีนิสัยรกัการทํางาน มีจิตสํานึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมมีจริยธรรม คุณธรรม 
ค่านิยมที่เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้  
1. บอกความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิกและการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานกราฟิก รวมทั้งรู้หลักการใช้สี
และการแสดงผลของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้  
2. อธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 และเรียกใช้งานเครื่องมือ ต่าง ๆ ในโปรแกรม 
Adobe Photoshop CS6 ได้  
3. อธิบายข้ันตอนการเลือกพ้ืนที่ของวัตถุและใช้เครื่องมือในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เพ่ือเลือกพื้นที่
หรือวัตถุได้  
4. บอกประเภทและรูปแบบตัวอักษร ปฏิบัติการสร้างและปรับแต่งข้อความด้วยเทคนิค พ้ืนฐานให้กับข้อความ
ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ได้  
5. อธิบายข้อมูลเก่ียวกับเลเยอร์และใช้งานเลเยอร์ในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ได้  
6. อธิบายการใช้คําสั่งและสร้างสรรค์ภาพด้วยเทคนิคต่าง ๆ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ได้  
 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา    เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) 1 
รหัสวิชา   ว31291 
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
ผู้สอน   นางสาวนัยนา  มุสิตัง                                         
 

คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคํานวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ การคิด
เชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคํานวณเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน ประยุกต์ใช้แนวคิด
เชิงคํานวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสําหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูล
ออก และเง่ือนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การทําซ้ํา การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการ
ออกแบบขั้นตอนวิธีเพ่ือแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
กําหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ดําเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับ
วิชาอ่ืนและเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
 

ผลการเรียนรู้ /ตัวชีวัด 
1. ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์และ 

เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา    เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) 2 
รหัสวิชา   ว31292 
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 
ผู้สอน   นางสาวนัยนา  มุสิตัง                                         
 

คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคํานวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ การคิด
เชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคํานวณเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน ประยุกต์ใช้แนวคิด
เชิงคํานวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสําหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูล
ออก และเง่ือนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การทําซ้ํา การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการ
ออกแบบขั้นตอนวิธีเพ่ือแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
กําหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ดําเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับ
วิชาอ่ืนและเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
 

ผลการเรียนรู้ /ตัวชีวัด 
1. ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์และ 

เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา    เทคโนโลยี (ออกแบบและเทคโนโลยี) 
รหัสวิชา   ว31105 
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
ผู้สอน   นางสาวนัยนา  มุสิตัง                                         
 

คําอธบิายรายวิชา 

เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้
และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อ
ชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ผลการเรียนรู้ /ตัวชีวัด 

1. วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อ่ืนโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ
คณิตศาสตร์รวมท้ังประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี 

2. ระบุปัญหาหรือความต้องการท่ีมีผลกระทบต่อสังคมรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับ
ปัญหาที่มีความ ซับซ้อน เพ่ือสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา โดยคํานึงถึงความถูกต้องด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จําเป็นภายใต้เง่ือนไขและ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ นําเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย โดย
ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบวางแผนขั้นตอนการทํางานและดําเนินการแก้ปัญหา 

4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภาย ใต้กรอบเง่ือนไขหา
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขและนําเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอด 

5. ใช้ความรู้และทักษะเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือกลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่
ซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 
ชื่อวิชา    การเขียนโปรแกรม 
รหัสวิชา   ว31278 
เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
ผู้สอน   นางสาวนัยนา  มุสิตัง                                         
 

คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาพ้ืนฐานโปรแกรมภาษา C (Introduction to C Programming) การเขียนโปรแกรมทางเลือก 
(Selection Structures) การเขียนโปรแกรมแบบ วนซ้ํา (Repetition & Loop) ฟังก์ชัน และการเขียน
โปรแกรมแยกเป็นโมดูล (Functions & Modular Programming) ตารางอาเรย์ (Arrays) ตัวแปรพอยเตอร์ 
(Pointers) ตัวแปรสตริง (String) โครงสร้างสตักเจอร์ (Structure) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการใช้งาน
ภาษาคอมพิวเตอร์และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเขียนภาษาช้ันสูง 
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา    การตัดต่อวีดีโอด้วยคอมพิวเตอร ์  รหัสวิชา ว32278 

เวลาเรียน      3   ชั่วโมง/สปัดาห์     จํานวน 1.5 หน่วยกิต เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน      เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้สอน   นางสาวก่ิงกานต์  คําบ่อ       
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  

ศึกษาและเรียนรู้เก่ียวกับนิยาม ความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบ รูปแบบ ชนิด ประเภท 
ภาพเคล่ือนไหว ภาพยนตร์ การเขียนเคา้โครงเรื่อง การลําดับภาพ การตัดต่อภาพและเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ 
เครื่องมือและซอร์ฟแวร์ในผลิตงานสื่อและภาพยนตร์ 
  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเก่ียวกับการออกแบบภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์การเขียนเค้า
โครงเรื่อง การลําดับภาพ การตัดต่อภาพและเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและซอร์ฟแวร์ในผลิตงานภาพยนตร์ 
เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจําวันอย่างมีจิตสํานึกและและเห็นคุณค่าวิชาชีพ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชา 
  1. อธิบายเก่ียวกับนิยาม ความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบ รูปแบบ ชนิด ประเภทของ
ภาพเคล่ือนไหว  ภาพยนตร์และสื่อวีดิโอได้ 
  2. อธิบายขั้นตอนและกระบวนการในการออกแบบภาพเคลื่อนไหวและสร้างสื่อวีดิโอได้ 
  3. ปฏิบัติงานออกแบบภาพเคลื่อนไหว โครงเรื่องและสื่อภาพยนตร์ตามจินตนาการได้ 
  4. ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจําวันอย่างมีจิตสํานึกและเห็นคุณค่าและมคีณุลักษณะที่ดีในการทํางาน 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
 

ชื่อวิชา    Sketchup 
รหัสวิชา   ว32279 
เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 
ผู้สอน   นางสาวนัยนา  มุสิตัง                                         
 

คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาความหมาย และลักษณะของโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้องรู้จักและเลือกใช้
โปรแกรมในการสร้างสรรค์งาน อธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรมได้ถูกต้อง บอกชนิดและวิธีการใช้งานของเครื่องมือ
ในโปรแกรมได้ ออกแบบการสร้างงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีจินตนาการด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
สร้างช้ินงานได้อย่างมีคุณภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
การบํารุงรักษาโปรแกรมและข้อมูลกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการประยุกต์ใช้
งานในชีวิตประจําวันในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 
ผลการเรียนรู้ /ตัวชีวัด 
 

1. นักเรียนเข้าใจความหมายและลักษณะของโปรแกรมทีใ่ช้ในการออกแบบได้ถูกต้อง    
2. นักเรียนรู้จักเลอืกใช้โปรแกรมการออกแบบในการสร้างผลงานได้อย่างมีคุณภาพ 

3. นักเรียนรู้จักใช้เครื่องของโปรแกรมในการออกแบบผลงานได้ถูกต้อง 

4. นักเรียนอธิบายวิธีการใช้งานเคร่ืองมือต่าง ๆ ของโปรแกรมออกแบบผลติภัณฑ์ได้ถูกต้อง 

5. นักเรียนสามารถออกแบบและสร้างช้ินงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์
ได้ 

6. นักเรียนมีทักษะเก่ียวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร ์
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา    เว็บจัดการเนื้อหา 
รหัสวิชา   ว32272 
เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
ผู้สอน   นางสาวนัยนา  มุสิตัง                                         
 

คําอธบิายรายวิชา 

 ศึกษาการสร้างเว็บไซต์ด้วยเว็บ cms ความสําคัญ บทบาทและประโยชน์ของการสร้างงานเว็บไซต์ โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสร้างเว็บเพจสําเร็จรูป โดยให้ผู้เรียนศึกษาการสร้างเว็บบล็อกและเว็บไซต์ด้วย
โปรแกรม WordPress ประกอบด้วย การสร้างบล็อกกับ WordPress  การตกแต่งบล็อก  การจัดการกับ Widget 
การจัดการกับ WordPress  การบริหารจัดการบล็อก  การสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์และติดต้ัง   เพ่ือสร้างช้ินงานและ
นําเสนอผลงานในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน สามารถติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลและ
ความรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนําเสนอในรูปแบบต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์
อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตสาํนึก  มีคุณค่าและได้ประโยชน์สูงสุด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา    วิทยาการคํานวณเพิ่มเติม 1  
รหัสวิชา   ว 32291    
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    ปีการศึกษา 2563 
ผู้สอน   นางสาวสิริกานต์ พ่วงศริิ , นายคฑาหัตส ์ดวงสุดา                                         
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการดําเนินชีวิต เทคโนโลยี
การจัดการข้อมูล ข้อมูล ฐานข้อมูล คลังข้อมูล การทําเหมืองข้อมูล ประมวลผลข้อมูล วิทยาการข้อมูล ข้อมูล
ขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูล วิทยาการข้อมูล  
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) และการเรียนรู้แบบ
ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญ
สถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และนําเสนอผ่านการทํากิจกรรมโครงงาน 
เพ่ือให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถนําเอาแนวคิดเชิง
คํานวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้  
 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อ่ืนมาประยุกต์ใช้ สร้างความรู้ใหม่ 
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดําเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และใช้อย่างปลอดภัย มี
จริยธรรม ตลอดจนนําความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
การดํารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการ
ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 

ตัวชี้วัด 
ว 4.2 ม.5/1  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลย
สารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือเพ่ิมมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ทีใ่ช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ 
รวม 1 ตัวช้ีวัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา    วิทยาการคํานวณเพิ่มเติม 2  
รหัสวิชา   ว32292    
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    ปีการศึกษา 2563 
ผู้สอน   นางสาวสิริกานต์ พ่วงศริิ , นางสาวก่ิงกานต์ คําบ่อ , นายคฑาหัตส์ ดวงสุดา 
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาหลักการของวิทยาการข้อมูล และหลักการคิดเชิงออกแบบเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้บริการหรือ ผลิตภัณฑ์ 
วิธีการเก็บข้อมูลและเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล เครื่องมือทางเทคโนโลยี 
สารสนเทศที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การนําเสนอข้อมูล การแปลงข้อมูลให้เป็นภาพ การ
เลือกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและตัวอย่างกรณีศึกษา 
  ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดํารงชีวิต ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้งาน ดูแลรักษาอุปกรณ์และใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเหมาะสม มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู ้
1. มีความสามารถใช้ทักษะการคิดเชิงคํานวณในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 
2. มีทักษะในการค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ 
3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน มีความรับผิดชอบมีจริยธรรม 

รวม 4 ข้อ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา    Animation  
รหัสวิชา   ว 32280    
เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 
ผู้สอน   นางสาวสิริกานต์ พ่วงศริิ  
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาความสามารถและประโยชน์ของโปรแกรม Adobe Animation การเรียกใช้และส่วนประกอบของ
โปรแกรม หลักการ เก่ียวกับแนวคิดการสร้างภาพ Animation และแนวทางการสร้างภาพ Animation ขั้นตอน
การใช้เครื่องมือ วาดภาพ Animation การจัดการเก่ียวกับสี การออกแบบตัวอักษร การสร้างภาพเคล่ือนไหว 
ก า ร ใ ช้ ง า น  Symbol แ ล ะ  Instance ก า ร ใ ส่ เ สี ย ง ป ร ะ ก อ บ  ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ แ ล ะ นํ า ไ ป ใ ช้ ง า น 
ฝึกทักษะการทํางานตามกระบวนการทํางาน กระบวนการกลุ่มในการทํางาน    
           ปฏิบัติการใช้เคร่ืองมือวาดภาพ Animation การจัดการเก่ียวกับสี การออกแบบตัวอักษร การสร้าง
ภาพเคล่ือนไหวการใช้งาน Symbol และInstance การใส่เสียงประกอบ  การเผยแพร่และนําไปใช้งาน 
ฝึกทักษะการทํางานตามกระบวนการทํางาน กระบวนการกลุ่มในการทํางาน การแก้ปัญหาในการทํางานอย่างมี
เหตุผล 
           เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเก่ียวกับการสร้างงาน Animation มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทํางาน มีเจตคติที่ดีต่อการทํางาน รักความ เป็นไทย พร้อมกับมีจิตสาธารณะ 
ผลการเรียนรู ้

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดการสร้างภาพ Animation 
2. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเคร่ืองมือวาดภาพ Animation 
3. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการเก่ียวกับสี, ตัวอักษร, ภาพเคลื่อนไหว 
4. มีความรู้เก่ียวกับการใช้งาน Adobe Animation เบ้ืองต้น 
5. รู้จักและเข้าใจกระบวนการทํางานของโปรแกรม Adobe Animation เบ้ืองต้น 
6. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเคร่ืองมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการทํางานของโปรแกรม Adobe Animation 
7. เลือกใช้ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Adobe Animation 
8. นําส่วนประกอบและเคร่ืองมอืจากโปรแกรม Adobe Animation มาใช้งานถูกประเภท 
9. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเผยแพร่และนําไปใช้งาน 

รวม 9 ข้อ 
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ประมวลผลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
........................................................................................ 

 
ชื่อวิชา   การสร้างและตัดต่อภาพยนตร์  รหัสวิชา  ว33272 
เวลาเรียน  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์   จํานวนหน่วยกิต  1.5 หน่วยกิต    เวลา 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา  พ้ืนฐาน   เพ่ิมเติม 
ระดับชัน้  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผู้สอน   นายเกียรติศักด์ิ  แก้วศร ี
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description) 
 ศึกษาหลักการ ความหมาย บทบาทและประโยชน์ของงานวิดีโอในแบบต่าง ๆ คุณสมบัติและมาตรฐาน
ของวิดีโอ  กระบวนการตัดต่อวิดีโอ เลือกใช้โปรแกรมและคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงาน
การสร้างงานวิดีโอ 

โดยใช้คําสั่ง เครื่องมือหลักที่จําเป็น การใช้งานเบ้ืองต้น การนําเข้าภาพและเสียงวีดีโอ การตัดต่อแก้ไข
ไฟล์วิดีโอและเสียง การเพ่ิมเทคนิคและสีสันให้กับวิดีโอ การซ้อนวิดีโอ การจัดทําข้อความประกอบในงานตัดต่อ
วิดีโอ การใส่เสียงประกอบ ตลอดจนการนําไฟล์วิดีโอไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ  หลักการทําหนังสั้น การเขียน
โครงเรื่อง เขียนบทภาพยนต์ และการสร้างสตอรี่บอร์ดเพ่ือการถ่ายทํา ศึกษาและทดลองปฏิบัติกับเคร่ืองมือที่ใช้
ถ่ายทําจริง  

เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะให้เป็นผู้ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันและเหมาะสม พัฒนาการคิด
อย่างเป็นขั้นตอน การเป็นผู้ริเริ่มและผู้สนับสนุน การแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์โดยผ่านกิจกรรม
กระบวนการทําหนังสั้น โฆษณา  มีคุณธรรมจริยธรรมในการนําเสนอข้อมูลด้วยวิดีโออย่างมีจิตสํานึกและ       มี
ความรับผิดชอบ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. อธิบายนิยาม ความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบ ประเภทของภาพยนตร์การเขียนโครงเรื่องการ
ลําดับภาพ (Storyboard) ได้ 

2. เขียนเค้าโครงเรื่อง การลําดับภาพ (Storyboard) บทภาพยนตร์ได้ 
3. สามารถเข้าโปรแกรมและอธิบายองค์ประกอบของโปรแกรมตัดต่อวีดีโอได้ 
4. สามารถใช้เครื่องมือและโปรแกรมในผลิตงานภาพยนตร์ขั้นตอนการตัดต่อภาพและเสียงด้วย

คอมพิวเตอร์ได้ 
5. สามารถเผยแพร่ผลงานภาพยนตร์ได้ 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนร ู  



379 
 

 

 
 

 
 

ประมวลผลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
........................................................................................ 

 
ชื่อวิชา   การนําเสนออย่างสร้างสรรค์  รหัสวิชา  ว33281 
เวลาเรียน           60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จํานวนหนว่ยกิต  1.5 หน่วยกิต  
สถานภาพรายวิชา  พ้ืนฐาน   เพ่ิมเติม 
ระดับชัน้  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผู้สอน   นายคฑาหัสต์ ดวงสุดา 
 

คําอธบิายรายวิชา 
       ศึกษา การนําเสนอ การแบ่งปันข้อมูล จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และอาชีพที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  เห็นความสําคัญของการสร้างอาชีพด้วยการนําเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเลือกอาชีพโดยมีเจตคติที่ดีต่อเทคโนโลยีในปัจจุบันอย่างรู้เท่าทันบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
ตัวชี้วัด       ว 8.2 ม1/1 
รวมทั้งหมด    1  ตัวชี้วัด 
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ประมวลผลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
........................................................................................ 

 
ชื่อวิชา   การนําเสนออย่างสร้างสรรค์  รหัสวิชา  ว33282 
เวลาเรียน           60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จํานวนหนว่ยกิต  1.5 หน่วยกิต  
สถานภาพรายวิชา  พ้ืนฐาน   เพ่ิมเติม 
ระดับชัน้  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผู้สอน   นายคฑาหัสต์ ดวงสุดา 

 
ศึกษาความหมาย วิธีการ ประเภท และค้นคว้า หาข้อมูลจาก แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนทําการสืบค้น

ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต อันจะนําไปสู่การระบุเรื่อง หัวข้อหรือปัญหาสําหรับการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอร์ 
ค้นคว้าเอกสารทางด้านทฤษฎีและเทคนิคการปฏิบัติการเก่ียวกับการทําโครงงานที่จะรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้น ใช้
ประกอบการจัดทําผลงานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปฏิบัติขั้นตอนการทํา การออกแบบ การวางแผน เขียนและนําเสนอเค้าโครง เทคนิคการนําเสนอ
โครงงาน  การเผยแพร่ผลงาน  จัดทําโครงงานตามข้ันตอนการเขียนรายงานและนําเสนอโครงงานได้  โดยใช้
เทคโนโลยีไปใช้ในการทําโครงงานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการนําเสนอและ
เผยแพร่ผลงาน และสามารถนําความรู้และผลงานโครงการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันโดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรียนรู ้

1.  มคีวามรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับโครงงานคอมพิวเตอร์  
2.  บอกความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์ ได้ 
3.  มทีักษะในการทํางาน บอกขั้นตอนการทําโครงงานคอมพิวเตอร์ วางแผนการทําโครงงานคอมพิวเตอร์ 
4.  สามารถเขยีนและนําเสนอเค้าโครง โครงงานคอมพิวเตอร์ ได้ 
5.  ปฏิบัติการทําโครงงานคอมพิวเตอร์ตามความสนใจ โดยมีขั้นตอนของกระบวนการทางคอมพิวเตอร ์
6.  ปฏิบัติการเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ และจัดทําเป็นเอกสารโครงงานที่สมบูรณ์ 
7.  มทีักษะในการนําเสนอผลงาน และแสดงผลงานโครงงานคอมพิวเตอร์ต่อสาธารณะชน 
8.  สามารถอธิบายสิ่งที่ได้รับจากการทําโครงงานคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจําวันได้ 
9.  อธิบายความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มทีักษะในการแสวงหาความรู้เก่ียวกับ

ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีเจตคติที่ดีและเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
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1๐.  อธิบายแนวโน้มทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์  การสื่อสารและเครอืข่ายได้  ยกตัวอย่างฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ การสื่อสารและเครือข่ายที่ใช้ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ มีทักษะมีความสนใจและเจตคติที่ดีการ
พัฒนาด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 
รวมทั้งหมด  1๐  ผลการเรยีนรู ้
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา    การนําเสนอ 
รหัสวิชา   ว33274 
เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 
ผู้สอน   นางสาวนัยนา  มุสิตัง                                         
 

คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาความหมาย  วิธีการ  ประเภท  และค้นคว้า  หาข้อมูลจาก แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนทําการ
สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  อันจะนําไปสู่การระบุเรื่อง หัวข้อหรือปัญหาสําหรับการจัดทําโครงงาน
คอมพิวเตอร์  ค้นคว้าเอกสารทางด้านทฤษฎีและเทคนิคการปฏิบัติการเก่ียวกับการทําโครงงานท่ีจะรวบรวม
ข้อมูลเบ้ืองต้น ใช้ประกอบการจัดทําผลงานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปฎิบัติขั้นตอนการทํา การออกแบบ  การวางแผน  เขียนและนําเสนอเค้าโครง  เทคนิคการนําเสนอ
โครงงาน  การเผยแพร่ผลงาน  จัดทําโครงงานตามขั้นตอนการเขียนรายงานและนําเสนอโครงงานได้  โดยใช้
เทคโนโลยีไปใช้ในการทําโครงงานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการนําเสนอและ
เผยแพร่ผลงาน  และสามารถนําความรู้และผลงานโครงการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันโดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลการเรียนรู้ /ตัวชีวัด 
 

1. มีความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับโครงงานคอมพิวเตอร์  
2. มีทักษะในการทํางาน บอกข้ันตอนการทําโครงงานคอมพิวเตอร์ วางแผนการทําโครงงาน

คอมพิวเตอร์ 
3. สามารถเขียนและนําเสนอเคา้โครง โครงงานคอมพิวเตอร์ ได้ 
4. ปฏิบัติการทําโครงงานคอมพิวเตอร์ตามความสนใจ โดยมีขัน้ตอนของกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ 
5. ปฏิบัติการเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ และจัดทําเป็นเอกสารโครงงานที่สมบูรณ ์
6. มีทักษะในการนําเสนอผลงาน และแสดงผลงานโครงงานคอมพิวเตอร์ต่อสาธารณะชน 
7. สามารถอธิบายสิ่งที่ได้รับจากการทําโครงงานคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจําวัน 

รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู ้
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คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
....................................................................................................................... 

ชื่อวิชา สังคมศึกษา 1  รหัสวิชา ส 21101  
เวลาเรียน   3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ จํานวน 1.5 หน่วยกิต เวลา 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้            ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ผู้สอน             นางสุวรีย์ เราประจงดังไพรศาล นางสาวราตรี ศุภนามัย และนายรัฐนนท์ ธารพล  
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาเพ่ืออธิบายผลการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ สืบค้นพิกัดทางภูมิศาสตร์ สํารวจ เส้นแบ่งเวลา และ 
เปรียบเทียบ วัน เวลาของโลก ลักษณะทางกายภาพ ทําเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปัจจัย
ทาง กายภาพ ปัจจัยทางสังคมท่ีมีผลต่อทําเลท่ี ต้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของทวีปเอเชีย  
ทวีปออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพกับมนุษย์  รวมถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของ 
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  
 ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ ค่านิยมและพฤติกรรมของคนในสังคม
ซึ่งส่งผลต่อ เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ ความเป็นมา หลักการและความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อสังคมไทย  บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง 
ตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพ่ึงพา อาศัยกัน และการแข่งขันทางเศรษฐกิจในประเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
กําหนดอุปสงค์และอุปทาน ผลของการมี กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา   
 โดยการฝึกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้นเพ่ือต้ังคําถาม วิเคราะห์ รวบรวม จัดการข้อมูลและ
สรุปข้อมูล ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ใช้กระบวนการอธิบาย วิเคราะห์ อภิปราย และฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ   
 เห็นคุณค่าของการนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
มีจิตสาธารณะ จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   
 

ตัวชี้วัด   
ส 5.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3  
ส 5.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4   
ส 3.1 ม.1/2 ม.1/3,   
ส 3.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4   
รวม 13 ตัวช้ีวัด  
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

....................................................................................................................... 
ชื่อวิชา  สังคมศึกษา 2  รหัสวิชา ส 21103  
เวลาเรียน   3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ จํานวน 1.5 หน่วยกิต เวลา 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ผู้สอน    นางสุวรีย์ เราประจงดังไพรศาล นางสาวราตรี ศุภนามัย และนายรัฐนนท์ ธารพล  
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาความสําคัญของพระพุทธศาสนา การเผยแผพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย พุทธประวัติ การ
ประพฤติตนตามแบบอย่างการดําเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาวพุทธตัวอย่าง ชาดก ศึกษาพุทธคุณ 
อริยสัจ 4 และ ปฏิบัติตนตามหลักธรรม การพัฒนาจิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ การสวดมนต์ แผ่เมตตา 
บริหารจิตและเจริญปัญญาดวยอานาปานสติ ศึกษาความจําเป็นที่ทุกคนต้องเรียนรู้ศาสนาอ่ืน การปฏิบัติต่อ
บุคคลอ่ืนและศาสนิกอ่ืนได้เหมาะสม การบําเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน ศึกษาพิธีกรรม ประวัติความสําคัญ
และการปฏิบัติตนในวันสําคัญในศาสนพิธีได้ถูกต้อง   
 ศึกษาการปฏิบัติตนตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล การทําประโยชน์ ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ  วัฒนธรรมที่สรางความสัมพันธ์ที่ดี การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน ศึกษาสาระสําคัญ การ
ถ่วงดุลอํานาจและปฏิบัติ ตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบันได้ เพ่ือให้
สามารถอธิบาย ระบุ วิเคราะห์ ปฎิบัติตน และพัฒนาโดยแสดงออกและอภิปรายได้ ตามหลักการของพระศาสนา
และพลเมืองดีของประเทศชาติทําให้เกิดการ  
 ใฝ่เรียนรู้มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต รูจัก รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทํางาน มีมารยาท มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
สังคม มีความรัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย   
 
ตัวชี้วัด  
ส 1.1 ม.1/1 , ม.1/2, ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม.1/7 , ม.1/8, ม.1/9 , ม.1/10, ม.1/11 ส 1.2 ม.1/1, 
ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 ส 2.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3, ม.1/4  ส 2.2 ม.1/1 , ม.1/2, ม.1/3   
รวม 24 ตัวชีวั้ด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
....................................................................................................................... 

ชื่อวิชา    ประวัติศาสตร ์1  รหัสวิชา ส 21102 
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน   นายรัฐนนท์  ธารพล , นางสาวราตรี  ศุภนามัย, และนางสาวสุนิษา แก้วภูแห่ 
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description) 
 ศึกษา วิเคราะห์ ความสําคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์  ความสัมพันธ์และความสําคัญของ
อดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต  ที่มาและตัวอย่างการใช้ศักราชในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย วิธีการเทียบศักราช
ตามแบบต่างๆ มีทักษะด้านการอ่าน ทักษะด้านการเขียน ทักษะการคิดเลขเป็น ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านความเข้าใจความต่างด้านวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะ
สังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม มีทักษะด้านการเรียนรู้ (การช้ีนําตนเอง)     
 การนําวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยู่ในท้องถิ่น มีทักษะด้าน
การอ่าน ทักษะด้านการเขียน ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะความ
ยืดหยุ่นและการปรับตัว มีทักษะด้านการเรียนรู้ (การช้ีนําตนเอง)     
 เหตุการณ์สําคัญสมัยสุโขทัย  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป รัฐโบราณ
และรัฐไทยในดินแดนไทย มีทักษะด้านการอ่าน ทักษะด้านการเขียน ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะความยืดหยุ่นและการปรับตัว มีทักษะด้านการเรียนรู้(การช้ีนําตนเอง)       
 
ตัวชี้วัด 
 ส 4.1       ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3 
 ส 4.3       ม.1/1 
 
รวม  4 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
....................................................................................................................... 

ชื่อวิชา    ประวัติศาสตร ์2  รหัสวิชา ส 21104 
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน   นายรัฐนนท์  ธารพล , นางสาวราตรี  ศุภนามัย, และนางสาวสุนิษา แก้วภูแห่ 
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description) 
 ศึกษาถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยใน
ด้านต่างๆ อิทธิพลของวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย สมัยสุโขทัย พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 ความสําคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แหล่งมรดกโลกในประเทศต่างๆ 
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการกลุ่ม
กระบวนการทํางาน  กระบวนการสืบค้น  กระบวนการคิดวิเคราะห์  รวบรวมข้อมูลและจัดระบบข้อมูลอย่างเป็น
ระบบด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์  กระบวนการสืบค้นหาเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 ตระหนักถึงคุณค่า และภาคภูมิใจ  ในวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย และสังคมในปัจจุบัน
ตัวช้ีวัด 
 
ตัวชี้วัด 
         ส 4.2    ม.1/1, ม.1/2  
         ส 4.3    ม.1/2, ม.1/3  
 
รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
....................................................................................................................... 

ชื่อวิชา สงัคมศึกษา 3 รหัสวิชา ส 22101 
เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 1.5 หน่วยกิต เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้สอน   นางสาวรพีกร สุริยธรรม นางสาวปารชิาติ ตระทอง และนางสาวอรอุมา ส่งสุข 
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description) 
 ศึกษา วิเคราะห์ ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ การพ่ึงพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชีย การกระจายของทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การ
แข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อคุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิตและราคาสินค้าปัจจัยที่มี
ผลต่อการลงทุนและการออม ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ
เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิต ในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การคุ้มครองสิทธิของตนเองใน
ฐานะผู้บริโภคศึกษา วิเคราะห์ลักษณะ ทางกายภาพของทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล อธิบายมาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีปยุโรป 
และทวีปแอฟริกา สํารวจและระบุทําเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 
วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่มี ผลต่อทําเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ สังคมในทวีป
ยุโรป และทวีปแอฟริกา สํารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป และแอฟริกา 
วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการ ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป และทวีป แอฟริกา 
อย่างย่ังยืน 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์
และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สามารถใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จํากัดได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า เข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดํารงชีวิต สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  
มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน มีจิตสาธารณะ 
อยู่อย่างพอเพียงสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล เห็นคุณค่า
และมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด 
 ส 3.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  ม.2/4 
 ส 3.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  ม.2/4 
 ส 5.1 ม.2/1  ม.2/2   ม.2/3     
 ส 5.2  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 
รวม  15  ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
....................................................................................................................... 

ชื่อวิชา สงัคมศึกษา 4 รหัสวิชา ส 22103 
เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 1.5 หน่วยกิต เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน  เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้สอน   นางสาวรพีกร สรุิยธรรม นางสาวปารชิาติ ตระทอง และนางสาวอรอุมา ส่งสุข 
คําอธบิายรายวิชา (Course description) 
 ศึกษา วิเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน ความสําคัญของพระพุทธศาสนาท่ีช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ และมรดก 
ของชาติ การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม พุทธประวัติ ตอนผจญมาร การตรัสรู้ การสั่งสอน ประวัติ 
พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ นางขุชชุตตรา พระเจ้าพิมพิสาร มิตตวินทุกชาดก ราโชวาทชาดก พระมหาธรรม-
ราชาลิไทย สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส โครงสร้างและสาระสังเขปของพระวินัยปิฎก 
พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก อธิบายและปฏิบัติตนตามธรรมคุณ และปฏิบัติตนตามข้อธรรมสําคัญใน
กรอบอริยสัจ 4 ในเรื่อง ธรรมคุณ 6 อริยสัจ 4 ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) ในเรื่อง ขันธ์ 5 (อายตนะ) สมุทัย (ธรรมที่ควร
ละ ) ในเรื่องหลักกรรม (สมบัติ 4 วิ บั ติ 4)อกุศลกรรมบถ 10 อบายมุข 6นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ )  
ในเรื่อง สุข 2 (สามิส นิรามิส)มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) ในเรื่อง บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา ดรุณธรรรม 6 กุล
จิรัฏฐิติธรรม 4 กุศลกรรมบถ 10 สติปัฏฐาน 4 มงคล 38 ในเรื่อง ประพฤติธรรม เว้นจากความช่ัว เว้นจากการด่ืม
นํ้าเมา พุทธศาสนสุภาษิต กมฺมุนา วตฺตติ โลโก กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ  สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย 
ปูชโก ลภเต ปูชํ วนฺทโก ปฏิวนฺทนํ  การพัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรู้และดําเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้า
คุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปาน
สติ มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดี ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และหลักคําสอนที่เก่ียวเน่ืองกับวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา ศึกษาวิเคราะห์บทบาท ความสําคัญ และความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม ความ
คล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพ่ือนําไปสู่ความ
เข้าใจอันดีระหว่างกัน ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบ ต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน 
กระบวนการในการตรากฎหมาย การปกป้องคุ้มครองผู้อ่ืนตามหลักสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตนตามสถานภาพ 
บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา   
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต นําไปพัฒนาและแก้ปัญหาของ
ชุมชนและสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดําเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
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สุข เกิดความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีดํารงชีวิตร่วมกันในสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่างสันติสุขมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น ในการทํางาน มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย 

ตัวชี้วัด 
ส 1.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8   
  ม.2/9  ม.2/10 ม.2/11   
ส 1.2  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5 
ส 2.1     ม.2/1     ม.2/2     ม.2/3     ม.2/4 
ส 2.2  ม.2/1     ม.2/2   
รวม 22 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
....................................................................................................................... 

ชื่อวิชา  ประวัติศาสตร์ 3 รหัสวิชา ส22102 
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สปัดาห์ จํานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน  เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 - 2/12 
ผู้สอน   นางสาวปาริชาติ  ตระทอง นางสาวรพีกร  สุริยธรรม  และนางสาวอรอุมา  ส่งสขุ 
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description) 
 ศึกษาเร่ืองประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ วิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เห็นความสําคัญของการตีความ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเช่ือถือ อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย 
ระบุความสําคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย 
โดยการเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่  โดยการใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ให้
ผู้เรียน   ฝึกการสังเกต ตอบคําถามหาแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการทํางานกลุ่มเพ่ือพัฒนา
ทักษะทางสังคม นําไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 
 ตระหนักและเข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธํารง
ความเป็นไทย  
 
ตัวชี้วัด 
 มฐ.ส 4.1 ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3 
 มฐ.ส 4.2 ม.2/1,  ม.2/2 
 รวม  5 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
....................................................................................................................... 

ชื่อวิชา  ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส22104 
เวลาเรียน   1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน  เพิ่มเติม 
ระดับชัน้   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 - 2/12 
ผู้สอน    นางสาวปาริชาติ  ตระทอง นางสาวรพีกร  สุริยธรรม  และนางสาวอรอุมา  ส่งสุข  
คําอธบิายรายวิชา (Course description) 
 ศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และอาณาจักรธนบุรีในด้านต่างๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา อิทธิพลของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา
และธนบุรีที่มีต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา 
โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการกลุ่ม และการเช่ือมโยง
ประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่  การใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียน   ฝึกการ
สังเกต ตอบคําถาม หาแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม  
 เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักและเข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความ
ภูมิใจ และธํารงความเป็นไทย  
 
ตัวชี้วัด 
 มฐ.ส 4.3 ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3 
  
รวม  3 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  สังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส23101    
เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน              

สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน   �  เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน   นางพิศมัย  เชเฟอร์      นางสาวเพ็ญวดี  มากเกตุ 
   นางสาวณัฐสุดา  ต๊ะก๋า นายวิษณุพงศ์  โล่กิม                  
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพและ
สังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและ
สังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ สํารวจและอภิปรายประเด็นปัญหาเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้ วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ที่
ส่งผลต่อประเทศไทย ศึกษา วิเคราะห์กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ 
นโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐที่มีต่อบุคคล กลุ่มคนและประเทศชาติ ความสําคัญของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ผลเสียจากการว่างงานและแนวทางการแก้ปัญหา 
สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
แก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน มีวินัย มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและมีจิตสํานึก และมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน เห็นความสําคัญและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินชีวิต มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการทํางาน มีจิตสาธารณะ อยู่อย่าง
พอเพียง 
ตัวชี้วัด  
ส 5.1 ม.3/1 ม.3/2   
ส 5.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4   
ส 3.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3  
ส 3.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6  
รวม  15  ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  สังคมศึกษา 6 รหัสวิชา ส23103    
เวลาเรียน          3 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.5 หน่วยกิต เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน   นางพิศมัย   เชเฟอร์      นางสาวเพ็ญวดี มากเกตุ 
   นายวิษณุพงศ์  โล่กิม               นางสาวณัฐสุดา  ต๊ะก๋า   
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศต่าง ๆทั่วโลก  วิเคราะห์ ความสําคัญ
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก  อภิปราย
ความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่
ย่ังยืน  วิเคราะห์พุทธประวัติ  จากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ  หรือประวัติศาสตร์ที่ตนนับถอืตามที่กําหนด  วิเคราะห์
และประพฤติตนตามแบบอย่างการดําเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก  เรื่องเล่า  และศาสนิกชน
ตามท่ีกําหนด  อธิบายสังฆคุณ  และข้อธรรมสําคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามท่ีกําหนด เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการ
ทํางานและการมีครอบครัว  เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรู้และดําเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ คือ วิธีคิดแบบอริยสัจ  และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย  หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่
ตนนับถือ  สวดมนต์  แผ่เมตตา  บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอาณาปานสติ  ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ  วิเคราะห์ความแตกต่างและยอมรับวิถีการดําเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอ่ืนๆ วิเคราะห์หน้าที่และ
บทบาทของสาวกตามท่ีกําหนด  และปฏิบัติตนต่อสาวกตามที่กําหนด  ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ
ตามหลักศาสนาตามท่ีกําหนด  ปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ ดี  ปฏิบัติตนในศาสนพิธีและพิธีกรรมได้
ถูกต้อง   อธิบายประวัติวันสําคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ  นําเสนอแนวทางในการธํารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ 
 อธิบายความแตกต่างของการกระทําผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง  มีส่วนร่วมปกป้องคุ้มครอง
ผู้อ่ืน  ตามหลักมนุษยชน  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  และเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม  วิเคราะห์ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศและเสนอแนวความคิดในการลดความขัดแย้ง  เสนอแนวความคิดในการ
ดํารงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก  อธิบายระบอบการปกครองแบบต่าง ๆที่ใช้ในปัจจุบัน 
วิเคราะห์เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอ่ืนที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย วิเคราะห์
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่าง ๆที่เก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง  และการตรวจสอบการใช้อํานาจ  วิเคราะห์
ประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและเสนอแนวทางแก้ไข 
โดยใช้การศึกษาค้นคว้า  การสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  สรุปรายงานเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการใน
การคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การใช้เหตุผล   การส่ือความหมายทางสังคม  และนําประสบการณ์ไปใช้ใน



395 
 

 

ชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์   มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักในการดําเนินชีวิต  คิดอย่างมีเหตุผล สามารถ
ทํางานอย่างมีระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 
ตัวชี้วัด  
 ส 1.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/6 , ม.3/7 , ม.3/8 , ม.3/9 , ม.3/10  
 ส 1.2 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/6 , ม.3/7 
 ส 2.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 
 ส 2.2 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 
รวม   26 ตัวช้ีวัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

....................................................................................................................... 
ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ 5 รหัสวิชา ส23102 
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา         พืน้ฐาน   �  เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน   นางสาวณัฐสุดา  ต๊ะก๋า    นางสาวเพ็ญวดี มากเกตุ  
   นางพิสมัย  เซเฟอร์   นายวิษณุพงศ์ โล่กิม    
คําอธบิายรายวิชา (Course description) 
 วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์   
ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆท่ีตนสนใจ  อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาคต่างๆในโลกโดยสังเขป วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสู่ความร่วมมือ และความ
ขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ตลอดจนความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง  
 โดยใช้การศึกษาค้นคว้า  การสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  สรุปรายงานเพ่ือพัฒนาทักษะ
กระบวนการในการคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การใช้เหตุผล  การสื่อความหมายทางสังคม  และ 
นําประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์   
 เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อประวัติศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักในการดําเนินชีวิต  คิดอย่างมี
เหตุผล สามารถทํางานอย่างมีระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและมีความ
เช่ือมั่นในตนเอง 
 
ตัวชี้วัด   ส 4.1 ม.3/1 , ส 4.1 ม.3/2 ,   
 ส 4.2 ม.3/1 , ส 4.2 ม.3/2   
 
รวม       4    ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

....................................................................................................................... 
ชื่อวิชา  ประวัติศาสตร์ 6 รหัสวิชา ส23104 
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน   นางสาวณัฐสุดา  ต๊ะก๋า             นางสาวเพ็ญวดี  มากเกตุ   
                              นางพิสมัย  เซเฟอร์                 นายวิษณุพงศ์  โล่กิม 
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description) 
 วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านการเมืองการปกครอง  สังคม  เศรษฐกิจและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามช่วงสมัยต่าง ๆ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยใน
สมัยรัตนโกสินทร์  เหตุการณ์สําคัญต่อการพัฒนาชาติไทย  การทําสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง การปฏิรูปประเทศในสมัย
รัชกาลที่ 5  การเข้าร่วมสงครามโลกคร้ังที่ 1 และครั้งที่ 2   วิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย วิเคราะห์บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย  
 โดยใช้การศึกษาค้นคว้า  การสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  สรุปรายงานเพ่ือพัฒนาทักษะ
กระบวนการในการคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การใช้เหตุผล   การสื่อความหมายทางสังคม  และ 
นําประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์   
 เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อประวัติศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักในการดําเนินชีวิต  คิดอย่างมี
เหตุผล สามารถทํางานอย่างมีระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและมีความ
เช่ือมั่นในตนเอง 
 
ตัวชี้วัด  
ส 4.3  ม.3/1 , ส 4.3  ม.3/2 ,  ส 4.3  ม.3/3 , ส 4.3  ม.3/4   
รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

....................................................................................................................... 
ชื่อวิชา   หน้าที่พลเมือง 1  รหัสวิชา ส21231 
เวลาเรียน     1 ช่ัวโมง/สปัดาห์    จํานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา     พื้นฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้     ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน       นางสาวราตรี  ศุภนามัย และคุณครูประจําช้ัน 
 
คําอธิบายรายวิชา (Course description) 
 มีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การแต่งกาย แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม   การตัดสินใจโดยใช้เหตุผล มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลท่ีเกิดจาก
การกระทําของตนเอง  ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเรื่อง
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วย
การเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การ
เจรจาต่อรอง การระงับความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หา
ความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมี
วินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย 
 2. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
 3. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
 4. เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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 5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม
ต่างๆ 
 8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
 9. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
         10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 
รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

....................................................................................................................... 
ชื่อวิชา    หน้าที่พลเมือง 2   รหัสวิชา ส21232  
เวลาเรียน  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์  จํานวน  0.5 หน่วยกิต เวลา 20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา    พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน   นางสาวราตรี ศุภนามัย  และคุณครูประจําช้ัน 
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description) 

มีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การแต่งกาย แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม การตัดสินใจโดยใช้เหตุผล มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลท่ีเกิดจาก
การกระทําของตนเอง  ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเรื่อง
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วย
การเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การ
เจรจาต่อรอง การระงับความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หา
ความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมี
วินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย 
 2. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสยีสละต่อสังคม 
 3. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
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 4. เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม
ต่างๆ 
 8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ    
              และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
 9. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
         10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

....................................................................................................................... 
ชื่อวิชา หนา้ทีพ่ลเมือง 5 รหสัวิชา ส23235 
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน   ครูวิษณุพงศ์ โล่กิม  ครูณฐัสดุา ต๊ะก๋า  ครูพิศมัย  เชเฟอร์  ครูชโลทร  ทนปรางค์ 
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description) 
 มีส่วนร่วมและแนะนําผู้อ่ืนให้อนุรักษ์มารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนาการแต่งกาย 
การมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะนําผู้อ่ืนให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ์
และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่  และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและแนะนําผู้อ่ืนให้มีการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู้ และต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ 
 โดยใช้กระบวนกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. มีส่วนร่วมและแนะนําผู้อ่ืนให้อนุรักษ์มารยาทไทย 
 2. แสดงออกและแนะนําผู้อ่ืนให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
 3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
 4. เป็นแบบอย่างและแนะนําผู้อ่ืนให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม
ต่างๆและรู้ทันข่าวสาร 
 8. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
 9. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
 10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

....................................................................................................................... 
ชื่อวิชา หนา้ทีพ่ลเมือง 6 รหสัวิชา ส23236 

เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผู้สอน   ครูวิษณุพงศ์ โล่กิม  ครูณฐัสดุา ต๊ะก๋า  ครูพิศมัย  เชเฟอร์  ครูชโลทร  ทนปรางค ์
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description) 

 มีส่วนร่วมและแนะนําผู้อ่ืนให้อนุรักษ์มารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนาการแต่งกาย 
การมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะนําผู้อ่ืนให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ์
และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่  และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและแนะนําผู้อ่ืนให้มีการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
 โดยใช้กระบวนกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีวินัยในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู ้
 1. มีส่วนร่วมและแนะนําผู้อ่ืนให้อนุรักษ์มารยาทไทย 

 2. แสดงออกและแนะนําผู้อ่ืนให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสงัคม 

 3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสบืสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 

 4. เป็นแบบอย่างและแนะนําผู้อ่ืนให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

 7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม
ต่างๆและรู้ทันข่าวสาร 

 8. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

 9. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

 10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  อาเซียนศึกษา  รหสัวิชา ส23203    
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน   ครูชโลทร  ทนปรางค์   ครูไพโรจน์  ชัยทิตย์  และครูวิษณพุงศ์  โล่กิม 
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ประวัติความเป็นมาของอาเซียน การก่อต้ังอาเซียน สมาชิกอาเซียน การบริหารและขั้นตอนการ
ดําเนินงานของอาเซียน อัตลักษณ์และสัญลักษณ์อาเซียน ปฏิญญาอาเซียน การขยายอิทธิพลของชาติตะวันตกใน
ประเทศอาเซียน วิเคราะห์ความสําคัญของกฎบัตรและการประชุมอาเซียน วิเคราะห์ความพรอ้มของประเทศไทย
กับประเทศเพ่ือนบ้านในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
 มีทักษะการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  กระบวนการนําเสนอ
ข้อมูล  ใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนฝึกค้นคว้าความรู้ เพ่ือนําข้อมูลมาคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความเหมือน ความแตกต่าง และร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติ
ที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมการทํางานกลุ่มเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคม นําไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของ
ตนเองและผู้อ่ืน 
 มีคุณลักษณะด้านการทํางาน  ด้านการเรียนรู้  สร้างองค์ความรู้ใหม่  ตระหนักถึงการปฏิบัติตนในฐานะ
ที่เป็นส่วนหน่ึงของสังคมอาเซียน เคารพและยอมรับในความแตกต่างในสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือความสงบสุข
ของประชาคมอาเซียน 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. รู้และเข้าใจเก่ียวกับความรู้พ้ืนฐานอาเซียนในเรื่องประวัติความเป็นมาของอาเซียน การก่อต้ังอาเซียน 
สมาชิกอาเซียน การบริหารและขั้นตอนการดําเนินงานของอาเซียน อัตลักษณ์และสญัลักษณ์อาเซียน ปฏิญญา
อาเซียน และกฎบัตรอาเซียน 
 2. วิเคราะห์ความรู้เก่ียวกับการขยายอิทธิพลของชาติตะวันตกที่เข้ามาในประเทศอาเซียน 
 3. วิเคราะห์เก่ียวกับการเกิดขบวนการชาตินิยมเพ่ือเรียกร้องเอกราชในประเทศอาเซียน 
 4. วิเคราะห์ความสําคัญของกฎบัตรอาเซียนที่มีต่อประชาคมอาเซียน 
 5. วิเคราะห์นโยบายของการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนและประโยชน์ที่ประเทศสมาชิกจะได้รับ 
 6. วิเคราะห์ความพร้อมของไทยและประเทศเพ่ือนบ้านในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 7. วิเคราะห์บทบาทสําคัญของไทยในอาเซียน 
รวม 7   ผลการเรียนรู ้
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  อาเซียนศึกษา  รหสัวิชา ส23204    
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน   ครูชโลทร  ทนปรางค์   ครไูพโรจน์  ชัยทติย์  และครูวิษณุพงศ์  โล่กิม 
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
  สืบค้น  ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับบทบาทของอาเซียนในเวทีโลก บทบาทของอาเซียน ในเวทีเศรษฐกิจโลก
บทบาทของอาเซียนทางด้านสังคมและวัฒนธรรม  
   มีทักษะการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  กระบวนการนําเสนอ
ข้อมูล  ใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนฝึกค้นคว้าความรู้ เพ่ือนําข้อมูลมาคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความเหมือน ความแตกต่าง และร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติ
ที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมการทํางานกลุ่มเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคม นําไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของ
ตนเองและผู้อ่ืน 
 มีคุณลักษณะด้านการทํางาน  ด้านการเรียนรู้  สร้างองค์ความรู้ใหม่  ตระหนักถึงการปฏิบัติตนในฐานะ
ที่เป็นส่วนหน่ึงของสังคมอาเซียน เคารพและยอมรับในความแตกต่างในสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือความสงบสุข
ของประชาคมอาเซียน 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. ตระหนักถึงความสําคัญของไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกอาเซียน  
 2. วิเคราะห์บทบาทของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค  
 3. บอกประโยชน์ของการร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติ  
 4. วิเคราะห์บทบาทของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก  
 5.สรุปประโยชน์ของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนและความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจา  
 6. วิเคราะห์บทบาทของอาเซียนทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อประชาคมอาเซียน 
 
รวม 6   ผลการเรียนรู ้
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

....................................................................................................................... 
ชื่อวิชา       ยุวมัคคุเทศก์         รหัสวิชา ส 21201   
เวลาเรียน                2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  
สถานภาพรายวิชา        พื้นฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้                  มัธยมศึกษาปีที่ 1  
ผู้สอน                      นางสาวอรอุมา สุขส่ง  

คําอธบิายรายวิชา  

ศึกษาและวิเคราะห์ เ ก่ียวกับความหมาย ความสําคัญ ความเป็นมาทบาทหน้าที่คุณลักษณะ
มารยาท  และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์รูปแบบการนําเที่ยวตลอดจนการฝึกประสบการณ์เก่ียวกับการเป็น
มัคคุเทศก์ อาสาในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การประยุกต์ความรู้ ทั่วไปเก่ียวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
เศรษฐกิจ  การเมือง การปกครอง และกฎหมายไทย ในงานมัคคุเทศก์ บทบาทหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักการจัดนําเที่ยว การเขียนรายการนําเที่ยว การวางแผนรูปแบบ 
การนําเที่ยว และการจัดการนันทนาการ คุณสมบัติ ภาระหน้าที่ จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์  

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ การสื่อสาร กระบวนการสืบค้นข้อมูลจากการเรียนรู้ ต่างๆ  
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการกลุ่มการบวนการปฏิบัติ การใช้ทักษะเพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้  
ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของอาชีพมัคคุเทศก์และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และหวงแหนศิลปวัฒนธรรม 
ในท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการทําให้เกิดมีจิตสํานึกรักและมีส่วนร่วมในการเชิญ
ชวนให้ นักท่องเที่ยวเข้ามาสนใจสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นของตัวเองและประเทศไทยมากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็น
การ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนของกรุงเทพมหานคร และที่ส าคัญเพ่ือให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้
เข้าใจ เล็งเห็นถึงความสําคัญของศาสนาสถาน วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศสืบต่อไป 
สาระสาํคญั  

อาชีพมัคคุเทศก์ ถือได้ว่าเป็นอาชีพหน่ึงที่ได้รับความนิยม และมีความสําคัญสําหรับการท่องเที่ยวใน 
รูปแบบต่างๆ ทั้งน้ีผู้ที่จะประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ได้น้ัน ต้องเห็นความความสําคัญ รู้ถึงประวัติ บทบาทหน้าที่
คุณลักษณะ มารยาท และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ที่ดีจึงจะประกอบอาชีพน้ีได้อย่างเต็มภาคภูมิ  
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โรงเรียนสายน  ้าผึ ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

.......................................................................................................................  
ชื่อวิชา       ยุวมัคคุเทศก์         รหัสวิชา ส 21202  
เวลาเรียน                2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  
สถานภาพรายวิชา        พื้นฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้                  มัธยมศึกษาปีที่ 1  
ผู้สอน                      นางสาวอรอุมา สุขส่ง  
 
คําอธบิายรายวิชา  

ศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกับความหมาย ความสําคัญ ความเป็นมาทบทบาทหน้าที่คุณลักษณะ
มารยาท  และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์รูปแบบการนําเที่ยวตลอดจนการฝึกประสบการณ์เก่ียวกับการเป็น
มัคคุเทศก์ อาสาในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การประยุกต์ความรู้ ทั่วไปเก่ียวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
เศรษฐกิจ  การเมือง การปกครอง และกฎหมายไทย ในงานมัคคุเทศก์ บทบาทหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักการจัดนําเที่ยว การเขียนรายการนําเที่ยว การวางแผนรูปแบบ 
การนําเที่ยว และการจัดการนันทนาการ คุณสมบัติ ภาระหน้าที่ จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์  

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ การสื่อสาร กระบวนการสืบค้นข้อมูลจากการเรียนรู้ ต่างๆ  
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการกลุ่มการบวนการปฏิบัติ การใช้ทักษะเพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้  
ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของอาชีพมัคคุเทศก์และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และหวงแหนศิลปวัฒนธรรม 
ในท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการทําให้เกิดมีจิตสํานึกรักและมีส่วนร่วมในการเชิญ
ชวนให้ นักท่องเที่ยวเข้ามาสนใจสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นของตัวเองและประเทศไทยมากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็น
การ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนของกรุงเทพมหานคร และที่ส าคัญเพ่ือให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้
เข้าใจ เล็งเห็นถึงความสําคัญของศาสนาสถาน วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศสืบต่อไป 
สาระสาํคญั  

อาชีพมัคคุเทศก์ ถือได้ว่าเป็นอาชีพหน่ึงที่ได้รับความนิยม และมีความสําคัญสําหรับการท่องเที่ยวใน 
รูปแบบต่างๆ ทั้งน้ีผู้ที่จะประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ได้น้ัน ต้องเห็นความความสําคัญ รู้ถึงประวัติ บทบาทหน้าที่
คุณลักษณะ มารยาท และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ที่ดีจึงจะประกอบอาชีพน้ีได้อย่างเต็มภาคภูมิ  
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โรงเรียนสายนฎ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

....................................................................................................................... 
ชื่อวิชา                หน้าทีพ่ลเมือง 3 รหสัวิชา ส22233 
เวลาเรียน            1 ชั่วโมง/สปัดาห์ จํานวน 0.5 หนว่ยกิต เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน  
สถานภาพรายวิชา �   พื้นฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้สอน                  นางสาวอรอุมา สุขส่ง และคุณครปูระจําชั้น 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  

มีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การแต่งกาย แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
และ เสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
ปฏิบัติตนเป็น แบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงใน การดํารงชีวิต ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม การตัดสินใจ โดยใช้เหตุผล มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือใช้ ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร  ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระท าของตนเอง ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเรื่อง
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกัน และกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  
ด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  แบ่งปัน มีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ด้วยการ เจรจาไกล่เกลี่ย 
การเจรจาต่อรอง การระงับความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  อดทน 
ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง  

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการ แก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการ สร้างเจตคติ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วม ทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
และมีวินัยในตนเอง  
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ผลการเรียนรู้  
1. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย  
2. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม  
3. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย  
4. เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ  
8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่ร่วมกันอย่าง

สันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  
9. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี  

  10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  
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ประมวลการสอน (Course Syllabus)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
โรงเรียนสายนฎ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  

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

ชื่อวิชา หนา้ทีพ่ลเมือง 4 รหสัวิชา ส22234  
เวลาเรียน              1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 0.5 หนว่ยกิต เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา      พื้นฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ผู้สอน นางสาวอรอุมา สุขสง่ และครปูระจําชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2  
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
มีส่วนร่วมและแนะนําผู้อ่ืนให้อนุรักษ์มารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย 

การมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะนําผู้ อ่ืนให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า  
อนุรักษ์และสืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  ขยันหมั่นเพียร อดทน ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง  

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและแนะนําผู้อ่ืนให้มีการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา
และ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หา ความรู้ และต้ังใจปฏิบัติหน้าที่  

โดยใช้กระบวนกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา  และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีวินัยในตนเอง  
ผลการเรียนรู้  

1. มีส่วนร่วมและแนะนําผู้อ่ืนให้อนุรักษ์มารยาทไทย  
2. แสดงออกและแนะนําผู้อ่ืนให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสงัคม  
3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสบืสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย  
4. เป็นแบบอย่างและแนะนําผู้อ่ืนให้มีความรักชาติ ยึมมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบกํารตัดสินใจในกิจกรรม 
ต่าง ๆ และ รูท้ันข่าวสาร 

8. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  
9. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี  
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
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คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
…………………………………………………….. 

ชื่อวิชา พระพทุธศาสนา 1 รหัสวิชา ส31101 
เวลาเรียน   1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  มัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้สอน   นางสาวสุนิษา แก้วภูมิแห่   นางชวนพิศ  มานะภักดี 
 
คําอธบิายรายวิชา 
            ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเช่ือทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า 
พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการท่ีเป็นสากล   และมีข้อปฏิบัติที่ยึดสายกลาง การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่
ถูกต้องในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อต้ัง วิธีการ
สอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ข้อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนาหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับ
ถือ ข้อคิด และแบบอย่างการดําเนินชีวิตจากประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา (พระอัสสชิ พระกีสาโคตมีเถรี  
พระนางมัลลิกา หมอชีวกโกมารภัจจ์) พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง (พระนาคเสน-พระยามิลินท์ สมเด็จพระวันรัต 
(เฮง เขมจารี) พระอาจารย์ 
มั่น ภูริทัตโต สชีุพ ปุญญานุภาพ) เวสสันดรชาดก          
 วิเคราะห์ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 
ประกอบด้วย ทุกข์ (ขันธ์ 5) สมุทัย (หลักกรรม ในเรื่อง นิยาม 5 และวิตก 3) นิโรธ (ภาวนา 4) มรรค  
(พระสัทธรรม 3 ปัญญาวุฒิธรรม 4 พละ 5 อุบาสกธรรม 5) มงคล (สงเคราะห์บุตร สงเคราะห์ภรรยาหรือสามี 
สันโดษ) พุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง จิตที่ฝึกดีแล้วนําสุขมาให้ บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการข้ึนๆ ลงๆ  คนที่ไม่ถูก
นินทาไม่มีในโลก ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข การสังคายนาพระไตรปิฎก การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อ
พระภิกษุ การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว และสังคม ศาสนพิธีเก่ียวกับพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
พิธีเวียนเทียน พิธีถวายสังฆทาน พิธีถวายผ้าอาบนํ้าฝน พิธีทอดกฐิน พิธีปวารณา การทําบุญเลี้ยงพระในโอกาส
ต่างๆ หลักธรรม คติธรรมที่เก่ียวเน่ืองกับวันสําคัญ และเทศกาลสําคัญในพระพุทธศาสนา การสวดมนต์แปล  
แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ (คิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา คิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน) โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้น
ข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
             เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต นําไปแก้ปัญหาของตนเองและ
ครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
  
ตัวชี้วัด ส1.1ม.4-6/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/17/18/21 
รวม 15 ตัวช้ีวัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
…………………………………………………….. 

ชื่อวิชา พระพทุธศาสนา 2    รหัสวิชา ส31103 
เวลาเรียน   1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  มัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้สอน   นางสาวสุนิษา แก้วภูมิแห่          นางชวนพิศ  มานะภักดี  
คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเช่ือทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า
พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดสายกลาง การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่
ถูกต้องในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อต้ัง วิธีการ
สอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ข้อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนาหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับ
ถือ ข้อคิดและแบบอย่างการดําเนินชีวิตจากประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา (พระอัสสชิ พระกีสาโคตรมีเถรี  
พระนางมัลลิกา หมอชีวกโกมารภัจจ์) พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง (พระนาคเสน-พระยามิลินท์ สมเด็จพระวันรัต 
(เฮง เขมจารี) พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สุชีพ ปุญญานุภาพ) เวสสันดรชาดก 
 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 
ประกอบด้วย ทุกข์ (ขันธ์ 5) สมุทัย (หลักกรรม ในเรื่อง นิยาม 5 และวิตก 3) นิโรธ (ภาวนา 4) มรรค  
(พระสัทธรรม 3 ปัญญาวุฒิธรรม 4 พละ 5 อุบาสกธรรม 5) มงคล (สงเคราะห์บุตร สงเคราะห์ภรรยาหรือสามี 
สันโดษ) พุทธศาสนสุภาษิตในเร่ือง จิตที่ฝึกดีแล้วนําสุขมาให้ บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการข้ึนๆ ลงๆ คนที่ไม่ถูก
นินทาไม่มีในโลก ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข การสังคายนาพระไตรปิฎก การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อ
พระภิกษุ การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม ศาสนพิธีเก่ียวกับพิธีแสดงตนเป็นพุทธมาม
กะ    พิธีเวียนเทียน พิธีถวายสังฆทาน พิธีถวายผ้าอาบนํ้าฝน พิธีทอดกฐิน พิธีปวารณา การทําบุญเลี้ยงพระใน
โอกาสต่างๆ หลักธรรม คติธรรมที่เก่ียวเน่ืองกับวันสําคัญและเทศกาลสําคัญในพระพุทธศาสนา การสวดมนต์
แปล แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ (คิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา คิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน) โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้น
ข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
         เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต นําไปแก้ปัญหาของตนเองและ
ครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
ตัวชี้วัด ส1.1ม.4-6/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/17/18/21 
รวม 15 ตัวช้ีวัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
....................................................................................................................... 

ชื่อวิชา หนา้ทีพ่ลเมือง 1 รหสัวิชา ส 31110 
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 
ผู้สอน   นายคีตภัทร ขจัดภัย   และนางสาวสนุิษา  แก้วภูมิแห่ 
คําอธบิายรายวิชา (Course description) 
 ศึกษา วิเคราะห์ ความสําคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาทางสังคม การปฏิบัติตนและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนประพฤติปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก วัฒนธรรมไทยที่สําคัญ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย และเลือกรับวัฒนธรรมสากล สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและแนวทางการพัฒนา 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนําไปประยุกต์ปฏิบัติในการดําเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
สามารถดําเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  
 
ตัวชี้วัด 
ส 2.1 ม. 4-6/2    ม. 4-6/3    ม. 4-6/4   ม.4-6/5 
รวม  4 ตัวช้ีวัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
....................................................................................................................... 

ชื่อวิชา หนา้ทีพ่ลเมือง 2  รหัสวิชา ส 31111 
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้สอน   นายคีตภัทร ขจัดภัย   และนางสาวสนุิษา  แก้วภูมิแห่ 
คําอธบิายรายวิชา (Course description) 
 วิเคราะห์ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน รู้จักองค์ประกอบและรูปแบบของรัฐ 
เข้าใจความแตกต่าง ข้อดี และข้อเสียของระบอบประชาธิปไตยกับระบอบเผด็จการ ปลูกฝังค่านิยม 
ด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข วิเคราะห์สภาพปัญหาทางการเมืองในปัจจุบัน 
และเสนอแนวทางแก้ไข  ศึกษาการตรวจสอบการใ ช้ อํานาจรัฐโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
เข้าใจจุดมุ่งหมายและความสําคัญของประสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิเคราะห์และปฏิบัติตนตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก 
 
ตัวชี้วัด 
ส 2.1 ม. 4-6/1     
ส 2.2  ม. 4-6/1    ม. 4-6/2    ม. 4-6/3   ม.4-6/4  
รวม  5 ตัวช้ีวัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
....................................................................................................................... 

ชื่อวิชา  พระพุทธศาสนา 3 รหัสวิชา ส32101 
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สปัดาห์ จํานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 - 5/12 
ผู้สอน   นางชวนพศิ   มานะภักดี และ  นายคีตภัทร  ขจัดภัย  
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description) 
 ศึกษาและวิเคราะห์ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา  ชาดก  ศาสนิกชนตัวอย่างในพระพุทธศาสนา เพ่ือ
เป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิต  ศึกษาการปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัวและคน
รอบข้าง 
โดยการเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมสู่ประสบการณ์ใหม่  โดยการใช้ภาพ  ข่าว หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ให้นักเรียน
ฝึกการสังเกต ตอบคําถามหาแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม  ส่งเสริมการทํางานกลุ่มเพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางสังคม นําไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 
 ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา และศาสนาต่าง ๆ  ที่หล่อหลอม ให้ศาสนิก
ชนปฏิบัติตนเป็นคนดี มีค่านิยมที่ดีงาม ปฏิบัติตนเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม เพ่ือให้เกิดสันติสุขในสังคม 
 
ตัวชี้วัด 
          ส1.1 ม.4-6/14  , ส1.2 ม.4-6/1     
  
รวม  2 ตัวชี้วัด 
 
  



418 
 

 

 
  

 
ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

....................................................................................................................... 
ชื่อวิชา  พระพุทธศาสนา 4 รหัสวิชา ส32103 
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สปัดาห์ จํานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 - 5/12 
ผู้สอน   นางชวนพศิ   มานะภักดี และ  นายคีตภัทร  ขจัดภัย  
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description) 
 ศึกษา ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธี รู้จักขั้นตอนการแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ  ศึกษาหลักธรรม  คติธรรมที่เก่ียวเน่ืองกับวันสําคัญทางศาสนา  สมัมนาและเสนอแนวทางในการ
ธํารงรักษาศาสนาที่ตนนับถืออันสง่ผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติ และโลก 
 โดยการเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมสู่ประสบการณ์ใหม ่ โดยการใช้ภาพ  ข่าว หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ให้
นักเรียนฝึกการสังเกต ตอบคําถามหาแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม  ส่งเสริมการทํางานกลุ่มเพ่ือพัฒนา
ทักษะทางสังคม  นําไปสู่การยอมรับและเหน็คุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 
 ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาและศาสนาต่างๆ ที่หล่อหลอม ให้ศาสนิกชน
ปฏิบัติตนเป็นคนดี มีค่านิยมที่ดีงาม ปฏิบัติตนเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม เพ่ือให้เกิดสันติสุขในสังคม 
 
ตัวชี้วัด 
มฐ.ส 1.1          ม.4-6/22     
มฐ.ส 1.2    ม.4-6/1,   ม.4-6/2,   ม.4-6/3,   ม.4-6/4,   ม.4-6/5  
รวม  6 ตัวชี้วัด 
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  เศรษฐศาสตร ์ รหัสวิชา ส32111    
เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.5  หน่วยกิต  เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้สอน   นายชะเลงศักด์ิ  เช้ืออรวรรณ 
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 การกําหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ ความสําคัญของสหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข  
บทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ วิเคราะห์ผลดี ผลเสีย 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ และผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุค
โลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย  
 มีทักษะในการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ด้านการอ่านเขียน ความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม 
ต่างกระบวนทัศน์  ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรมด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร การทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นํา 
 มีคุณลักษณะด้านการทํางาน(วินัยในการปรับตัว)ด้านการเรียนรู้(การช้ีนําตนเอง,รวมทั้งเกิดการ
ปรับตัว) ด้านศีลธรรม(สํานึกความเป็นพลเมืองดี,ความซื่อสัตย์) รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
เศรษฐศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความ
เช่ือมั่นในตนเอง  
 
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ส 3.1 : เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภค การใช้
ทรัพยากร       ที่มีอยู่จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุม้ค่าต่อตนเอง และส่วนรวม 
มาตรฐาน ส 3.2 : เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสมัพันธ์ของ ระบบเศรษฐกิจ และความ
จําเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ
ดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
ตัวชี้วัด 
ส3.1ม.4-6/1, ส3.1ม.4-6/2, ส3.1ม.4-6/3, ส3.1ม.4-6/4, 
ส3.2ม.4-6/1,ส3.2ม.4-6/2,ส3.2ม.4-6/3 
 
รวม 7 ตัวชี้วัด 
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนสายนฎ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา ภูมิศาสตร์ รหสัวิชา ส32110  
เวลาเรียน   3 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 1.5 หน่วยกิต เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน   
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5  
ผู้สอน    นายชะเลงศักด์ิ เช้ืออรวรรณ  
คําอธบิายรายวิชา (Course description)   
 การใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์รวบรวมวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ซึ่งทําให้เกิดปัญหาทาง
กายภาพหรือภัย พิบัติและวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและโลก พร้อม
ทั้งประเมิน การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระทําของมนุษย์และหรือธรรมชาติโดยระบุ
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา บทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและนอก
ประเทศ เก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  
มีทักษะด้านการอ่านเขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา เข้าใจความแตกต่าง ทาง
วัฒนธรรม มีทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ มีทักษะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร  
 มีคุณลักษณะด้านการทํางาน (วินัยในการปรับตัว) ด้านการเรียนรู้(การช้ีนําตนเอง,รวมท้ังเกิดการ
ปรับตัว)  ด้านศีลธรรม (สํานึกความเป็นพลเมืองดี,ความซื่อสัตย์)  
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด  
มาตรฐาน ส5.1   
 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของ 
ธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุปและใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมี 
ประสิทธิภาพ  
มาตรฐานที่ ส 5.2  
 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มี
จิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  
รหัสตัวชี้วัด  
ส 5.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3,ม.4-6/4  
ส 5.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5  
รวม 9 ตัวช้ีวัด  
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
....................................................................................................................... 

ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ 1  รหัสวิชา ส33105 
เวลาเรียน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน  1.0  หน่วยกิต  เวลา  40  ชั่วโมง/ภาคเรยีน 
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
ผู้สอน   นายไพโรจน์  ชัยทิตย์ , นางสาวชโลทร ทนปรางค ์
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description) 
 ศึกษา วิเคราะห์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ ตัวอย่าง
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่มีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์สากล รวมท้ัง
วิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ 
 ศึกษา วิเคราะห์อารยธรรมของโลกยุคโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ได้แก่   อารยธรรมลุ่มแม่นํ้าไทกรีส-ยูเฟรตีส ไนล์ ฮวงโห สินธุ และอารยธรรมกรีก-โรมัน การติดต่อระหว่างโลก
ตะวันออกกับโลกตะวันตก และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่อกันและกัน 
 ศึกษา วิเคราะห์เหตุการณ์สําคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ของโลกในปัจจุบัน เช่น ระบอบฟิวดัล สงครามครูเสด การฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ การ
สํารวจทางทะเล การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติอุตสาหกรรม แนวคิดจักรวรรดินิยม แนวคิดชาตินิยม การขยาย
อิทธิพลของประเทศทวีปยุโรปไปยังทวีปอเมริกา ทวีปแอฟริกา และทวีปเอเชีย การล่าอาณานิคมและผลกระทบ 
ความร่วมมือและความขัดแย้งของมนุษยชาติในโลกคริสต์ศตวรรษที่ 20 สถานการณ์สําคัญของโลกใน
คริสต์ศตวรรษที่ 21 เช่น เหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 (Nine Eleven ) การขาดแคลนทรัพยากร การก่อการ
ร้ายและการต่อต้านการ    ก่อการร้าย ความขัดแย้งทางศาสนา  
 โดยใช้ทักษะการอ่าน การสืบค้นข้อมูล  การวิเคราะห์ การเช่ือมโยง การตรวจสอบ การวิพากษ์
ข้อมูล    การตีความ การเปรียบเทียบ การแปลความ การสรุปอ้างอิง การให้เหตุผล และการนําเสนอ เพ่ือให้มี
ความรู้ความเข้าใจถึงพัฒนาการของมนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเน่ือง เข้าใจและ
ยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของโลกทั้งด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุ ปัจจัย และผลกระทบของปัญหา ตระหนักถึงความจําเป็นของ
การร่วมมือกันสร้างสันติสุขและสามารถปรับตัวให้ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส 4.1  ม. 4-6/1, 4-6/2 
 ส 4.2  ม. 4-6/1, 4-6/2, 4-6/3, 4-6/4 
 รวมทั้งหมด  6  ตัวช้ีวัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
....................................................................................................................... 

ชื่อวิชา    ประวัติศาสตร ์2   รหัสวิชา ส33106 
เวลาเรียน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน  1.0  หน่วยกิต เวลา  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
ผู้สอน   นายไพโรจน์  ชัยทิตย์ , นางสาวชโลทร ทนปรางค ์
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description) 
 ศึกษา วิเคราะห์ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่มีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ไทยและประวัติศาสตร์สากล ความหมาย คุณค่า และประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์ ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ตามลําดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบในการสืบค้นเร่ืองราวที่ตนสนใจ 
จัดทําผลการศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศาสตร์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์   
 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นสําคัญของประวัติศาสตร์ไทย เช่น แนวคิดเก่ียวกับความเป็นมาของชาติไทย 
อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย และอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย ปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรไทยใน
ช่วงเวลาต่างๆ สาเหตุและผลของการปฏิรูปการปกครองบ้านเมือง การเลิกทาส การเลิกระบบไพร่ การเสด็จ
ประพาสยุโรปและหัวเมืองต่างๆ ในสมัยรัชกาลที่ 5 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 บทบาทของสตรี
ไทย การพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อการพัฒนาชาติไทยในด้าน
ต่างๆ เช่น การป้องกันและรักษาเอกราชของชาติ การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย การส่งเสริมการศึกษา การ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม  
 ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทย
ในยุคปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และทางสังคม รวมท้ังอิทธิพลของวัฒนธรรม
ตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยต่างๆ การสืบทอดและเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมไทย แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมไทย รวมท้ังการวางแผนกําหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย 
 ศึกษา วิเคราะห์ผลงานของบุคคลสําคัญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ไทย เ ช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิ ต์ิ  
พระบรมราชินีนาถ พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี รวมท้ังพระบรมวงศานุวงศ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศร ี
สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) บาทหลวงปา เลอกัวซ์ พระยากัลยาณไมตรี (ดร.ฟรานซีส บี แซร์) ศาสตราจารย์ ศิลป พี
ระศรี เป็นต้น  
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 โดยใช้ทักษะการอ่าน การสังเกต การวิเคราะห์ การเช่ือมโยง การไต่สวน การตรวจสอบ การวิพากษ์
ข้อมูล การตีความ การเปรียบเทียบ การแปลความ การสรุปอ้างอิง การให้เหตุผล และการนําเสนอ เพ่ือให้มี
ความรู้  ความเข้าใจถึงลักษณะของสังคมที่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงหรือผลกระทบที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือ
พัฒนาการในแต่ละช่วงเวลาและพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ ตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อสังคมไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมท้ัง
เห็นคุณค่า    มีความรัก ความภาคภูมิใจ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษม์รดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส 4.1  ม. 4-6/1, 4-6/2 
 ส 4.3  ม. 4-6/1, 4-6/2, 4-6/3, 4-6/4 
 รวมทั้งหมด  6  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
....................................................................................................................... 

ชื่อวิชา หนา้ทีพ่ลเมือง 1  รหัสวิชา ส30231 
เวลาเรียน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน  0.5  หน่วยกิต  เวลา  20  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่  4 
ผู้สอน   นายคีตภัทร  ขจัดภัย  และครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description) 
 มีส่วนร่วมและแนะนําผู้อ่ืนให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทสู่สาธารณะ ในเรื่องการแสดงความเคารพ 
การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝ่หาความรู้ 
และต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรม
ราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากข้างใน ไม่ติดตํารา บริการ
รวมที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทํา
ของตนเอง 
 ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน แบ่งปัน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝ่หาความรู้ และยอมรับผลท่ีเกิดจาก
การกระทําของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
 
 
 
 



426 
 

 

ผลการเรียนรู ้
 1. มีส่วนร่วมและแนะนําผู้อ่ืนให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทสู่สาธารณะ 
 2. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทย 
 3. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนผู้อ่ืนให้แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 4. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 5. เป็นแบบอย่างและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 6. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 
 7. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกต้ังอย่างมีวิจารณญาณ 
 8. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 
 9. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล 
 10. ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 11. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
 12. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  
 
รวม 12   ผลการเรียนรู ้
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

....................................................................................................................... 
ชื่อวิชา หนา้ทีพ่ลเมือง 2  รหัสวิชา ส30232 
เวลาเรียน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน  0.5  หน่วยกิต เวลา  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่  4 
ผู้สอน   นายคีตภัทร  ขจัดภัย  และครูประจําช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description) 
 มีส่วนร่วมและแนะนําผู้อ่ืนให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทสู่สาธารณะ ในเรื่องการแสดงความเคารพ 
การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝ่หาความรู้ 
และต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่ พระบรม
ราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากข้างใน ไม่ติดตํารา บริการ
รวมที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย ในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทํา
ของตนเอง 
 ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือ 
แบ่งปันซึ่งกันและกัน  
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
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ผลการเรียนรู ้
 1. มีส่วนร่วมและแนะนําผู้อ่ืนให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทสู่สาธารณะ 
 2. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาไทย 
 3. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนผู้อ่ืนให้แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 4. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 5. เป็นแบบอย่างและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 6. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 
 7. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกต้ังอย่างมีวิจารณญาณ 
 8. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 
 9. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล 
 10. ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 11. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
 12. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  
 
รวม 12   ผลการเรียนรู้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
....................................................................................................................... 

ชื่อวิชา หนา้ทีพ่ลเมือง 3  รหัสวิชา ส30233 
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2563 
ผู้สอน   นายบุญเลิศ  ชัยเดช   นายชะเลงศักด์ิ  เช้ืออรวรรณ  และนางสาวเพ็ญวดี  มากเกตุ 
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description) 
 แสดงออก แนะนําผู้อ่ืน และยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม ปฏิบัติตนเป็นผู้
มีวินัยในตนเอง ในเรื่องใฝ่หาความรู้  
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่ พระบรม
ราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากข้างใน ไม่ติดตํารา บริการ
รวมที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทําของตนเอง  
 โ ด ย ใ ช้ ก ร ะบ วนก า รกลุ่ ม  ก ร ะบวนก า ร คิ ด  ก ร ะบวนก า รป ฏิ บั ติ  ก ร ะบวนก า ร เ ผ ชิญ
สถานการณ์  กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมือง
การปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และวิพากษ์นโยบายสาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ สามารถ
จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 

ผลการเรียนรู ้
 1.  มีส่วนร่วมและแนะนําผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ  
 2.  แสดงออก แนะนําผู้อ่ืน และยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ 
 3.  เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาไทย  
 4.  เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
 5.  เป็นแบบอย่าง ประยุกต์และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 6.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
     รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
....................................................................................................................... 

ชื่อวิชา หนา้ทีพ่ลเมือง 4  รหัสวิชา ส30234 
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    ภาคเรียนที่ 2  ปกีารศึกษา  2563  
ผู้สอน   นายบุญเลิศ  ชัยเดช   นายชะเลงศักด์ิ  เช้ืออรวรรณ  และนางสาวเพ็ญวดี  มากเกตุ 
คําอธบิายรายวิชา (Course description) 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในเร่ืองการเป็น
ผู้นําและการเป็นสมาชิกที่ดี การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญทางจริยธรรม 
การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง และการรู้เท่า
ทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็น
นโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกต้ังอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 
คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็น ผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 
 มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง 
การระงับความขัดแย้ง และสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหาความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต อดทน  และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 
 โ ด ย ใ ช้ ก ร ะบ วนก า รกลุ่ ม  ก ร ะบวนก า ร คิ ด  ก ร ะบวนก า รป ฏิ บั ติ  ก ร ะบวนก า ร เ ผ ชิญ
สถานการณ์  กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วม
ทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และวิพากษ์นโยบายสาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 
สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู ้
 1. มีเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 2. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 
 3. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลอืกต้ังอย่างมีวิจารณญาณ 
 4. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 
 5. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล 
 6. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเม่ือเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธีและสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหาความ
ขัดแย้ง 
 7. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
     รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู ้
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คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
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ประมวลการสอน  ( Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศึกษา 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง   ในพระอุปถัมภ์ฯ 

 

ชื่อวิชา  สุขศกึษา 1 รหัสวิชา พ 21101  ภาคเรยีนที่ 1 
เวลาเรียน                  1 ชั่วโมง / สัปดาห์   จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา 20 ชั่วโมง / ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา         พืน้ฐาน  เพิ่มเติม 
ระดับชัน้                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ผู้สอน                       นางสาว ผสุดี ขําทอง  
 
คําอธบิายรายวิชา ( Course Syllabus)  สุขศึกษา พ 21101  ภาคเรียนที่ 1                                             

ศึกษา ความสําคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของวัยรุ่น รวมท้ังการดูแลรักษา อย่างถูกวิธี วิเคราะห์การเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานและปัจจัยการ
เจริญเติบโตของวัยรุ่น กําหนดแนวทางการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย การยอมรับและการปรับตัวของ
วัยรุ่นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพัฒนาการทางเพศ การเบ่ียงเบนทางเพศ การใช้
ทักษะปฏิเสธป้องกันตนเองกรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ สํารวจตรวจสอบ สืบค้นจัดกลุ่มและบันทึกข้อมูล สร้างสรรค์
และนําเสนอวิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยีไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เห็นคุณค่าการเจริญเติบโตและพัฒนาการวัยรุ่น เพ่ือสุขภาพตนเอง ครอบครัว มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่เหมาะสมในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
 
รหัสตัวชี้วัด 

พ 1.1  ม. 1/1  ,  ม. 1/2  ,  ม. 1/3  ,  ม. 1/4   
พ 2.1  ม. 1/1  ,  ม. 1/2   
พ 4.1   ม. 1/4 

 
รวม 7     ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน ( Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง   ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 

ชื่อวิชา      สุขศึกษา 2 รหัสวิชา พ 21103  ภาคเรยีนที่ 2  
เวลาเรียน   1 ชั่วโมง / สปัดาห์   จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา 20 ชั่วโมง / ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน  เพิ่มเติม 
ระดับชัน้                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ผู้สอน                        นางสาวผสุดี ขาํทอง  
 
คําอธบิายรายวิชา ( Course Syllabus)    สุขศึกษา พ 21103 ภาคเรียนที่ 2                                               
 รู้และเข้าใจเลือกอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยรู้จักวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากภาวะโภชนาการที่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพ รู้วิธีวิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานนํ้าหนักของร่างกายที่เหมาะสมตลอดจนวิธีการควบคุมนํ้าหนักของ
ร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายอย่างเหมาะสม 
 เข้าใจวิธีการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย รวมถึงลักษณะและอาการของผู้ติด
สารเสพติด การเกิดโรคและอุบัติเหตุจากการใช้สารเสพติด วิธีป้องกันการติดสารเสพติด และมีทักษะในการ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนลด ละ เลิกสารเสพติด อย่างถูกต้องเหมาะสม                                    
 โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สํารวจตรวจสอบ สืบค้นจัดกลุ่มและบันทึกข้อมูล 
สร้างสรรค์และนําเสนอวิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและ
เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเห็นคุณค่าการ
สร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและความปลอดภัยของตนเอง สังคมเพ่ือคุณภาพที่ดีมีความสุข 
 
รหัสตัวชี้วัด 

พ 4.1  ม. 1/1  ,  ม. 1/2  ,  ม. 1/3  ,  ม. 1/4   
พ 5.1  ม. 1/1  ,  ม. 1/2  ,  ม. 1/3  ,  ม. 1/4   

 
รวม 8     ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

************************************************************* 
ชื่อวิชา ยิมนาสติก  รหัสวิชา  พ 21104      
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน  0.5  หน่วยกิต   เวลา  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา        พืน้ฐาน  เพิ่มเติม 
ระดับชัน้   มัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน   นางสาวผุสดี ขําทอง    

 

คําอธบิายรายวิชา (Course Description) 
 

 ศึกษา ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกีฬายิมนาสติก  อธิบายความสําคัญของการออกกําลังกายและเล่นกีฬา
ยิมนาสติกจนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี  นําหลักความรู้ที่ได้ไปเช่ือมโยงสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน  วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
และยอมรับความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองและผู้อ่ืน 
 สรุปความคิดรวบยอดเก่ียวกับ การเพ่ิมพูนความสามารถของตนตามหลักการการเคล่ือนไหวที่ใช้ทักษะ
ทางกลไก และทักษะพ้ืนฐานที่นําไปสู่การพัฒนาทักษะกีฬายิมนาสติก  เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการและ 
ความสําคัญของการออกกําลังกาย และเข้าร่วมอย่างเต็มความสามารถพร้อมทั้งประเมินการเล่นของตนและผู้อ่ืน 
ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬายิมนาสติก วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาที่
เลือกและนําไปใช้ในการเล่นอย่างเป็นระบบ  ร่วมมือในการเล่นกีฬาและการทํางานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน  
รวมทั้งการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ 

โดยใช้ทักษะ กระบวนการปฏิบัติ สืบค้น แสวงหาความรู้ อธิบายความ  วางแผน  วิเคราะห์ เลือกใช้
ทักษะ  ความสามารถ และปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยในการเล่นกีฬายิมนาสติก เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รู้จัก
ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทํางาน  มีความรับผิดชอบ  มีนํ้าใจนักกีฬา  สามารถใช้
ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามความเหมาะสม 
ตัวชี้วัด 

1.  เพ่ิมพูนความสามารถของตนตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐานที่นําไปสู่การ
พัฒนาทักษะการเล่นกีฬา 

2. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพ้ืนฐานตามชนิดกีฬาอย่างละ 1 ชนิด 
3. ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม และนําหลักความรู้ที่ได้ไปเช่ือมโยงสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน 

 4.  อธิบายความสําคัญของการออกกําลังกายและเล่นกีฬายิมนาสติกจนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 
 5.  ออกกําลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจอย่างเต็มความสามารถ 
พร้อมทั้งมีการประเมินการเล่นของตนและผู้อ่ืน 

6.  ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงตามชนิดกีฬาที่เลือกเล่น 
 7.  วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือกและนําไปใช้ในการเล่นอย่างเป็นระบบ 

8.  ร่วมมือในการเล่นกีฬาและการทํางานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน 
 9.  วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และยอมรับความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองและผู้อ่ืน 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
.................................................................................................................................................................. 

ชื่อวิชา   เทเบิลเทนนิส รหัสวิชา   พ 21102 
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน   0.5   หน่วยกิต เวลา   20   ชั่งโมง/ภาคเรยีน 
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน  เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน   นายสันติชัย   ประสานพานชิ 

 
คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาเทเบิลเทนนิส กติกาวิธีการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส การฝึกกีฬาเทเบิล
เทนนิสขั้นพ้ืนฐาน การบริหารร่างกาย การเล่นประเภทเด่ียว/คู่ และมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดีในการ
เล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส 
 โดยการคิดวิเคราะห์แล้วถามตอบ การแสวงหาความรู้ การอธิบาย การสืบค้นข้อมูล สอบถามการแก้ไข
ปัญหา รวมถึงใช้ทักษะทางกายฝึกปฏิบัติ เล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถนําเสนอสิ่งที่เรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติได้  
 เห็นคุณค่าของการเคลื่อนไหวร่างกายเพ่ือพัฒนาสุขภาพกายและจิต มรีะเบียบวินัยในการเล่น รู้จักการ
ให้อภัยมีนํ้าใจนักกีฬา เคารพกฎ กติกา มีมารยาทในการเล่นและการชมท่ีดี มีความสามัคคี มกีารแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า มีความคิดริเริ่ม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 3.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 
พ 3.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 
 
ผลการเรียนรู ้

1. อธิบายประวัติความเป็นมาของกีฬาเทเบิลเทนนิสได้ 

2. รู้ และเข้าใจกติกา และวิธีการเล่นเทเบิลเทนนิส 

3. ฝึกทกัษะพ้ืนฐานของการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสได้ 

4. สามารถปฏิบัติการเล่นประเภทเด่ียวและประเภทคู่ได้ถูกต้อง 
5. สามารถบอกประโยชน์ จากการบริหารร่างกายก่อนการเล่นและหลัง   การเล่นรวมถึงมารยาทในการ
เล่นและชมกีฬาเทเบิลเทนนิสได้ 
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ประมวลการสอน ( Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง   ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 

ชื่อวิชาพลศึกษา ( กรีฑา )  รหัสวิชา พ 22102 
เวลาเรียน                1 ชั่วโมง / สัปดาห์   จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา 20 ชั่วโมง / ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา       พื้นฐาน  เพิ่มเติม 
ระดับชัน้                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2  
ผู้สอน                     นางสาวผุสดี  ขําทอง 
 
คําอธบิายรายวิชา ( Course Syllabus)                                                      

ศึกษาให้มีความรู้  เข้าใจ  ประวัติความเป็นมา  และประโยชน์วิชากรีฑา   มีนํ้าใจเป็นนักกีฬา รู้กฎ 
กติกา ตระหนักถึงความสําเร็จของการเรียนวิชากรีฑา มีทักษะในการเคลื่อนไหว มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ มีมารยาทการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี มีความรักช่ืนชมสุนทรียภาพในการเล่นและดูการแข่งขันกรีฑาเป็น
ประจําอย่างเสมอ  

สรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬาการใช้ความสามารถของตนใน
การเล่นกีฬา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคลและคู่ การออกกําลังกายด้วยวิธีที่
ชอบ การวางแผนกําหนดกิจกรรมออกกําลังกาย และเล่นกีฬาตามความสามารถของตนเอง 

ใช้ทักษะ กระบวนการปฏิบัติ แสวงหาความรู้ วางแผนวิเคราะห์ เลือกใช้ทักษะความสามรถ และปฏิบัติ
ตนอย่างปลอดภัยในการเล่นกีฬาตามศักยภาพของตนเอง  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รู้จักใช้เหตุผลในการ
ตัดสินใจ มีวินัยใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการการทํางาน มีความรับผิดชอบ มีนํ้าใจนักกีฬา จนสามารถนําไปใช้ในการ
ป้องกันตัวและสามารถนําทักษะเหล่าน้ันไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวันเพ่ือให้เป็นผู้ที่มีสมรรถภาพทาง
กายที่ดีและมีสุขภาพที่ดี 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 3.1 ม2/1, พ 3.1 ม2/2 ,พ 3.1 ม 2/3, พ3.1ม.2/4 
พ 3.2 ม2/1, พ3.2 ม 2/2 , พ 3.2 ม2/3, พ3.2 ม 2/4, พ3.2ม 2/5 
รวม 9 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllbus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
************************************************************* 

ชื่อวิชา สขุศึกษา 3 รหัสวิชา  พ 22101      
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน  0.5  หน่วยกิต   เวลา  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน  เพิ่มเติม 
ระดับชัน้   มัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้สอน   นายณัฐภัทร จันทยา     

 
คําอธบิายรายวิชา (Course Description) 
 ศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น ปัญหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเร่ืองเพศที่จะส่งผล
กระทบต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน รวมท้ังรู้วิธีการป้องกันตนเอง หลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
เอดส์ การต้ังครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ความสําคัญของความเสมอภาคทางเพศ การวางตัวได้อย่างเหมาะสม และ
กําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางเพศ 
 มีทักษะกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ การบันทึกข้อมูลอย่างสร้างสรรค์และนําเสนอความรู้จาก
การได้ปฏิบัติ จากการจัดกระบวนการการกลุ่ม แนวคิดในการแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยีนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
 เห็นคุณค่าของการพัฒนาการในวัยรุ่น การวางตัวได้อย่างเหมาะสม เพ่ือการดํารงสุขภาพและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีของตนเอง มีเจตคติ คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมในการดําเนินชีวิตควบคู่ไปกับการปฏิบัติ
เก่ียวกับสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย 
ตัวชี้วัด 

1. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม และสติปัญญาในวัยรุ่น (พ1.1 ม.2/1) 
2. ระบุปัจจัยที่มผีลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม และ

สติปัญญาในวัยรุ่น (พ1.1 ม.2/2) 
3. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ (พ2.1 ม.2/1) 
4. วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน (พ2.1 ม.2/2) 
5. อธิบายวิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการต้ังครรภ์โดยไม่พึง

ประสงค์ (พ2.1 ม.2/3) 
6. อธิบายความสําคัญของความเสมอภาคทางเพศและวางตัวได้อย่างเหมาะสม (พ2.1 ม.2/4) 
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ประมวลการสอน (Course Syllbus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
************************************************************* 

ชื่อวิชา สขุศึกษา 4  รหัสวิชา  พ 22103      
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน  0.5  หน่วยกิต    เวลา  20  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา        พืน้ฐาน  เพิ่มเติม 
ระดับชัน้   มัธยมศึกษาปีที่  2 
ผู้สอน   นายณัฐภัทร จันทยา และนางสาวภัครนิทร์ อะโรคา     

 
คําอธบิายรายวิชา (Course Description) 
 ศึกษาความสําคัญและวิเคราะห์การเลือกใช้บริการทางสุขภาพ ผลของการใช้เทคโนโลยีจากความ
เจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ รวมทั้งความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพทางกายและ
สุขภาพจิต  ลักษณะอาการเบ้ืองต้นของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตพร้อมทั้งแนะวิธีปฏิบัติตนเพ่ือจัดการกับอารมณ์กับ
ความเครียด และหาแหล่งข้อมูลเพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูผู้ที่ติดสารเสพติด แนวทางในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
และสถานการณ์เสี่ยง  การใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองให้พ้นจากสถานการณ์ที่คับขันอาจนําไปสู่อันตราย 
 มีทักษะกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้  การบันทึกข้อมูลอย่างสร้างสรรค์และนําเสนอความรู้จาก
การได้ปฏิบัติ  จากการจัดกระบวนการการกลุ่ม แนวคิดในการแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยีนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  
 เห็นคุณค่าของการบริการสุขภาพ และการป้องกันตนเองให้พ้นจากสถานการณ์เสี่ยง เพ่ือการดํารง
สุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเอง  มีเจตคติ คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมในการดําเนินชีวิต
ควบคู่ไปกับการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย 
 
ตัวชี้วัด 
  1. เลือกใช้บรกิารทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล 

2. วิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ 
3. วิเคราะห์ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสขุภาพ 
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
5. อธิบายลกัษณะอาการเบ้ืองต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 
6. เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพ่ือจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
7. ระบุวิธีการ ปัจจัย และแหล่งที่ช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด 
8. อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณเ์สี่ยง 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
.................................................................................................................................................................. 

ชื่อวิชา   บาสเกตบอล รหัสวิชา   พ 23102 
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน   0.5   หน่วยกิต เวลา   20   ชั่งโมง/ภาคเรยีน 
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน  เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน   นายสันติชัย   ประสานพานชิ 
 
 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการและวิธีการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม ทักษะ เทคนิคและวิธีการเล่น
บาสเกตบอล การสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ รูปแบบนันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการแก่
ผู้อ่ืน มารยาทการเล่นและดูกีฬา กฎ กติกา และข้อตกลงของกีฬาบาสเกตบอล วิธีการรุกและป้องกันที่เหมาะสม
กับทีม แนวคิดวิธีการออกกําลังกายและเล่นกีฬาตามประสบการณ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนวิธีการ
พัฒนาสุขภาพตนเองจากการออกกําลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจํา 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ สํารวจตรวจสอบ สืบค้นจัดกลุ่มและบันทึกข้อมูลการมีส่วน
ร่วมการตัดสินใจ สร้างสรรค์และนําเสนอวิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การสื่อสาร การคิด การแกปัญหา การใช้
ทักษะชีวิตและเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เห็นคุณค่าและความสําคัญของการออกกําลังกายและเล่นกีฬา มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสมในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 3.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 
พ 3.3 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 และ ม.3/5 
รวม 8 ตัวช้ีวัด 
 
ผลการเรียนรู ้

1.อธิบายประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอลได้ 
2.รู้ และเข้าใจกติกา และวิธีการเล่นกีฬาบาสเกตบอล 
3.ฝึกปฏิบัติกีฬาบาสเกตบอล ขั้นพ้ืนฐานได้ 
4.สามารถแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภทเด่ียว-ทีม ได้ถูกต้อง 
5.สามารถบอกประโยชน์ จากการเล่นกีฬาบาสเกตบอลได้ 
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ประมวลการสอน ( Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง   ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 

ชื่อวิชาวอลเลย์บอล รหัสวิชา พ 23104   
เวลาเรียน                  1 ชั่วโมง / สัปดาห์   จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา 20 ชั่วโมง / ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา        พืน้ฐาน  เพิ่มเติม 
ระดับชัน้                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ผู้สอน                        นายณัฐภัทร จันทยา  
 
คําอธบิายรายวิชา ( Course Syllabus)    ภาคเรียนที่ 1  
 ศึกษา หลักการและวิธีการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม ทักษะ เทคนิคและวิธีการเล่น
วอลเลย์บอล การสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ รูปแบบนันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการแก่
ผู้อ่ืน มารยาทการเล่นและดูกีฬา กฎ กติกา และข้อตกลงของกีฬาวอลเลย์บอล วิธีการรุกและป้องกันที่เหมาะสม
กับทีม แนวคิดวิธีการออกกําลังกายและเล่นกีฬาตามประสบการณ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนวิธีการ
พัฒนาสุขภาพตนเองจากการออกกําลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจํา 
  โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สํารวจตรวจสอบ สืบค้นจัดกลุ่มและบันทึกข้อมูล การมีส่วน
ร่วมการตัดสินใจ สร้างสรรค์และนําเสนอวิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
ทักษะชีวิตและเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เห็นคุณค่าและความสําคัญของการออกกําลังกายและเล่นกีฬา มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสมในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
 
รหัสตัวชี้วัด 

พ 3.1  ม. 3/1  ,  ม. 3/2  ,  ม. 3/3 
พ 3.2  ม. 3/1  ,  ม. 3/2  ,  ม. 3/3  ,  ม. 3/4  ,  ม. 3/5   

 
รวม 8     ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 

 



441 
 

 

 
 

 
 

ประมวลการสอน ( Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง   ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 
ชื่อวิชา  พลศกึษา 4 ( กระบี่ )  รหัสวิชา พ22104 
เวลาเรียน                          1 ชั่วโมง / สัปดาห์   จํานวน 0.5 หนว่ยกิต  เวลา 20 ชั่วโมง / ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา                 พื้นฐาน  เพิ่มเติม 
ระดับชัน้                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที2่  
ผู้สอน                                นายสนอง   คุณมี    
 
คําอธบิายรายวิชา ( Course Syllabus)                                                      

ศึกษาให้มีความรู้  เข้าใจ  ประวัติความเป็นมา  และประโยชน์การเล่นกระบ่ี   มีนํ้าใจเป็นนักกีฬา รู้กฎ 
กติกา ตระหนักถึงความสําเร็จของการเล่นกระบ่ี มีทักษะในการเคลื่อนไหว การแสดงท่าถวายบังคม ท่าการขึ้น
พรม ท่าไม้รํา ท่าการต่อสู้ มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ มีมารยาทการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี มีความรักช่ืน
ชมสุนทรียภาพในการเล่นและดูกระบ่ีกระบองเป็นประจําอย่างเสมอ  

สรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬาการใช้ความสามารถของตนใน
การเล่นกีฬา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคลและคู่ การออกกําลังกายด้วยวีที่
ชอบ การวางแผนกําหนดกิจกรรมออกกําลังกาย และเล่นกีฬาตามความสามารถของตนเองโดยใช้ทักษะ 
กระบวนการปฏิบัติ แสวงหาความรู้ วางแผนวิเคราะห์ เลือกใช้ทักษะความสามรถ และปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย
ในการเล่นกีฬาตามศักยภาพของตนเอง  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รู้จักใช้เหตุผลในการตัดสินใจ มีวินัยใฝ่
เรียน มุ่งมั่นในการการทํางาน มีความรับผิดชอบ มีนํ้าใจนักกีฬา จนสามารถนําไปใช้ในการป้องกันตัวและ
สามารถนําทักษะเหล่าน้ันไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวันเพ่ือให้เป็นผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดีและมี
สุขภาพที่ดี 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 3.1ม2/1, พ 3.1 ม2/2 ,พ 3.1ม 2/3, พ3.1ม.2/4 
พ3.2 ม 2/1 , พ3.2ม 2/2 , พ3.2 ม2/3, พ3.2 ม 2/4, พ3.2ม 2/5 
รวม 9 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน ( Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง   ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 
ชื่อวิชา   สุขศกึษา 5          รหัสวิชา พ 23101 
เวลาเรียน                       1 ชั่วโมง / สัปดาห์   จํานวน 0.5 หนว่ยกิต  เวลา 20 ชั่วโมง / ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา              พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชัน้                         ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3  
ผู้สอน                             นายสนอง   คุณมี    และนายสนัติชัย   ประสานพานิช 
 

คําอธบิายรายวิชา ( Course Syllabus)                                                      
 ความสําคัญของสมรรถภาพทางกาย องค์ประกอบของสมรรถภาพกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
ข้อปฏิบัติสําหรับผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย การฝึกเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่มีผลต่อสุขภาพ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในแต่ละช่วงวัย วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคม สื่อ
โฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของวัยรุ่น อนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว และ
วิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการต้ังครรภ์ สาเหตุ และแนวทางป้องกันและการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว กําหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยต่างๆ โดยคํานึงถึงความประหยัดและ
คุณค่าทางโภชนาการ 
 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการวิเคราะห์ และอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สํานึกในคุณค่าและศักยภาพของตนเอง 
เพ่ือให้สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนําประสบการณ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดําเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู ้

รหัสตัวชี้วัด 
พ 1.1  ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3 
พ 2.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3   
พ 4.1  ม.4/1, ม.4/2 ,  
พ 5.1  ม.5/5 
รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน ( Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง   ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 
ชื่อวิชา      สุขศึกษา 6       รหัสวิชา พ 23103 
เวลาเรียน                       1 ชั่วโมง / สัปดาห์   จํานวน 0.5 หนว่ยกิต  เวลา 20 ชั่วโมง / ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา              พื้นฐาน  เพิ่มเติม 
ระดับชัน้                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ผู้สอน                            นายสนอง   คุณมี    และนายสันติชัย   ประสานพานชิ 
 
คําอธบิายรายวิชา ( Course Syllabus)                                
            ศึกษาการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและแนวทาง
ป้องกัน ความรุนแรง อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กับ
สุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ และการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 

โดยให้ผู้เรียนเข้ากลุ่ม เพ่ือศึกษาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนําข้อมูลมาใช้วิเคราะห ์
อย่างมีเหตุผล ออกแบบหรือสร้างทางเลือกที่จะนําไปสู่การทําให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเน้นการลงมือทําจริงจนเกิด
เป็นความรู้ที่เกิดอยู่ในตัวผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้แสดงออก เพ่ือผลในการเจริญงอกงามก้าวหน้าขึ้นและสามารถ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เห็นคุณค่าและความสําคัญของการดูแลสุขภาพ เพ่ือนําไปเป็นแนวทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวัน
เพ่ือใช้ในการดูแล รักษา และสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมในชีวิตประจําวัน 
 

 
รหัสตัวชี้วัด 

พ 4.1 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3 ,ม.4/4 
พ 5.1 ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5 
รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด 

 
  



444 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………….. 

ชื่อวิชา สขุศึกษา (Basic First Aid)   รหัสวิชา  พ 21203 
เวลาเรียน          2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต   เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา             พื้นฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน    นางสาวผุสดี  ขําทอง 
คําอธบิายรายวิชา (Course description) 
 ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้เก่ียวกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู ้
บาดเจ็บหรือผู้ป่วย ณ สถานที่เกิดเหตุ โดยใช้อุปกรณ์เท่าที่หาได้ในขณะนั้น ก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะได้รับการดูแล
รักษาจากบุคลากรทางการแพทย์ หรือส่งต่อไปยังโรงพยาบาล มีวัตถุประสงค์ของการปฐมพยาบาล เพ่ือช่วยชีวิต
เป็นการลดความรุนแรง ของการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย  ทําให้บรรเทาความเจ็บปวดทรมานและช่วยให้กลับสู่
สภาพเดิมโดยเร็ว รวมทั้งป้องกันความพิการที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลังและครอบคลุมไปถึงพัฒนาการทาง
ร่างกาย จิตใจ ให้มีทัศนคติ ค่านิยม ที่ดีต่อการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นแก่ผู้ป่วย ทั้งยังเป็นกระบวนการพัฒนาทั้ง
ด้านความรู้ ความคิด ทัศนคติ อารมณ์ ทักษะที่จําเป็นสําหรับบุคคลที่จะช่วยให้สามารถดําเนินชีวิตอย่างเป็นสุข
และปลอดภัย สามารถพัฒนาและดํารงความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างความสุข 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ประเมินผู้ป่วยเพ่ือทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 
 2. ปฏิบัติทักษะการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นกรณีคนเป็นลมได้ 
 3. ปฏิบัติทักษะการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นกรณีมีบาดแผลเลือดออก 

4. ปฏิบัติทักษะการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นกรณีไฟไหม้และนํ้าร้อนลวก 
5. ปฏิบัติทักษะการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นกรณีกระดูกหัก 
6. ปฏิบัติทักษะการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นกรณีภาวะช๊อกและเป็นลมบ้าหมู 

 7. ปฏิบัติทักษะการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นกรณีสิ่งแปลกปลอมตกในลําคอ 
 8. ปฏิบัติทักษะการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นกรณีได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย 
 9. ปฏิบัติทักษะการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นกรณีถูกงูกัด 
 10. ปฏิบัติทักษะการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นกรณีเป็นตะคริว 
 11. ปฏิบัติทักษะการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นกรณีเลือดกําเดาไหล 
 12. ปฏิบัติทักษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพ  (CPR) 
 13 ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบใช้และไมใ่ช้อุปกรณ์ 
 14. ตระหนักและเห็นความสาํคัญของการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………….. 
ชื่อวิชา สขุศึกษา (Basic First Aid)   รหัสวิชา  พ 21204 

เวลาเรียน          2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต   เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

สถานภาพรายวิชา        พื้นฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ผู้สอน          นางสาวผุสดี  ขําทอง 

คําอธบิายรายวิชา (Course description) 
 ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้เก่ียวกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู ้
บาดเจ็บหรือผู้ป่วย ณ สถานที่เกิดเหตุ โดยใช้อุปกรณ์เท่าที่หาได้ในขณะนั้น ก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะได้รับการดูแล
รักษาจากบุคลากรทางการแพทย์ หรือส่งต่อไปยังโรงพยาบาล มีวัตถุประสงค์ของการปฐมพยาบาล เพ่ือช่วยชีวิต
เป็นการลดความรุนแรง ของการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย  ทําให้บรรเทาความเจ็บปวดทรมานและช่วยให้กลับสู่
สภาพเดิมโดยเร็ว รวมทั้งป้องกันความพิการที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลังและครอบคลุมไปถึงพัฒนาการทาง
ร่างกาย จิตใจ ให้มีทัศนคติ ค่านิยม ที่ดีต่อการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นแก่ผู้ป่วย ทั้งยังเป็นกระบวนการพัฒนาทั้ง
ด้านความรู้ ความคิด ทัศนคติ อารมณ์ ทักษะที่จําเป็นสําหรับบุคคลที่จะช่วยให้สามารถดําเนินชีวิตอย่างเป็นสุข
และปลอดภัย สามารถพัฒนาและดํารงความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างความสุข 

ผลการเรียนรู ้
 1. ประเมินผู้ป่วยเพ่ือทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 

 2. ปฏิบัติทักษะการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นกรณีคนเป็นลมได้ 

 3. ปฏิบัติทักษะการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นกรณีมีบาดแผลเลือดออก 

4. ปฏิบัติทักษะการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นกรณีไฟไหม้และนํ้าร้อนลวก 

5. ปฏิบัติทักษะการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นกรณีกระดูกหัก 

6. ปฏิบัติทักษะการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นกรณีภาวะช๊อกและเป็นลมบ้าหม ู

 7. ปฏิบัติทักษะการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นกรณีสิ่งแปลกปลอมตกในลําคอ 

 8. ปฏิบัติทักษะการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นกรณีได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย 

 9. ปฏิบัติทักษะการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นกรณีถูกงูกัด 

 10. ปฏิบัติทักษะการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นกรณีเป็นตะคริว 

 11. ปฏิบัติทักษะการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นกรณีเลือดกําเดาไหล 

 12. ปฏิบัติทักษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพ  (CPR) 
 13 ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบใช้และไมใ่ช้อุปกรณ ์

 14. ตระหนักและเห็นความสาํคัญของการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
....................................................................................................................... 

ชื่อวิชา สขุภาพสุขภาวะ 1 รหัสวิชา พ23201 
เวลาเรียน  2 คาบ/สปัดาห์ จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ภาคเรียนที่ 1  ปกีารศกึษา  2563  
   
คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้เก่ียวกับเพศ ที่ครอบคลุมพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ การทํางานของ
สรีระและการดูแลสุขอนามัย ทัศนคติ ค่านิยม สัมพันธภาพ พฤติกรรมทางเพศ มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่มี
ผลต่อวิถีชีวิตทางเพศ เป็นกระบวนการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความคิด ทัศนคติ อารมณ์ และทักษะที่จําเป็น
สําหรับบุคคลที่จะช่วยให้สามารถเลือกดําเนินชีวิตอย่างเป็นสุขและปลอดภัย สามารถพัฒนาและดํารง
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความรับผิดชอบและสมดุล 
ผลการเรียนรู ้
 1. ประเมินพฤติกรรมสุขภาพและปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติได้ 
 2. เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของวัยรุ่น 
 3. บอกวิธีการดูแลสุขอนามัยทางเพศอย่างถูกวิธีและปลอดภัยต่อร่างกายตนเอง 
 4. จัดทําอาหารและนํ้าสมุนไพรเพ่ือสุขภาพได้ 
 5. หากิจกรรมหรือวิธีการผ่อนคลายความเครียดได้ 
 6. บอกวิธีการเลือกใช้ และผลข้างเคียงของผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 
 7. ออกกําลังกายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 8. บอกปัจจัยที่นําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อม 
 9. ระบุผลทุกด้านที่อาจเกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อม 
 10. บอกวิธีหลีกลี่ยงเมื่อไม่พร้อมจะมีเพศสัมพันธ์ และวิธีป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ 
 11. อธิบายวิธีคุมกําเนิดที่เป็นที่นิยมใช้ ได้อย่างถูกต้อง 
 12. ระบุผลกระทบที่เกิดจากความเข้าใจผิด หรือความเช่ือผิดๆ ในเรื่องการคุมกําเนิดได้ 
 13 บอกวิธีการคุมกําเนิดที่สามารถป้องกันได้ทั้งการต้ังครรภ์และการติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 14. บอกอาการเมื่อเกิดอารมณ์ความต้องการทางเพศว่าเป็นอย่างไร เมื่อได้เห็นภาพที่กระตุ้นความรู้สึก 
 15 บอกวิธีการจัดการที่เหมาะสมเมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้น 
 16. ตระหนักว่าการช่วยตัวเองเป็นทางเลือกในการจัดการความต้องการทางเพศ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
....................................................................................................................... 

ชื่อวิชา สขุภาพสุขภาวะ 2 รหัสวิชา พ23203 
เวลาเรียน  2 คาบ/สปัดาห์ จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ภาคเรียนที่ 1  ปกีารศกึษา  2563  
 
คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคของ
เพศหญิง รวบรวมปัญหาสุขภาพในชุมชน หาแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน รู้จักยาและ
วิธีการใช้ แสดงวิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
 โดยกระบวนการค้นคว้า สืบหา รวบรวม คิด วิเคราะห์ วางแผนและนําเสนอ  เพ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจและเห็นคุณค่าของพฤติกรรมต่างๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีทั้งต่อตนเองและชุมชน มีจิตสาธารณะในการ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนทั้งในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม
โลก 
ผลการเรียนรู ้
 1. ศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคของเพศ
หญิง รวมทั้งเสนอแนวทางในการป้องกัน และรักษาได้อย่างถูกต้อง 
 2. ระบุวิธีการติดต่อของเช้ือเอชไอวีได้ 
 3. สามารถใช้หลัก QQR  ในการวิเคราะห์เพ่ือประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวีได้ 
 4. ระบุโอกาสเสี่ยงของตนต่อการได้รับเช้ือเอชไอวี 
 5. บอกวิธีป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีที่ตนมั่นใจว่าทําได้ 
 6. สํารวจปัญหาสุขภาพและสิง่แวดล้อมในชุมชนหรือในท้องถิ่น และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 
 7. ใช้ยาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 8. ระบุยาอันตรายและลักษณะของการแพ้ยาได้ 
 9. แยกแยะลักษณะของยาหมดอายุ ยาเสื่อมคุณภาพ และยาปลอมได้ 
 10. สาธิตวิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น  และวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง 
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คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 

ชื่อวิชา   สุขศกึษาและพลศกึษา 1 รหัสวิชา   พ 31101 
เวลาเรียน        1 คาบ/สัปดาห ์ จํานวน 0.5  หน่วยกิต เวลา   20   ชั่งโมง/ภาคเรยีน 
สถานภาพรายวิชา      พื้นฐาน  เพิ่มเติม 
ระดับชัน้        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษา เก่ียวกับกระบวนการสร้างเสริม และดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบอวัยวะของร่างกาย 
ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบกระดูก การวางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของตนเอง รวมท้ังวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ  หรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทาง
ป้องกัน โดยการมีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง 
 สรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ ในการเล่นกีฬา การออกกําลังกายด้วยวิธีที่
ชอบ การเล่นกีฬาประเภทบุคคล และประเภททีม การวางแผนกําหนดกิจกรรมออกกําลังกาย และเล่นกีฬาตาม
ความสามารถของตนเอง 
 โดยใช้ทักษะ กระบวนการปฏิบัติ สืบค้น แสวงหาความรู้ อธิบายความ วางแผน วิเคราะห์ เลือกใช้ทักษะ
ความสามารถ และปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยในการเล่นกีฬาตามศักยภาพของตนเอง เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
รู้จักใช้เหตุผลในการตัดสินใจ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน มีความรับผิดชอบ มีนํ้าใจนักกีฬา สามารถใช้
ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามความเหมาะสม และ
สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกได้ 
 
ตัวชี้วัด  
 1. อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบอวัยวะต่างๆ (พ1.1 ม.4-6/1) 
 2. วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวการณ์เจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว  
(พ1.1 ม.4-6/2) 
 3. วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ  ในการเล่นกีฬา (พ3.1 ม.4-6/1) 
 4. ออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสม่ําเสมอ  และใช้ความสามารถของตนเองเพิ่ม
ศักยภาพของทีม ลดความเป็นตัวตน คํานึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม (พ3.2 ม.4-6/1) 
 5. วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว (พ4.1 ม.4-6/5) 
 6. วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพกายและสมรรถภาพกลไก (พ4.1 ม.4-6/7) 
 7. มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติด และความรุนแรง เพ่ือสุขภาพของ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม (พ5.1 ม.4-6/1) 
 8. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ  หรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน (พ5.1 ม.4-6/3) 
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รหัสตัวชี้วัด 
พ1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2 
พ3.1 ม.4-6/1 
พ3.2 ม.4-6/1 
พ4.1 ม.4-6/5, ม.4-6/7 
พ5.1 ม.4-6/1, ม.4-6/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 

ชื่อวิชา   สุขศกึษาและพลศกึษา 2 รหัสวิชา   พ 31102 
เวลาเรียน        1 คาบ/สัปดาห ์ จํานวน 0.5  หน่วยกิต เวลา   20   ชั่งโมง/ภาคเรยีน 
สถานภาพรายวิชา      พื้นฐาน  เพิ่มเติม 
ระดับชัน้        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 
คําอธบิายรายวิชา 
 วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว เพ่ือน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ และการดําเนิน
ชีวิต เลือกใช้ทักษะการสื่อสาร และสร้างสัมพันธภาพ ทักษะการต่อรอง ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ทักษะการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่องเพศ และครอบครัว 

วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ หรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน วิเคราะห์สาเหตุ
การเจ็บป่วยและการตายของคนไทย แนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย วางแผนพัฒนา
สุขภาพของตนเอง และครอบครัว วิเคราะห์ อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพ่ือการเลือกบริโภค รวมทั้ง
สามารถปฏิบัติตนตามสิทธิของผู้บริโภค  
 ศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ปฏิบัติตนตาม
สิทธิ กฎ กติกาการเล่นกีฬา อธิบายกลวิธี หลักการรุก การป้องกันอย่างสร้างสรรค์ในการเล่นและแข่งขันกีฬา นํา
ประสบการณ์จากการเล่นกีฬาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ปฏิบัติตนในเรื่องมารยาทในการดู การเล่น การ
แข่งขัน ความมีนํ้าใจนักกีฬา บุคลิกภาพที่ดี ความสุขที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา เห็น
คุณค่าและความงามของการเล่นกีฬา 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการวิเคราะห์ อธิบาย ปฏิบัติ มีส่วนร่วมในกิจกรรม การวางแผน การทํางานเป็น
ทีม เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี มีนํ้าใจนักกีฬา มีจิตสาธารณะ มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางานมีความสุข เห็นคุณค่า และมีสุนทรียภาพของการเล่นกีฬา 
 

 
รหัสตัวชี้วัด 
พ2.1 ม.4-6/1, ม.4-6/3 
พ3.1 ม.4-6/5, พ3.2 ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 
พ4.1 ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/7 
พ5.1 ม.4-6/3 
 
 
 
 
 
 

รวมทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 

ชื่อวิชา   สุขศกึษาและพลศกึษา 3 รหัสวิชา   พ 32101 
เวลาเรียน        1 ชั่วโมง/สปัดาห์ จํานวน 0.5  หน่วยกิต เวลา   20   ชั่งโมง/ภาคเรยีน 
สถานภาพรายวิชา      พื้นฐาน  เพิ่มเติม 
ระดับชัน้        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้สอน         นายเสนย์ี คงประโคน นายทวีศักด์ิ ทวีรัตนธรรมและนายนาวิน บวัถาวร 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธบิายรายวิชา  

ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการสร้างเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบย่อยอาหาร
ระบบขับถ่าย  การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน  บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อ
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน  วิเคราะห์ผลกระทบและโทษที่เกิดจากการครอบครอง การ
ใช้ และการจําหน่ายสารเสพติด   วางแผนกําหนดกิจกรรมการ      ออกกําลังกายและเล่นกีฬา  กฎ กติกา การ
เล่นกีฬาไทย 

จัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด  กิจกรรมนันทนาการและเกม  การเคลื่อนไหว
รูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬา  ทักษะพ้ืนฐานการเล่นกีฬาไทย การออกกําลังกาย  
 มารยาทในการดู การเล่น ความมีนํ้าใจนักกีฬา  และบุคลิกภาพที่ดี  ความสุขที่ได้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมทางกายและกีฬา  คุณค่าและความงามของการกีฬา 
รหัสตัวชี้วัด 
 

  พ 1.1  ม.4-6/1 
 พ 3.1  ม.4-6/1  ,  ม.4-6/2  ,  ม.4-6/3  ,  ม.4-6/4  ,  ม.4-6/5 
 พ 3.2   ม.4-6/1  ,  ม.4-6/2  ,  ม.4-6/3  ,  ม.4-6/4 พ 4.1 ม.4-6/1 
 พ 5.1  ม.4-6/1  ,  ม.4-6/2 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 

ชื่อวิชา   สุขศกึษาและพลศกึษา 4  รหัสวิชา   พ 32102 
เวลาเรียน       1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน   0.5   หน่วยกิต เวลา   20   ชั่งโมง/ภาคเรยีน 
สถานภาพรายวิชา     พื้นฐาน  เพิ่มเติม 
ระดับชัน้       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้สอน        นายเสนย์ี คงประโคน นายทวีศักด์ิ ทวีรัตนธรรม และนายนาวิน บัวถาวร 
 

****************************************** 
คําอธบิายรายวิชา  

ศึกษาและวิเคราะห์อิทธิพลของเพ่ือน  ที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดํารงชีวิต  สาเหตุของการ
เจ็บป่วยและการตายของคนไทยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพและแนวทางการป้องกัน การเลือกใช้ทักษะการ
ต่อรอง  ทักษะการปฏิเสธ  ในการป้องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ไขปัญหาเรื่องเพศ  การเล่นเกมและทักษะ
พ้ืนฐานการเล่นกีฬาในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซี่ยน การออกกําลังกาย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพของบุคคลในชุมชน   
รหัสตัวชี้วัด 
  พ 2.1  ม.4-6/1  ,  ม.4-6/3 
 พ 3.1  ม.4-6/1  ,  ม.4-6/2  ,  ม.4-6/3  ,  ม.4-6/4  ,  ม.4-6/5 
 พ 3.2   ม.4-6/1  ,  ม.4-6/2  ,  ม.4-6/3  ,  ม.4-6/4 
 พ 4.1  ม.4-6/4  ,  ม.4-6/6 
  
รวม   13 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
.................................................................................................................................................................. 

ชื่อวิชา  สุขศึกษาและพลศึกษา 5 รหัสวิชา   พ 33101 
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน   0.5   หน่วยกิต  เวลา   20   ชั่งโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน  เพิ่มเติม  
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผู้สอน   นายทวีศักด์ิ ทวีรัตนธรรม 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน เก่ียวกับกระบวนการสร้างเสริม และดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
อวัยวะของร่างกาย การทํางานของระบบประสาท  ระบบสืบพันธ์ุ  ระบบต่อมไร้ท่อ ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ
หรือความรุนแรงของคนไทย มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และมีทักษะการตัดสินใจในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ที่เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง  มีทักษะในการช่วยฟ้ืนคืนชีพตามขั้นตอน 

เห็นคุณค่าและสรุปความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่าง ๆ  ในการเล่นกีฬา การใช้
ความสามารถของตนในการเล่นกีฬา  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม ออกกําลังกายด้วยวิธีที่ชอบ  การเล่นกีฬาประเภท
บุคคล  และประเภททีม โดยใช้ทักษะ กระบวนการปฏิบัติ สืบค้น แสวงหาความรู้ อธิบายความ วางแผน วิเคราะห์ 
เลือกใช้ทักษะความสามารถ และปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยในการเล่นกีฬาตามศักยภาพของตนเอง  เพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ รู้จักใช้เหตุผลในการตัดสินใจ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน  มีความรับผิดชอบ  มีนํ้าใจ
นักกีฬา   สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตาม
ความเหมาะสม 
พ 1.1 ม 4 - 6 /1 , 
พ 3.1 ม. .4 - 6/4  
พ 3.2 ม. 4 – 6 /1 
พ 4.1 ม. 4- 6 / 4  
พ 5.1  ม. 4-6 /1, 3, 7 
 
รวม  7  ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
.................................................................................................................................................................. 
ชื่อวิชา  สุขศกึษาและพลศกึษา 6 รหัสวิชา   พ 33102 
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์จํานวน   0.5   หน่วยกิต เวลา   20   ชั่งโมง/ภาคเรยีน 
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน  เพิ่มเติม  
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผู้สอน   นายทวีศักด์ิ ทวีรัตนธรรม 
 
คําอธบิายรายวิชา  
 ศึกษาและวิเคราะห์ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมอ่ืน ๆ   กําหนดแนวทางในการ
ป้องกันการตาย การเจ็บป่วยด้วยโรคทางพันธุกรรม   มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลใน
ชุมชน 
 มีทักษะและเห็นคุณค่าในการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสร้างสรรค์ อย่างเต็มศักยภาพ โดยใช้ทักษะการ
เคลื่อนไหวเบ้ืองตนเป็นสื่อในการออกกําลังกายและพัฒนาบุคลิกภาพและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการทั้งในและ
นอกโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 โดยใช้ทักษะ กระบวนการปฏิบัติ การแสวงหาความรู้ อธิบายความ วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตนอย่าง
ปลอดภัยในการเข้าร่วมเล่นกีฬาและกิจกรรมทางกาย ตามศักยภาพของตนเอง เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ใช้
เหตุผลในการตัดสินใจ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางานร่วมกัน มีความรับผิดชอบ มีนํ้าใจนักกีฬา นําไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามความเหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 

พ 2.1 ม. 4 – 6 /2 
พ 3.1 ม.4 - 6/ 3 
พ 3.2 ม. 4 - 6/1, 2 , 3 , 4 
พ4.1 ม.4 - 6/1, 4, 6 , 7 

รวม  10 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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ประมวลการสอน ( Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง   ในพระอุปถัมภ์ฯ 

 
ชื่อวิชา  พลศกึษา 1 (แบดมินตัน)  รหัสวิชา พ 31201  
เวลาเรียน              1 ชั่วโมง / สัปดาห์   จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา 20 ชั่วโมง / ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา      พื้นฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้                ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4  
ผู้สอน                    นายเสนีย์ คงประโคน 

****************************************** 
 
 ศึกษาเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการกีฬาแบดมินตันและใช้ทักษะการบริหารร่างกาย 
การเคลื่อนไหวพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาแบดมินตันอย่างถูกวิธี ปฏิบัติตามกฎกติกา การเล่นและการแข่งขัน
แบดมินตันประเภทเด่ียวอย่างปลอดภัยตามศักยภาพทางกายของแต่ละบุคคล 
 เห็นคุณค่าการออกกําลังกาย มีนํ้าใจนักกีฬา พัฒนาสมรรถภาพทางกายอย่างสม่ําเสมอ โดยใช้
กระบวนการฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถนําไปเป็นแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพและ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 
ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์และสรุปความคิดรวบยอดจากหลักการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ในกีฬาแบดมินตัน 
2. ทดสอบและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือการออกกําลังกาย และเล่นกีฬาแบดมินตันได้อย่าง

ถูกต้อง 
3. ปฏิบัติตามข้ันตอนในการใช้ทักษะการบริหารร่างกายและการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานในการเล่น

แบดมินตันได้ถูกต้อง 
4. ปฏิบัติตามแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเน่ือง 
5. ยอมรับและเห็นคุณค่าการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกําลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจํา

สม่ําเสมอ 
6. ปฏิบัติตนเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัยและกลวิธีต่างๆ ในระหว่างการเล่นและการแข่งขัน

กีฬากับผู้อ่ืนและนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
7. แสดงความรับผิดชอบของตนเองในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมการเล่น/แข่งขันกีฬา 
8. ประยุกต์วิธีการเล่นแบดมินตันและให้ความร่วมมือในการทํางานเป็นทีมได้อย่างเหมาะสม 
9. แสดงความมีนํ้าใจนักกีฬา จิตวิญญาณในการแข่งขันและสุนทรียภาพของการเข้าร่วมกิจกรรม 
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ประมวลการสอน ( Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง   ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 

ชื่อวิชา พลศกึษา 2 (แบดมินตัน)     รหัสวิชา พ 31202 
เวลาเรียน                1 ชั่วโมง / สัปดาห์   จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา 20 ชั่วโมง / ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา        พื้นฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่ 2  
ผู้สอน                     นายเสนีย์ คงประโคน 

****************************************** 
คําอธบิายรายวิชา 

           ศึกษามารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดีของกีฬาแบดมินตัน ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว
ต่าง ๆ  เก่ียวกับการบริหารร่างกายในการเล่นกีฬาแบดมินตัน  ทักษะการการตีลูกดาด ลูกแตะหยอด  ลูกตบ 
การว่ิงคอร์ด  ปฏิบัติตามกฎ กติกา  การเล่นประเภทคู่  ฝึกการเป็นผู้นําและผู้ตาม ให้ความร่วมมือในการการเล่น  
การแข่งขัน และการทํางานเป็นทีม  เล่นและแข่งขันกีฬาด้วยความมีนํ้าใจนักกีฬา  ยอมรับและเห็นคุณค่าของ
การออกกําลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจําสม่ําเสมอเพ่ือการมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี  โดยใช้กระบวนการทางพล
ศึกษา การฝึกปฏิบัติ การศึกษาค้นคว้า การอธิบาย การสร้างความเข้าใจ การฝึกทักษะในการออกกําลังกายและ
การเล่นกีฬา 
          เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัย มีความมุ่งมั่นในการทํางาน มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีการตัดสินใจที่
ดี  และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
ผลการเรียนรู ้

1. อธิบายมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาแบดมินตันตามหลักสากลได้ 
2. ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวในการบริหารร่างกายในการเล่นกฬีาได้อย่างเหมาะสม 
3. เลือกใช้ทักษะการตีลูกดาด  ลกูแตะหยอด ลกูตบ ได้เหมาะสมกับสถานการณ์การแข่งขันประเภทคู่ 
4. นับคะแนนประเภทคู่ได้ถูกต้องตามกติกา 
5. วิเคราะห์ภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามของตนเองได้ 
6. ใช้กีฬาแบดมินตันเป็นสื่อในการออกกําลังกายได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนาน 
7. ปฏิบัติคนเป็นผู้มีวินัย มีความมุ่งมั่นในการทํางาน และแก้ปัญหาในการแข่งขันได้อย่างสันติวิธี 
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ประมวลการสอน ( Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง   ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 

ชื่อวิชา   พลศึกษา 3 (แฮนด์บอล)   รหสัวิชา พ32201 
เวลาเรียน               1 ชั่วโมง / สัปดาห์   จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา 20 ชั่วโมง / ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา       พื้นฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้                 มัธยมศึกษาปีที่ 5  
ผู้สอน                    นายนาวิน  บัวถาวร 
 

 
คําอธบิายรายวิชา ( Course Syllabus)                                                      

ศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬาแฮนด์บอล  ใช้ความสามารถ
ของตนในการเล่นกีฬาแฮนด์บอลเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม โดยคํานึงถึงผลท่ีเกิดต่อผู้อ่ืนและสังคม การวางแผน
กําหนดกิจกรรมและเล่นกีฬาแฮนด์บอล  ประวัติหรือวิวัฒนาการกีฬาแฮนด์บอลท้ังในระดับนานาชาติและใน
ประเทศไทย รู้ถึงประโยชน์และคุณค่าของกีฬาแฮนด์บอล   

ทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาแฮนด์บอล   ออกกําลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอ   
เห็นคุณค่าและความงามของกีฬาแฮนด์บอล  นําประสบการณ์จากการเล่นกีฬาแฮนด์บอลไปใช้ใน

ชีวิตประจําวัน  ความสุขจากการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาแฮนด์บอล 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถวิเคราะห์ความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬาแฮนด์บอลและ
ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬาแฮนด์บอลได้ 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ประโยชน์และคุณค่าของกีฬาแฮนด์บอลได้ 
3. สามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาแฮนด์บอลได้   
4. มีทักษะในการออกกําลังกายและนําไปใช้ในการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพได้ 

มีนํ้าใจนักกีฬาและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล รู้ เข้าใจ และสามารถแสดงออกถึงการทํางาน
เป็นทีมได้ 
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ประมวลการสอน ( Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง   ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 

ชื่อวิชา พลศกึษา 4 (แฮนด์บอล)   รหัสวิชา พ32202 
เวลาเรียน                   1 ชั่วโมง / สัปดาห์   จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา 20 ชั่วโมง / ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา           พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
ผู้สอน                         นายนาวิน  บวัถาวร 
 
คําอธบิายรายวิชา ( Course Syllabus)                                                      

ใช้ความสามารถของตนในการเล่นกีฬาแฮนด์บอลเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม โดยคํานึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อ่ืน
และสังคม การวางแผนกําหนดกิจกรรมและเล่นกีฬาแฮนด์บอล การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล   

ทักษะกลวิธีการรุก  การป้องกันในการเล่นกีฬาแฮนด์บอล  อย่างสร้างสรรค์ในการเล่นและการแข่งขัน
กีฬาแฮนด์บอล  ออกกําลังกายและการทํางานในชีวิตประจําวัน  การปฏิบัติตนในเรื่องมารยาท 
ในการดู การเล่น การแข่งขัน   

เห็นคุณค่าและความงามของกีฬาแฮนด์บอล  นําประสบการณ์จากการเล่นกีฬาแฮนด์บอลไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน  ความสุขจากการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาแฮนด์บอล  เคารพในสิทธิ  กฎ  กติกา 
ในการเล่นกีฬาแฮนด์บอล  มีบุคลิกภาพที่ดี ความมีนํ้าใจนักกีฬา 
 
ผลการเรียนรู ้

1. สามารถใช้ทักษะความสามารถของตนเองในการเล่นกีฬาแฮนด์บอลเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีมได้ 
2. มีทักษะและสามารถปฏิบัติการเล่นเป็นทีมในกีฬาแฮนด์บอล ทั้งกลวิธีการและการป้องกันได้ 
3. นําทักษะในการเล่นกีฬาแฮนด์บอลไปใช้ในการออกกําลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ
ได้ 
4. แสดงออกถึงความเป็นผู้มีนํ้าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เคารพในสิทธิ กฎ กติกา มารยาทของการเป็น
ผู้เล่นและผู้ชมที่ดีได้ 
5.  รู้ เข้าใจ และสามารถแสดงออกถึงการทํางานเป็นทีมได้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 

ชื่อวิชา   พลศึกษา 5 (กิจกรรมเข้าจังหวะ) รหัสวิชา   พ 33201 
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน   0.5   หน่วยกิต  เวลา   20   ชั่งโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา          พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้           ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 
ผู้สอน            นางสาวภัครินทร์ อะโรคา 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธบิายรายวิชา 
 มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับทักษะการเคลื่อนไหว  การบริหารร่างกาขั้นพ้ืนฐานตามหลักการ
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว  มีมรรยาทในการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าจังหวะ 
 แสดงทักษะการเคลื่อนไหว  การบริหารร่างกายรูปแบบต่างๆเข้ากับจังหวะดนตรีตามขั้นตอนโดยเน้น
ศักยภาพบุคคลและกลุ่ม 
 เห็นคุณค่าและความสําคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าจังหวะไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
และส่วนร่วม 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  พ 33201  กิจกรรมเข้าจังหวะ 
 1. รู้และเข้าใจทักษะการเคลื่อนไหวเบ้ืองต้น  การบริหารร่างกายข้ันพ้ืนฐานตามหลักการวิทยาศาสตร์
เคลื่อนไหว 
 2.รู้ เข้าใจและปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีมรรยาทในการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าจังหวะ 
 3.บอกคุณค่าและความสําคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าจังหวะ 
 4.แสดงทักษะการเคลื่อนไหวเบ้ืองต้นของกิจกรรมเข้าจังหวะ  การบริหาร่างกายรูปแบบต่าง ๆ เข้ากับ
จังหวะดนตรีตามขั้นตอน  เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคคลและกลุ่ม 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
.................................................................................................................................................................. 

ชื่อวิชา   พลศึกษา 6 (ลลีาศ) รหัสวิชา   พ 33202 
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน   0.5   หน่วยกิต เวลา   20   ชั่งโมง/ภาคเรยีน 
สถานภาพรายวิชา          พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผู้สอน   นางสาวภัครินทร์ อะโรคา 
 
คําอธบิายรายวิชา  
 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหว การบริหารร่างกายขั้นพ้ืนฐานตามหลักการ
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย มีมรรยาทในการเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นรําแบบ
ลีลาศแสดงทักษะการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ การเต้นรําแบบลาศเข้ากับจังหวะดนตรีตามข้ันตอน โดยเน้น
ศักยภาพบุคคลและกลุ่มเห็นคุณค่าและความสําคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นรําแบบลีลาศและประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ พ 33202 ลลีาศ 
 1. รู้และเข้าใจและแสดงทักษะการเคลื่อนไหวเบ้ืองต้น การบริหารร่างกายข้ันพ้ืนฐานตามหลักการ
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
 2. บอกคุณค่า ความสําคัญ และแนวทางการปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีมรรยาทในการเข้าร่วมกิจกรรมการ
เต้นรําแบบลีลาศสามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันอย่างมีคุณภาพ 
 3. เข้าร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ช่ืนชมในคุณค่าและความงามของกีฬา 
 4. อธิบายและแสดงทักษะการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ การเต้นรําแบบลีลาศเข้ากับจังหวะดนตรีตาม
ขั้นตอน เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคคลและกลุ่ม 
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คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
 

ชื่อวิชา  ทัศนศิลป์ 1 รหัสวิชา ศ21101    
เวลาเรียน                  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พื้นฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน   นางสาวจิรภา  สุวัณนะสิร ิ                                      
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับเร่ืองทัศนธาตุ หลักการออกแบบ การปฏิบัติงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ วิธีการ
สื่อความหมายในผลงานและการนําเสนอ วิธีประเมินผลงานของตนเองและของผู้อ่ืน เรื่องราวเก่ียวกับงาน
ทัศนศิลป์ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ รูปแบบงานทัศนศิลป์ของไทย อาเซียนและสากล 
 ด้วยวิธีสืบค้นคว้าจากหนังสือ ตํารา สื่อ ICT รูปแบบต่างๆ ครูผู้สอน แหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์และมีความสามารถในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรม ประติมากรรมและสื่อผสมขั้นพ้ืนฐาน ในรูปแบบเหมือนจริงตามธรรมชาติและ
จินตนาการ จากการสื่อความหมายตามแนวคิดของตนเองสู่สังคม ด้วยความประณตีและรับผิดชอบ 
 
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้
ศ 1.1  ม 1/1, ม 1/2, ม 1/3, ม 1/4, ม 1/5, ม 1/6 
ศ 1.2  ม 1/1,ม 1/2 
 
รวม 8 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา  ดนตรี – นาฏศิลป์ 1 รหัสวิชา ศ 21102    
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พื้นฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน   นางณัฐิดา   บุญรอด  
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
  อธิบายอิทธิพลของนักแสดงที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์ของผู้ชม การนาฏยศัพท์ทางการ
ละคร ในการแสดง การแสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่ายๆ โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มในการผลิตการ
แสดง ฝึกใช้เกณฑ์ง่ายๆในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชม เน้นการใช้เสียง การแสดงท่า และการเคลื่อนไหว 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ละครไทยและละครพ้ืนบ้าน การบรรยายประเภท
ของละครไทยในแต่ละยุคสมัย ด้วยวิธีการศึกษาค้นคว้า สังเกต วิพากษ์วิจารณ์อธิบาย เปรียบเทียบและปฏิบัติ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความอดทน รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความประณีตและรู้จักรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน 
 
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้
ศ 2.1/1-9 ศ 2.2/1-2 
รวม 11 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
.................................................................................... 

ชื่อวิชา ทัศนศิลป์ 2  รหัสวิชา ศ22101 
เวลาเรียน   ชั่วโมง 2 /สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลาชั่วโมง 40 /ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา    พื้นฐาน     เพิ่มเติม  
ระดับชัน้   มัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้สอน    นายสมัชชา  สว่างศรี 
 
คําอธบิายรายวิชา(Course Syllabus) 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย เก่ียวกับการใช้ทัศนธาตุและแนวคิดในงานทัศนศิลป์ บรรยายเก่ียวกับความ
เหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน วาดภาพด้วยเทคนิคที่
หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร บรรยายวิธีการใช้
งานทัศนศิลป์ในการโฆษณาเพ่ือโน้มน้าวใจและนําเสนอตัวอย่างประกอบ ระบุและบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ในบรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดย
เน้นถึงแนวคิด และเน้ือหาของงานเปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ที่มาจาก วัฒนธรรมไทย 
และสากล 

โดยใช้กระบวนการทํางานทํางาน โดยใช้ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการ
แก้ปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ในการปฏิบัติงาน มีการร่วมมือกันในการทํางานเป็นกลุ่ม 

มีทักษะด้านการอ่านการเขียน การคิดคํานวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการ
แก้ปัญหา ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 
ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ มีคุณลักษณะด้านการเรียนรู้(การช้ีนําตนเอง) และด้านศีลธรรม 
(ความซื่อสัตย์) เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออกทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์
สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทํางาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย 
มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน   
ตัวชี้วัด  
 ศ1.1 ม.2/1, ศ1.1 ม.2/2, ศ1.1 ม.2/3, ศ1.1 ม.2/4 , ศ1.1 ม.2/5, ศ1.1 ม.2/6 , ศ1.1 ม.2/7 
 ศ1.2 ม.2/1, ศ1.2 ม.2/2, ศ1.2 ม.2/3 
รวม 10 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ  

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  
…………………………………………………………………………………  

ชื่อวิชา   ดนตรี - นาฏศิลป์ 2  รหัสวิชา ศ 22102  
เวลาเรียน    2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 1 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน   
สถานภาพรายวิชา �  พื้นฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ผู้สอน       นางสาวสุณีย์ วาจาสวิุมล  

คําอธบิายรายวิชา (Course description)   
ศึกษาและสามารถ อ่าน เขียนร้องโน้ตไทย และโน้ตสากลท่ีมีเครื่องหมายแปลงเสียง ร้องเพลง 

เล่นดนตรีเด่ียวและรวมวง สามารถประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง หลังจากการฝึกปฏิบัติ ระบุ
และบรรยายเก่ียวกับ ปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรีอารมณ์ของเพลงและความรู้สึก ที่มีต่อ
บทเพลงที่ฟัง สามารถระบุงานอาชีพต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง บรรยาย
บทบาท และอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่างๆรวมถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทยตลอดจนเปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบ ดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมต่างกันเพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐาน ความเข้าใจ มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์และ
เปรียบเทียบ มุ่งมั่นในการทํางาน รักชาติศาสน์กษัตริย์รักความเป็นไทย สามารถปฏิบัติงานด้าน ดนตรีได้อย่าง
ช่ืนชมและเห็นคุณค่า  

ตัวชี้วัด  
ศ 2.1 ม.2/1,ม.2/2 ,ม.2/3 ,ม.2/4 ,ม.2/5 ,ม.2/6 ,ม.2/7  
ศ 2.2 ม.2/1,ม.2/2  
ศ 3.1 ม.2/1  
รวม 10 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
 

ชื่อวิชา  ทัศนศิลป์ 3 รหัสวิชา ศ23101    

เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พื้นฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผู้สอน   นายอุทัย  นุน่ดํา                                         
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ระบุและบรรยายสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ที่เลือกมา โดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุและหลักการ
ออกแบบ เทคนิค วิธีการของศิลปินและของตนเองในการสร้างงานทัศนศิลป์ ฝึกวิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ 
เน้ือหา วิธีการใช้ทัศนธาตุ หลักการออกแบบและคุณค่าในการสร้างงานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อ่ืน มีทักษะใน
การสร้างงานทัศนศิลป์ทั้งไทยและสากลอย่างน้อย 3 ประเภท สามารถผสมผสานวัสดุต่างๆในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์โดยใช้หลักการออกแบบ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์และ
จินตนาการให้เป็นเรื่องราว เพ่ือบรรยายเหตุการณ์ต่างๆโดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย ระบุอาชีพที่เก่ียวข้องกับงาน
ทัศนศิลป์และเลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่กําหนดขึ้นอย่างเหมาะสมและนําไปจัดนิทรรศการ 

 โดยให้ผู้เรียนฝึกฝนการใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เพ่ือถ่ายทอด
ประสบการณ์และจินตนาการ เห็นคุณค่าเก่ียวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าวัฒนธรรมทั้งไทยและสากลในแต่
ละยุคสมัย โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้นข้อมูล อภิปราย วิเคราะห์ วางแผนปฏิบัติ ประเมินและวิจารณ์เพ่ือ
พัฒนางาน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมี
คุณธรรม 
 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้
ศ 1.1  ม 3/1, ม 3/2, ม 3/3, ม 3/4, ม 3/5, ม 3/6, ม.3/7 

         ม 3/8, ม.3/9, ม 3/10, ม 3/11 

ศ 1.2  ม 3/1,ม 3/2 
 

รวม 13 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา ดนตรีไทย – นาฎศิลป์3 รหัสวิชา ศ23102    
เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน นางสาวสุทธิดา    ฝางคาํ 
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 การเล่น การแสดงออก และคุณภาพเสียง การแต่งเพลงสั้นๆ จังหวะง่ายๆ การเลือกใช้องค์ประกอบ 
ดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรี อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม หลักการนําเสนอ หรือจัดการ ดนตรี 
โดยการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่มศิลปะ วิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย และ ลักษณะเด่นที่
ทําให้งานดนตรีได้รับการยอมรับ โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์งาน
ดนตรีนําเสนอโดยการ อธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรี และจัดการแสดงดนตรี 
เพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
ช่ืนชม และเห็นคุณค่าของดนตรี  
 
ตัวชี้วัด  
 1. เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอ่ืน ( ศ 2.1 ม.3/1)  
 2. ร้องเพลง เล่นดนตรีเด่ียวและร่วมวง โดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออก และคุณภาพ
เสียง (ศ 2.1 ม.3/2) 
  3. แต่งเพลงสั้นๆ จังหวะง่ายๆ (ศ 2.1, ม.3/3)  
 4. อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรี ในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง  
(ศ 2.1, ม.3/4)  
 5. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเอง และผู้อ่ืน (ศ 2.1, ม.3/5)  
 6. อธิบายเก่ียวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคล และสังคม  
รวม 6 ตัวช้ีวดั 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา สนุก กับ ศิลปะ (เลือกเสรี) รหัสวิชา ศ 21201     
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.0  หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน   นางสาวจิรภา  สุวัณนะสิร ิ                                        
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  

ศึกษากระบวนการงานทัศนศิลป์โดยหลักการทางทัศนศิลป์ได้เหมาะสมและถูกต้อง วิเคราะห์
องค์ประกอบการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุอุปกรณ์และกระบวนการต่าง 
ๆ ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรม โดยออกแบบงานศึกษาหลักการออกแบบ วิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์ นําเสนอผลงาน สู่สาธารณะ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างงานศิลปะ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างงานศิลปะช้ินงาน และเห็นคุณค่าในการนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์มี
สุนทรียภาพและเกิดสมาธิในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน 
มี ความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
ผลการเรียนรู ้

1. มีความรู้ ความเข้าใจกระบววนการสร้างผลงานทัศนศิลป์ ด้วยเทคนิคต่างๆ 
2. สามารถสร้างผลงงานทัศนศิลป์จากเทคนิคต่างๆ 
3. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 
4.ออกแบบช้ินงาน และประยุกต์ได้อย่างสร้างสรรค์และสวยงาม 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา สนุก กับ ศิลปะ (เลือกเสรี) รหัสวิชา ศ 21202     
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.0  หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน   นางสาวจิรภา  สุวัณนะสิร ิ                                        
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาการสร้างสรรค์งานศิลปะจากเลียนแบบธรรมชาติสรา้งสรรค์ออกมาเป็นผลงานศิลปะโดยมี
พ้ืนฐาน มาจากการได้สัมผัส รับรู้ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมจนเกิดแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
เพ่ือส่งเสริมใหค้ิดริเริ่มศิลปะ เพ่ือสนองความต้องการของตนเองและสังคม ดังน้ัน การริเริ่มสร้างสรรค์จึงเป็นการ
กระทําให้ก้าวหน้ารู้จักสัดส่วนของคน ดีขึ้น งดงามย่ิงขึ้น หรือมีคุณค่าย่ิงขึ้น   
 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ   และมทีกัษะพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์  ลักษณะ
ของงานจิตรกรรมและงานทศันศิลป์ประเภทอ่ืนๆ  ประยุกต์การใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับเรื่องราว   โดยการ
ออกแบบ  ตลอดจนการเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในเรื่องการใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทํางาน จิตสาธารณะ มี
วินัย รักความเป็นไทย การมคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความภูมิใจด้านงานศิลปะ 
ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 
          1.  อธิบายถึงประโยชน์ของการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ชนิดต่างๆ ได้ 
          2.  อธิบายหลักวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างสร้างสรรค์ 
          3.  สามารถสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 
          4.  สามารถนําความรู้เก่ียวกับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์พ้ืนฐานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา ดนตรีไทย รหัสวิชา ศ21203    
เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา    พื้นฐาน      เพิ่มเติม 
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน นายสมพร   พ่วงเพิ่ม 
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเพลงไทย และการปฏิบัติตามตัวโน้ต เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี 

โน้ตบทเพลงไทยและ วิธีการขับร้องบทเพลงในรูปแบบต่าง ๆวงดนตรีไทย วงดนตรีพ้ืนเมือง  การถ่ายทอด
อารมณ์ของบทเพลง การประเมินคุณภาพของเพลงและการนําเสนอบทเพลง การใช้และบํารุงรักษาเคร่ืองดนตรี 
ดนตรีกับสังคมไทย วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ทางดนตรีอย่างอิสระ ช่ืน
ชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย  ร้องเพลง และเล่นดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ 
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเสียงดนตรี  แสดงความรู้สึกที่มีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรม  และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์   

 
ศ 2.1  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์  วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี  ถ่ายทอด

ความรู้สึก  ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
ศ 2.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี  ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็น

มรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
รวม 2 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา ดนตรีไทย รหัสวิชา ศ21204    
เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา    พื้นฐาน      เพิ่มเติม 
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน นายสมพร   พ่วงเพิ่ม 
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเพลงไทย และการปฏิบัติตามตัวโน้ต เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทาง

ดนตรี โน้ตบทเพลงไทยและ วิธีการขับร้องบทเพลงในรูปแบบต่าง ๆวงดนตรีไทย วงดนตรีพ้ืนเมือง  การถ่ายทอด
อารมณ์ของบทเพลง การประเมินคุณภาพของเพลงและการนําเสนอบทเพลง การใช้และบํารุงรักษาเคร่ืองดนตรี 
ดนตรีกับสังคมไทย วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ทางดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชมและ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าดนตรีที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย  ร้องเพลง และเล่นดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับเสียงดนตรี  แสดงความรู้สึกที่มีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับ
ประเพณีวัฒนธรรม  และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์   

 
ศ 2.1  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์  วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี  ถ่ายทอด

ความรู้สึก  ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
ศ 2.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี  ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็น

มรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
รวม 2 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา ดนตรีไทย(เครื่องสาย)1 รหัสวิชา ศ21205 
เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน นางสาวสุทธิดา    ฝางคาํ 
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเพลงไทย และการปฏิบัติตามตัวโน้ต เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทาง

ดนตรี โน้ตบทเพลงไทยและ วิธีการขับร้องบทเพลงในรูปแบบต่าง ๆวงดนตรีไทย วงดนตรีพ้ืนเมือง  การถ่ายทอด
อารมณ์ของบทเพลง การประเมินคุณภาพของเพลงและการนําเสนอบทเพลง การใช้และบํารุงรักษาเคร่ืองดนตรี 
ดนตรีกับสังคมไทย วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ทางดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชมและ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าดนตรีที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย  ร้องเพลง และเล่นดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับเสียงดนตรี  แสดงความรู้สึกที่มีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับ
ประเพณีวัฒนธรรม  และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์   

 
ศ 2.1  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์  วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี  ถ่ายทอด

ความรู้สึก  ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
ศ 2.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี  ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็น

มรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
รวม 2 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา ดนตรีไทย(เครื่องสาย)2 รหัสวิชา ศ21206   
เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน นางสาวสุทธิดา    ฝางคาํ 
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเพลงไทย และการปฏิบัติตามตัวโน้ต เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทาง

ดนตรี โน้ตบทเพลงไทยและ วิธีการขับร้องบทเพลงในรูปแบบต่าง ๆวงดนตรีไทย วงดนตรีพ้ืนเมือง  การถ่ายทอด
อารมณ์ของบทเพลง การประเมินคุณภาพของเพลงและการนําเสนอบทเพลง การใช้และบํารุงรักษาเคร่ืองดนตรี 
ดนตรีกับสังคมไทย วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ทางดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชมและ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าดนตรีที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย  ร้องเพลง และเล่นดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับเสียงดนตรี  แสดงความรู้สึกที่มีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับ
ประเพณีวัฒนธรรม  และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์   

 
ศ 2.1  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์  วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี  ถ่ายทอด

ความรู้สึก  ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
ศ 2.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี  ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็น

มรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
รวม 2 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
.................................................................................... 

ชื่อวิชา เลือกเสรีขบัร้องเพลงลูกทุ่ง 1 รหัสวิชา ศ21207 
เวลาเรียน   ชั่วโมง 2 /สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลาชั่วโมง 40 /ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา       พื้นฐาน           เพิ่มเติม 
ระดับชัน้   มัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน    นายประดับ บษุบา 
 
คําอธิบายรายวิชา(Course Syllabus) 

ศึกษาการออกสําเนียงและอักขระ ทฤษฎีโน้ตสากลเบ้ืองต้น การพูดนําเสนอบทเพลงเพ่ือสร้างอารมณ์
ก่อนการแสดงบทเพลง 

โดยให้ผู้เรียนฝึกการควบคุมการหายใจ บริหารร่างกายให้เหมาะสมกับการขับร้องเพลงลูกทุ่ง ฝึกฝนการ
อ่านโน้ต ทํานอง เน้ือร้อง ขับร้องเพลงลูกทุ่ง โดยให้ปฏิบัติร้องเด่ียวประกอบดนตรีทั้งบทเพลงช้าและบทเพลงเร็ว 
การพูดนําเสนอบทเพลงเพ่ือสร้างอารมณ์ ฝึกการอ่านจับใจความความหมายบทเพลงเพ่ือตีความนํามาบรรยาย
ก่อนเริ่มแสดง 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับคุณสมบัติในการขับร้องเพลงลูกทุ่ง มีความสามารถในการ
สื่อสาร มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน รักษ์ความเป็นไทย มีทักษะชีวิตในการขับร้องเพลงลูกทุ่ง ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์  เห็นคุณค่าของการร้องเพลง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน มีสุนทรียภาพในมรดก
วัฒนธรรมไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
.................................................................................... 

ชื่อวิชา เลือกเสรีขบัร้องเพลงลูกทุ่ง 2 รหัสวิชา ศ21208 
เวลาเรียน   ชั่วโมง 2 /สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลาชั่วโมง 40 /ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา       พื้นฐาน           เพิ่มเติม 
ระดับชัน้   มัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน    นายประดับ บษุบา 
 
คําอธิบายรายวิชา(Course Syllabus) 

ศึกษาเทคนิคการออกเสียงและการขับร้องเพลงลูกทุ่ง การออกสําเนียงและอักขระ การแสดงท่าทาง
ประกอบการขับร้องเพลงลูกทุ่งและวิธีการสร้างอารมณ์ ทฤษฎีโน้ตสากลเบ้ืองต้น การพูดนําเสนอบทเพลง 

โดยให้ผู้เรียนฝึกการควบคุมการหายใจและควบคุมอวัยวะในการออกเสียง บริหารร่างกายให้เหมาะสม
กับการขับร้องเพลงลูกทุ่ง ฝึกฝนการอ่านโน้ต ทํานอง เน้ือร้อง ขับร้องเพลงลูกทุ่ง โดยให้ปฏิบัติร้องเด่ียวประกอบ
ดนตรีทั้งบทเพลงช้าและบทเพลงเร็ว แสดงท่าทางอารมณ์ให้สอดคล้องกับเน้ือหาของบทเพลง 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับคุณสมบัติในการขับร้องเพลงลูกทุ่ง มีความสามารถในการ
สื่อสาร มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน รักษ์ความเป็นไทย มีทักษะชีวิตในการขับร้องเพลงลูกทุ่ง ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์  เห็นคุณค่าของการร้องเพลง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน มีสุนทรียภาพในมรดก
วัฒนธรรมไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา  นาฏศิลป์ 1 (เลือกเสรี)  รหัสวิชา ศ21213    
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน   นางณัฐิดา บญุรอด                                         
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
  นาฏศิลป์เป็นเสมือนแหล่งรวบรวมศิลปะและเป็นการแสดงหลายรูปแบบรวบเข้าไว้ด้วยกัน เช่น ภาษา 
วรรณกรรม ศิลปะ หัตถกรรม การแสดงและการดนตรี ดังน้ันจึงจําเป็นต้องเรียนรู้ต้ังแต่องค์ประกอบของ
นาฏศิลป์พ้ืนฐานและทักษะกระบวนการ 
 การฝึกทักษะการทํางานร่วมกัน การเตรียมตัวก่อนการฝึกหัดขั้นพ้ืนฐานการแสดง สามารถเข้าใจ ภาษา
ท่าทางและนาฏยศัพท์ที่ใช้ในด้านการแสดงและสามารถปฏิบัติท่ารํา “แม่บท” อันเป็นท่ารําพ้ืนฐานในการเรียน
นาฏศิลป์ 

 
ผลการเรียนรู ้
1. นักเรียนมีความรู้และเข้าใจ รูปแบบของนาฏศิลป์ ภาษาท่าทางและนาฏยศัพท์ 
2. นักเรียนสามารถฝึกทักษะการทํางานร่วมกัน การเตรียมตัวก่อนการฝึกหัดขั้นพ้ืนฐานการแสดงได้ 
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติท่ารําแม่บทได้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา  นาฏศิลป์ 2 (เลือกเสรี)  รหัสวิชา ศ21214    
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน   นางณัฐิดา บญุรอด                                         
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
  นาฏศิลป์เป็นเสมือนแหล่งรวบรวมศิลปะและเป็นการแสดงหลายรูปแบบรวบเข้าไว้ด้วยกัน เช่น ภาษา 
วรรณกรรม ศิลปะ หัตถกรรม การแสดงและการดนตรี ดังน้ันจึงจําเป็นต้องเรียนรู้ต้ังแต่องค์ประกอบของ
นาฏศิลป์พ้ืนฐานและทักษะกระบวนการ 
 การฝึกทักษะการทํางานร่วมกัน การเตรียมตัวก่อนการฝึกหัดขั้นพ้ืนฐานการแสดง สามารถเข้าใจ ภาษา
ท่าทางและนาฏยศัพท์ที่ใช้ในด้านการแสดงและสามารถปฏิบัติท่ารํา “แม่บท” อันเป็นท่ารําพ้ืนฐานในการเรียน
นาฏศิลป์ 

 
ผลการเรียนรู ้
1. นักเรียนมีความรู้และเข้าใจ รูปแบบของนาฏศิลป์ ภาษาท่าทางและนาฏยศัพท์ 
2. นักเรียนสามารถฝึกทักษะการทํางานร่วมกัน การเตรียมตัวก่อนการฝึกหัดขั้นพ้ืนฐานการแสดงได้ 
3. นักเรียนสามารถปฏิบัติท่ารําแม่บทได้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา  ขับร้องสากล  รหัสวิชา ศ21211 
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1 หนว่ยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา พื้นฐาน    เพิ่มเติม   เลือกเสรี 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน   นางสาวนัฏฐา ตรีสรานุวัฒนา  
 
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 

ศึกษาเก่ียวกับเทคนิคการออกเสียงและการร้องเพลงสากล ทฤษฎีโน้ตสากลเบ้ืองต้น การออกอักขระ
และสําเนียง  การแสดงท่าทางประกอบ ลักษณะวิธีสร้างอารมณ์ การพูดและการขับร้องเพลง 

โดยให้ผู้เรียนฝึกการบริการร่างกายช่วยในการออกเสียง หายใจเข้าออก และควบคุมอวัยวะในการออก
เสียง อ่านโน้ต ทํานอง เน้ือร้อง ขับร้องเพลงสากล  โดยการร้องเด่ียวร้องประกอบดนตรี แสดงท่าทางและสร้าง
อารมณ์ในเสียงเพลงให้ตรงกับเน้ือหาของเพลง 

 ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับคุณสมบัติของเสียง ระดับเสียงในการร้องเพลสากล 
พัฒนาบุคลิกภาพ มีความสามารถในการส่ือสาร มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน มีทักษะชีวิต สามารถขับ
ร้องเพลงสากล ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เห็นคุณค่าของการขับร้องเพลง นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
ประกอบดนตรีเพ่ือการบริการภายในโรงเรียนและชุมชนในท้องถิ่น ด้วยความช่ืนชม ภาคภูมิใจและอยู่ในสังคม
ปัจจุบันได้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา  ขับร้องสากล  รหัสวิชา ศ21212 
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1 หนว่ยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา พื้นฐาน    เพิ่มเติม   เลือกเสรี 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน   นางสาวนัฏฐา ตรีสรานุวัฒนา  
 
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 

ศึกษาเก่ียวกับเทคนิคการออกเสียงและการร้องเพลงสากล ทฤษฎีโน้ตสากลเบ้ืองต้น การออกอักขระ
และสําเนียง การแสดงท่าทางประกอบ ลักษณะวิธีสร้างอารมณ์ การพูดและการขับร้องเพลง 

โดยให้ผู้เรียนฝึกการบริการร่างกายช่วยในการออกเสียง หายใจเข้าออก และควบคุมอวัยวะในการออก
เสียง อ่านโน้ต ทํานอง เน้ือร้อง ขับร้องเพลงสากล  โดยการร้องเด่ียวร้องประกอบดนตรี แสดงท่าทางและสร้าง
อารมณ์ในเสียงเพลงให้ตรงกับเน้ือหาของเพลง 

 ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับคุณสมบัติของเสียง ระดับเสียงในการร้องเพลสากล 
พัฒนาบุคลิกภาพ มีความสามารถในการส่ือสาร มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน มีทักษะชีวิต สามารถขับ
ร้องเพลงสากล ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เห็นคุณค่าของการขับร้องเพลง นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
ประกอบดนตรีเพ่ือการบริการภายในโรงเรียนและชุมชนในท้องถิ่น ด้วยความช่ืนชม ภาคภูมิใจและอยู่ในสังคม
ปัจจุบันได้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา  จิตรกรรมเบ้ืองต้น 1  รหัสวิชา ศ23201    
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พื้นฐาน   เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน   นายอุทัย  นุน่ดํา                                         
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษากระบวนการสร้างรรค์งานจิตรกรรมด้วยเทคนิคต่างๆ การสร้างงานจิตรกรรมด้วยการผสมผสาน
เทคนิคต้ังแต่ 2 อย่างขึ้นไป และศึกษาดูงานจากแหล่งเรยีนรู้ต่างๆพร้อมทั้งทํารายงาน  
 โดยให้ผู้เรียนฝกึฝนการใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ สร้างสรรค์งานจิตรกรรม เพ่ือถ่ายทอด
ประสบการณ์และจินตนาการ เห็นคุณค่าเก่ียวกับงานจิตรกรรมทีส่ะท้อนคุณค่าวัฒนธรรมทั้งไทยและสากลในแต่
ละยุคสมัย โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้นข้อมูล อภิปราย วิเคราะห์ วางแผนปฏิบัติ ประเมินและวิจารณ์เพ่ือ
พัฒนางาน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมี
คุณธรรม 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการสร้างงานจิตรกรรมด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น เทคนิคสีนํ้า เทคนิคสี- 
โปสเตอร์ เทคนิคดินสอสี  ฯลฯ 
 2. สามารถสร้างงานจิตรกรรมจากเทคนิคต่างๆ  
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา ดนตรีไทยตามความถนัด1 รหัสวิชา ศ23202    
เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน นางสาวสุทธิดา    ฝางคาํ 
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีจินตนาการ
ทางศิลปะ  ช่ืนชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์  กิจกรรมทางศิลปะ
ช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนําไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง อันเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้  
ดนตรีมีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ทางดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย  ร้องเพลง และเล่นดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเสียงดนตรี  แสดง
ความรู้สึกที่มีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรม  และเหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์   
      ศ 2.1 ม.3/1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี 

ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
       
      ศ 2.2 ม.3/2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี 
  ที่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
รวม 2 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 
ชื่อวิชา  นาฏศิลปส์รา้งสรรค์ 1 รหัสวิชา ศ  23204   
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน   นางณัฐิดา  บญุรอด                                         
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาค้นหว้าเรื่องราวเก่ียวกับการแสดงที่หลากหลายรูปแบบ จําพวกละคร จินตลีลา ใช้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่ วิเคราะห์การแสดงนาฏศิลป์ การละครที่ต้องการสื่อความหมายในการ
แสดง บรรยาย วิเคราะห์การแสดงนาฏศิลป์และการละคร เก่ียวกับอิทธิพลของเคร่ืองแต่งกาย แสง สี เสียง ฉาก 
อุปกรณ์ และสถานที่ซึ่งมีผลต่อการแสดง 
 วิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวของผู้คนชีวิตประจํา เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานการ
แสดง อภิปรายบทบาทของบุคคลสําคัญ ในวงการนาฏศิลป์ของไทยและสากล ในยุคสมัยต่างๆ เพ่ือให้เห็นคุณค่า
ในการแสดงนาฏศิลป์ มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการนําเสนอแนวคิดการอนุรักษ์ และการสืบทอดวัฒนธรรม
ด้านนาฏศิลป์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ระดับชาติและสากล 
 
ผลการเรียนรู้ 1,2 และ 3 
 รวม 3 ข้อ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา  ศิลปส์รา้งสรรค ์ 1 รหัสวิชา ศ23215 
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน   นางสาวศศธิร  จิรจักรชัย 
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description) 
 ศึกษาความเป็นมาของสีและการย้อมผ้า  ชนิดของผ้าที่ใช้สําหรับมัดย้อม  สีที่ใช้ย้อมผ้า  วัสดุและ
อุปกรณ์ที่ ใ ช้ในการย้อมผ้า ขั้นตอนการย้อมผ้า การออกแบบลวดลายด้วยเทคนิคการพับ การขยุ้ม  
การขยํา  การห่อ  การเย็บ  การออกแบบลวดลายด้วยการใช้วัสดุอ่ืน  เช่น  เหรียญ  พลาสติก  ตะเกียบ  ลูกปัด 
ฯลฯ เป็นส่วนทําให้เกิดลวดลายในการมัดย้อมผ้า  การย้อมสีผ้าโดยใช้วิธีย้อมแบบสีเดียวและแบบสีผสม 
การออกแบบ และสร้างผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม ให้เป็นของใช้ของประดับตกแต่ง  การนําความรู้เก่ียวกับการ
ย้อมสีผ้าประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  การจัดการผลิตภัณฑ์ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการมัดย้อมในการสร้างและนําเสนอผลงาน   การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสม 
การออกแบบลวดลายด้วยเทคนิคการพับ  การขยุ้ม  การขยํา  การห่อ  การเย็บ  การออกแบบลวดลายด้วยการ
ใช้วัสดุอ่ืนๆ 
 เพ่ือศึกษาความรู้เก่ียวกับเรื่อง การทําผ้ามัดย้อม ให้เห็นคุณค่าและประโยชน์  สืบสานความเป็นไทย 
และสามารถนําไปพัฒนาต่อเป็นอาชีพได้ในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู ้
1.  บอกความหมาย ความสาํคัญ  ประโยชน์ ในของการทาํผ้ามัดย้อม 
2.  มคีวามรู้ความเข้าใจวิธีการ  ขั้นตอนกระบวนการทํางานของการทําผ้ามัดย้อม 
3. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการทําผ้ามัดย้อม 
4. สามารถออกแบบและการทําผ้ามัดย้อมได้หลายรูปแบบ 
5. ฝึกทกัษะการทําลวดลายผา้แบบต่างๆได้ 
6. สามารถออกแบบสร้างสรรค์และจัดทําช้ินงานจากลวดลายผ้าได้ 
รวมทั้งหมด  6 ผลการเรียนรู้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  จิตรกรรมเบ้ืองต้น 2  รหัสวิชา ศ23205    
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน   นายอุทัย  นุน่ดํา                                         
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษากระบวนการสร้างรรค์งานจิตรกรรมด้วยเทคนิคต่างๆ การสร้างงานจิตรกรรมด้วยการผสมผสาน
เทคนิคต้ังแต่ 2 อย่างขึ้นไป และศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆพร้อมทั้งทํารายงาน  
 โดยให้ผู้เรียนฝึกฝนการใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ สร้างสรรค์งานจิตรกรรม เพ่ือถ่ายทอด
ประสบการณ์และจินตนาการ เห็นคุณค่าเก่ียวกับงานจิตรกรรมที่สะท้อนคุณค่าวัฒนธรรมทั้งไทยและสากลในแต่
ละยุคสมัย โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้นข้อมูล อภิปราย วิเคราะห์ วางแผนปฏิบัติ ประเมินและวิจารณ์เพ่ือ
พัฒนางาน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมี
คุณธรรม 
ผลการเรียนรู ้
 1. มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการสร้างงานจิตรกรรมด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น เทคนิคสีนํ้า เทคนิคสี- 
โปสเตอร์ เทคนิคดินสอสี  ฯลฯ 
 2. สามารถสร้างงานจิตรกรรมจากเทคนิคต่างๆ  
วิธีการสอน และระบบการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเปน็ศนูย์กลาง 

1. การลงมือปฏิบัติ การวิพากษ์วิจารณ์และสรปุ นําเสนอผลงาน 
2. บรรยาย/อภิปราย 
3. ปฏิบัติการกลุ่ม 
4. สาธิต 
5. ศึกษาจากแหลง่เรียนรู้ 
6.   ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

สื่อการสอน และแหลง่เรยีนรู้ 
1. ใบงาน 
2. แบบฝึกหัด 
3. ตัวอย่าง/ช้ินงาน 
4. โปรแกรมนําเสนอ PowerPoint  
5. แหล่งเรียนรู้ Web Site, หอ้งสมุด,พิพิธภัณฑ์,สถานที่จรงิ 
6. หนังสืออ่านประกอบ  

 



489 
 

 

 
 

ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา ดนตรีไทยตามความถนัด2 รหัสวิชา ศ23206  
เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน นางสาวสุทธิดา    ฝางคาํ 
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ
ทางศิลปะ  ช่ืนชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์  กิจกรรมทางศิลปะ
ช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนําไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง อันเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้  
ดนตรีมีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ทางดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย  ร้องเพลง และเล่นดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเสียงดนตรี  แสดง
ความรู้สึกที่มีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรม  และเหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์   
 
      ศ 2.1 ม.3/1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี 

ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
      ศ 2.2 ม.3/2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดก

ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
รวม 2 ตัวชี้วัด 
 
 
  



490 
 

 

 
 
 

ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา  นาฏศิลป์สร้างสรรค์ (เลือกเสรี)  รหัสวิชา ศ23208    
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน   นางณัฐิดา บญุรอด                                         
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
  ศึกษาองค์ประกอบของนาฏศิลป์และความเป็นมาของนาฏศิลป์ ความแตกต่างของนาฏศิลป์และอิทธิพล
ที่ก่อให้เกิดความหลากหลายของนาฏศิลป์ไทยและการประดิษฐ์ท่ารํา การสร้างสรรค์งานแสดงความสําคัญและ
บทบาทของนาฏศิลป์การละครในชีวิตประจําวันและการอนุรักษ์ 
 กิจกรรมการศึกษา การสังเกต การวิเคราะห์ การวิจารณ์อันก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ จัดระบบทาง
ความคิด เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานทางนาฏศิลป์ โดย
การเช่ือมโยงและอนุรักษ์ทางความเช่ือให้สัมพันธ์กับการอนุรักษ์ ประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรมอันเป็น
การสืบสานอนุรักษ์และต่อยอดนาฏศิลป์และเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย 
 
ผลการเรียนรู ้
1. นักเรียนมีความรู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของดนตรีไทยที่มีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์และการเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์กับการแสดง 
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติท่ารําตามบทเพลงที่กําหนดได้ 
3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ การวิจารณ์อันก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ จัดระบบทางความคิด เพ่ือกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้นาฏศิลป์ได้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา  เลือกเสรีกีตาร์โปร่ง 1 รหัสวิชา ศ23211 
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1 หนว่ยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน   นางสาวนัฏฐา ตรีสรานุวัฒนา  
 
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
เล่นกีตาร์ในระดับพ้ืนฐานและมีทักษะในเล่นดนตรีเด่ียวและรวมวง การแสดงออกและคุณภาพของการ

แสดง สร้างเกณฑ์สําหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์การเล่นดนตรีของตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
สามารถนําดนตรีไประยุกต์ใช้ในงานอ่ืน ๆ สร้างแนวทางและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรี 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา  เลือกเสรีกีตาร์โปร่ง 1 รหัสวิชา ศ23212 
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1 หนว่ยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน   นางสาวนัฏฐา ตรีสรานุวัฒนา  
 
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
เล่นกีตาร์ในระดับพ้ืนฐาน ทักษะการอ่านโน้ตสากล มีทักษะในเล่นดนตรี เ ด่ียวและรวมวง  

การแสดงออกและคุณภาพของการแสดง สามารถนําดนตรีไประยุกต์ใช้ในงานอ่ืนๆ สร้างแนวทางและ 
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรี 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

.................................................................................... 
ชื่อวิชา อักษรศิลป์ 2  รหัสวิชา ศ 23217 
เวลาเรียน   ชั่วโมง 2 /สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลาชั่วโมง 40 /ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา    พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้   มัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้สอน    นายสมัชชา  สว่างศรี 
 
คําอธิบายรายวิชา(Course Syllabus) 

ศึกษาความรู้เก่ียวกับการเขียนอักษรไทยในรูปแบบต่างๆ ฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรด้วยอุปกรณ์ต่างๆ 
เช่น ดินสอ ปากกา ปากกาสปีดบอล พู่กันแบบกลม พู่กันแบบแบน ลงบนวัสดุที่แตกต่างกัน ฝึกทักษะการใช้คัต
เตอร์ในการตัด ตกแต่ง กระดาษ โฟม เพ่ือนํามาใช้เป็นป้ายข้อความ 

โดยใช้กระบวนการทํางานทํางาน โดยใช้ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการ
แก้ปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ในการปฏิบัติงาน มีการร่วมมือกันในการทํางานเป็นกลุ่ม 

มีทักษะด้านการอ่านการเขียน การคิดคํานวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการ
แก้ปัญหา ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 
ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ มีคุณลักษณะด้านการเรียนรู้(การช้ีนําตนเอง) และด้านศีลธรรม(ความซื่อสัตย์) 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออกทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทํางาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และ
สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน   
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
.................................................................................... 

ชื่อวิชา เลือกเสรีอักษรศลิป์   รหัสวิชา ศ23218 
เวลาเรียน   ชั่วโมง 2 /สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลาชั่วโมง 40 /ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา             พื้นฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้   มัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้สอน    นายเอกณรงค์ พรแก้ว 
คําอธิบายรายวิชา(Course Syllabus) 

ศึกษาความรู้เก่ียวกับการเขียนอักษรไทยในรูปแบบต่างๆ ฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรด้วยอุปกรณ์ต่างๆ 
เช่น ดินสอ ปากกา ปากกาสปีดบอล พู่กันแบบกลม พู่กันแบบแบน ลงบนวัสดุที่แตกต่างกัน ฝึกทักษะการใช้คัต
เตอร์ในการตัด ตกแต่ง กระดาษ โฟม เพ่ือนํามาใช้เป็นป้ายข้อความ 

โดยใช้กระบวนการทํางานทํางาน โดยใช้ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการ
แก้ปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ในการปฏิบัติงาน มีการร่วมมือกันในการทํางานเป็นกลุ่ม 

มีทักษะด้านการอ่านการเขียน การคิดคํานวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการ
แก้ปัญหา ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 
ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ มีคุณลักษณะด้านการเรียนรู้(การช้ีนําตนเอง) และด้านศีลธรรม(ความซื่อสัตย์) 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออกทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทํางาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และ
สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน   
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
.................................................................................... 

ชื่อวิชา เลือกเสรีโฟล์คซอง 1  รหัสวิชา ศ23219 
เวลาเรียน   ชั่วโมง 2 /สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลาชั่วโมง 40 /ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา    พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้   มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน    นางสาวสุณีย์ วาจาสุวิมล 
    นายวีระศักด์ิ ไชยเหล่าจ่ัน 
 
คําอธิบายรายวิชา(Course Syllabus) 

ศึกษาการเล่นเคร่ืองดนตรีสากลพ้ืนฐาน เช่นกีตาร์ คาฮอง คีย์บอร์ด ขับร้อง ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับดันตรี
โฟล์คซอง วิธีการซ้อมดนตรีอย่างมีคุณภาพ 

มีทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรี รู้จักวิธีการดูแลรักษาเคร่ืองดนตรี การเล่นดนตรีแบบรวมวง การแกะ
เพลง มีการทํางานเป็นทีม ทักษะความเป็นผู้นํา มีความกล้าแสดงออก และสามารถนําการแสดงวงดนตรีไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
.................................................................................... 

ชื่อวิชา เลือกเสรีโฟล์คซอง 2  รหัสวิชา ศ23220 
เวลาเรียน   ชั่วโมง 2 /สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลาชั่วโมง 40 /ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา    พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้   มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน    นางสาวสุณีย์ วาจาสุวิมล 
    นายวีระศักด์ิ ไชยเหล่าจ่ัน 
 
คําอธิบายรายวิชา(Course Syllabus) 

ศึกษาการเล่นเคร่ืองดนตรีสากลพ้ืนฐาน เช่นกีตาร์ คาฮอง คีย์บอร์ด ขับร้อง ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับดันตรี
โฟล์คซอง มีทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรีเป็นเพลงได้ รู้จักวิธีการนําวิธีการแสดง (Performing) เข้ามา
ประยุกต์ใช้กับการแสดงดนตรีของผู้เรียน รู้จักวิธีพัฒนาตนเองในการเล่นดนตรีด้วยตนเองจากการฝึกซ้อมอย่างมี
คุณภาพ ปฏิบัติเครื่องดนตรีในรูปแบบที่ใหม่และหลากหลายมากข้ึน การแกะเพลงจากการฟังและปฏิบัติตามทํา
ให้ผู้เรียนมีความหลากหลายในด้านการฟัง การเล่นดนตรีรวมวงสร้างบรรยากาศในการทํางานเป็นกลุ่มผ่านการ
เล่นดนตรี มีสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตประจําวัน เรียนรู้วิธีการจัดแสดงดนตรีขนาดเล็ก 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา  ศิลป์สร้างสรรค์  รหัสวิชา ศ23216 
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน   นางสาวศศธิร  จิรจักรชัย                                         
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
  ศึกษาความเป็นมาของสีและการย้อมผ้า ชนิดของผ้าที่ใช้สําหรับมัดย้อม  สีที่ใช้ย้อมผ้า วัสดุและอุปกรณ์
ที่ ใ ช้ ในการ ย้อมผ้ า   ขั้ นตอนการ ย้อมผ้ า  การออกแบบลวดลายด้ วย เทคนิ คการ พับ   การข ยุ้ม    
การขยํา  การห่อ  การเย็บ  การออกแบบลวดลายด้วยการใช้วัสดุอ่ืน  เช่น  เหรียญ  พลาสติก  ตะเกียบ  ลูกปัด 
ฯลฯ เป็นส่วนทําให้เกิดลวดลายในการมัดย้อมผ้า  การย้อมสีผ้าโดยใช้วิธีย้อมแบบสีเดียวและแบบสีผสม  
 การออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อมให้เป็นของใช้ของประดับตกแต่ง  การนําความรู้เก่ียวกับการ
ย้อมสีผ้าประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  การจัดการผลิตภัณฑ์  
  โดยใช้ทักษะกระบวนการมัดย้อมในการสร้างและนําเสนอผลงาน การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสม 
การออกแบบลวดลายด้วยเทคนิคการพับ  การขยุ้ม การขยํา การห่อ การเย็บ การออกแบบลวดลายด้วยการใช้
วัสดุอ่ืนๆ  
  เพ่ือศึกษาความรู้เก่ียวกับเรื่อง การทําผ้ามัดย้อม ให้เห็นคุณค่าและประโยชน์  สืบสานความเป็นไทย 
และสามารถนําไปพัฒนาต่อเป็นอาชีพได้ในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู ้
1. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการ  ขั้นตอนกระบวนการทํางานของการทําผ้ามัดย้อม 
2. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการทําผ้ามัดย้อม 
3. สามารถออกแบบและการทําผ้ามัดย้อมได้หลายรูปแบบ 
4. ฝึกทกัษะการทําลวดลายผา้แบบต่างๆได้ 
5. สามารถออกแบบสร้างสรรค์และจัดทําช้ินงานจากลวดลายผ้าได้ 
รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
.................................................................................... 

ชื่อวิชา     เลือกเสรี จิตรกรรมสีน้าํ 1 รหัสวิชา ศ23221 
เวลาเรียน   ชั่วโมง 2 /สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลาชั่วโมง 40 /ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา       พื้นฐาน           เพิ่มเติม 
ระดับชัน้   มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน    นางพัชรีย์  ใบม่วง 
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  เพิ่มเติม สาชาทัศนศิลป ์
 ศึกษาทดลองปฏิบัติงานวาดภาพเหมือน และภาพจากจินตนาการ จากคําแนะนําของครูผู้สอนการศึกษา
ผลงานของศิลปิน การสาธิตของผู้ชํานาญการวาดภาพระบายสี การสืบค้นจากสื่อ ICT หนังสือตําราทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ 

โดยให้นักเรียนสามารถปฏิบัติงานวาดภาพระบายสี ภาพหุ่นน่ิงจากแบบหุ่นสดสีนํ้า เป็นภาพดอกไม้ 
ผลไม้ และวัตถุอ่ืนๆ ที่กําหนดด้วยเทคนิคสีเดียว และหลายสี ภาพทิวทัศน์ ณ สถานที่จริง ภาพเหมือนจากแบบ
คนจริง แสดงนํ้าหนัก แสงเงา ระยะภาพ บรรยากาศแวดล้อมด้วยเทคนิคสีนํ้า และอื่นๆ 

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานมีทักษะการคิดกระบวนการดําเนินชีวิต
อย่างมีวิจารณญาณและมีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองมีการแก้ไขปัญหา นําเสนอความคิด วิเคราะห์ อย่าง
สร้างสรรค์ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม ความรักชาติ ศาสนา กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 
ผลการเรียนรู ้ 1,2,3  รวม  3  ข้อ 
ผลการเรียนรู ้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์ หลักการและขั้นตอนการวาดภาพจิตรกรรมสีนํ้า 
2. เทคนิคการระบายสีนํ้า 
3. มีทักษะการระบายสีหุ่นน่ิงรูปทรงต่าง ๆ และนําไปประยุกต์ใช้ในสาขาต่าง ๆ 
4. มีทักษะในการเขียนภาพทิวทัศน์ และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

 5. มีทักษะในการจัดองค์ประกอบของภาพ 
รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
.................................................................................... 

ชื่อวิชา     เลือกเสรี จิตรกรรมสีน้าํ 2 รหัสวิชา ศ23222 
เวลาเรียน   ชั่วโมง 2 /สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลาชั่วโมง 40 /ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา       พื้นฐาน           เพิ่มเติม 
ระดับชัน้   มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน    นางพัชรีย์  ใบม่วง 
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  เพิ่มเติม สาชาทัศนศิลป ์
 ศึกษาทดลองปฏิบัติงานวาดภาพเหมือน และภาพจากจินตนาการ จากคําแนะนําของครูผู้สอนการศึกษา
ผลงานของศิลปิน การสาธิตของผู้ชํานาญการวาดภาพระบายสี การสืบค้นจากสื่อ ICT หนังสือตําราทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ 

โดยให้นักเรียนสามารถปฏิบัติงานวาดภาพระบายสี ภาพหุ่นน่ิงจากแบบหุ่นสดสีนํ้า เป็นภาพดอกไม้ 
ผลไม้ และวัตถุอ่ืนๆ ที่กําหนดด้วยเทคนิคสีเดียว และหลายสี ภาพทิวทัศน์ ณ สถานที่จริง ภาพเหมือนจากแบบ
คนจริง แสดงนํ้าหนัก แสงเงา ระยะภาพ บรรยากาศแวดล้อมด้วยเทคนิคสีนํ้า และอื่นๆ 

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานมีทักษะการคิดกระบวนการดําเนินชีวิต
อย่างมีวิจารณญาณและมีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองมีการแก้ไขปัญหา นําเสนอความคิด วิเคราะห์ อย่าง
สร้างสรรค์ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม ความรักชาติ ศาสนา กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 
ผลการเรียนรู ้ 1,2,3  รวม  3  ข้อ 
ผลการเรียนรู ้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์ หลักการและขั้นตอนการวาดภาพจิตรกรรมสีนํ้า 
2. มีทักษะในการจัดองค์ประกอบของภาพ 
3. เทคนิคการระบายสีนํ้า 
4. มีทักษะการระบายสีหุ่นน่ิงรูปทรงต่าง ๆ และนําไปประยุกต์ใช้ในสาขาต่าง ๆ 
5. มีทักษะในการเขียนภาพทิวทัศน์ และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

 6. รู้วิธีการใช้วิธีการเก็บรักษาวัสดุ-อุปกรณ์สีนํ้า 
รวมทั้งหมด  6 ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………............................................................................................................… 

ชื่อวิชา  ดนตรี – นาฏศิลป์ 1  รหัสวิชา ศ31102 

เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ผู้สอน   นางสาวนัฏฐา ตรีสรานุวัฒนา  
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
ศึกษา  เปรียบเทียบ   วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์  เก่ียวกับรูปแบบ  ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ 

ความงามและคุณค่าของการแสดงนาฏศิลป์ การละครไทยและสากล  บุคคลสําคัญในวงการนาฏศิลป์และการ
ละครของไทยยุคสมัยต่างๆ  การแสดงพ้ืนเมืองภาคต่างๆ  การแสดงนาฏศิลป์ในโอกาสต่างๆ  การประดิษฐ์ท่ารํา
ที่เป็นคู่และเป็นหมู่  ความหมาย  ประวัติความเป็นมาท่าทาง เพลงที่ใช้ในการประดิษฐ์ท่ารํา หลักการสร้างสรรค์ 
และการวิจารณ์ หลักการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร ละครสร้างสรรค์  ความเป็นมา  องค์ประกอบของ
ละครสร้างสรรค์  ละครพูด  ละครโศกนาฏกรรม  ละครสุขนาฏกรรม  ละครแนวเหมือนจริงและไม่เหมือน
จริง  เทคนิคการใช้แสง  สี  เสียง  ฉาก  อุปกรณ์  สถานที่  และเคร่ืองแต่งกายในการจัดการแสดงนาฏศิลป์  การ
ประเมินคุณภาพด้านการแสดง  และคุณภาพองค์ประกอบการแสดง   สร้างสรรค์ผลงาน  จัดการแสดงในวัน
สําคัญของโรงเรียน  จัดชุด     การแสดงประจําโรงเรียน  นําเสนอแนวคิดอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย   

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออก
ทางนาฏศิลป์   และละครอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นใน
การทํางาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน   
 
 
 

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู ้
1. มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ 
2. สร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ช่ืนชอบ 
3. ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่ 
4. วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร 
5. วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละครที่ต้องการสื่อความหมาย ในการแสดง 
6. บรรยายและวิเคราะห์ อิทธิพลของเคร่ืองแต่งกาย แสง สี เสียง ฉากอุปกรณ์และสถานที่ที่มีผลต่อการแสดง 
7. พัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินในการประเมินการแสดง 
8. วิเคราะห์ท่าทางและการเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจําวันและนํามาประยุกต์ใช้ในการแสดง 
9. เปรียบเทียบการนําการแสดงไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ 
10. อภิปรายบทบาทของบุคคลสําคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัยต่างๆ 
11. บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทย ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
12. นําเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
 

ชื่อวิชา  ทัศนศิลป์ 1 รหัสวิชา ศ 31101    

เวลาเรียน           1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 0.5  หน่วยกิต เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ผู้สอน   นางสาวจิรภา  สุวัณนะสิร ิ                                        
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 บรรยายจุดประสงค์และเน้ือหาของงานทัศนศิลป์โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ได้เหมาะสมและ

ถูกต้อง วิเคราะห์องค์ประกอบในการใช้ทัศนธาตุ หลักการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ และเทคนิคของ
ศิลปินในผลงานทัศนศิลป์ 

มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุอุปกรณ์และกระบวนการต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ประเภทจิตรกรรม โดยออกแบบงานได้เหมาะกับโอกาสและสถานที ่

มีคุณธรรมในการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ โดยตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทหน้าที่ของผู้
วิจารณ์ 
 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้
ศ 1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8 

รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

.................................................................................... 
ชื่อวิชา ทัศนศิลป์ 2  รหัสวิชา ศ32101 

เวลาเรียน   ชั่วโมง 1 /สัปดาห์   จํานวน 0.5 หน่วยกิต เวลาชั่วโมง 20 /ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา   พ้ืนฐาน     เพ่ิมเติม  

ระดับชัน้   มัธยมศึกษาปีที่ 5 

ผู้สอน    นางพัชรีย์  ใบม่วง 

คําอธบิายรายวิชา(Course Syllabus) 
 ศึกษา วิเคราะห์ ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับจุดประสงค์ เน้ือหา จุดมุ่งหมาย และแนวคิดของศิลปิน
ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ มีความรู้เรื่องศัพท์ทางทัศนศิลป์ อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่องานทัศนศิลป์ ทั้ง
รูปแบบตะวันตกและรูปแบบตะวันออก การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์ 

 มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และกระบวนการในการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ทั้งไทยและสากล 
ออกแบบงานทัศนศิลป์ด้วยหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ จัดทําแฟ้มสะสมผลงาน
ทัศนศิลป์ โดยจัดเป็นกลุ่มของงานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง 

 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานมีทักษะการคิดกระบวนการดําเนินชีวิต
อย่างมีวิจารณญาณและมีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองมีการแก้ไขปัญหา นําเสนอความคิด วิเคราะห์ อย่าง
สร้างสรรค์ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม ความรักชาติ ศาสนา กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 
 

ตัวชี้วัด 

ศ 1.1 ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5 , ม.4-6/6 , ม.4-6/7 , ม.4-6/9 , ม.4-6/10 

ศ 1.2 ม.4-6/1 , ม.4-6/3 

รวม 10 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

.................................................................................... 
ชื่อวิชา ดนตร ี– นาฏศิลป์ 2  รหัสวิชา ศ32102 

เวลาเรียน   ชั่วโมง 1 /สัปดาห์   จํานวน 0.5 หน่วยกิต เวลาชั่วโมง 20 /ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา   พ้ืนฐาน     เพ่ิมเติม  

ระดับชัน้   มัธยมศึกษาปีที่ 5 

ผู้สอน    นางสาวนัฏฐา ตรีสรานุวัฒนา 
 

คําอธิบายรายวิชา 
       ศึกษาและฝึกทักษะทางดนตรีผ่านกระบวนการอธิบาย อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากล ในอัตราจังหวะ
ต่างๆ ร้องเพลง หรือเล่นเคร่ืองดนตรีเด่ียวและรวมวง โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง 
จําแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล อธิบายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรี
แตกต่างกัน สร้างเกณฑ์สําหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์และการเล่นดนตรีของตนเองและผู้อ่ืนได้อย่าง
เหมาะสม นําดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอ่ืนๆ วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ 
เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวความคิดและ
ค่านิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม 
       โดยใช้ทักษะกระบวนการทางดนตรี ในการแสดงออกทางดนตรีและนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์ 
       เพ่ือให้เห็นคุณค่างานดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ดนตรีกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
  
ตัวช้ีวัด 
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 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  ดนตรี – นาฏศิลป์ 3 รหัสวิชา ศ33102 

เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ผู้สอน   นางสาวนัฏฐา ตรีสรานุวัฒนา  
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
เปรียบเทียบ จําแนกประเภท รูปแบบของ วงดนตรี การจัดวงดนตรีและอารมณ์ ความรู้สึกที่ได้รับจาก

งานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรม อธิบายปัจจัยในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรี วัฒนธรรม    
อ่าน เขียน โน้ตดนตรีสากล ในอัตราจังหวะต่าง ๆ และสามารถร้องเพลง หรือเล่นดนตรีเด่ียวและรวมวง

โดยเน้นเทคนิคการแสดงออก สามารถสร้างเกณฑ์สําหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์และการเล่นดนตรี ของ
ตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสมทั้งยังนําดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอ่ืนๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ 

วิเคราะห์ดนตรีในแต่ละยุคสมัย ประวัติคีตกวีและเปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม 
 

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู ้
1. เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท 
2. จําแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล 
3. อธิบายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกัน 
4. อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่าง ๆ 
5. ร้องเพลง หรือเล่นดนตรีเด่ียวและรวมวงโดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง 
6. สร้างเกณฑ์สําหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์และการเล่นดนตรีของตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
7. เปรียบเทียบอารมณ์และความรู้สึกที่ได้รับจากงานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน 
8. นําดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอ่ืน ๆ 
9. วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยต่าง ๆ 
10. วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่าง ๆ 
11. เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ   
12. อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวความคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม 
13. นําเสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษด์นตรีในฐานะมรดกของชาติ 
ศ2.1 ม.4-6/1-8 

ศ2.2 ม.4-6/1-5 
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ประมวลการสอน  (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  ทัศนศิลป์ 3 รหัสวิชา ศ33101    

เวลาเรียน                 1 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ผู้สอน   นางสาวศศธิร  จิรจักรชัย                                         
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษา วิเคราะห์ บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ การเลือกใช้
วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์ มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
กระบวนการที่สูงขึ้นในการสร้างงานทัศนศิลป์ เปรยีบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบ
ตะวันตก และอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม 

 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป์ในการสร้างและนําเสนอผลงานทศันศิลป์ การเลอืกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ที่เหมาะสม การวิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ 

 เพ่ือให้เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  
นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้
ศ 1.1   ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4 ม.4-6/7  ม.4-6/8   

ศ 1.2   ม.4-6/3   
รวม  6  ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
 
ชื่อวิชา      พื้นฐานสถาปัตยกรรม รหัสวิชา ศ31215    
เวลาเรียน       2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้สอน   นางสาวศศธิร  จิรจักรชัย                                         
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  

ศึกษาและปฏิบัติการ เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดทักษะ ความเข้าใจเก่ียวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในงานพ้ืนฐาน
สถาปัตยกรรม  พ้ืนฐานการจัดองค์ประกอบศิลปะ  ได้แก่  องค์ประกอบพ้ืนฐานคุณสมบัติขององค์ประกอบและ
เทคนิคการจัดองค์ประกอบ สําหรับการออกแบบทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ การวาดภาพด้วยวิธีการแรเงาในรูปแบบ
ต่างๆ วาดภาพขั้นพ้ืนฐานสถาปัตยกรรม เช่น คน รถ ต้นไม้ เป็นต้น 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางด้านการออกแบบพ้ืนฐานสถาปัตยกรรม การเลือกใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง
เหมาะสม การฝึกปฏิบัติวาดภาพแรเงา วาดรูปทรงพ้ืนฐาน  วาดภาพขั้นพ้ืนฐานสถาปัตยกรรม  
  เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบพ้ืนฐานสถาปัตยกรรม เป็นจุดเริ่มต้นฝึกปฏิบัติ
ในทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
 
ผลการเรียนรู ้
1.  มคีวามรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในงานพ้ืนฐานสถาปัตยกรรม 
2.  วาดภาพด้วยวิธีการแรเงาในรูปแบบต่างๆ  
3.  มคีวามรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและความจําเป็นของการวาดรูปทรงพ้ืนฐาน  
4.  วาดภาพขั้นพ้ืนฐานสถาปัตยกรรม เช่น คน รถ ต้นไม้ เป็นต้น 
5.  มคีวามรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการวาดทัศนียภาพ (PERSPECTIVE)  แบบ 2 จุด  
6.  วาดภาพทัศนียภาพ (PERSPECTIVE)  แบบ 2 จุด 
รวมทั้งหมด  6 ผลการเรียนรู้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
 

ชื่อวิชา  พื้นฐานสถาปัตยกรรม รหัสวิชา ศ32226    

เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ผู้สอน   นายอุทัย  นุน่ดํา                                         
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาหลักการและทฤษฎี ทางด้านพ้ืนฐานการวาดเส้น และพ้ืนฐานทางด้านสถาปัตยกรรม เพ่ือนํา
ความรู้ไปใช้ในการออกแบบผลงาน โดยอาศัยหลักทัศนีย์วิทยา กายวิภาค ฝึกปฏิบัติด้วยการใช้เทคนิคและ
อุปกรณ์ และการ sketch เพ่ือพัฒนาทักษะการวาดภาพ นําไปสู่การสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเฉพาะบุคคล ใน
วิชาชีพ ฝึกปฏิบัติงานในห้องเรียนและนอกสถานที่ วิจารณ์แนะนําเป็นกลุ่มและรายบุคคล 
 

ผลการเรียนรู ้  

  1. ผู้เรียนต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางด้านการเขียนแบบ  
  2. เพ่ือให้นักเรยีนนําเทคนิคการวาดเส้นมาใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานได้ 

 3. เพ่ือให้นักเรยีนรู้หลักการหรือทฤษฎี ทางสถาปัตยกรรมมาใช้ในการออกแบบผลงาน 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

.................................................................................... 
ชื่อวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์ รหัสวิชา ศ32224 

เวลาเรียน   ชั่วโมง 2 /สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลาชั่วโมง 40 /ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา    พืน้ฐาน     เพิ่มเติม  

ระดับชัน้   มัธยมศึกษาปีที่ 5 

ผู้สอน    นางพัชรีย์  ใบม่วง 
 

คําอธบิายรายวิชา(Course Syllabus) 
ศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ที่เน้นส่งเสริมให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับกระบวนการคิด ให้ได้แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์คุณภาพ  อันจะส่งผลให้นักเรียน สามารถคิดได้
อย่างเป็นระบบ  ตลอดจนสามารถออกแบบช้ินงานออกแบบได้อย่างมีเหตุผลตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายผ่านขั้นตอนของการออกแบบ   

โดยการศึกษาถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล  การนําข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือนํามาใช้ในการออกแบบ และการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับการใช้งาน ตรงตามวัตถุประสงค์  และสอดคล้องกับตลาด และมี
ความเหมาะสมในด้านต้นทุนการผลิต  รวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบอย่างถูกวิธี   สามารถนําความรู้ด้านออกแบบไปใช้ได้อย่างมี
คุณภาพ สร้างสรรค์ และมีจิตสํานึก ความรับผิดชอบ 

 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานมีทักษะการคิดกระบวนการดําเนินชีวิต
อย่างมีวิจารณญาณและมีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองมีการแก้ไขปัญหา นําเสนอความคิด วิเคราะห์ อย่าง
สร้างสรรค์ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม ความรักชาติ ศาสนา กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

 
ผลการเรียนรู ้
1. ใหม้ีความรู้พ้ืนฐานกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์  
2. ใหม้ีความเขา้ใจและมทีักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ 

3. ใหม้ีทักษะในการวางแผน และการรวบรวมข้อมูลสําหรบัการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

4. ใหส้ามารถออกแบบและเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์ 
 

รวมทั้งหมด 4  ผลการเรียนรู้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

.................................................................................... 
ชื่อวิชา พืน้ฐานสถาปัตย์  รหัสวิชา ศ33221 

เวลาเรียน   ชั่วโมง 2 /สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลาชั่วโมง 40 /ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา    พืน้ฐาน     เพิ่มเติม  

ระดับชัน้   มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ผู้สอน    นางพัชรีย์  ใบม่วง 

คําอธบิายรายวิชา(Course Syllabus) 
 ศึกษาและปฏิบัติการ เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดทักษะ ความเข้า ใจในทฤษฎีการออกแบบขั้นพ้ืนฐาน ในรูปแบบ
การสร้างรูปทรงและที่ว่าง ที่สัมพันธ์กับการใช้งาน สัดส่วนมนุษย์และองค์ประกอบทางศิลปะ โดยคํานึงถึงแนวคิด
ในการออกแบบ ศึกษาและปฏิบัติการเพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดทักษะความเข้าใจในทฤษฎี การออกแบบสถาปัตยกรรม
ขั้นพ้ืนฐาน ในรูปแบบการวิเคราะห์ สังเคราะห์ กําหนดแนวคิดเพ่ือนําไปใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรม โดย
คํานึงถึงความสัมพันธ์ของประโยชน์ใช้สอย ที่ว่าง และรูปทรง ตลอดจนนําระบบโครงสร้างมาบูรณาการใช้อย่าง
เหมาะสม 

มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และกระบวนการในการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ทั้งไทยและสากล 
ออกแบบงานทัศนศิลป์ด้วยหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ จัดทําแฟ้มสะสมผลงาน
ทัศนศิลป์ โดยจัดเป็นกลุ่มของงานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง 

 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานมีทักษะการคิดกระบวนการดําเนินชีวิต
อย่างมีวิจารณญาณและมีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองมีการแก้ไขปัญหา นําเสนอความคิด วิเคราะห์ อย่าง
สร้างสรรค์ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม ความรักชาติ ศาสนา กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

ผลการเรียนรู ้
1. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ 
2. รู้วิธีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆท่ีใช้ในการเขียนแบบสถาปัตยกรรม 
3. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาทางสถาปัตยกรรม 
4. มีความรู้และเข้าใจหลักการและทฤษฎีออกแบบสถาปัตยกรรม 
5. วาดภาพที่เก่ียวข้องในงานสถาปัตยกรรมเช่น คน รถ ต้นไม้ ทัศนียภาพได้ 
6. มีความรู้และเข้าใจเรื่องโครงสร้างและวัสดุสถาปัตยกรรมเบ้ืองต้น 
7. นําความรู้ที่ได้มาปฏิบัติงานออกแบบงานสถาปัตยกรรม เบ้ืองต้นได้  
8. ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ของโรงเรียน มีระเบียบวินัย  ความซื่อสัตย์สุจรติ ความกตัญญู

กตเวที  ความเมตตากรุณา ความประหยัด ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ และ ความขยันอดทน  
 รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู ้
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
.................................................................................... 

ชื่อวิชา       จิตรกรรมพื้นฐาน3  รหัสวิชา ศ33213 
เวลาเรียน  ชั่วโมง 3 /สัปดาห์   จํานวน 1.5 หน่วยกิต เวลาชั่วโมง 60 /ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา    พืน้ฐาน     เพิ่มเติม  
ระดับชัน้  มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผู้สอน   นางพัชรีย์  ใบม่วง 
 
 คําอธิบายรายวิชา เพิ่มเติม สาชาทัศนศลิป ์
 ศึกษาทดลองปฏิบัติงานวาดภาพเหมือน และภาพจากจินตนาการ จากคําแนะนําของครูผู้สอนการศึกษา
ผลงานของศิลปิน การสาธิตของผู้ชํานาญการวาดภาพระบายสี การสืบค้นจากสื่อ ICT หนังสือตําราทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ 

 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานวาดภาพระบายสี ภาพหุ่นน่ิงจากแบบหุ่นสดสีนํ้า เป็นภาพดอกไม้ ผลไม้ และ
วัตถุอ่ืนๆ ที่กําหนดด้วยเทคนิคสีเดียว และหลายสี ภาพทิวทัศน์ ณ สถานที่จริง ภาพเหมือนจากแบบคนจริง 
แสดงนํ้าหนัก แสงเงา ระยะภาพ บรรยากาศแวดล้อมด้วยเทคนิคสีนํ้า หรือสีโปสเตอร์ สีพลาสติก และอ่ืนๆ 
 
ผลการเรียนรู ้ 1,2,3  รวม  3  ข้อ 
 

จุดประสงคร์ายวิชา 

 1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์ หลักการและขั้นตอนการวาดภาพจิตรกรรมสนํ้ีา 
2. มีทักษะการระบายสีหุ่นน่ิงรูปทรงต่าง ๆ และนําไปประยุกต์ใช้ในสาขาต่าง ๆ 
3. มีทักษะในการเขียนภาพทิวทัศน์ และแกไ้ขปัญหาการปฏิบัติงานนอกสถานที ่

 4. มีทักษะในการจัดองค์ประกอบของภาพ 
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คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 



514 
 

 

 
 
 

 
ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
 

รหัสวิชา ง 21101        ชื่อวิชา  การงานอาชีพ 1      
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน   นางณัฐวรรณ   ธรรมรักษ์  
 
คําอธิบายรายวิชา (Course description)  
 อภิปรายลักษณะงานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการวิเคราะห์วางแผนและลงมือปฏิบัติงาน
เก่ียวกับงานบ้าน ในเรื่องรักษาความสะอาด และจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน การใช้และการเก็บรักษาเคร่ือง
อุปโภคบริโภคในบ้าน ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว อธิบายความสําคัญและประโยชน์ของ
การเกษตร  จําแนกประเภทของการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ศึกษาวิเคราะห์ ความหมาย 
ความสําคัญ และประโยชน์เก่ียวกับวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 
 ใช้กระบวนการทํางานร่วมกันอย่างมีคุณภาพ ทักษะการจัดการ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด
แก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี เพ่ือให้มีทักษะชีวิตในการดําเนินงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีนิสัยรักการทํางาน สามารถนค
วามรู้และประสบการณ์มาสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  
 นักเรียนมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  มีจิตสํานึกที่ดีในการทํางาน รักสะอาด  ประหยัด 
อดออม รู้จักคุณค่าของเคร่ืองอุปโภคบริโภคภายในบ้าน ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกระบวนการทํางาน และ
สามารถดํารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตระหนัก เห็นคุณค่าในการใช้อุปกรณ์
ตลอดจนทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์ 
 
ตัวชี้วัด 
ง 1.1  ม1/1,ม1/2,ม1/3 
ง 4.1 ม1/1,ม1/2,ม1/3 
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
 

รหัสวิชา ง 21103        ชื่อวิชา  การงานอาชีพ 2      
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน   นางณัฐวรรณ   ธรรมรักษ์  
 
คําอธิบายรายวิชา (Course description)  
 อภิปราย ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน์และคุณค่าของงานประดิษฐ์ จําแนกประเภทของงาน
ประดิษฐ์ วางแผนการใช้และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย มีความรู้ ความเข้าใจ และรัก
การทํางาน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การปลูกพืช กระบวนการการจัดสวนถาดหรือปลูกพืชในภาชนะ เห็น
คุณค่าแนวทางการประกอบอาชีพงานประดิษฐ์  ความสําคัญและประโยชน์ของงานช่างพ้ืนฐาน  ใช้และ
บํารุงรักษาเคร่ืองมืองานช่างพ้ืนฐานอย่างปลอดภัย  ปฏิบัติวางแผน  การซ่อมบํารุง  ดัดแปลงเคร่ืองใช้ในบ้านมี
เจตคติที่มีคุณธรรม จริยธรรมต่ออาชีพ   
 โดยการใช้ทักษะในการเลือกใช้วัสดุในการประดิษฐ์ช้ินงานประเภทของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น แสดงถึง
คุณค่าแนวทางการประกอบอาชีพงานประดิษฐ์ วางแผนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การปลูกพืช กระบวนการ
การจัดสวนถาดหรือปลูกพืชในภาชนะได้อย่างเหมาะสม ทักษะการจัดการตามกระบวนการกลุ่ม  
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการจัดการทํางานอย่างเป็นระบบ   ใฝ่รู้และสร้างสรรค์  ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
มีความเป็นไทย  เลือกใช้เทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  เลือกใช้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง  
เหมาะสม  มีคุณภาพ  ทํางานด้วยความรับผิดชอบ  ขยัน  ซื่อสัตย์  ประหยัด  อดออม  มุ่งมั่นอดทน 
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี  ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจและเกิดแนวทางใน
การนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ ช่วยเสริมสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพสุจริต พ่ึงพาตนเองได้ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง  และดํารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
 
ตัวชี้วัด 
ง 1.1  ม1/1,ม1/2,ม1/3 
ง 4.1 ม1/1,ม1/2,ม1/3 
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา  การงานอาชีพ 3  รหัสวิชา ง 22101    
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้สอน   นางสาวลภัสพิมล   สามาดี  
 
คําอธิบายรายวิชา (Course description)  
 วิเคราะห์และอธิบายการจัดและตกแต่งบ้าน การดูแลรักษาและตกแต่งสวน ประเภทของเคร่ืองด่ืม 
ความสําคัญและประโยชน์ของเคร่ืองด่ืม หลักการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเคร่ืองด่ืม วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้
ในการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเคร่ืองด่ืม ขั้นตอนการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการ
เครื่องด่ืม ความสําคัญของการเล้ียงสัตว์ ประเภทของสัตว์ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย ขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์เพ่ือ
จําหน่าย การปักผ้าด้วยมือ ลายพ้ืนฐาน เดินเส้น ปักทึบ  ปักทึบสั้นยาว ลายโซ่ ลายดอกเดซี่  

โดยใช้กระบวนการการทํางาน กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์  
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 มีเจตคติที่ดีต่อการทํางาน ปลูกจิตสํานึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า สร้าง
เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

 
ตัวชี้วัด 
ง 1.1   ม 2/1 ,ม 2/2 ,ม 2/3  
ง 4.1   ม 2/1 ,ม 2/2 ,ม 2/3 
  
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อวิชา  การงานอาชีพ 4  รหัสวิชา ง 22103    
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้สอน   นางสาวลภัสพิมล   สามาดี  
 
คําอธิบายรายวิชา (Course description)  
 วิเคราะห์และอธิบายการความสําคัญของงานธุรกิจ การติดต่อสื่อสาร การใช้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ การ
จัดประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ ทักษะที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ   วัสดุในโรงเรียนและวัสดุใน
ท้องถิ่น แนวทางการประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่น การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจาก
วัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่น และ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด 

โดยใช้กระบวนการการทํางาน กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์  
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 มีเจตคติที่ดีต่อการทํางาน ปลูกจิตสํานึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
สร้างเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

 
ตัวชี้วัด 
ง 1.1   ม 2/1 ,ม 2/2 ,ม 2/3  
ง 4.1   ม 2/1 ,ม 2/2 ,ม 2/3  
 
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………….....................................................……… 

 
รหัสวิชา ง 23101       ชื่อวิชา  การงานอาชีพ 5     
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน   นางธันต์นิศา  จันทร์ดี                                        
 
คําอธิบายรายวิชา (Course description)  
 อภิปรายขั้นตอนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามกระบวนการทํางาน โดยทําตามลําดับ
ขั้นตอน การทํางานเป็นทีม การจัดการเพ่ือให้ทํางานสําเร็จตามเป้าหมาย ในงานการซัก ตาก พับ เก็บ เสื้อผ้าที่
ต้องการดูแลอย่างประณีต การเตรียมประกอบอาหารประเภทสํารับ การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ 
ธุรกิจประเภทต่างๆ การขยายพันธ์ุพืช การติดต้ัง/ประกอบผลิตภัณฑ์ เพ่ือพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การหางาน แนวทางเข้าสู่อาชีพ และการประเมนทางเลือกอาชีพ 
 โดยใช้ทักษะการทํางานร่วมกันอย่างมีคุณภาพ ทักษะการจัดการ มีความสามารถในการส่ือสาร การคิด 
การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี  

นักเรียนมีนิสัยรักการทํางาน ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้รวมทั้งการนําความรู้ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน เห็นคุณค่า มีจิตสํานึกและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่ามีคุณธรรมในการ
ทํางานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ตัวชี้วัด 

ง 1.1  ม.3/1, ม.3/2,ม3/3 
รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………….....................................................……… 

 
รหัสวิชา ง 23103        ชื่อวิชา  การงานอาชีพ 6     
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน   นางธันต์นิศา  จันทร์ดี                                        
 
คําอธิบายรายวิชา (Course description)  
 อภิปรายขั้นตอนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามกระบวนการทํางาน โดยทําตามลําดับ
ขั้นตอน การทํางานเป็นทีม การจัดการเพ่ือให้ทํางานสําเร็จตามเป้าหมาย ธุรกิจประเภทต่างๆ การขยายพันธ์ุพืช 
โครงงานอาชีพ เพ่ือพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การหางาน แนวทาง
เข้าสู่อาชีพ และการประเมินทางเลือกอาชีพ 
 โดยใช้ทักษะการทํางานร่วมกันอย่างมีคุณภาพ ทักษะการจัดการ มีความสามารถในการส่ือสาร การคิด 
การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี  
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ รักการทํางาน มีเจตคติที่ดีต่อการทํางาน เห็นคุณค่าของการ
ประกอบอาชีพสุจริต เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต    มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขเหมาะสมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ตัวชี้วัด 
ง 1.1  ม1/1,ม1/2,ม1/3 
ง 4.1 ม1/1,ม1/2,ม1/3 
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 
 
  



520 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลย ี

โรงเรียนสายน้ําผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

รหัสวิชา ง 21201       ชื่อวิชา  เลือกเสรี การงานอาชีพอาหาร1                        
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน   นางสาวยลดา  วรรณศรี  
 
คําอธิบายรายวิชา (Course description) 

           ศึกษาความสําคัญอาหารหลัก 5 หมู่  สารอาหาร  การหุงต้มอย่างสงวนคุณค่าอาหารทาง
โภชนาการ  สามารถจัดรายการอาหารประจําวัน  มีความรู้เก่ียวกับโรคขาดสารอาหาร การเลือกซื้อ 
อาหารสด อาหารแห้ง  ปฏิบัติการประกอบอาหารไทย ประเภทต่างๆ ได้ เช่น แกง , ผัด  ,ยํา , อาหาร
ว่าง  และอาหารจานเดียวอย่างน้อย 6 ชนิด    

โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม การแสวงหาความรู้ กระบวนการและการแก้ปัญหา และการจัด
การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

เพ่ือให้เกิดลักษณะนิสัยรักการทํางาน มีคุณธรรม มีจิตสํานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดคุ้มค่า มีเจตคติที่ดีและเห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพ  
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายความสําคัญเก่ียวกับอาหารหลัก 5 หมู่ได้ 
2. บอกช่ือและอธิบายวิธีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการทําอาหารรวมทั้งการดูแลรักษาอุปกรณ์

ได้ถูกต้องและปลอดภัย 
3. สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนในการประกอบอาหารและบอกเทคนิคในการทําอาหารจาน

ประเภทต่างๆได้ 
4. วิเคราะห์งาน วางแผนการทํางาน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบและการปรับปรุงการทํางาน 
5. สามารถจัดตกแต่ง อาหารให้มีมูลค่าและน่าทานมากย่ิงขึ้น 
6. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใช้พลังงานทรัพยากร 

 
รวมทั้งหมด    6  ผลการเรียนรู้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
รหัสวิชา ง 21202       ชื่อวิชา  เลือกเสรี การงานอาชีพอาหาร2 
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน   นางสาวยลดา  วรรณศรี  
 
คําอธิบายรายวิชา (Course description) 

ศึกษาความหมายความสําคัญ หลักการ วิธีการ ขั้นตอนการทําอาหารแต่ละภาคเช่น ภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ เป็นต้น และศึกษาหลักการช่ัง ตวง วัด  การเก็บรักษา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําอาหาร 
รวมการเลือกซื้อวัตถุดิบ  จัดจําหน่ายและคํานวณรายรับ-รายจ่าย บันทึกการทํางาน 

โดยฝึกทักษะการทําอาหาร และการเตรียมวัตถุดิบถูกต้องเหมาะสมกับอาหารชนิดน้ันๆ ปฏิบัติการซื้อ
วัตถุดิบในการทําอาหาร  โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม     การแสวงหาความรู้ กระบวนการและการแก้ปัญหา 
และการจัดการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการ
ทําอาหารประจําภาค และ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตปรําจําวันได้ 

มีลักษณะนิสัยรักการทํางาน มีคุณธรรม มีจิตสํานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ประหยัดคุ้มค่า มีเจตคติที่ดีและเห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพ วิธีการหางานทํา 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  บอกช่ืออาหารและเทคนิคการทําอาหาร 4 ภาคได้ 
2.  บอกช่ือวัตถุดิบ และวัสดุอุปกรณ์เครื่องครัวประจํา 4 ภาคได้ 
3.  สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนและบอกเทคนิคในการทําอาหารจานประเภทต่างๆได้ 
4.  วิเคราะห์งาน วางแผนการทํางาน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบและการปรับปรุงการทํางาน 
5.  สามารถจัดตกแต่ง อาหารให้มีมูลค่าและน่าทานมากย่ิงขึ้น 
6.  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร 
รวมทั้งหมด    6  ผลการเรียนรู้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชพีฯ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

รหัสวิชา  ง 23205        ชื่อวิชา เลือกเสรี   แกะสลัก 1     
เวลาเรียน    2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน   นางสาวปริญดา  กิตติปิยะลักษณ์ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 
 ศึกษาประวัติ ความสําคัญ ความหมาย ประโยชน์ของการแกะสลักผักและผลไม้  ประเภท วิธีการจับมีด
แกะสลัก คําศัพท์ที่ใช้ในการแกะสลัก การใช้สอยผักและผลไม้ การแกะ การปอก การคว้าน การแกะสลักเป็น
ดอกไม้นานาชนิด  การแกะสลักเป็นใบไม้ต่าง ๆ การใช้และดูแลรักษาผลงานที่สําเร็จ สามารถนําวิธีการแกะสลัก
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  
 โดยใช้กระบวนการการทํางาน กระบวนการปฏิบัติ ขั้นตอนการแกะสลักผักและผลไม้ขั้นพ้ืนฐาน 
ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง ง า น แ ก ะ ส ลั ก ผั ก แ ล ะ ผ ล ไ ม้ อ ย่ า ง มี ค ว า ม ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ส ว ย ง า ม แ ล ะ ถู ก ต้ อ ง 
 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์  มีความมุ่งมั่นในการทํางาน  สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและนําทักษะปฏิบัติงานไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม สืบทอด           
งานแกะสลักผักและผลไม้ให้คงอยู่คู่ชาติไทยต่อไป มีคุณสมบัติของช่างแกะสลักผักและผลไม้ 

ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายประวัติความเป็นมา ความหมายของแกะสลัก 
 2. บอกวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้แกะตลอดจนถึงการเลือกซื้อและเก็บรักษา 
 3. อธิบายขั้นตอนการเกลาตลอดจนการแกะได้อย่างถูกต้อง 

4. มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทํางาน 
ร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้งานแกะสลัก 
5. มีจิตสํานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดคุ้มค่าในงาน 
แกะสลักเพ่ือการดํารงชีวิตและครอบครัว 

 รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาการงานอาชพีฯ 

โรงเรียนสายน้ําผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

รหัสวิชา  ง 23206        ชื่อวิชา เลือกเสรี    แกะสลัก2     
เวลาเรียน    2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน   นางสาวปริญดา  กิตติปิยะลักษณ์ 
 
คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาหลักการและวิธีการแกะสลักผักและผลไม้  การเตรียมเครื่องมือเคร่ืองใช้  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
แกะสลักผักและผลไม้ การเลือกซื้อ ผักผลไม้ รูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการแกะสลัก นําหลักศิลปะมาใช้ในการ
ประดับภาชนะใส่อาหาร รับประทานในโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนการนําไปใช้ในลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ การคํานวณ
ค่าใช้จ่าย การประเมินผลการแกะสลักและสามารถนําไปใช้ประกอบอาชีพได้  
  โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการการทํางาน กระบวนการปฏิบัติ ขั้นตอนการแกะสลักผัก
และผลไม้ การประยุกต์ลวดลายการแกะสลัก สามารถสร้างงานแกะสลักผักและผลไม้อย่างมีความสร้างสรรค์
สวยงาม จัดผัก ผลไม้แกะสลักได้ถูกต้องและเหมาะสม 
 มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน กระตือรือร้น มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์  และความมุ่งมั่นในการ
ทํางาน มีจิตสํานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทํางานอย่างคุ้มค่าและย่ังยืนอย่างพอเพียง เพ่ือการ อนุรักษ์
สิ่งแวดล้มและอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแกะสลักผักและผลไม้ให้สืบทอดต่อไป  

ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายหลักการและวิธีการแกะสลักผักและผลไม้   
 2. บอกข้ันตอนการเกลาตลอดจนการแกะได้อย่างถูกต้อง 
 3. สามารถประยุกต์ลวดลายการแกะสลักและจัดผักผลไม้แกะสลักได้ 

4. มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทํางาน 
ร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้งานใบตอง 
5. มีจิตสํานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดคุ้มค่าในงาน 
ใบตองเพ่ือการดํารงชีวิตและครอบครัว 

 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

รหัสวิชา ง 31101        ชื่อวิชา  การงานอาชีพ1      
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้สอน   นางสาวปริญดา  กิตติปิยะลักษณ์                                        
 

คําอธิบายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาการเกษตรกับการดํารงชีวิต การเกษตรกับการพัฒนาประเทศ เทคโนโลยีทางการเกษตร ปัจจัย
สําคัญในการเจริญเติบโตของพืช  การขยายพันธ์ุพืช  กระบวนการปลูกพืช  การดูแลรักษาพืช  การเกษตรเพื่อ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  ประเภทของสัตว์เลี้ยง
ที่สําคัญในประเทศไทย   

โดยใช้กระบวนการทํางาน ปฏิบัติงานตามกระบวนการทํางาน แก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ
และเป็นแนวทางประกอบอาชีพในอนาคต 

มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ  ทํางานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์  มีนํ้าใจ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อยู่อย่างพอเพียง ซื่อสัตย์  มีวินัย  
ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
 
ตัวชี้วัด     
ง1.1 ม.4-6/1, ง1.1 ม.4-6/2, , ง1.1 ม.4-6/3, , ง1.1 ม.4-6/4, ง1.1 ม.4-6/5, ง1.1 ม.4-6/6, ง1.1 ม.4-6/7   
ง4.1 ม.4-6/4 
รวมตัวชี้วัด  8  ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
 

รหัสวิชา ง 31102        ชื่อวิชา  การงานอาชีพ2      
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้สอน   นางสาวปริญดา  กิตติปิยะลักษณ์                                         
 

คําอธิบายรายวิชา (Course description)  
การจัดการงานช่าง  การบํารุงรักษา  เก็บรักษา เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อํานวยความสะดวกใน

ชีวิตประจําวัน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม แหล่งพลังงาน การ
ประหยัดพลังงาน ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

โดยใช้กระบวนการทํางาน ปฏิบัติงานตามกระบวนการทํางาน แก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ
และเป็นแนวทางประกอบอาชีพในอนาคต 

มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ  ทํางานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์  มีนํ้าใจ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อยู่อย่างพอเพียง ซื่อสัตย์  มีวินัย  
ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
  
 
ตัวชี้วัด     
ง1.1 ม.4-6/1, ง1.1 ม.4-6/2, , ง1.1 ม.4-6/3, , ง1.1 ม.4-6/4, ง1.1 ม.4-6/5, ง1.1 ม.4-6/6, ง1.1 ม.4-6/7   
ง4.1 ม.4-6/4 
รวมตัวชี้วัด  8  ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

รหัสวิชา ง 32101        ชื่อวิชา การงานอาชีพ 3    
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้สอน   นางสาวนันทวัน  พูลกําลัง  
 
 

คําอธิบายรายวิชา (Course description)  
 

ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เก่ียวกับ ชนิดและลักษณะของกระโปรง กางเกง แบบต่างๆ  การ
ออกแบบ การสร้างแบบและการตัดเย็บกางเกงผ้าสตรีในรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับบุคลิกและรูปร่างของแต่ละ
บุคคล การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์การตัดเย็บเสื้อผ้า ขั้นตอนการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี  ศึกษา เก่ียวกับการเลือกใช้
เสื้อผ้าและเคร่ืองแต่งกายอย่างเหมาะสมกับโอกาส สถานที่ ฤดูกาล รูปร่าง และสีผิว การดูแลรักษาเสื้อผ้าและ
เครื่องแต่งกายอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับชนิดของเสื้อผ้า การแต่งกายของประเทศอาเซียน การใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ตัดเย็บ การใช้จักรและการบํารุงรักษา หลักการวัดตัวและหลักการสร้างแบบตัดเสื้อผ้า การวางแบบ การ
ปฏิบัติการตัดเย็บเสื้อแขนสั้น กางเกงขาสั้น การคํานวณค่าใช้จ่ายเก่ียวกับต้นทุน 
 มีทักษะและเทคนิคการออกแบบ การสร้างแบบและการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี  สํารวจและวิเคราะห์ความ
ต้องการของตลาดในท้องถิ่น เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ในการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี  ดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองจักร 
จดบันทึกการปฏิบัติงาน  และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะ กระบวนการปฏิบัติ แสวงหาความรู้ 
วางแผน การปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยในการใช้จักร  
           มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ  ทํางานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์  มีนํ้าใจ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อยู่อย่างพอเพียง ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย  และมีจติ
สาธารณะ 

 
ตัวชี้วัด 
ง 1.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 ,  ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5 , ม.4-6/6 , ม.4-6/7,  
ง 4.1 ม.4-6/2 
รวมตัวชี้วัด  8  ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

 

รหัสวิชา ง 32102        ชื่อวิชา การงานอาชีพ 4    
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้สอน   นางสาวนันทวัน  พูลกําลัง  
 

คําอธิบายรายวิชา (Course description)  
ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เก่ียวกับ ชนิดและลักษณะของกระโปรง กางเกง แบบต่างๆ  การ

ออกแบบ การสร้างแบบและการตัดเย็บกางเกงผ้าสตรีในรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับบุคลิกและรูปร่างของแต่ละ
บุคคล การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์การตัดเย็บเสื้อผ้า ขั้นตอนการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี  ศึกษา เก่ียวกับการเลือกใช้
เสื้อผ้าและเคร่ืองแต่งกายอย่างเหมาะสมกับโอกาส สถานที่ ฤดูกาล รูปร่าง และสีผิว การดูแลรักษาเสื้อผ้าและ
เครื่องแต่งกายอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับชนิดของเสื้อผ้า การแต่งกายของประเทศอาเซียน การใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ตัดเย็บ การใช้จักรและการบํารุงรักษา หลักการวัดตัวและหลักการสร้างแบบตัดเสื้อผ้า การวางแบบ การ
ปฏิบัติการตัดเย็บเสื้อแขนสั้น กางเกงขาสั้น การคํานวณค่าใช้จ่ายเก่ียวกับต้นทุน 
 มีทักษะและเทคนิคการออกแบบ การสร้างแบบและการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี  สํารวจและวิเคราะห์ความ
ต้องการของตลาดในท้องถิ่น เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ในการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี  ดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองจักร 
จดบันทึกการปฏิบัติงาน  และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะ กระบวนการปฏิบัติ แสวงหาความรู้ 
วางแผน การปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยในการใช้ 
               มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ  ทํางานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์  มีนํ้าใจ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อยู่อย่างพอเพียง ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย  และมีจติ
สาธารณะ 

 
ตัวชี้วัด 
ง 1.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 ,  ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5 , ม.4-6/6 , ม.4-6/7,  
ง 4.1 ม.4-6/2 
รวมตัวชี้วัด  8  ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชพีฯ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
…………………………………………………………………………… 

รหัสวิชา ง 33101       ชื่อวิชา  การงานอาชีพ 5 
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผู้สอน   นางสาวพรพศิ   ชนะดวงใจ 
                                         
คาํอธิบายรายวิชา 

              ศึกษาองค์ความรู้ ของผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ คุณค่าความหมาย ประโยชน์ ประเภท เครื่องมือ
เครื่องใช้ของงานประดิษฐ์  งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย เช่น  งานใบตอง งานแกะสลัก งานมาลัย เทคนิค
กระบวนการ และบรรจุภัณฑ์สําหรับงานประดิษฐ์  เพ่ือให้มีความรู้มีความเข้าใจในวิธีการทํางานเพ่ือการ
ดํารงชีวิต สามารถสร้างงานประดิษฐ์อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ โดยการออกแบบได้อย่างเหมาะสม และสามารถ
สืบทอดงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยให้คงอยู่ 

           ใช้ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้เพ่ือการดํารงชีวิต การสํารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ 
บันทึกจัดกลุ่มข้อมูล การอภิปรายและนํามาปฏิบัติให้เกิดกระบวนการทักษะการจัดการในการทํางาน และมี
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันและอยู่อย่างพอเพียง 

           เกิดเจตคติที่ดีต่อการทํางาน มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากรในการทํางานอย่างคุ้มค่าและย่ังยืน เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด 
ง 1.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 ,  ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5 , ม.4-6/6 , ม.4-6/7 
รวมตัวชี้วัด  7  ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชพีฯ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
…………………………………………………………………………… 

รหัสวิชา ง 33102       ชื่อวิชา  การงานอาชีพ 6 
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผู้สอน   นางสาวพรพศิ   ชนะดวงใจ 
 
คําอธิบายรายวิชา               
 

ศึกษาองค์ความรู้ ของผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ คุณค่าความหมาย ประโยชน์ ประเภท เครื่องมือเคร่ืองใช้
ของงานประดิษฐ์  งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย เช่น  งานใบตอง งานแกะสลัก งานมาลัย เทคนิคกระบวนการ 
และบรรจุภัณฑ์สําหรับงานประดิษฐ์  เพ่ือให้มีความรู้มีความเข้าใจในวิธีการทํางานเพ่ือการดํารงชีวิต สามารถ
สร้างงานประดิษฐ์อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ โดยการออกแบบได้อย่างเหมาะสม และสามารถสืบทอดงาน
ประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยให้คงอยู่ 

           ใช้ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้เพ่ือการดํารงชีวิต การสํารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ 
บันทึกจัดกลุ่มข้อมูล การอภิปรายและนํามาปฏิบัติให้เกิดกระบวนการทักษะการจัดการในการทํางาน และมี
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันและอยู่อย่างพอเพียง 

           เกิดเจตคติที่ดีต่อการทํางาน มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากรในการทํางานอย่างคุ้มค่าและย่ังยืน เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
ตัวชี้วัด 

ง 1.1 ม 4-6/2, ม 4-6/3, ม 4-6/4, ม 4-6/5, ม 4-6/6, ม 4-6/7 
ง 4.1 ม 4-6/1, ม 4-6/2, ม 4-6/3, ม 4-6/4 
รวมตัวชี้วัด  10  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชพี 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
รหัสวิชา ง 32217 ชื่อวิชา งานแกะสลัก 1            
เวลาเรียน    4 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 2.0 หน่วยกิต เวลา 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้สอน   นางสาวพรพิศ   ชนะดวงใจ 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาองค์ความรู้งานแกะสลักผักและผลไม้ ความรู้พ้ืนฐานงานแกะสลัก หลักการ วิธีการแกะสลัก 
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่จําเป็นต่องานแกะสลัก หลักการเลือกผักผลไม้ที่ใช้ในงานแกะสลัก ขั้นตอนการแกะสลัก และ
การดูแลรักษาผลงานแกะสลัก เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการทํางานแกะสลักผักและผลไม้เพ่ือการ
ดํารงชีวิต สามารถสร้างงานแกะสลักผักและผลไม้อย่างมีความสร้างสรรค์ โดยการออกแบบอย่างเหมาะสม
สามารถสืบทอดงานแกะสลักผักและผลไม้ให้คงอยู่คู่ชาติไทยต่อไป 
 ใช้ทักษะการเรียนรู้เพ่ือการดํารงชีวิต เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานแกะสลักตกแต่งจานอาหารและการนํางาน
แกะสลักไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ ทําให้เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ในการทํางาน และมีทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา สามารถนําความรู้ไปปรบัใช้ในชีวิตประจําวันและอยู่อย่างพอเพียง 
 เกิดเจตคติที่ดีต่อการทํางาน มีคุณสมบัติของช่างแกะสลัก มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทํางาน 
มีจิตสํานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทํางานอย่างคุ้มค่าและย่ังยืน อย่างพอเพียง เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวด
ล้ม 

ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายประวัติความเป็นมา ความหมายของแกะสลัก 
 2. บอกวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการแกะสลักตลอดจนถึงการเลือกซื้อและเก็บรักษา 
 3. จําแนกประเภทของงานแกะสลักได้ 
 4. อธิบายลําดับขั้นตอนการแกะสลักผักผลไม้แต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง 

5. ปฏิบัติงานแกะสลักได้มีทักษะการแกะสลักอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 
6.มีจิตสํานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดคุ้มค่าในงาน 
แกะสลักเพ่ือการดํารงชีวิตและครอบครัว 
 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชพี 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
รหัสวิชา ง 32218 ชื่อวิชา งานแกะสลัก 2            
เวลาเรียน    4 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 2.0 หน่วยกิต เวลา 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้สอน   นางสาวพรพิศ   ชนะดวงใจ 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาองค์ความรู้งานแกะสลักผักและผลไม้ หลักการ วิธีการ การเลือกวัตถุดิบ รูปแบบของงานแกะสลัก 
ขั้นตอนการแกะสลัก การออกแบบสร้างสรรค์ประยุกต์ลวดลายงานแกะสลักกับผักและผลไม้ หลักการจัดผักและ
ผลไม้แกะสลัก   การคํานวณค่าใช้จ่าย  คุณค่าและประเมินผลการแกะสลัก  สามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน อย่างความสร้างสรรค์  
 โดยใช้กระบวนการการทํางาน กระบวนการสืบค้นแสวงหาความรู้ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด
วิเคราะห์  เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานแกะสลักในโอกาสต่าง ๆ ได้สวยงาม ทําให้เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ในการ
ทํางานที่ถูกวิธีและกระบวนการผลิตช้ินงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และมีทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 
สามารถสร้างสรรค์ผลงานแกะสลักสร้างงานสร้างอาชีพ สู่รายได้ 
   มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  กระตือรือร้น มีความมุ่งมั่น      ใน
การทํางานมีเจตคติที่ดี  สามารถทํางานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุขและนําทักษะปฏิบัติงานไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างคุ้มค่าและย่ังยืน 

ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ คุณค่าและประโยชน์ของงานแกะสลักได้ 
 2. อธิบายขั้นตอนการแกะสลักและหลักการจัดผักและผลไม้แกะสลักได้ 
 3. ปฏิบัติงานแกะสลักและจัดผัก ผลไม้แกะสลักได้สวยงามอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 
 4. สามารถคํานวณค่าใช้จ่ายและประเมินผลการแกะสลักได้ 

5. ใช้และเก็บรักษาอุปกรณ์ในงานแกะสลักได้ถูกวิธี  
6. มีวินัยและรับผิดชอบหลังจากการปฏิบัติงาน 
 

 รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………….....................................................……… 

 
รหัสวิชา ง 32225        ชื่อวิชา งานใบตองประยุกต์ 1     
เวลาเรียน  4 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 2.0 หน่วยกิต  เวลา  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้สอน   นางธันต์นิศา  จันทร์ดี                                                                                 
 
คําอธิบายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาเก่ียวกับ ศิลปะและวัฒนธรรมที่เก่ียวข้องกับงานใบตอง การเลือกดอกไม้ ใบไม้ที่ใช้ในงานใบตอง
ต่างๆ การใช้และบํารุงรักษาอุปกรณ์  การบรรจุ สําหรับจําหน่าย 
 ปฏิบัติงาน เตรียมวัสดุอุปกรณ์ การพับ กลีบใบตองแบบต่างๆ การทําบายศรีแบบต่างๆ การถักตะขาบ 
กรวยจีบ กรวยเกลี้ยง การคํานวณค่าใช้จ่าย กําหนดราคาค่าบริการ จัดจําหน่าย จดบันทึกการทํางาน ทําบัญชี
รายรับ – รายจ่ายและประเมินผล 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะเก่ียวกับงานใบตอง สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มี
ทักษะการจัดการ ทักษะการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน ใช้พลังงาน ทรัพยากร 
ในการทํางานอย่างคุ้มค่าและย่ังยืน เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีวินัย ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. บอกประวัติความเป็นมาของบายศรีแบบต่างๆ 
 2. อธิบายการเลือก และการเก็บรักษา ดอกไม้ ใบตอง วัสดุตกแต่งในงานใบตองประยุกต์ 
 3. ปฏิบัติ ขั้นตอน กระบวนการ ทําบายศรี และการตกแต่งได้ 
 5. เขียนคํานวณค่าใช้จ่าย กําหนดราคาจัดจําหน่าย และบริการ ทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
   และการจําหน่าย 

6. มีจิตสํานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดคุ้มค่าในงาน 
ใบตองเพ่ือการดํารงชีวิตและครอบครัว 

 
รวมทั้งหมด  6  ข้อ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………….....................................................……… 

 
รหัสวิชา ง 32226        ชื่อวิชา งานใบตองประยุกต์ 2     
เวลาเรียน  4 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 2.0 หน่วยกิต  เวลา  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้สอน   นางธันต์นิศา  จันทร์ดี                                        
 
คําอธิบายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาเก่ียวกับ ศิลปะและวัฒนธรรมที่เก่ียวข้องกับงานใบตอง การเลือกดอกไม้ ใบไม้ที่ใช้ในงานใบตอง
ต่าง ๆ การนําผ้ามาประยุกต์ใช้ และบํารุงรักษาอุปกรณ์  การนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 ปฏิบัติงาน เตรียมวัสดุอุปกรณ์ การพับ กลีบใบตองแบบต่าง ๆ การทําภาชนะใบตองแบบต่าง ๆ การ
ย้อมเจลาตินผ้า และการทํากระทงลอย การคํานวณค่าใช้จ่าย กําหนดราคาค่าบริการ จัดจําหน่าย จดบันทึกการ
ทํางาน ทําบัญชีรายรับ – รายจ่ายและประเมินผล 
 มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทํางานอย่างคุ้มค่าและย่ังยืน 
เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีวินัย ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. บอกวิธีการเลือก และการเก็บรักษา ดอกไม้ ใบตอง วัสดุตกแต่งในงานใบตองประยุกต์ 
 2. อธิบายวิธีการใช้และเก็บรักษาวัสดุ-อุปกรณ์ในงานใบตองประยุกต์ 
 3. อธิบายหลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการการทําภาชนะจากใบตองทําบายศรี และการ 
             ตกแต่ง 

4. ปฏิบัติ 
 5. คํานวณค่าใช้จ่าย กําหนดราคาจัดจําหน่าย และบริการ ทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
   และการจําหน่าย 

6. มีจิตสํานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดคุ้มค่าในงาน 
ใบตองเพ่ือการดํารงชีวิตและครอบครัว 

 
รวมทั้งหมด  6  ข้อ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
รหัสวิชา ง 32202        ชื่อวิชา   ขนมไทย 1    
เวลาเรียน  4 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 2.0 หน่วยกิต  เวลา  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้สอน   นางสาวนันทวัน พลูกําลัง  
 
คาํอธิบายรายวิชา (Course description) 

         ศึกษาความหมายความสําคัญ หลักการ วิธีการ ประวัติขนมไทย  ขั้นตอนการทําขนมไทย การเลือกใช้ การ
เก็บรักษา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําขนมไทย การเลือกซื้อ วัสดุ  อุปกรณ์ ในการทําขนมไทย การจัดตกแต่ง 
กวิธีการเก็บรักษาขนมไทยไว้ได้นานและถูกสุขลักษณะ 
        มีทักษะในการฝึกปฏิบัติการซื้อวัตถุดิบ   ใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้  การทําขนมไทยชนิดต่าง ๆจัด
ตกแต่ง บรรจุและเก็บรักษา  คํานวณค่าใช้จ่าย กําหนดราคาหรือค่าบริการ  จัดจําหน่าย  ทําบัญชีรายรับ-
รายจ่าย  มีกระบวนการทํางานแบบวงจรเดมมิ่ง (PDCA) จดบันทึกและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
         มีความมุ่งมั่นในการทํางาน ประหยัดพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  รักความเป็นไทย เห็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพ  มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปฏิบัติตนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายประวัติความเป็นมา ประโยชน์และความสําคัญของขนมไทยได้ 
2. บอกช่ือและขั้นตอนวิธีการของขนมไทยได้ 
3. วิเคราะห์งาน วางแผนการทํางาน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบและการปรับปรุงการทํางาน 
4. ปฏิบัติขนมไทยได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
5. คิดคํานวนต้นทุนการทําขนมไทยอย่างง่ายได้ 
6. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่าง

คุ้มค่าเพ่ือการดํารงชีวิต 
รวมทั้งหมด  6  ข้อ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา                      ขนมไทย 2 รหัสวิชา ง 32207    
เวลาเรียน  4 ชั่วโมง/สัปดาห์    จํานวน 2.0 หน่วยกิต  เวลา  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พื้นฐาน    เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้สอน   นางสาวนันทวัน พลูกําลัง  
 

คําอธิบายรายวิชา (Course description) 
ศึกษาความหมายของขนมไทยและขนมไทยในวรรณคดี ประเภท การเลือกวัตถุดิบ การใช้อุปกรณ์

ตลอดจนการเก็บรักษา การคํานวณราคาจําหน่าย  และการวางแผนการจัดการ 
        ฝึกทักษะการช่ัง  การตวง  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องเหมาะสม ปฏิบัติการซื้อวัตถุดิบในการทําขนม
ไทยชนิดต่าง ๆ จัดตกแต่ง บรรจุและเก็บรักษา  คํานวณค่าใช้จ่าย กําหนดราคาหรือค่าบริการ จัดจําหน่าย  ทํา
บัญชีรายรับ-รายจ่าย  มีกระบวนการทํางานแบบวงจรเดมมิ่ง (PDCA) จดบันทึกและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
         เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการทําขนมไทย และ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่าง
มีสันติสุขในความเป็นไทยและสังคมโลก มีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่รู้รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายเทคนิคการทําขนมไทยได้ 
2. อธิบายการเลือกซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทําขนมไทยได้ 
3. ปฏิบัติตกแต่งจานขนมไทยให้สวยงามได้ 
4. วิเคราะห์งาน วางแผนการทํางาน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบและการปรับปรุงการทํางาน 
5. คิดคํานวนต้นทุน-ราคาจําหน่าย ทําขนมไทยอย่างง่ายได้ 
6. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่าง

คุ้มค่าเพ่ือการดํารงชีวิต 
รวมทั้งหมด 6 ข้อ 
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คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์     

 

ชื่อวิชา     ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  รหัสวิชา อ 21101  
เวลาเรียน  3  ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.5 หน่วยกิต   จํานวน   60  ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน    ครูภควัฒน์  สขุอนันต์, ครูยุวันดาสทีาหาร,  
   ครูดวงพร  กนกนัครา และ Mrs. Elizabeth  Lamprea 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 

ศึกษาการอ่านออกเสียงข้อความ นิทาน บทร้อยกรอง บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลําดับคําตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย ปฏิบัติตามและใช้คําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนํา คําช้ีแจง พูดและเขียนบรรยาย สรุปใจความสําคัญที่ได้
จากการวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นเรื่องเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์
ใกล้ตัวในความสนใจ อันได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและผู้อ่ืน  สัตว์เลี้ยงที่เป็นที่นิยมของเจ้าของ
ภาษา การบรรยายลักษณะของบุคคล อาหารไทยและอาหารนานาชาติ กิจกรรมในวันสุดสัปดาห์ วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาและของไทย และจุดสําคัญของเมือง บุคคลที่น่ายกย่อง / ช่ืนชม เป็นต้น 

โดยระบุและเลือกข้อมูล ประโยค ข้อความ บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้นและตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรือ
อ่าน ค้นคว้า รวบรวม สรุปข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน เปรียบเทียบประเพณี งานเทศกาล งานฉลอง วันสําคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม โดยการฝึกทักษะจนสามารถสื่อสารด้วยภาษา นํ้าเสียง 
และกริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม ทั้งในสถานการณ์จําลองอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ  
 รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สามารถทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่
หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเน้ือหาและทักษะที่ต้องการวัด เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจ 
สามารถนําไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้  เห็นคุณค่าของการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 
มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทํางาน  รักความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะ สามารถสื่อสารได้ 2 ภาษาตามวัย 
 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด   
ต 1.1  ม1/1 , ม1/2 , ม1/3 , ม1/4    
ต 1.2  ม1/1 , ม1/2 , ม1/3 , ม1/4 , ม1/5   
ต 1.3  ม1/1 , ม1/2 , ม1/3 
ต 2.1  ม1/1 , ม1/2 , ม1/3     
ต 2.2  ม1/1 , ม1/2   
ต 3.1  ม1/1  
ต 4.1  ม1/1      
ต 4.2  ม1/1          รวม 20 ตัวชี้วัด   
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ 

 

ชื่อวิชา     ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  รหัสวิชา อ 21102  
เวลาเรียน  3  ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.5 หน่วยกิต   จํานวน   60  ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน    ครูภควัฒน์  สขุอนันต์, ครูยุวันดาสทีาหาร,  
   ครูดวงพร  กนกนัครา และ Mrs. Elizabeth  Lamprea 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 
 ศึกษาการอ่านออกเสียงข้อความ นิทาน บทร้อยกรอง บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่าง  ๆการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลําดับคําตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
ปฏิบัติตามและใช้คําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนํา คําช้ีแจง พูดและเขียนบรรยาย สรุปใจความสําคัญที่ได้จากการวิเคราะห์ แสดง
ความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์ใกล้ตัวในความสนใจ อันได้แก่ 
กีฬา การทํากิจกรรมต่าง  ๆในบ้าน งานสถาปัตยกรรมไทย การเดินทางและการขนส่งสาธารณะ การเชิญและการตอบรับการ
เชิญ เก่ียวกับการเฉลิมฉลองเทศกาลของเจ้าของภาษาและของไทย เป็นต้น 
 โดยระบุและเลือกข้อมูล ประโยค ข้อความ บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้นและตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน 
ค้นคว้า รวบรวม สรุปข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน เปรียบเทียบประเพณี งานเทศกาล งานฉลอง วันสําคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าร่วม
และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม โดยการฝึกทักษะจนสามารถสื่อสารด้วยภาษา นํ้าเสียง และกริยาท่าทางสุภาพ
เหมาะสม ทั้งในสถานการณ์จําลองอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ  
 รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สามารถทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความ
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตาม
สภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเน้ือหาและทักษะที่ต้องการวัด เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจ สามารถนําไปใช้ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้  เห็นคุณค่าของการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน มีความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทํางาน  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถ
สื่อสารได้ 2 ภาษาตามวัย 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด   
 ต 1.1  ม1/1 , ม1/2 , ม1/3 , ม1/4    
 ต 1.2  ม1/1 , ม1/2 , ม1/3 , ม1/4 , ม1/5   
 ต 1.3  ม1/1 , ม1/2 , ม1/3 
 ต 2.1  ม1/1 , ม1/2 , ม1/3     
 ต 2.2  ม1/1 , ม1/2   
 ต 3.1  ม1/1  
 ต 4.1  ม1/1      
 ต 4.2  ม1/1  
รวม 20 ตัวชี้วัด    
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3    รหัสวิชา อ 22101    
เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.5 หน่วยกิต เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้สอน   ครูสุวิมล  ระดาบุตร,  ครูภาวิณี  แถบหอม,  ครูจุสิตา  สุโคตรพรหมมี 
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  

ศึกษาเก่ียวกับเร่ืองในชีวิตประจําวัน อันได้แก่ ประเภทของภาพยนตร์  รายการทีวี ความรู้สึกใน
สถานการณ์ต่างๆ กิจกรรมและแผนการที่จะทําในวันหยุด บุคคลสําคัญทางประวัติศาสตร์ไทยและต่างประเทศ 
เหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในอดีต บุคลิกลักษณะของบุคคลสําคัญและบุคคลที่รู้จัก การใช้จ่ายเงิน รวมท้ังการซื้อ
และขายสินค้าต่างๆ โดยการระบุ/ จับคู่คําศัพท์ เขียนประโยคสั้นๆ พูด/เขียนบรรยายพร้อมบอกเหตุผลสั้นๆ 
ประกอบ 

พูดสนทนาถามตอบหรือพูดบรรยายเพ่ือถามและให้ข้อมูลต่างๆ ฟังบทสัมภาษณ์หรือบทสนทนาตอบคําถาม
พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ นําเสนอรายงานในชั้นเรียน ใช้คําถาม แสดงบทบาทสมมติ ใช้เกมจําลอง
สถานการณ์  ระดมความคิด  แก้ปัญหา  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ   และนํา
ประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะและกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ใน
ชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ 

รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ สามารถทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความ
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการท่ี
หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเน้ือหาและทักษะที่ต้องการวัด เพ่ือให้เกิดความรู้และความ
เข้าใจ สามารถนําไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้  เห็นคุณค่าของการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวัน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการ
ทํางาน  รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

ต1.1  ม.2/1-ม.2/4  ต1.2  ม.2/1-ม.2/5  ต1.3  ม.2/1-ม.2/3    
ต2.1  ม.2/1-ม.2/3   ต2.2  ม.2/1-ม.2/2  
ต3.1  ม.2/1  
ต4.1  ม.2/1    ต4.2  ม.2/1-ม.2/2  
รวม 21   
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 

………………………………………………………………………………… 
 

ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4    รหัสวิชา อ 22102    
เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้สอน   ครูสุวิมล  ระดาบุตร,  ครูภาวิณี  แถบหอม,  ครูจุสิตา  สุโคตรพรหมมี 
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
ศึกษาเก่ียวกับเรื่องในชีวิตประจําวัน อันได้แก่  อาชีพการงานต่างๆ การเขียนจดหมาย บทกวีประเภท

ต่างๆ  กิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีในโรงเรียน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  กิจกรรมที่ช่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญประเทศไทย การเขียนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์โดยการระบุ/ จับคู่คําศัพท์ เขียนประโยคส้ันๆ พูด/เขียนบรรยายพร้อมบอกเหตุผลสั้นๆ ประกอบ 

พูดสนทนาถามตอบหรือพูดบรรยายเพ่ือถามและให้ข้อมูลต่างๆ ฟังบทสัมภาษณ์หรือบทสนทนาตอบคําถาม
พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ นําเสนอรายงานในชั้นเรียน ใช้คําถาม แสดงบทบาทสมมติ ใช้เกมจําลอง
สถานการณ์  ระดมความคิด  แก้ปัญหา  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ   และนํา
ประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะและกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ใน
ชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ 

รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ สามารถทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความ
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการท่ี
หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเน้ือหาและทักษะที่ต้องการวัด เพ่ือให้เกิดความรู้และความ
เข้าใจ สามารถนําไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้  เห็นคุณค่าของการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวัน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการ
ทํางาน  รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

ต1.1  ม.2/1-ม.2/4  ต1.2  ม.2/1-ม.2/5  ต1.3  ม.2/1-ม.2/3    
ต2.1  ม.2/1-ม.2/3   ต2.2  ม.2/1-ม.2/2  
ต3.1  ม.2/1  
ต4.1  ม.2/1    ต4.2  ม.2/1-ม.2/2  
 
รวม 21 ตัวชี้วัด 
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์    ปีการศึกษา 2563 
รายวิชา   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหสั  อ 23101       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   จํานวน   60  ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด   
 ต 1.1  ม. 3/1, ม. 3/2 
 ต 1.2 ม. 3/1, ม. 3/3, ม. 3/4 
 ต 1.3 ม. 3/1 
 ต 2.1 ม. 3/1, ม. 3/2, ม. 3/3 
 ต 2.2 ม. 3/1 
 ต 4.1 ม. 3/1 
 ต 4.2 ม. 3/2 
 
ตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษ   
 1.ปฏิบัติตามคําขอร้อง  คําแนะนํา  คําช้ีแจง และคําอธิบายที่ฟังและอ่าน 
      2. อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว โฆษณา บทร้อยกรองสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน  
 3. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเอง 
 4. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
 5. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟังหรือ
อ่านอย่างเหมาะสม 
     6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว / เหตุการณ์ / เรื่อง / ประเด็นต่างๆ ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม  
 7. เลือกใช้ภาษา นํ้าเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคม และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
           8. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา 
 9. เข้าร่วม / จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
 10. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ 
และการลําดับคําตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
 11. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม 
 12. เผยแพร่ / ประชาสมัพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาต่างประเทศ 
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คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
 ศึกษาการอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ตามหลักการอ่าน เปรียบเทียบ
และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  และการลําดับคําตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย   ปฏิบัติตามคําขอร้อง คําแนะนํา คําช้ีแจง และ
คําอธิบายที่ฟังและอ่านในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม   โดยใช้กระบวนการพูดและเขียนบรรยายขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ แสดงความต้องการ เสนอ
และให้ความช่วยเหลือ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นและแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าวเหตุการณ์ในประชาคมอาเซียน โดยเลือกใช้ภาษา  นํ้าเสียง และกิริยา
ท่าทาง สุภาพเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม   และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบายเก่ียวกับ
ชีวิตความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา ตามความสนใจ เพ่ือช่วยให้สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีเจตคติที่ดี
ต่อภาษาอังกฤษ 
 
วัตถุประสงค์รายวิชา 
 1.  มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน  และการเขียนภาษาอังกฤษได้อย่าง
เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์และนําไปประยุกต์ใช้ในความชีวิตประจําวัน 
 2.  มีทักษะในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ จําแนกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้อย่างสร้างสรรค์และ
มีวิจารณญาณ เช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนและใช้ภาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 3.  เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตามคุณลักษณะที่กําหนดไว้ตามหลักสูตรในแต่ละช่วงวัย ตามจุดเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
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ประมวลรายวิช (Course Syllabus) 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ    ปีการศึกษา 2563 
รายวิชา   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหสั  อ 23102       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   จํานวน   60  ชั่วโมง/ภาคเรียน

 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด   
 ต 1.1 ม. 3/3  ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่
ฟังหรืออ่าน 
 ต 1.1 ม. 3/4  เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ   
 ต 1.2 ม. 3/2 ใช้คําขอร้อง ให้คําแนะนํา  คําช้ีแจง และคําอธิบายอย่างเหมาะสม  
 ต 1.2 ม .  3/5  พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆ  กิจกรรมประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 
 ต 1.3  ม. 3/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่างๆ 
ที่อยู่ในความสนใจ ของสังคม  
 ต 1.3 ม. 3/2 พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/
เหตุการณ์/ สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
 ต 1.3  ม. 3/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมประสบการณ์  และเหตุการณ์พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลประกอบ 
 ต 2.2 ม. 3/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค 
ชนิดต่างๆ  และ การลําดับคํา ตามโครงสร้างประโยค ของ ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
 ต 3.1  ม. 3/1 ค้นคว้า  รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริง ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
จากแหล่งเรียนรู้และนําเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
 ต 4.2 ม. 3/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ
และแหล่ง การเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 
ตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษ   
 1.ปฏิบัติตามคําขอร้อง  คําแนะนํา  คําช้ีแจง และคําอธิบายที่ฟังและอ่าน 
      2. อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว โฆษณา บทร้อยกรองสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน  
 3. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเอง 
 4. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
 5. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟังหรือ
อ่านอย่างเหมาะสม 
     6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว / เหตุการณ์ / เรื่อง / ประเด็นต่างๆ ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม  
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 7. เลือกใช้ภาษา นํ้าเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคม และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
 8. อธิบายเก่ียวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา 
 9. เข้าร่วม / จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
 10. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ 
และการลําดับคําตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
 11. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม 
 12. เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาต่างประเทศ 
 
คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
 ศึกษาการใช้ภาษาสื่อสารเพ่ือบรรยายความรู้สึก การให้คําแนะนํา คําช้ีแจง และคําอธิบาย  การแสดง
ความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าวเหตุการณ์ประเด็นต่างๆ ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม  พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม  โดยใช้กระบวนการเปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  และการลําดับคําตามโครงสร้างประโยค
ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย   ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสําคัญ  รายละเอียด สนับสนุน และเขียนสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความท่ีฟังหรืออ่าน  ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ทั้ง
ยังเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา ประชาคมอาเซียนกับของไทย และนําไปใช้อย่างสุภาพเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์รายวิชา 
1.  มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน  และการเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับ
โอกาสและสถานการณ์และนําไปประยุกต์ใช้ในความชีวิตประจําวัน 
2.  มีทักษะในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ จําแนกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้อย่างสร้างสรรค์และ
มีวิจารณญาณ เช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนและใช้ภาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
3.  เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตามคุณลักษณะที่กําหนดไว้ตามหลักสูตรในแต่ละช่วงวัย ตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
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คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา    ภาษาอังกฤษกับการแสดง (Role Play and Drama) รหัส  อ 21203  
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน     นางสาวยุวันดา  จึงร่วมเจรญิกิจ 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 
 รายวิชาน้ีมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะการพูด การสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่
หลากหลายผ่านการแสดงละคร บทบาทสมมุติ  เพลงและกิจกรรมต่าง ๆ การฝึกภาษาในสถานการณ์ต่างๆ จะ
ช่วยเพ่ิมพูนความม่ันใจในการใช้ภาษาด้านการพูดของผู้เรียน อีกทั้งผู้เรียนยังได้ฝึกทักษะการฟังจากกิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเพลงและภาพยนตร์ มีการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน จัดการเรียนรู้
โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา เช่น ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ตลอดจนนําความรู้ความคิดและทักษะกระบวนการไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และนําไปใช้อย่างสร้างสรรค์ใน
ชีวิตประจําวัน 
 รวมท้ังมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรับผิดชอบ มีความเพียร
พยายาม และมีวิจารณญาณ ใช้การวัดผลและการประเมินผลอย่างหลากหลาย และประเมินตามสภาพความเป็น
จริงครอบคลุมทักษะทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู ้
 1.  เพ่ือเพ่ิมพูนความม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 2.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คําศัพท์ต่างๆ จากเพลงและภาพยนตร์  
 3.  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จําลอง ฝึกการพูดและการออกเสียงให้เสมือนกับเจ้าของภาษาอย่าง 
 เป็นธรรมชาติ 
 4.  เลือกใช้ภาษา นํ้าเสียงกริยาท่าทางเหมาะกับบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาททางสังคม และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 5.  กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ทํางานร่วมกันกับผู้อ่ืนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
 
รวม 5 ตัวชี้วัด 
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายนฎ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 

…………………………………………………………………………………  
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พดู 1  รหัสวิชา อ21209  
เวลาเรียน     2 ชั่วโมง/สปัดาห์ จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน   
สถานภาพรายวิชา    พื้นฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ผู้สอน    Ms. Ariadna Felipe  
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)   
This Mattayom English course focuses on communicative English skills, whereby the 

students use  the target language in authentic communicative situations. The course is built 
around authentic language  situations (in accordance with the CEFR), with learning outcomes 
that are focused on meaningful language  use. A range of pedagogical methods will be used 
and the learners will be presented with material in a  variety of ways, such as video, 
multimedia activities and project based learning. Lessons will be student centred with 
interactive activities to provide engaging language input and opportunities for the students 
to  practice and use the target language authentically.  
ผลการเรียนรู้  
 1.  Understand of any capacity to interpret what has been heard and read from various from 
various  types of media, and ability to express opinions with proper reasoning.  
 2.  Endow with language communication skills for exchange of data and information; efficient 
expression  of feelings and opinions.  
 3.  Have an ability of present date, information, concepts and views about various matters 
through  speaking and writing.  
 4. Appreciate of the relationship between language and culture of native speakers and capacity 
for use  of language appropriate to occasions/ places.  
 5. Appreciate of similarities and differences between language and culture of native and Thai 
speakers,  and capacity for accurate and appropriate use of language.  
 6.  Use foreign languages to link knowledge with other learning areas, as foundation for 
further  development and to seek knowledge and widen one’s world view.  
 7. Have an ability to use foreign languages in various situations in school, community and society. 
 8.  Use foreign languages as basic tools for further education, livelihood and exchange of 
learning with  the world community.   
รวม 8 ผลการเรียนรู้  
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายนฎ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พดู 2  รหัสวิชา อ21210  
เวลาเรียน   2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน   
สถานภาพรายวิชา    พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ผู้สอน    Ms. Ariadna Felipe  
คําอธบิายรายวิชา (Course description)   

This Mattayom English course focuses on communicative English skills, whereby the 
students use  the target language in authentic communicative situations.  The course is built 
around authentic language  situations ( in accordance with the CEFR) , with learning outcomes 
that are focused on meaningful language  use.  A range of pedagogical methods will be used 
and the learners will be presented with material in a  variety of ways, such as video, multimedia 
activities and project based learning. Lessons will be student centred with interactive activities 
to provide engaging language input and opportunities for the students to  practice and use the 
target language authentically.  
ผลการเรียนรู้  
 1.  Understand of any capacity to interpret what has been heard and read from various from 
various  types of media, and ability to express opinions with proper reasoning.  
 2.  Endow with language communication skills for exchange of data and information; efficient 
expression  of feelings and opinions.  
 3.  Have an ability of present date, information, concepts and views about various matters 
through  speaking and writing.  
 4. Appreciate of the relationship between language and culture of native speakers and capacity 
for use  of language appropriate to occasions/ places.  
 5. Appreciate of similarities and differences between language and culture of native and Thai 
speakers,  and capacity for accurate and appropriate use of language.  
 6.  Use foreign languages to link knowledge with other learning areas, as foundation for 
further  development and to seek knowledge and widen one’s world view.  
 7. Have an ability to use foreign languages in various situations in school, community and society. 
 8.  Use foreign languages as basic tools for further education, livelihood and exchange of 
learning with  the world community.   
รวม 8 ผลการเรียนรู้  
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  English for Communication 1   รหัสวิชา อ21201    
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน   Mr. Martin Leo Harris 
 

Course Description 
This Mattayom English course focuses on communicative English skills, whereby the students 
use the target language in authentic communicative situations.  The course is built around 
authentic language situations ( in accordance with the CEFR) , with learning outcomes that are 
focused on meaningful language use.   A range of pedagogical methods will be used and the 
learners will be presented with material in a variety of ways, such as video, multimedia activities 
and project based learning. Lessons will be student-centred with interactive activities to provide 
engaging language input and opportunities for the students to practice and use the target 
language authentically. 
 
The course is planned for Mattayom 1 – 3 students studying in the regular program, based on 
students studying two lessons per week for two twenty week semesters. The course will utilise 
course books from Siam’s Mattayom 1-3 Communicative English curriculum. 
 

Student Assessment 
The student assessment program for this course will focus heavily on assessing the students’ 
English communication skills. There will be a combination of formative speaking assessments, 
listening assessments, projects/presentations as well as formal midterm and final 
examinations.  
 

MOE Standards 
Strand 1 – Language for Communication  

F1.1 – Understanding of any capacity to interpret what has been heard and read from various 
from various types of media, and ability to express opinions with proper reasoning. 
F1.2 – Endowment with language communication skills for exchange of data and information; 
efficient expression of feelings and opinions. 
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F1.3 – Ability of present date, information, concepts and views about various matters through 
speaking and writing. 

 
 
Strand 2 – Language & Culture 

F2.1 – Appreciation of the relationship between language and culture of native speakers and 
capacity for use of language appropriate to occasions places. 
F2. 2 –  Appreciation of similarities and differences between language and culture of native 
and Thai speakers, and capacity for accurate and appropriate use of language. 

 
Strand 3 – Language & Relationship with Other Learning Areas 

F3.1 – Usage of foreign languages to link knowledge with other learning areas, as foundation 
for further development and to seek knowledge and widen one’s world view. 

 
Strand 4 – Language & Relationship with Community and the World 

F4.1 – Ability to use foreign languages in various situations in school, community and society. 
F4.2 – Usage of foreign languages as basic tools for further education, livelihood and exchange 
of learning with the world community.  
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  English for Communication 2   รหัสวิชา อ21202    

เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 0.5 หน่วยกิต  เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ผู้สอน   Mr. Martin Leo Harris  
 

Course Description 
This Mattayom English course focuses on communicative English skills, whereby the students 
use the target language in authentic communicative situations.  The course is built around 
authentic language situations ( in accordance with the CEFR) , with learning outcomes that are 
focused on meaningful language use.   A range of pedagogical methods will be used and the 
learners will be presented with material in a variety of ways, such as video, multimedia activities 
and project based learning. Lessons will be student-centred with interactive activities to provide 
engaging language input and opportunities for the students to practice and use the target 
language authentically. 
 
The course is planned for Mattayom 1 –  3 students studying in the regular program, based on 
students studying two lessons per week for two twenty week semesters. The course will utilise 
course books from Siam’s Mattayom 1-3 Communicative English curriculum. 
 

Student Assessment 
The student assessment program for this course will focus heavily on assessing the students’ 
English communication skills.  There will be a combination of formative speaking assessments, 
listening assessments, projects/presentations as well as formal midterm and final examinations.  
 

MOE Standards 
Strand 1 – Language for Communication  
F1. 1 –  Understanding of any capacity to interpret what has been heard and read from various 
from various types of media, and ability to express opinions with proper reasoning. 
F1. 2 –  Endowment with language communication skills for exchange of data and information; 
efficient expression of feelings and opinions. 
F1. 3 –  Ability of present date, information, concepts and views about various matters through 
speaking and writing. 
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Strand 2 – Language & Culture 
F2. 1 –  Appreciation of the relationship between language and culture of native speakers and 
capacity for use of language appropriate to occasions places. 
F2. 2 –  Appreciation of similarities and differences between language and culture of native and 
Thai speakers, and capacity for accurate and appropriate use of language. 
 
Strand 3 – Language & Relationship with Other Learning Areas 
F3.1 – Usage of foreign languages to link knowledge with other learning areas, as foundation for 
further development and to seek knowledge and widen one’s world view. 
 
Strand 4 – Language & Relationship with Community and the World 
F4.1 – Ability to use foreign languages in various situations in school, community and society. 
F4.2 – Usage of foreign languages as basic tools for further education, livelihood and exchange 
of learning with the world community.  
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  English for Communication 3  รหัสวิชา อ22201    
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้สอน   Mr. Roberto Loretti and Mr. Peter Troy 
 

Course Description 
This Mattayom English course focuses on communicative English skills, whereby the students 
use the target language in authentic communicative situations.  The course is built around 
authentic language situations ( in accordance with the CEFR) , with learning outcomes that are 
focused on meaningful language use.   A range of pedagogical methods will be used and the 
learners will be presented with material in a variety of ways, such as video, multimedia activities 
and project based learning. Lessons will be student-centred with interactive activities to provide 
engaging language input and opportunities for the students to practice and use the target 
language authentically. 
 
The course is planned for Mattayom 1 –  3 students studying in the regular program, based on 
students studying two lessons per week for two twenty week semesters. The course will utilise 
course books from Siam’s Mattayom 1-3 Communicative English curriculum. 
 

Student Assessment 
The student assessment program for this course will focus heavily on assessing the students’ 
English communication skills.  There will be a combination of formative speaking assessments, 
listening assessments, projects/presentations as well as formal midterm and final examinations.  
 

MOE Standards 
Strand 1 – Language for Communication  
F1. 1 –  Understanding of any capacity to interpret what has been heard and read from various 
from various types of media, and ability to express opinions with proper reasoning. 
F1. 2 –  Endowment with language communication skills for exchange of data and information; 
efficient expression of feelings and opinions. 
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F1. 3 –  Ability of present date, information, concepts and views about various matters through 
speaking and writing. 
 
 
Strand 2 – Language & Culture 
F2. 1 –  Appreciation of the relationship between language and culture of native speakers and 
capacity for use of language appropriate to occasions places. 
F2. 2 –  Appreciation of similarities and differences between language and culture of native and 
Thai speakers, and capacity for accurate and appropriate use of language. 
 
Strand 3 – Language & Relationship with Other Learning Areas 
F3.1 – Usage of foreign languages to link knowledge with other learning areas, as foundation for 
further development and to seek knowledge and widen one’s world view. 
 
Strand 4 – Language & Relationship with Community and the World 
F4.1 – Ability to use foreign languages in various situations in school, community and society. 
F4.2 – Usage of foreign languages as basic tools for further education, livelihood and exchange 
of learning with the world community. 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  English for Communication 4  รหัสวิชา อ22202   
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้สอน   Mr. Roberto Loretti and Mr. Peter Troy 
 

Course Description 
This Mattayom English course focuses on communicative English skills, whereby the students 
use the target language in authentic communicative situations.  The course is built around 
authentic language situations ( in accordance with the CEFR) , with learning outcomes that are 
focused on meaningful language use.   A range of pedagogical methods will be used and the 
learners will be presented with material in a variety of ways, such as video, multimedia activities 
and project based learning. Lessons will be student-centred with interactive activities to provide 
engaging language input and opportunities for the students to practice and use the target 
language authentically. 
 
The course is planned for Mattayom 1 –  3 students studying in the regular program, based on 
students studying two lessons per week for two twenty week semesters. The course will utilise 
course books from Siam’s Mattayom 1-3 Communicative English curriculum. 
 

Student Assessment 
The student assessment program for this course will focus heavily on assessing the students’ 
English communication skills.  There will be a combination of formative speaking assessments, 
listening assessments, projects/presentations as well as formal midterm and final examinations.  
 

MOE Standards 
Strand 1 – Language for Communication  
F1. 1 –  Understanding of any capacity to interpret what has been heard and read from various 
from various types of media, and ability to express opinions with proper reasoning. 
F1. 2 –  Endowment with language communication skills for exchange of data and information; 
efficient expression of feelings and opinions. 
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F1. 3 –  Ability of present date, information, concepts and views about various matters through 
speaking and writing. 
 
Strand 2 – Language & Culture 
F2. 1 –  Appreciation of the relationship between language and culture of native speakers and 
capacity for use of language appropriate to occasions places. 
F2. 2 –  Appreciation of similarities and differences between language and culture of native and 
Thai speakers, and capacity for accurate and appropriate use of language. 
 
Strand 3 – Language & Relationship with Other Learning Areas 
F3.1 – Usage of foreign languages to link knowledge with other learning areas, as foundation for 
further development and to seek knowledge and widen one’s world view. 
 
Strand 4 – Language & Relationship with Community and the World 
F4.1 – Ability to use foreign languages in various situations in school, community and society. 
F4.2 – Usage of foreign languages as basic tools for further education, livelihood and exchange 
of learning with the world community. 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  English for Communication 5 รหัสวิชา อ23201    
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน   Mr. Gordon Banning and Mr. Stewart Homeyard  
 

Course Description 
This Mattayom English course focuses on communicative English skills, whereby the students 
use the target language in authentic communicative situations.  The course is built around 
authentic language situations ( in accordance with the CEFR) , with learning outcomes that are 
focused on meaningful language use.   A range of pedagogical methods will be used and the 
learners will be presented with material in a variety of ways, such as video, multimedia activities 
and project based learning. Lessons will be student-centred with interactive activities to provide 
engaging language input and opportunities for the students to practice and use the target 
language authentically. 
 
The course is planned for Mattayom 1 –  3 students studying in the regular program, based on 
students studying two lessons per week for two twenty week semesters. The course will utilise 
course books from Siam’s Mattayom 1-3 Communicative English curriculum. 
 

Student Assessment 
The student assessment program for this course will focus heavily on assessing the students’ 
English communication skills.  There will be a combination of formative speaking assessments, 
listening assessments, projects/presentations as well as formal midterm and final examinations.  
 

MOE Standards 
Strand 1 – Language for Communication  
F1. 1 –  Understanding of any capacity to interpret what has been heard and read from various 
from various types of media, and ability to express opinions with proper reasoning. 
F1. 2 –  Endowment with language communication skills for exchange of data and information; 
efficient expression of feelings and opinions. 
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F1. 3 –  Ability of present date, information, concepts and views about various matters through 
speaking and writing. 
 
 
Strand 2 – Language & Culture 
F2. 1 –  Appreciation of the relationship between language and culture of native speakers and 
capacity for use of language appropriate to occasions places. 
F2. 2 –  Appreciation of similarities and differences between language and culture of native and 
Thai speakers, and capacity for accurate and appropriate use of language. 
 
Strand 3 – Language & Relationship with Other Learning Areas 
F3.1 – Usage of foreign languages to link knowledge with other learning areas, as foundation for 
further development and to seek knowledge and widen one’s world view. 
 
Strand 4 – Language & Relationship with Community and the World 
F4.1 – Ability to use foreign languages in various situations in school, community and society. 
F4.2 – Usage of foreign languages as basic tools for further education, livelihood and exchange 
of learning with the world community.  
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  English for Communication 6  รหัสวิชา อ23202    
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน   Mr. Gordon Banning and Mr. Stewart Homeyard 
 

Course Description 
This Mattayom English course focuses on communicative English skills, whereby the students 
use the target language in authentic communicative situations.  The course is built around 
authentic language situations ( in accordance with the CEFR) , with learning outcomes that are 
focused on meaningful language use.   A range of pedagogical methods will be used and the 
learners will be presented with material in a variety of ways, such as video, multimedia activities 
and project based learning. Lessons will be student-centred with interactive activities to provide 
engaging language input and opportunities for the students to practice and use the target 
language authentically. 
 
The course is planned for Mattayom 1 –  3 students studying in the regular program, based on 
students studying two lessons per week for two twenty week semesters. The course will utilise 
course books from Siam’s Mattayom 1-3 Communicative English curriculum. 
 

Student Assessment 
The student assessment program for this course will focus heavily on assessing the students’ 
English communication skills.  There will be a combination of formative speaking assessments, 
listening assessments, projects/presentations as well as formal midterm and final examinations.  
 

MOE Standards 
Strand 1 – Language for Communication  
F1. 1 –  Understanding of any capacity to interpret what has been heard and read from various 
from various types of media, and ability to express opinions with proper reasoning. 
F1. 2 –  Endowment with language communication skills for exchange of data and information; 
efficient expression of feelings and opinions. 
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F1. 3 –  Ability of present date, information, concepts and views about various matters through 
speaking and writing. 
 
Strand 2 – Language & Culture 
F2. 1 –  Appreciation of the relationship between language and culture of native speakers and 
capacity for use of language appropriate to occasions places. 
F2. 2 –  Appreciation of similarities and differences between language and culture of native and 
Thai speakers, and capacity for accurate and appropriate use of language. 
 
Strand 3 – Language & Relationship with Other Learning Areas 
F3.1 – Usage of foreign languages to link knowledge with other learning areas, as foundation for 
further development and to seek knowledge and widen one’s world view. 
 
Strand 4 – Language & Relationship with Community and the World 
F4.1 – Ability to use foreign languages in various situations in school, community and society. 
F4.2 – Usage of foreign languages as basic tools for further education, livelihood and exchange 
of learning with the world community.  
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายนฎ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา      อังกฤษรอบรู้ 1 รหัสวิชา อ 23203  
เวลาเรียน   2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1 หน่วยกิต  เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน   
สถานภาพรายวิชา    พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ผู้สอน    นายปฏิพัทธ์ ศรีโชติ   
 
คําอธิบายรายวิชา (Course description)   
 ฝึกทักษะการอ่านเพ่ือจับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ จากเร่ืองประเภทสารและบันเทิง คดี 
ฝึกทักษะการพูดและเขียนเพ่ือขอ และให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่าง ประกอบ 
เก่ียวกับเรื่องต่างๆ เช่นการสรุปข่าว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และ ระดับประเทศได้
อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  และนอกห้องเรียน 
รวมถึงการใช้ความรู้ทางภาษาในการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น แหล่งข้อมูล
สารสนเทศ และห้องสมุด เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีจารณญาณ โดยการต้ัง
คําถามและให้ เหตุผล ตลอดจนเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อ
ความหมาย  ในสถานการณ์ได้อย่างคล่องแคล่ว  
 มีความมุ่งมั่นในการทํางาน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็น 
ไทย ภูมิใจและรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ ภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน  
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
 1. จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่านเร่ืองที่เป็นสารคดี 
และบันเทิงคดี  
 2. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องต่างๆ ข่าว เหตุการณ์ที่อ่าน
อย่าง เหมาะสม  
 3. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับเหตุการณ์ในท้องถิ่น และสังคม  
 4. ใช้ภาษาสื่อสารในห้องเรียนและสถานศึกษา  
 5. ใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้า สืบค้น สรุป และแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับข้อมูลที่ได้จากแหล่ง
เรียนรู้ ต่างๆ  
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
โรงเรียนสายนฎ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  

…………………………………………………………………………………  

ชื่อวิชา   อังกฤษรอบรู้ 2      รหัสวิชา อ 23204  
เวลาเรียน         2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จ้านวน 1 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน   
สถานภาพรายวิชา   � พืน้ฐาน � เพิม่เติม  
ระดับชัน้               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ผู้สอน                   นายปฏิพัทธ์ ศรีโชติ   

คําอธบิายรายวิชา (Course description)   

ฝึกทักษะการอ่านเพ่ือจับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ จากเร่ืองประเภทสารและบันเทิง คดี 
ฝึกทักษะการพูดและเขียนเพ่ือขอ และให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่าง ประกอบ 
เก่ียวกับเรื่องต่างๆ เช่นการสรุปข่าว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และ ระดับประเทศได้
อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  และนอกห้องเรียน 
รวมถึงการใช้ความรู้ทางภาษาในการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น แหล่งข้อมูล
สารสนเทศ และห้องสมุด  

เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีจารณญาณ โดยการต้ังคําถามและให้ เหตุผล 
ตลอดจนเสริมสร้างคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ เ พ่ือให้ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาในการส่ือความหมาย 
ในสถานการณ์ได้อย่างคล่องแคล่ว  

มีความมุ่งมั่นในการทํางาน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็น 
ไทย ภูมิใจและรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ เห็นคุณค่าของการนําความรู้ ภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
1. จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่านเรื่องที่เป็นสารคดี 

และ  บันเทิงคดี  
2. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องต่างๆ ข่าว เหตุการณ์ที่อ่าน

อย่าง  เหมาะสม  
3. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับเหตุการณ์ในท้องถิ่น และสงัคม  
4. ใช้ภาษาสื่อสารในห้องเรียนและสถานศึกษา  
5. ใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้า สืบคน้ สรุป และแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับข้อมูลที่ได้จากแหล่ง

เรียนรู้  ต่างๆ  
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู ้  
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คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์    ปีการศึกษา 2563 

รายวิชา   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 รหสั  อ 31101       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   จํานวน   40  ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด   
ต 1.1  ม. 4/1 
ต 1.2 ม. 4/3 
ต 1.3 ม. 4/1, ม. 4/ 3 
ต 2.1 ม. 4/1 
ต 2.2 ม. 4/1 
ต 3.1 ม. 4/1 
ต 4.1 ม. 4/1 

รวมทั้งหมด 8  ตัวชี้วัด 
 
ตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษ   

1.ปฏิบัติตามคําขอร้อง  คําแนะนํา  คําช้ีแจง และคําอธิบายที่ฟังและอ่าน 
      2. อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว โฆษณา บทร้อยกรองสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน  

3. สนทนาและเขยีนโต้ตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเอง 
4. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ

ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
 5. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟังหรือ
อ่านอย่างเหมาะสม 
     6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว / เหตุการณ์ / เรื่อง / ประเด็นต่างๆ ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม  

 7. เลือกใช้ภาษา นํ้าเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคม และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   

           8. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา 
 9. เข้าร่วม / จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

10. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ 
และการลําดับคําตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
     11. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม 

      12. เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาต่างประเทศ 
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คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 
 ศึกษาคําแนะนําในคู่มือการใช้งานต่างๆ คําช้ีแจง คําบรรยาย คําอธิบาย คําแนะนําที่ฟังและอ่าน อ่าน
ออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา สารสนเทศ ตลอดจนเข้าใจนํ้าเสียง ภาษาและท่าทางในการส่ือสารได้
เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะ และวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา โดยใช้กระบวนการจับใจความสําคัญ 
วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดีที่เก่ียวข้อง
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ฟังและอ่าน ทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงเป็นถ้อยคําของ
ตนเอง พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมท้ังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ ภายในโรงเรียน ชุมชน เพ่ือการศึกษาต่อ วิเคราะห์ อภิปราย ความ
เหมือนความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา รวมท้ังประชาคมอาเซียน 
เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมนําไปใช้ในการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ 
 
วัตถุประสงค์รายวิชา 
 1.  มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน  และการเขียนภาษาอังกฤษได้อย่าง
เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์และนําไปประยุกต์ใช้ในความชีวิตประจําวัน 
 2.  มีทักษะในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ จําแนกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้อย่างสร้างสรรค์และ
มีวิจารณญาณ เช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนและใช้ภาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 3.  เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตามคุณลักษณะที่กําหนดไว้ตามหลักสูตรในแต่ละช่วงวัย ตามจุดเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์    ปีการศึกษา 2563 

รายวิชา   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 รหสั  อ 31102       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   จํานวน   40  ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด   
ต 1.1 ม.  4/2, ม. 4/4 
ต 1.2 ม. 4/2, ม. 4/4 
ต 1.3 ม. 4/2  
ต 2.1 ม. 4/2 
ต 4.1 ม. 4/1 
ต 4.2 ม. 4/1 
รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด 
 
ตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษ   

1.ปฏิบัติตามคําขอร้อง  คําแนะนํา  คําช้ีแจง และคําอธิบายที่ฟังและอ่าน 
      2. อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว โฆษณา บทร้อยกรองสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน  

3. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเอง 
4. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ

ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
 5. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟังหรือ

อ่านอย่างเหมาะสม 
     6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว / เหตุการณ์ / เรื่อง / ประเด็นต่างๆ ที่อยู่ใน

ความสนใจของสังคม  
 7. เลือกใช้ภาษา นํ้าเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคม และ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
           8. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา 

 9. เข้าร่วม / จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
      10. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ 

และการลําดับคําตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
     11. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน 

และสังคม 
      12. เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาต่างประเทศ 
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คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 
 ศึกษาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ข้อความ สํานวน ข่าว ประกาศ สุภาษิต คําพังเพย บทร้อยกรอง และ
บทละครสั้น(skit)  ตลอดจนเข้าใจนํ้าเสียง ภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะ 
และวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา โดยใช้กระบวนการอธิบายและเขียนประโยคแสดงความต้องการ เสนอ ตอบ
รับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม  วิเคราะห์ อภิปรายเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเรื่อง ประเด็น ข่าว เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านด้วยการตีความ  ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ฟังและอ่าน ทั้งที่เป็น
ความเรียงและไม่ใช่ความเรียงเป็นถ้อยคําของตนเองพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ ใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ค้นคว้า 
สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ของสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติ 
รวมทั้งประชาคมอาเซียน เพ่ือให้มีเจตคติที่ดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนําไปใช้ในการ
สื่อสารได้อย่างมีวิจารณญาณ 
 
วัตถุประสงค์รายวิชา 
 1.  มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน  และการเขียนภาษาอังกฤษได้อย่าง
เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์และนําไปประยุกต์ใช้ในความชีวิตประจําวัน 
 2.  มีทักษะในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ จําแนกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้อย่างสร้างสรรค์และ
มีวิจารณญาณ เช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนและใช้ภาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 3.  เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตามคุณลักษณะที่กําหนดไว้ตามหลักสูตรในแต่ละช่วงวัย ตามจุดเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
โรงเรียนสายนฎ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  

…………………………………………………………………………………  

ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3   รหัสวิชา อ 32101  
เวลาเรียน   2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1 หนว่ยกิต  เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
ผู้สอน   นายปฏิพัทธ์ ศรีโชติ นางสาวธรรญวลัย เชิดทอง นางสาวสุดาพรรษ์ กันนุฬา  
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)   
 ศึกษาน้ํ า เสียง  ความรู้สึกของผู้ พูด  คําสั่ ง  คําขอร้อง  คําแนะนํา  ความแตกต่างด้านภาษา 
วัฒนธรรม  ประเพณี การออกเสียงบทอ่านตามหลักการอ่านออกเสียงและเหมาะสมกับเน้ือหา ข้อความ ข้อมูล 
ข่าวสาร  บทความ สารคดี บันเทิง สื่อที่เป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียงแบบต่างๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์  หรือสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ในหัวข้อต่างๆ เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม  ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล เวลาว่างและสวัสดิการ การศึกษา อาชีพ การซื้อขาย การบริการ สถานที่ ภาษา  วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ภาษาตามมารยาทางสังคม การแสดงความคิดเห็น ความต้องการ เรื่องราว เหตุการณ์ในอดีต 
ปัจจุบัน และอนาคต สื่อการเรียนทางภาษา การนําเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอด การเข้าสู่ สังคมและอาชีพ 
ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและชุมชน โดยใช้กระบวนการฟัง พูด 
อ่านและเขียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอภิปราย การบรรยาย  การบันทึก กระบวนการคิด วิเคราะห์ การเข้า
ร่วมกิจกรรม และทํางานกลุ่มเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด และ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ  มี
ความมุ่งมั่นในการทํางาน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็น ไทย ภูมิใจ
และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ เห็นคุณค่าของการนําความรู้ ภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน  

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด  
ต. 1.1 ม. 4-6/3, ม. 4-6/4  
ต. 1.2 ม. 4-6/2, ม. 4-6/3  
ต. 1.3 ม. 4-6/2  
ต. 2.1 ม. 4-6/1  
ต. 2.2 ม. 4-6/1  
ต. 3.1 ม. 4-6/1  
ต. 4.1 ม. 4-6/1, ม. 4-6/1  

รวม 10 ตัวชี้วัด 
 
 



572 
 

 

  
 

 
 

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา    ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4    รหัสวิชา อ32102    
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สปัดาห์   จํานวน 1 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา  พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้สอน   ครูปฏิพัทธ์  ศรีโชติ  ครูธรรญวลัย  เชิดทอง  ครูสุดาพรรษ์ กันนุฬา 
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  

ปฏิบัติตามคําข้อร้อง  คําแนะนํา คําช้ีแจง  และคําอธิบายที่ฟังและอ่านออกเสียง  ข้อความ  ข่าว 
 โฆษณา  นิทาน และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้อง  ตามหลักการอ่าน  ใช้ภาษา  นํ้าเสียง และกิริยาท่าทาง
เหมาะสมกับระดับบุคคล  อธิบายและเขียนประโยคที่ซับซ้อนขึ้น  จับใจความสําคัญ  วิเคราะห์ความ  สรุป
ความ  แสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านได้  พร้อมทั้งให้เหตุผลที่เหมาะสม  แสดงความคิดเห็นจากการฟัง
และอ่านได้อย่างเหมาะสม  สนทนาและเขียนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง  สถานการณ์ที่กําหนด  เลือกใช้คําขอร้อง  คํา
ช้ีแจง  คําอธิบาย  และให้คําแนะนํา  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ใน
สถานการณ์จําลองหรือสถานการจริงอย่างเหมาะสม   

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจํา คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความ
กระบวนการทํางานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ5สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นใน
การทํางาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
ต. 1.1 ม.4-6/3, ม.4-6/4 
ต. 1.2 ม.4-6/2, ม.4-6/3 
ต. 1.3 ม.4-6/2 
ต. 2.1 ม.4-6/1 
ต. 2.2 ม.4-6/1 
ต. 3.1 ม.4-6/1 
ต. 4.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2 

รวม 10 ตัวชี้วัด 
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายนฎ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5  รหัสวิชา อ 33101  
เวลาเรียน   2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 1.0 หน่วยกิต จํานวน 40 ชัว่โมง/ภาคเรียน  
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ผู้สอน    ครูถวิลักษณ ์เลาหบุตร์ และ ครูอภิวัฒ ทองประดับ  
คําอธบิายรายวิชา (Course description)   
 ศึกษาบทสนทนาในการแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ เข้าใจนํ้าเสียง ความรู้สึก และ 
ความหมายแฝงของผู้พูด เรียนรู้คําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนําในบริบทต่าง ๆ สังเกตและเข้าใจ ความแตกต่าง  ด้าน
ภาษา ไวยากรณ์รวมถึงวัฒนธรรมของภาษาอังกฤษในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกและภาษาไทย อ่านออกเสียง 
คําศัพท์ตามหลักสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษและอ่านบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน ภาษาอังกฤษ ศึกษาและ 
เข้าใจการจับใจความสําคัญ สรุปความ ตีความเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดีในรูปแบบของ สื่อที่เป็น  ความ
เรียง กลอนและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ ในหัวข้อเก่ียวกับตนเอง อาชีพ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อาหาร-
เครื่องด่ืม เวลาว่างและนันทนาการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การเดินทางท่องเที่ยว สถานที่ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  
 โดยการพูดภาษาอังกฤษจากการแสดงบทบาทสมมุติตามหัวข้อต่าง ๆ พูดและเขียนแสดงความ
คิดเห็น  ความต้องการ ความรู้สึก พูดอธิบาย บรรยาย ค้นคว้า นําเสนอข้อมูล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับ ตนเองกิจกรรม ประสบการณ์เหตุการณ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนและท้องถิ่นประเทศชาติพร้อมนํา
ความรู้ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน   
 รวมทั้งตระหนักในคุณค่าและความสําคัญ ของภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรมที่ เรียน เข้าใจถึงความ 
แตกต่างและสามารถปรับใช้กับความเป็นสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมทาง 
ภาษาอังกฤษ มีความมุ่งมั่นในการท้างาน มีทักษะการท้างานร่วมกับผู้อ่ืน และน้าความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
ภาษาอังกฤษมาประยกุต์ในการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม  
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด  
ต 1.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4  
ต 1.2 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5  
ต 1.3 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3  
ต 2.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3  
ต 2.2 ม.4-6/1 ม.4-6/2  
ต 3.1 ม.4-6/1  
ต 4.1 ม.4-6/1  
ต 4.2 ม.4-6/1 ม.4-6/2  
รวม 21 ตัวชี้วัด 
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายนฎ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ 

ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6  รหัสวิชา อ 33101  
เวลาเรียน   2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 1.0 หน่วยกิต จํานวน 40 ชัว่โมง/ภาคเรียน  
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ผู้สอน    ครูถวิลักษณ์ เลาหบุตร์ และ ครูอภิวัฒ ทองประดับ  
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description)   
ศึกษาบทสนทนาในการแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ เข้าใจนํ้าเสียง ความรู้สึก และ 
ความหมายแฝงของผู้พูด เรียนรู้คําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนําในบริบทต่าง ๆ สังเกตและเข้าใจ ความแตกต่าง  ด้าน
ภาษา ไวยากรณ์รวมถึงวัฒนธรรมของภาษาอังกฤษในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกและภาษาไทย อ่านออกเสียง 
คําศัพท์ตามหลักสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษและอ่านบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน ภาษาอังกฤษ ศึกษาและ 
เข้าใจการจับใจความสําคัญ สรุปความ ตีความเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดีในรูปแบบของ สื่อที่เป็น  ความ
เรียง กลอนและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ ในหัวข้อเก่ียวกับตนเอง อาชีพ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อาหาร-
เครื่องด่ืม เวลาว่างและนันทนาการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การเดินทางท่องเที่ยว สถานที่ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  
 โดยการพูดภาษาอังกฤษจากการแสดงบทบาทสมมุติตามหัวข้อต่าง ๆ พูดและเขียนแสดงความ
คิดเห็น  ความต้องการ ความรู้สึก พูดอธิบาย บรรยาย ค้นคว้า นําเสนอข้อมูล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับ ตนเองกิจกรรม ประสบการณ์เหตุการณ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนและท้องถิ่นประเทศชาติพร้อมนํา
ความรู้ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน   
 รวมท้ังตระหนักในคุณค่าและความสําคัญ ของภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรมที่ เรียน เข้าใจถึงความ 
แตกต่างและสามารถปรับใช้กับความเป็นสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมทาง 
ภาษาอังกฤษ มีความมุ่งมั่นในการท้างาน มีทักษะการท้างานร่วมกับผู้อ่ืน และน้าความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
ภาษาอังกฤษมาประยุกต์ในการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม  
 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด  
ต 1.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4  
ต 1.2 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5  
ต 1.3 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3  
ต 2.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3  
ต 2.2 ม.4-6/1 ม.4-6/2  
ต 3.1 ม.4-6/1  
ต 4.1 ม.4-6/1  
ต 4.2 ม.4-6/1 ม.4-6/2  
รวม 21 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

วิชา ไวยากรณ์เบื้องต้น 1 รหัสวิชา อ31209    

เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรยีนที่ 1 

ผู้สอน   นางสาวภาวิณี แถบหอม  
 

คําอธิบายรายวิชา (Course description)  
 มีความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐานทางไวยากรณ์  ต้ังแต่องค์ประกอบ โครงสร้างพ้ืนฐานของประโยค 
ภาษาอังกฤษ เพ่ิมประสิทธิภาพในการเขียนและการพูด เข้าใจความแตกต่างของภาษาอังกฤษทั้งแบบอเมริกัน
และแบบอังกฤษ  สามารถตรวจสอบ แก้ไขข้อผิดพลาดทางภาษาในระดับพ้ืนฐานด้วยตัวเอง  และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ศึกษาค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้และสื่อทางเทคโนโลยีต่างๆ ใช้ภาษาได้อย่างสุภาพ 
ถูกต้อง กระตือรือร้นต่อการเรียน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้    

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้     
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเร่ืองที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

1. ปฏิบัติตามคําแนะนําในคู่มือ การใช้งานต่างๆ คําช้ีแจง คําอธิบาย และคําบรรยายที่ฟังและอ่าน  
2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกต้องตาม 

หลักการอ่าน  
3. อธิบายและเขียนประโยค และข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน  

รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความท่ีฟังหรืออ่าน  
4. จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่อง

ที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  
 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความ 

คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว 
/ เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสาร อย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม  

2. เลือกและใช้คําขอร้อง ให้คําแนะนํา คําช้ีแจง คําอธิบาย อย่างคล่องแคล่ว  

3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
จําลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม  

4. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
เรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม  

5. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ กิจกรรม 
ประสบการณ์ และข่าว/ เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล  
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มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง  ๆโดยการพูดและการเขียน 

1. พูดและเขียนนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ 
ตามความสนใจของสังคม  

2. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตามความสนใจ  

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคม 
และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

 

มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนําไปใช้ได้อย่าง 

เหมาะสมกับกาลเทศะ 

1. เลือกใช้นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  

2. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของ
ภาษา  

3. เข้าร่วม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม  
 

มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ 

ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

1. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิต 
และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  

2. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทยและนําไปใช้อย่างมีเหตุผล  

 

มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็นพื้นฐานใน 

การพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

1. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้อมูล ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนําเสนอด้วยการพูดและการเขียน  

 

มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

1. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม  
 

มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

1. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  

2. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็น
ภาษาต่างประเทศ  
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
วิชา ไวยากรณ์เบื้องต้น 2 รหัสวิชา อ31210    

เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรยีนที่ 2 

ผู้สอน   นางสาวภาวิณี แถบหอม   
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)   
  มีความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐานทางไวยากรณ์  ต้ังแต่องค์ประกอบ โครงสร้างพ้ืนฐานของประโยค 
ภาษาอังกฤษ เพ่ิมประสิทธิภาพในการเขียนและการพูด เข้าใจความแตกต่างของภาษาอังกฤษทั้งแบบอเมริกัน
และแบบอังกฤษ  สามารถตรวจสอบ แก้ไขข้อผิดพลาดทางภาษาในระดับพ้ืนฐานด้วยตัวเอง  และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ศึกษาค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้และสื่อทางเทคโนโลยีต่างๆ ใช้ภาษาได้อย่างสุภาพ 
ถูกต้อง กระตือรือร้นต่อการเรียน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้    
 

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้     
มาตรฐาน ต 1.1 เขา้ใจและตีความเร่ืองที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่าง 

มีเหตุผล 

1. ปฏิบัติตามคําแนะนําในคู่มือ การใช้งานต่างๆ คําช้ีแจง คําอธิบาย และคําบรรยายที่ฟังและอ่าน  
2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกต้องตาม 

หลักการอ่าน  
3. อธิบายและเขียนประโยค และข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน  

รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความท่ีฟังหรืออ่าน  
4. จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่อง

ที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  
 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความ 

คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว 
/ เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสาร อย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม  

2. เลือกและใช้คําขอร้อง ให้คําแนะนํา คําช้ีแจง คําอธิบาย อย่างคล่องแคล่ว  

3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
จําลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม  

4. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
เรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม  
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5. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ กิจกรรม 
ประสบการณ์ และข่าว/ เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล  

 

มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและ
การเขียน 

1. พูดและเขียนนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ 
ตามความสนใจของสังคม  

2. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตามความสนใจ  

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคม 
และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  
 

มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนําไปใช้ได้อย่าง 

เหมาะสมกับกาลเทศะ 

1. เลือกใช้นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  

2. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา  
3. เข้าร่วม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม  
 

มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ 

ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

1. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิต 
และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  

2. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทยและนําไปใช้อย่างมีเหตุผล  

 

มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็นพื้นฐานใน 

การพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

1. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้อมูล ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนําเสนอด้วยการพูดและการเขียน  

 

มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

1. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม  
 

มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

1. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  

2. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็น
ภาษาต่างประเทศ  
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  Writing 1 รหัสวิชา อ31211    
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้สอน   Mr. Peter Troy 

 
Course Description 

This writing course spans three academic years for students studying in grades M 4 .  The focus 
of this course is to provide leaners with the opportunity to practice and develop their English 
writing skills alongside their speaking, listening and reading skills.  The course will utilise the 
Ready to Write series which integrates reading, writing and listening with writing.  Through pair 
and group activities as well as individual writing tasks, students learn the fundamental principles 
of the writing process with a necessary focus on grammar and vocabulary.  
 
The course consists of three academic years, each with two twenty week semesters and 
students studying twice per week. Each year of the course will build on the previous. 
 
Year 1 (M4) – Basic English 
Year 2 (M5) – Paragraph Writing 
Year 3 (M6) – Essay Writing 

 
Student Assessment 

The student assessment program for this course will be a combination of formative writing 
assessments and formal out of schedule midterm and final assessments.  
 

MOE Standards 
Strand 1 – Language for Communication  
F1.1 – Understanding of any capacity to interpret what has been heard and read from various 
from various types of media, and ability to express opinions with proper reasoning. 
F1.2 – Endowment with language communication skills for exchange of data and information; 
efficient expression of feelings and opinions. 
F1.3 – Ability of present date, information, concepts and views about various matters through 
speaking and writing. 
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Strand 2 – Language & Culture 
F2.1 – Appreciation of the relationship between language and culture of native speakers and 
capacity for use of language appropriate to occasions places. 
F2.2 – Appreciation of similarities and differences between language and culture of native and 
Thai speakers, and capacity for accurate and appropriate use of language. 
 
Strand 3 – Language & Relationship with Other Learning Areas 
F3.1 – Usage of foreign languages to link knowledge with other learning areas, as foundation 
for further development and to seek knowledge and widen one’s world view. 
 
Strand 4 – Language & Relationship with Community and the World 
F4.1 – Ability to use foreign languages in various situations in school, community and society. 
F4.2 – Usage of foreign languages as basic tools for further education, livelihood and exchange 
of learning with the world community. 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  Writing 2 รหัสวิชา อ31212   
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้สอน   Mr. Peter Troy 
 

Course Description 
This writing course spans three academic years for students studying in grades M 4 .  The focus 
of this course is to provide leaners with the opportunity to practice and develop their English 
writing skills alongside their speaking, listening and reading skills.  The course will utilise the 
Ready to Write series which integrates reading, writing and listening with writing.  Through pair 
and group activities as well as individual writing tasks, students learn the fundamental principles 
of the writing process with a necessary focus on grammar and vocabulary.  
 
The course consists of three academic years, each with two twenty week semesters and 
students studying twice per week. Each year of the course will build on the previous. 
 
Year 1 (M4) – Basic English 
Year 2 (M5) – Paragraph Writing 
Year 3 (M6) – Essay Writing 
 

Student Assessment 
The student assessment program for this course will be a combination of formative writing 
assessments and formal out of schedule midterm and final assessments.  
 

MOE Standards 
Strand 1 – Language for Communication  

F1.1 – Understanding of any capacity to interpret what has been heard and read from various 
from various types of media, and ability to express opinions with proper reasoning. 
F1.2 – Endowment with language communication skills for exchange of data and information; 
efficient expression of feelings and opinions. 
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F1.3 – Ability of present date, information, concepts and views about various matters through 
speaking and writing. 

 
Strand 2 – Language & Culture 

F2.1 – Appreciation of the relationship between language and culture of native speakers and 
capacity for use of language appropriate to occasions places. 
F2. 2 –  Appreciation of similarities and differences between language and culture of native 
and Thai speakers, and capacity for accurate and appropriate use of language. 

 
Strand 3 – Language & Relationship with Other Learning Areas 

F3.1 – Usage of foreign languages to link knowledge with other learning areas, as foundation 
for further development and to seek knowledge and widen one’s world view. 

 
Strand 4 – Language & Relationship with Community and the World 

F4.1 – Ability to use foreign languages in various situations in school, community and society. 
F4.2 – Usage of foreign languages as basic tools for further education, livelihood and exchange 

of learning with the world community. 
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา    การอ่าน 1 รหัสวิชา อ 31213     

เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ผู้สอน   ครูภาวิณี แถบหอม 
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาวิเคราะห์ขั้นตอนการอ่านอ่านออกเสียงข้อความถูกต้องตามหลักการอ่าน รวมถึงอ่านเร่ืองที่เป็น
สารคดีต่างๆท่ีน่าสนใจ 

 โดยใช้กระบวนการทักษะ/กลยุทธ์การอ่านอันหลากหลาย เช่น การเดาความหมายของคําศัพท์จาก
บริบท การจับใจความสําคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะห์ความ เช่ือมโยงความรู้เดิมกับข้อเขียน เปรียบเทียบความ
เหมือนและความต่าง ใช้กระบวนการเขียนในการเขียน 

 เพ่ือให้สามารถข้อมูล บรรยาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน พูดบรรยาย
ความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล พูดนําเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ 
อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ และประเพณขีองเจ้าของภาษา และชนชาติอ่ืน ๆ อภิปรายความเหมือนและ
ความต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ใช้ภาษาอังกฤษค้นคว้าบันทึก
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และนําเสนอด้วยการพูด  
 

ผลการเรียนรู ้
  1. จับใจความสําคัญ  วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ  และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน

เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ    
  2. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเองและเร่ืองต่าง ๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว 

/เหตุการณ์  ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม  

  3. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ 
เรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 

  4. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับ เรื่องต่างๆ  กิจกรรม  
 ประสบการณ์  และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล   

  5. พูดและเขียนนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆตาม
ความสนใจของสังคม  

  6. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตามความสนใจ 

รวม 6 ผลการเรียนรู ้
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา    การอ่าน 2     รหัสวิชา อ 31214     

เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ผู้สอน   ครูภาวิณี แถบหอม 
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
ศึกษาวิเคราะห์การอ่านออกเสียงข้อความ บทร้อยกรอง ถูกต้องตามหลักการอ่าน อ่านเรื่องที่เป็นสารคดี

และบันเทิงคดี  
ทักษะ/กลยุทธ์การอ่านดังน้ี การจับใจความสําคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะห์ความ ตีความ สรุปความ 

เช่ือมโยงความรู้เดิมกับข้อเขียน ลําดับเหตุการณ์ ลําดับขั้นตอนในกระบวนการการสร้างจินตนาการ ตรวจสอบ
ความเข้าใจของตนเอง ใช้กระบวนการเขียนในการเขียน 

เพ่ือให้สามารถขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน พูดบรรยาย
ความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล พูดนําเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ใช้
ภาษาอังกฤษค้นคว้า บันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และนําเสนอ
ด้วยการพูด ได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้มีวินัยมีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ และซื่อสัตย์สุจริต 
 

ผลการเรียนรู ้
  1. จับใจความสําคัญ  วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ  และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน

เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ   
  2. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ 

เรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 

  3. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับ เรื่องต่างๆ  กิจกรรม 
ประสบการณ์  และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

  4. พูดและเขียน แสดงความ คิดเห็น เก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งในท้องถิ่น 
สังคม และ โลก พร้อมให้เหตุผลและยก ตัวอย่างประกอบ  

  5. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทยและนําไปใช้อย่างมีเหตุผล 

  6. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนําเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

รวม 6 ผลการเรียนรู ้
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายนฎ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา   ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1  รหัสวิชา อ 31215   
เวลาเรียน   3 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน   
สถานภาพรายวิชา    พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ผู้สอน    ครูทนง หลนี้อย ครูดวงพร กนกนัครา ครนูริตา สุบุญสนัธิ์  
คําอธบิายรายวิชา (Course description)   
 ศึกษาวิเคราะห์ขั้นตอนการอ่านอ่านออกเสียงข้อความถูกต้องตามหลักการอ่าน รวมถึงอ่านเรื่องที่เป็น 
สารคดีต่างๆท่ีน่าสนใจ โดยใช้กระบวนการทักษะ/กลยุทธ์การอ่านอันหลากหลาย เช่น การเดาความหมายของ
คําศัพท์จาก บริบท การจับใจความสําคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะห์ความ เช่ือมโยงความรู้เดิมกับข้อเขียน 
เปรียบเทียบ ความเหมือนและความต่าง ใช้กระบวนการเขียนในการเขียน  
 เพ่ือให้สามารถข้อมูล บรรยาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน พูดบรรยาย 
ความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล พูดนําเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่
น่าสนใจ  อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ และประเพณีของเจ้าของภาษา และชนชาติอ่ืน ๆ อภิปรายความ
เหมือน และความต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ใช้ภาษาอังกฤษ
ค้นคว้า บันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และนําเสนอด้วยการพูด   
ผลการเรียนรู้  
 1. จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน เรื่อง
ที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ   
 2. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการณ์ ข่าว /
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม  
 3. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับ  เรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม  
 4.  พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ  เรื่องต่างๆ 
กิจกรรม  ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล  
 5. พูดและเขียนนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ประสบการณ์ข่าว/เหตุการณ์เรื่องและประเด็นต่างๆ ตาม
ความสนใจของสังคม 
 6. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตามความสนใจ  
รวม 6 ผลการเรียนรู้  
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายนฎ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 2   รหัสวิชา อ 31216   
เวลาเรียน   3 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.5 หน่วยกิต  เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน   
สถานภาพรายวิชา    พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ผู้สอน    ครูทนง หลนี้อย ครูดวงพร กนกนัครา ครนูริตา สุบุญสนัธิ์  
คําอธบิายรายวิชา (Course description)   
 ศึกษาวิเคราะห์การอ่านออกเสียงข้อความ บทร้อยกรอง ถูกต้องตามหลักการอ่าน อ่านเรื่องที่เป็นสาร 
คดีและบันเทิงคดี  
 ทักษะ/กลยุทธ์การอ่านดังน้ีการจับใจความสําคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะห์ความ ตีความ สรุป ความ 
เช่ือมโยงความรู้เดิมกับข้อเขียน ลําดับเหตุการณ์ลําดับขั้นตอนในกระบวนการการสร้างจินตนาการ ตรวจสอบ
ความเข้าใจของตนเอง ใช้กระบวนการเขียนในการเขียน  
 เพ่ือให้สามารถขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน พูด 
บรรยายความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล พูดนําเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่ 
น่าสนใจ ใช้ภาษาอังกฤษค้นคว้า บันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
และนําเสนอด้วยการพูด ได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้มีวินัยมีความคิดสร้างสรรค์มีจิตสาธารณะ และซื่อสัตย์ สุจริต  
ผลการเรียนรู้  
 1. จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน เรื่อง
ที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ   
 2. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับ  เรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม  
 3.  พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ  เรื่องต่างๆ 
กิจกรรม  ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล  
 4. พูดและเขียน แสดงความ คิดเห็น เก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งใน ท้องถิ่น 
สังคม และ โลก พร้อมให้เหตุผลและยก ตัวอย่างประกอบ   
 5. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือและวัฒนธรรมของ 
เจ้าของภาษากับของไทยและนําไปใช้อย่างมีเหตุผล 
 6. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรปุ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการ เรยีนรู้
อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน  
 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  Pronunciation 1 รหัสวิชา อ31217    
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้สอน   Mr. Ruben  Martin 
 

Course Description 
This English pronunciation course is a comprehensive course that helps students speak more 
clearly, confidently and accurately.  The course covers important topics from all aspects of 
pronunciation –  sounds, stress, rhythm and intonation.  The vowel and consonant sounds 
presented are those that occur frequently in English and that students recognise as new or 
difficult. 
 
A range of pedagogical methods will be used and the learners will be presented with material 
in a variety of ways, such as video, multimedia activities and project based learning. Lessons will 
be student- centred with interactive activities to provide engaging language input and 
opportunities for the students to practice and use the target language authentically. 
 
The course is planned for Mattayom 4 AEP and IEP students, based on studying two lessons per 
week for two semesters.  The course will utilise Pearson’ s Focus on Pronunciation 1 and 2 as 
course books, with additional suitable material supplemented by the teacher.  
 

Student Assessment 
This course will be assessed through speaking assessments and project work.  Students will be 
given the opportunity to use language in an authentic manner to demonstrate their 
pronunciation and accuracy skills.  
 

MOE Standards 
Strand 1 – Language for Communication  
F1. 1 –  Understanding of any capacity to interpret what has been heard and read from various 
from various types of media, and ability to express opinions with proper reasoning. 
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F1. 2 –  Endowment with language communication skills for exchange of data and information; 
efficient expression of feelings and opinions. 
F1. 3 –  Ability of present date, information, concepts and views about various matters through 
speaking and writing. 
 
Strand 2 – Language & Culture 
F2. 1 –  Appreciation of the relationship between language and culture of native speakers and 
capacity for use of language appropriate to occasions places. 
F2. 2 –  Appreciation of similarities and differences between language and culture of native and 
Thai speakers, and capacity for accurate and appropriate use of language. 
 
Strand 3 – Language & Relationship with Other Learning Areas 
F3.1 – Usage of foreign languages to link knowledge with other learning areas, as foundation for 
further development and to seek knowledge and widen one’s world view. 
 
Strand 4 – Language & Relationship with Community and the World 
F4.1 – Ability to use foreign languages in various situations in school, community and society. 
F4.2 – Usage of foreign languages as basic tools for further education, livelihood and exchange 
of learning with the world community. 
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายนฎ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 

…………………………………………………………………………………  
ชื่อวิชา Pronunciation 2 รหัสวิชา อ31218  
เวลาเรียน          2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้สอน   Mr. Ruben  Martin 
 

คําอธิบายรายวิชา (Course description)   
This English pronunciation course is a comprehensive course that helps students 

speak more  clearly, confidently and accurately.  The course covers important topics from 
all aspects of pronunciation –  sounds, stress, rhythm and intonation.  The vowel and 
consonant sounds presented are those that occur  frequently in English and that students 
recognise as new or difficult.  

A range of pedagogical methods will be used and the learners will be presented with 
material in a  variety of ways, such as video, multimedia activities and project based learning. 
Lessons will be student centred with interactive activities to provide engaging language input 
and opportunities for the students to  practice and use the target language authentically.  
ผลการเรียนรู้  

1. Understand of any capacity to interpret what has been heard and read from various 
from various  types of media, and ability to express opinions with proper reasoning.  

2.  Endow with language communication skills for exchange of data and information; 
efficient expression  of feelings and opinions.  

3.  Have an ability of present date, information, concepts and views about various 
matters through  speaking and writing.  

4.  Appreciate of the relationship between language and culture of native speakers 
and capacity for use  of language appropriate to occasions/ places.  

5.  Appreciate of similarities and differences between language and culture of native 
and Thai speakers,  and capacity for accurate and appropriate use of language.  

6. Use foreign languages to link knowledge with other learning areas, as foundation for 
further  development and to seek knowledge and widen one’s world view.  

7.  Have an ability to use foreign languages in various situations in school, community 
and society. 
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8.  Use foreign languages as basic tools for further education, livelihood and exchange 
of learning with  the world community.   
รวม 8 ผลการเรียนรู้  
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  English for Communication 1 รหัสวิชา อ31219    
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้สอน   Mr. David Gardinner and Mr. Ruben Martin 
 

Course Description 
This Mattayom English course focuses on communicative English skills, whereby the students 
use the target language in authentic communicative situations.  The course is built around 
authentic language situations ( in accordance with the CEFR) , with learning outcomes that are 
focused on meaningful language use based around a business and tourism theme.   A range of 
pedagogical methods will be used and the learners will be presented with material in a variety 
of ways, such as video, multimedia activities and project based learning. Lessons will be student-
centred with interactive activities to provide engaging language input and opportunities for the 
students to practice and use the target language authentically. 
 
This course is planned for Mattayom 4 students studying in regular,  IEP and AEP program, based 
on students studying two lessons per week for two twenty week semesters.  The course will 
utilise materials from a number of book resources as well as supplementary material sourced 
from the internet as appropriate.  
 

Student Assessment 
The student assessment program for this course will focus heavily on assessing the students’ 
English communication skills.  There will be a combination of formative speaking assessments, 
listening assessments and projects/presentations. 
 

MOE Standards 
Strand 1 – Language for Communication  

F1.1 – Understanding of any capacity to interpret what has been heard and read from various 
from various types of media, and ability to express opinions with proper reasoning. 
F1.2 – Endowment with language communication skills for exchange of data and information; 
efficient expression of feelings and opinions. 
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F1.3 – Ability of present date, information, concepts and views about various matters through 
speaking and writing. 

 
Strand 2 – Language & Culture 

F2.1 – Appreciation of the relationship between language and culture of native speakers and 
capacity for use of language appropriate to occasions places. 
F2. 2 –  Appreciation of similarities and differences between language and culture of native 
and Thai speakers, and capacity for accurate and appropriate use of language. 

 
Strand 3 – Language & Relationship with Other Learning Areas 

F3.1 – Usage of foreign languages to link knowledge with other learning areas, as foundation 
for further development and to seek knowledge and widen one’s world view. 

 
Strand 4 – Language & Relationship with Community and the World 

F4.1 – Ability to use foreign languages in various situations in school, community and society. 
F4.2 – Usage of foreign languages as basic tools for further education, livelihood and exchange 

of learning with the world community. 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  English for Communication  2  รหัสวิชา อ31220    
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้สอน   Mr. David Gardinner and Mr. Ruben Martin 
 

Course Description 
This Mattayom English course focuses on communicative English skills, whereby the students 
use the target language in authentic communicative situations.  The course is built around 
authentic language situations ( in accordance with the CEFR) , with learning outcomes that are 
focused on meaningful language use based around a business and tourism theme.   A range of 
pedagogical methods will be used and the learners will be presented with material in a variety 
of ways, such as video, multimedia activities and project based learning. Lessons will be student-
centred with interactive activities to provide engaging language input and opportunities for the 
students to practice and use the target language authentically. 
 
This course is planned for Mattayom 4 students studying in regular,  IEP and AEP program, based 
on students studying two lessons per week for two twenty week semesters.  The course will 
utilise materials from a number of book resources as well as supplementary material sourced 
from the internet as appropriate.  
 

Student Assessment 
The student assessment program for this course will focus heavily on assessing the students’ 
English communication skills.  There will be a combination of formative speaking assessments, 
listening assessments and projects/presentations. 
 

MOE Standards 
trand 1 – Language for Communication  

F1.1 – Understanding of any capacity to interpret what has been heard and read from various 
from various types of media, and ability to express opinions with proper reasoning. 
F1.2 – Endowment with language communication skills for exchange of data and information; 
efficient expression of feelings and opinions. 
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F1.3 – Ability of present date, information, concepts and views about various matters through 
speaking and writing. 

 
Strand 2 – Language & Culture 

F2.1 – Appreciation of the relationship between language and culture of native speakers and 
capacity for use of language appropriate to occasions places. 
F2. 2 –  Appreciation of similarities and differences between language and culture of native 
and Thai speakers, and capacity for accurate and appropriate use of language. 

 
Strand 3 – Language & Relationship with Other Learning Areas 

F3.1 – Usage of foreign languages to link knowledge with other learning areas, as foundation 
for further development and to seek knowledge and widen one’s world view. 

 
Strand 4 – Language & Relationship with Community and the World 

F4.1 – Ability to use foreign languages in various situations in school, community and society. 
F4.2 – Usage of foreign languages as basic tools for further education, livelihood and exchange 

of learning with the world community. 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
 

ชื่อวิชา  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3 รหัสวิชา อ32209    

เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4, 5/5, 5/12 

ผู้สอน   ครูอัจฉรีย์ สนิธุสิงห์, ครสูุวิมล  ระดาบุตร  
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาคําแนะนําในคู่มือการใช้งานต่างๆ คําช้ีแจง คําบรรยาย คําอธิบาย คําแนะนําที่ฟังและอ่าน   
อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา สารสนเทศ ตลอดจนเข้าใจนํ้าเสียง ภาษาและท่าทางในการสื่อสาร
ได้เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะ และวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา  
 โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษาในการจับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และ
แสดงความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ถ่ายโอน
ข้อมูลที่ได้ฟังและอ่าน ทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงเป็นถ้อยคําของตนเอง พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ 
แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารตามสถานการณ์
ต่างๆ ภายในโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ สามารถทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความ
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการท่ี
หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเน้ือหาและทักษะที่ต้องการวัด เพ่ือให้เกิดความรู้และ 
ความเข้าใจ สามารถนําไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้  เห็นคุณค่าของการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจําวัน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการ
ทํางาน  รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  
 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

 ต 1.1 ม. 5/3 

 ต 1.2 ม. 5/1  
 ต 1.3 ม. 5/1 ม. 5/2 

 ต 2.1 ม. 5/1 ม. 5/2 

 ต 4.1 ม. 5/1 

 ต 4.2 ม. 5/2 

รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
 

ชื่อวิชา  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 4 รหัสวิชา อ32210    

เวลาเรียน           2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4, 5/5, 5/12 

ผู้สอน   ครูอัจฉรีย์ สนิธุสิงห์, ครสูุวิมล  ระดาบุตร  
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาคําแนะนําในคู่มือการใช้งานต่างๆ คําช้ีแจง คําบรรยาย คําอธิบาย คําแนะนําที่ฟังและอ่าน   
อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา สารสนเทศ ตลอดจนเข้าใจนํ้าเสียง ภาษาและท่าทางในการสื่อสาร
ได้เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะ และวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา  
 โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษาในการจับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และ
แสดงความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ถ่ายโอน
ข้อมูลที่ได้ฟังและอ่าน ทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงเป็นถ้อยคําของตนเอง พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ 
แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารตามสถานการณ์
ต่างๆ ภายในโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ สามารถทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความ
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการท่ี
หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเน้ือหาและทักษะที่ต้องการวัด เพ่ือให้เกิดความรู้และ 
ความเข้าใจ สามารถนําไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้  เห็นคุณค่าของการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจําวัน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการ
ทํางาน  รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  
 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

 ต 1.1 ม. 5/3 

 ต 1.2 ม. 5/1  
 ต 1.3 ม. 5/1 ม. 5/2 

 ต 2.1 ม. 5/1 ม. 5/2 

 ต 4.1 ม. 5/1 

 ต 4.2 ม. 5/2 

รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด 
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายนฎ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา   การเขียนย่อหน้า 1    รหัสวิชา อ32211  
เวลาเรียน   2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน   
สถานภาพรายวิชา    พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
ผู้สอน    Mr. David Gardiner  
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description)   
This writing course spans three academic years for students studying in grades M 4 .  The focus 
of  this course is to provide leaners with the opportunity to practice and develop their English 
writing skills  alongside their speaking, listening and reading skills.  The course will utilise the 
Ready to Write series which  integrates reading, writing and listening with writing.  Through pair 
and group activities as well as individual  writing tasks, students learn the fundamental principles 
of the writing process with a necessary focus on  grammar and vocabulary.  
ผลการเรียนรู้  
 1.  Understand of any capacity to interpret what has been heard and read from various 
from various  types of media, and ability to express opinions with proper reasoning.  
 2.  Endow with language communication skills for exchange of data and information; 
efficient expression  of feelings and opinions.  
 3. Have an ability of present date, information, concepts and views about various matters 
through  speaking and writing.  
 4.  Appreciate of the relationship between language and culture of native speakers and 
capacity for use  of language appropriate to occasions/ places.  
 5. Appreciate of similarities and differences between language and culture of native and 
Thai speakers,  and capacity for accurate and appropriate use of language.  
 6.  Use foreign languages to link knowledge with other learning areas, as foundation for 
further  development and to seek knowledge and widen one’s world view.  
 7.  Have an ability to use foreign languages in various situations in school, community 
and society.  
 8. Use foreign languages as basic tools for further education, livelihood and exchange of 
learning with  the world community.   
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายนฎ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา   การเขียนย่อหน้า 2    รหัสวิชา อ32212  
เวลาเรียน   2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน   
สถานภาพรายวิชา    พื้นฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
ผู้สอน    Mr. David Gardiner  
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description)   
This writing course spans three academic years for students studying in grades M 4 .  The focus 
of  this course is to provide leaners with the opportunity to practice and develop their English 
writing skills  alongside their speaking, listening and reading skills.  The course will utilise the 
Ready to Write series which  integrates reading, writing and listening with writing.  Through pair 
and group activities as well as individual  writing tasks, students learn the fundamental principles 
of the writing process with a necessary focus on  grammar and vocabulary.  
 
ผลการเรียนรู้  
 1.  Understand of any capacity to interpret what has been heard and read from various 
from various  types of media, and ability to express opinions with proper reasoning.  
 2.  Endow with language communication skills for exchange of data and information; 
efficient expression  of feelings and opinions.  
 3. Have an ability of present date, information, concepts and views about various matters 
through  speaking and writing.  
 4.  Appreciate of the relationship between language and culture of native speakers and 
capacity for use  of language appropriate to occasions/ places.  
 5. Appreciate of similarities and differences between language and culture of native and 
Thai speakers,  and capacity for accurate and appropriate use of language.  
 6.  Use foreign languages to link knowledge with other learning areas, as foundation for 
further  development and to seek knowledge and widen one’s world view.  
 7. Have an ability to use foreign languages in various situations in school, community and society.  
 8. Use foreign languages as basic tools for further education, livelihood and exchange of 
learning with  the world community.   
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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  ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ ฯ     

 
ชื่อวิชา     การอ่าน 3   รหัสวิชา อ32213    ภาคเรียนที่ 1  
เวลาเรียน   2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 1 หน่วยกิต จํานวน   40  ชั่วโมง/ภาคเรยีน 

สถานภาพรายวิชา       พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ผู้สอน    ครูภาวิณี   แถบหอม             
   

คําอธิบายรายวิชา  (Course Description)       
  ฝึกทักษะการอ่านข่าว  บทคัด   บทความ   ประกาศ   เครื่ องหมาย   สัญญาณจราจร  
โคลง กลอน  เพลง การ์ตูน  จากหนังสือพิมพ์  นิตยสาร  อ่านหนังสือประเภทความรู้และบันเทิง  สิ่งพิมพ์ต่าง 
ๆ  และวิธีการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ  โดยใช้องค์ความรู้ (Theory of Knowledge) เพ่ือให้มีความรู้  
ความเข้าใจ  สามารถแสวงหาความรู้และความเพลิดเพลินจากการอ่านและเขียน ตามควรแก่วัยและมีนิสัยรักการ
อ่านและเขียนสื่อความในรูปแบบต่าง ๆ  จากสื่อที่ครูผลิต  สื่อเทคโนโลยีและสื่ออ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างดี 
 

ผลการเรียนรู ้
 1. ตอบคําถามประเภทต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่อ่านและที่ฟัง อาทิ เดาความหมายของคําศัพท์ ระบุ
รายละเอียด จับ ใจความสําคัญ ระบุวัตถุประสงค์ของผู้เขียน อ้างอิงความ และเรียงลําดับความได้ 

 2. สนทนา อภิปราย และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้องกับสิ่งที่อ่านและที่ฟังได้ 

 3. จดบันทึกและสรุปเน้ือหาของสิ่งที่อ่านได้ 

 4. สรุปเน้ือหาของสิ่งที่อ่านได้ 

 5. เห็นคุณค่าของการทํางานร่วมกัน 

 6. มีความตระหนักในความสําคัญของการอ่านและมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู ้
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์     

 
ชื่อวิชา   การอ่าน   4 รหัสวิชา อ32214      ภาคเรียนที่ 2  
เวลาเรียน        2 ชั่วโมง/สัปดาห์       จํานวน 1.0 หนว่ยกิต    จํานวน   40  ชั่วโมง/ภาคเรียน 

สถานภาพรายวิชา         พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับ                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ผู้สอน                  ครูภาวิณี แถบหอม 
 

คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 
 ฝึกทักษะการอ่านข่าว บทคัด บทความ ประกาศ เครื่องหมาย สัญญาณจราจร โคลง กลอน เพลง 
การ์ตูน  จากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร อ่านหนังสือประเภทความรู้และบันเทิง สิ่งพิมพ์ต่างๆ และวิธีการใช้
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ  โดยใช้องค์ความรู้ (Theory of Knowledge) และเขียนสื่อความในรูปแบบของการใช้
เครื่องหมายวรรคตอน เขียนประโยคย่อยเพ่ือสนับสนุนประโยคหลัก เขียนจดหมายส่วนตัว จดหมายธุรกิจ เขียน
เล่าเรื่องสั้นๆ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถแสวงหาความรู้และความเพลิดเพลินจากการอ่านและเขียน 
ตามควรแก่วัยและมีนิสัยรักการอ่านและเขียนสื่อความในรูปแบบต่างๆ  จากสื่อที่ครูผลิต  สื่อเทคโนโลยีและสื่อ
อ่ืนๆ ได้เป็นอย่างดี 
 

ผลการเรียนรู ้
 1. ตอบคําถามประเภทต่างๆ เก่ียวกับสิ่งที่อ่านและท่ีฟัง อาทิ เดาความหมายของคําศัพท์ ระบุ
รายละเอียด จับใจความสําคัญ ระบุวัตถุประสงค์ของผู้เขียน อ้างอิงความ และเรียงลําดับความได้ 

 2. สนทนา อภิปราย และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้องกับสิ่งที่อ่านและที่ฟังได้ 

 3. จดบันทึกและสรุปเน้ือหาของสิ่งที่อ่านได้ 

 4. สรุปเน้ือหาของสิ่งที่อ่านได้ 

 5. เห็นคุณค่าของการทํางานร่วมกัน 

 6. มีความตระหนักในความสําคัญของการอ่านและมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน 
 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู ้
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์     

 
ชื่อวิชา   ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 3    รหัสวิชา อ 32215 

เวลาเรียน   3 ชั่วโมง/สัปดาห์     จํานวน 1.5 หน่วยกิต   จํานวน   60  ชั่วโมง/ภาคเรียน 

สถานภาพรายวิชา       พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ผู้สอน   ครูธรรญวลัย  เชิดทอง  ครปูฏิพัทธ์   ศรีโชติ 
 

คําอธบิายรายวิชา  (Course Description)       
  
 ฝึกทักษะการอ่านข่าว บทคัด  บทความ  ประกาศ  เครื่องหมาย  สัญญาณจราจร โคลง กลอน  เพลง 
การ์ตูน  จากหนังสือพิมพ์  นิตยสาร  อ่านหนังสือประเภทความรู้และบันเทิง  สิ่งพิมพ์ต่างๆ  และวิธีการใช้
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ  โดยใช้องค์ความรู้ (Theory of Knowledge) และเขียนสื่อความในรูปแบบของการใช้
เครื่องหมายวรรคตอน เขียนประโยคย่อยเพ่ือสนับสนุนประโยคหลัก เขียนจดหมายส่วนตัว จดหมายธุรกิจ  เขียน
เล่าเรื่องสั้นๆ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ  สามารถแสวงหาความรู้และความเพลิดเพลินจากการอ่านและเขียน 
ตามคว รแก่ วั ย แล ะมี นิ สั ย รั ก ก า ร อ่ านแล ะ เ ขี ยนสื่ อ ค ว าม ใน รู ป แบบ ต่ า ง ๆ   จ ากสื่ อ ที่ ค รู ผ ลิ ต 
สื่อเทคโนโลยี และสื่ออ่ืนๆ ได้เป็นอย่างดี 
 

ผลการเรียนรู ้
 1. ตอบคําถามประเภทต่างๆ เก่ียวกับสิ่งที่อ่านและท่ีฟัง อาทิ เดาความหมายของคําศัพท์ ระบุ
รายละเอียด จับใจความสําคัญ ระบุวัตถุประสงค์ของผู้เขียน อ้างอิงความ และเรียงลําดับความได้ 

 2. สนทนา อภิปราย และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้องกับสิ่งที่อ่านและที่ฟังได้ 

 3. จดบันทึกและสรุปเน้ือหาของสิ่งที่อ่านได้ 

 4. สรุปเน้ือหาของสิ่งที่อ่านได้ 

 5. เขียนประโยค ย่อหน้าบรรยาย ให้เหตุผล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านหรือหัวข้อที่กําหนด 

 6. เห็นคุณค่าของการทํางานร่วมกัน 

 7. มีความตระหนักในความสําคัญของการอ่านและมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน 
 

รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู ้
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 ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์     

 
ชื่อวิชา        ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 4   รหัสวิชา อ 32216 

เวลาเรียน              3 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.5 หน่วยกิต จํานวน   60  ชั่วโมง/ภาคเรียน 

สถานภาพรายวิชา    �   พื้นฐาน     �  เพิ่มเติม 

ระดับชัน้       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ผู้สอน         ครูธรรญวลัย  เชิดทอง    ครูปฏิพัทธ ์ ศรีโชติ 
 

คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 
                        
  ฝึกทักษะการอ่านข่าว บทคัด บทความ ประกาศ เครื่องหมาย สัญญาณจราจร โคลง กลอน 
เพลง การ์ตูน  จากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร อ่านหนังสือประเภทความรู้และบันเทิง สิ่งพิมพ์ต่างๆ และวิธีการใช้
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ  โดยใช้องค์ความรู้ (Theory of Knowledge) และเขียนสื่อความในรูปแบบของการใช้
เครื่องหมายวรรคตอน เขียนประโยคย่อยเพ่ือสนับสนุนประโยคหลัก เขียนจดหมายส่วนตัว จดหมายธุรกิจ เขียน
เล่าเรื่องสั้นๆ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถแสวงหาความรู้และความเพลิดเพลินจากการอ่านและเขียน 
ตามควรแก่วัยและมีนิสัยรักการอ่านและเขียนสื่อความในรูปแบบต่างๆ  จากสื่อที่ครูผลิต  สื่อเทคโนโลยีและสื่อ
อ่ืนๆ ได้เป็นอย่างดี 
 

ผลการเรียนรู ้
1. ตอบคําถามประเภทต่างๆ เก่ียวกับสิ่งที่อ่านและที่ฟัง อาทิ เดาความหมายของคําศัพท์ ระบุรายละเอียด  
จับใจความสําคัญ ระบุวัตถุประสงค์ของผู้เขียน อ้างอิงความ และเรียงลําดับความได้ 

2. สนทนา อภิปราย และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้องกับสิ่งที่อ่านและที่ฟังได้ 

3. จดบันทึกและสรุปเน้ือหาของสิ่งที่อ่านได้ 

4. สรุปเน้ือหาของสิ่งที่อ่านได้ 

5. เขียนประโยค ย่อหน้าบรรยาย ให้เหตุผล แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านหรือหัวข้อที่กําหนด 

6. เห็นคุณค่าของการทํางานร่วมกัน 

7. มีความตระหนักในความสาํคัญของการอ่านและมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน 
 

รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู ้
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  Media Reading in Daily Life 1 รหัสวิชา อ32217    
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้สอน   Mr. Gordon Banning 
 

Course Description 
This two semester reading course is intended to develop learners English reading skills by 
providing reading practice in authentic situations.  Using Collins Reading as a course book, 
supplemented with appropriate authentic material sourced by the teacher, students will have 
the opportunity to develop and practice reading strategies and techniques using texts that they 
find relevant and engaging.   
 

Student Assessment 
Student assessment for this course will be by a combination of formative course work, including 
quizzes and project work, and out of schedule midterm and final examination for each 
semester.  
 

MOE Standards 
Strand 1 – Language for Communication  
F1. 1 –  Understanding of any capacity to interpret what has been heard and read from various 
from various types of media, and ability to express opinions with proper reasoning. 
F1. 2 –  Endowment with language communication skills for exchange of data and information; 
efficient expression of feelings and opinions. 
F1. 3 –  Ability of present date, information, concepts and views about various matters through 
speaking and writing. 
 
Strand 2 – Language & Culture 
F2. 1 –  Appreciation of the relationship between language and culture of native speakers and 
capacity for use of language appropriate to occasions places. 
F2. 2 –  Appreciation of similarities and differences between language and culture of native and 
Thai speakers, and capacity for accurate and appropriate use of language. 
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Strand 3 – Language & Relationship with Other Learning Areas 
F3.1 – Usage of foreign languages to link knowledge with other learning areas, as foundation for 
further development and to seek knowledge and widen one’s world view. 
 
Strand 4 – Language & Relationship with Community and the World 
F4.1 – Ability to use foreign languages in various situations in school, community and society. 
F4.2 – Usage of foreign languages as basic tools for further education, livelihood and exchange 
of learning with the world community. 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  Media Reading in Daily Life 2  รหัสวิชา อ32218    
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้สอน   Mr. Gordon Banning 
 

Course Description 
This two semester reading course is intended to develop learners English reading skills by 
providing reading practice in authentic situations.  Using Collins Reading as a course book, 
supplemented with appropriate authentic material sourced by the teacher, students will have 
the opportunity to develop and practice reading strategies and techniques using texts that they 
find relevant and engaging.   

 
Student Assessment 

Student assessment for this course will be by a combination of formative course work, including 
quizzes and project work, and out of schedule midterm and final examination for each 
semester.  
 
MOE Standards 
Strand 1 – Language for Communication  

F1.1 – Understanding of any capacity to interpret what has been heard and read from various 
from various types of media, and ability to express opinions with proper reasoning. 
F1.2 – Endowment with language communication skills for exchange of data and information; 
efficient expression of feelings and opinions. 
F1.3 – Ability of present date, information, concepts and views about various matters through 
speaking and writing. 

 
Strand 2 – Language & Culture 

F2.1 – Appreciation of the relationship between language and culture of native speakers and 
capacity for use of language appropriate to occasions places. 
F2. 2 –  Appreciation of similarities and differences between language and culture of native 
and Thai speakers, and capacity for accurate and appropriate use of language. 
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Strand 3 – Language & Relationship with Other Learning Areas 

F3.1 – Usage of foreign languages to link knowledge with other learning areas, as foundation 
for further development and to seek knowledge and widen one’s world view. 

 
Strand 4 – Language & Relationship with Community and the World 

F4.1 – Ability to use foreign languages in various situations in school, community and society. 
F4.2 – Usage of foreign languages as basic tools for further education, livelihood and exchange 

of learning with the world community. 
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
โรงเรียนสายนฎ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 

…………………………………………………………………………………  
ชื่อวิชา   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3   รหัสวิชา อ32219  
เวลาเรียน   2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน   
สถานภาพรายวิชา    พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
ผู้สอน    Mr. Ruben Martin  
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)   
This Mattayom English course focuses on communicative English skills, whereby the students 

use  the target language in authentic communicative situations. The course is built around authentic 
language  situations ( in accordance with the CEFR) , with learning outcomes that are focused on 
meaningful language  use.  A range of pedagogical methods will be used and the learners will be 
presented with material in a  variety of ways, such as video, multimedia activities and project based 
learning. Lessons will be student centred with interactive activities to provide engaging language input 
and opportunities for the students to  practice and use the target language authentically.  

 

ผลการเรียนรู้  
 1. Understand of any capacity to interpret what has been heard and read from various from 

various  types of media, and ability to express opinions with proper reasoning.  
 2.  Endow with language communication skills for exchange of data and information; efficient 

expression  of feelings and opinions.  
 3.  Have an ability of present date, information, concepts and views about various matters 

through  speaking and writing.  
 4. Appreciate of the relationship between language and culture of native speakers and capacity 

for use  of language appropriate to occasions/ places.  
  5. Appreciate of similarities and differences between language and culture of native and Thai 

speakers,  and capacity for accurate and appropriate use of language.  
 6.  Use foreign languages to link knowledge with other learning areas, as foundation for 
further  development and to seek knowledge and widen one’s world view.  

 7. Have an ability to use foreign languages in various situations in school, community and society. 
 8. Use foreign languages as basic tools for further education, livelihood and exchange 

of learning with  the world community.   
รวม 8 ผลการเรียนรู้  
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 

…………………………………………………………………………………  
ชื่อวิชา    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4  รหัสวิชา อ32220  
เวลาเรียน    2 ชั่วโมง/สัปดาห จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน   
สถานภาพรายวิชา    พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
ผู้สอน Mr. Ruben Martin  
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)   
This Mattayom English course focuses on communicative English skills, whereby the students 

use  the target language in authentic communicative situations. The course is built around authentic 
language  situations (in accordance with the CEFR), with learning outcomes that are focused on meaningful 
language  use. A range of pedagogical methods will be used and the learners will be presented with 
material in a  variety of ways, such as video, multimedia activities and project based learning. Lessons will 
be student centred with interactive activities to provide engaging language input and opportunities for the 
students to  practice and use the target language authentically.  

 

ผลการเรียนรู้  
1. Understand of any capacity to interpret what has been heard and read from various from 
various  types of media, and ability to express opinions with proper reasoning.  
2. Endow with language communication skills for exchange of data and information; efficient 
expression  of feelings and opinions.  
3.  Have an ability of present date, information, concepts and views about various matters 
through  speaking and writing.  
4.  Appreciate of the relationship between language and culture of native speakers and 
capacity for use  of language appropriate to occasions/ places.  
5. Appreciate of similarities and differences between language and culture of native and Thai 
speakers,  and capacity for accurate and appropriate use of language.  
6.  Use foreign languages to link knowledge with other learning areas, as foundation for 
further  development and to seek knowledge and widen one’s world view.  
7. Have an ability to use foreign languages in various situations in school, community and society. 
8.  Use foreign languages as basic tools for further education, livelihood and exchange of 
learning with  the world community.   

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์    รหัสวิชา อ 33205    

เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สปัดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ผู้สอน   ครูวรัญญา  สมวงค ์
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
ศึกษาวิเคราะห์ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สื่อที่เป็นเรียงความและไม่ใช่เรียงความแบบต่างๆ 

จากสื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นหัวข้อเก่ียวกับชีวประวัตินักประพันธ์คนสําคัญ ความรู้เก่ียวกับอวกาศ 
ชีววิทยา ภาษาศาสตร ์อารยธรรม ตลอดจนเทคโนโลยีและวิวัฒนาการการขนส่ง  

โดยใช้กระบวนการตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ การนําเสนอ ความคิดรวบยอด แสดง
ความคิดเห็น ความต้องการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ ให้เหตุผลอย่างมีวิจารณญาณ และการ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน เห็นประโยชน์
ของการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้เพ่ือขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  

เพ่ือการเข้าสู่สังคมและการประกอบอาชีพ สามารถ ใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ตามสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในสถานศึกษาและชุมชน  

ผลการเรียนรู ้
ผู้เรียนตระหนักถึงความสําคัญของการอ่าน สามารถเข้าใจและตีความเรื่องที่อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ 

และแสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล 
 

ตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู ้
สาระที่ 1 ต 1.1 ม.6/1-4, ต 1.2 ม.6/1,4,5, ต 1.3 ม.6/1-3 

สาระที่ 2 ต 2.1 ม.6/1-2, ต 2.2 ม.6/1-2 

สาระที่ 3 ต 3.1 ม.6/1 

สาระที่ 4 ต 4.1 ม.6/1, ต 4.2 ม.6/1-2 

รวมทั้งหมด  18 ผลการเรียนรู ้
 

รวม 18 ผลการเรียนรู ้
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 5   รหัสวิชา อ 33209    

เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สปัดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ผู้สอน   ครูวรัญญา  สมวงค ์
 

คําอธิบายรายวิชา (Course description)   

   ศึกษาไวยากรณ์หรือโครงสร้างของภาษาอังกฤษในระดับพ้ืนฐาน การเรียงลําดับคํา ความสัมพันธ์ของ
ประธานกับกริยาและรูปกาลของประโยค ชนิดของคํา รูปแบบประโยคความเดียว อนุประโยค การประยุกต์ใช้
โครงสร้างภาษาพูดและภาษาเขียนในบริบทการสื่อสาร 

โดยใช้กระบวนการตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ การนําเสนอ ความคิดรวบยอด แสดง
ความคิดเห็น ความต้องการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ ให้เหตุผลอย่างมีวิจารณญาณ และ การ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน เห็นประโยชน์
ของการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ในการแสวงหาความรู้เพ่ือขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย   

เพ่ือการเข้าสู่สังคมและการประกอบอาชีพ สามารถ ใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในสถานศึกษาและชุมชน 

 

ผลการเรียนรู ้
1. เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานทางด้านไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคข้ันพ้ืนฐาน  
2. เพ่ือพัฒนาความรู้สร้างคําศัพท์ที่เหมาะสมและบูรณการไปใช้ในการเรียนในระดับที่สูงขึน้  
3. เพ่ือเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเขียน  
4. เพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับผู้เรยีน  
5. เพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจใหผู้้เรียนในการถา่ยทอดภาษาอังกฤษให้กับผู้อ่ืน 

 

รวม 5 ผลการเรียนรู ้
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์    รหัสวิชา อ 33210    

เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สปัดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ผู้สอน   ครูวรัญญา  สมวงค ์
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
ศึกษาวิเคราะห์ ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ บทกวี สือที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงแบบ

ต่างๆ จากสื่อ สิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อต่าง ๆ ที่เก่ียวกับชีววิทยา ยารักษาโรค วิวัฒนาการของเคร่ือง
ดนตรี การเงินและการธนาคาร ระบบเศรษฐกิจโลก ตลอดจนเทคนิคการคิดและการจํา  

โดยใช้กระบวนการตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ การนําเสนอ ความคิดรวบยอด แสดง
ความคิดเห็น ความต้องการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ ให้เหตุผลอย่างมีวิจารณญาณ และ การ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน เห็นประโยชน์
ของการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ในการแสวงหาความรู้เพ่ือขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย   

เพ่ือการเข้าสู่สังคมและการประกอบอาชีพ สามารถ ใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในสถานศึกษาและชุมชน 

ผลการเรียนรู ้
ผู้เรียนตระหนักถึงความสําคัญของการอ่าน สามารถเข้าใจและตีความเรื่องที่อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ 

และแสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล 

ตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู ้
สาระที่ 1 ต 1.1 ม.6/1-4, ต 1.2 ม.6/1-5 

สาระที่ 2 ต 2.1 ม.6/1, ต 2.2 ม.6/2 

สาระที่ 3 ต 3.1 ม.6/1 

สาระที่ 4 ต 4.1 ม.6/1, ต 4.2 ม.6/1-2 

รวมทั้งหมด  14 ผลการเรียนรู ้
 

รวม 14 ผลการเรียนรู ้
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายนฎ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา การเขียนเรียงความ 1  รหัสวิชา อ33211  
เวลาเรียน   2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน   
สถานภาพรายวิชา    พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ผู้สอน    ครูทนง หลน้ีอย   
คําอธบิายรายวิชา (Course description)   
 This writing course spans three academic years for students studying in grades M 4 . The 
focus of  this course is to provide leaners with the opportunity to practice and develop their 
English writing skills  alongside their speaking, listening and reading skills. The course will utilise 
the Ready to Write series which  integrates reading, writing and listening with writing.  Through 
pair and group activities as well as individual  writing tasks, students learn the fundamental 
principles of the writing process with a necessary focus on  grammar and vocabulary.  
 
ผลการเรียนรู้  
 1.  Understand of any capacity to interpret what has been heard and read from various 
from various  types of media, and ability to express opinions with proper reasoning.  
 2.  Endow with language communication skills for exchange of data and information; 
efficient expression  of feelings and opinions.  
 3. Have an ability of present date, information, concepts and views about various matters 
through  speaking and writing.  
 4.  Appreciate of the relationship between language and culture of native speakers and 
capacity for use  of language appropriate to occasions/ places.  
 5. Appreciate of similarities and differences between language and culture of native and 
Thai speakers,  and capacity for accurate and appropriate use of language.  
 6.  Use foreign languages to link knowledge with other learning areas, as foundation for 
further  development and to seek knowledge and widen one’s world view.  
 7.  Have an ability to use foreign languages in various situations in school, community 
and society.  
 8. Use foreign languages as basic tools for further education, livelihood and exchange of 
learning with  the world community.   
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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 ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายนฎ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา การเขียนเรียงความ 2  รหัสวิชา อ33212  
เวลาเรียน   2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน   
สถานภาพรายวิชา    พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ผู้สอน    ครูทนง หลน้ีอย   
คําอธบิายรายวิชา (Course description)   
This writing course spans three academic years for students studying in grades M 4 .  The focus 
of  this course is to provide leaners with the opportunity to practice and develop their English 
writing skills  alongside their speaking, listening and reading skills.  The course will utilise the 
Ready to Write series which  integrates reading, writing and listening with writing.  Through pair 
and group activities as well as individual  writing tasks, students learn the fundamental principles 
of the writing process with a necessary focus on  grammar and vocabulary.  
 

ผลการเรียนรู้  
 1.  Understand of any capacity to interpret what has been heard and read from various 
from various  types of media, and ability to express opinions with proper reasoning.  
 2.  Endow with language communication skills for exchange of data and information; 
efficient expression  of feelings and opinions.  
 3. Have an ability of present date, information, concepts and views about various matters 
through  speaking and writing.  
 4.  Appreciate of the relationship between language and culture of native speakers and 
capacity for use  of language appropriate to occasions/ places.  
 5. Appreciate of similarities and differences between language and culture of native and 
Thai speakers,  and capacity for accurate and appropriate use of language.  
 6.  Use foreign languages to link knowledge with other learning areas, as foundation for 
further  development and to seek knowledge and widen one’s world view.  
 7.  Have an ability to use foreign languages in various situations in school, community 
and society.  
 8. Use foreign languages as basic tools for further education, livelihood and exchange of 
learning with  the world community.   
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายนฎ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา การอ่านภาษาอังกฤษ 5   รหัสวิชา อ 33213  
เวลาเรียน    2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต   จํานวน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา    พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ผู้สอน              ครูอภิวัฒ ทองประดับ  

คําอธบิายรายวิชา (Course description)   
 ศึกษาและเข้าใจการ จับใจความสําคัญ (Main Idea) ของแต่ละอนุเฉท (Paragraph) และของ บทความ 
(Passage) ศึกษาการหาคําศัพท์หรือคําสรรพนามท่ีบทความอ้างถึงทั้งในตรง (Reference) และ  ทางอ้อม 
(Inference) สรุปความและตีความจากเรื่องที่อ่าน เข้าใจนํ้าเสียง (Tone and Attitude) ความรู้สึก และ
ความหมายแฝง ของผู้เขียน ศึกษาจุดประสงคแ์ละองค์ประกอบของบทความ (Rhetorical Purpose) ศึกษาชนิด
และรูปแบบชองบทความที่ เป็นสารคดีและบันเทิงคดีที่ เป็นความเรียง กลอนและไม่ใช่ความเรียง  ในหัวข้อ
เก่ียวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อายรธรรม อาชีพในยุคโลกาภิวัตน์ ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม อาหารและ
สุขภาพ ร่างกาย ชีววิทยาและสารเคมี สันทนาการและการท่องเท่ียว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม 
ภาษาและโลกอนาคต สังเกตและเข้าใจความแตกต่างด้านภาษา ไวยากรณ์ระดับภาษา ศิลปะใน การเขียน 
รวมถึงวัฒนธรรมของภาษาอังกฤษในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกและภาษาไทย  
 โดยการอ่าน  วิ เคราะห์  ตีความ  และทําแบบฝึกหัดจากบทความ  ภาษาอังกฤษ  พูด  ระดม
ความคิด  อภิปราย แสดงความคิดเห็น อธิบาย บทความประเภทต่าง ๆ ร่วมกับครูและผู้อ่ืน ค้นคว้าจากแหล่ง
การเรียนรู้ ต่าง ๆ เพ่ือนําเสนอข้อมูล รวมถึงศึกษาข้อมูลข่าวสารประเทศ ทั่วโลก พร้อมนําความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้  ในชีวิตประจําวัน   
 รวมทั้งมีเจตนคติที่ดีและให้ความสําคัญของการอ่าน โดยเฉพาะการอ่านข่าว ภาษาอังกฤษ เพ่ือเข้าใจ ถึง
วัฒนธรรมและความคิดที่แตกต่างทั่วโลก เพ่ือก้าวทันโลกและพร้อมกับการเป็นพลเมืองของโลก สามารถ ปรับใช้
ความรู้ที่ได้รับ กับความเป็นสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมทาง ภาษาอังกฤษ มี
ความมุ่งมั่นในการทํางาน มีทักษะการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และนําความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ ภาษาอังกฤษมา
ประยุกต์ในการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม  
ผลการเรียนรู้  
1. นักเรียนสามารถจับใจความสําคัญ (Main Idea) และสรุปบทความได้  
2. นักเรียนบอกคําสรรพนามท่ีบทความอ้างถึงทั้งในตรง (Reference) และ ทางอ้อม (Inference) ได้  
3. นักเรียนสามารถแยกแยะประเภทของบทความได้  
4. นักเรียนใช้ทักษะการอ่าน วิเคราะห์ ตีความน้ าเสียงของบทความได้   
5. นักเรียนมีคลังศัพท์ในในหัวข้อเก่ียวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อายรธรรม อาชีพใน ศตวรรษที่  21 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาหารและสุขภาพ ร่างกาย ชีววิทยาและสารเคมี สันทนาการและ การ ท่องเที่ยว 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรม ภาษาและโลกอนาคต  

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายนฎ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา การอ่านภาษาอังกฤษ 6   รหัสวิชา อ 33214  
เวลาเรียน    2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต   จํานวน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา    พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ผู้สอน     ครูอภิวัฒ ทองประดับ  

คําอธบิายรายวิชา (Course description)   
 ศึกษาและเข้าใจการ จับใจความสําคัญ (Main Idea) ของแต่ละอนุเฉท (Paragraph) และของ บทความ 
(Passage) ศึกษาการหาคําศัพท์หรือคําสรรพนามที่บทความอ้างถึงทั้งในตรง (Reference) และ  ทางอ้อม 
(Inference) สรุปความและตีความจากเร่ืองที่อ่าน เข้าใจนํ้าเสียง (Tone and Attitude) ความรู้สึก และ
ความหมายแฝง ของผู้เขียน ศึกษาจุดประสงค์และองค์ประกอบของบทความ (Rhetorical Purpose) ศึกษาชนิด
และรูปแบบชองบทความที่ เป็นสารคดีและบันเทิงคดีที่ เป็นความเรียง กลอนและไม่ใช่ความเรียง  ในหัวข้อ
เก่ียวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อายรธรรม อาชีพในยุคโลกาภิวัตน์ ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม อาหารและ
สุขภาพ ร่างกาย ชีววิทยาและสารเคมี สันทนาการและการท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม 
ภาษาและโลกอนาคต สังเกตและเข้าใจความแตกต่างด้านภาษา ไวยากรณ์ระดับภาษา ศิลปะใน การเขียน 
รวมถึงวัฒนธรรมของภาษาอังกฤษในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกและภาษาไทย  
 โดยการอ่าน  วิ เคราะห์  ตีความ  และทําแบบฝึกหัดจากบทความ  ภาษาอังกฤษ  พูด  ระดม
ความคิด  อภิปราย แสดงความคิดเห็น อธิบาย บทความประเภทต่าง ๆ ร่วมกับครูและผู้อ่ืน ค้นคว้าจากแหล่ง
การเรียนรู้ ต่าง ๆ เพ่ือนําเสนอข้อมูล รวมถึงศึกษาข้อมูลข่าวสารประเทศ ทั่วโลก พร้อมนําความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้  ในชีวิตประจําวัน   
 รวมทั้งมีเจตนคติที่ดีและให้ความสําคัญของการอ่าน โดยเฉพาะการอ่านข่าว ภาษาอังกฤษ เพ่ือเข้าใจ  
ถึงวัฒนธรรมและความคิดที่แตกต่างทั่วโลก เพ่ือก้าวทันโลกและพร้อมกับการเป็นพลเมืองของโลก สามารถ ปรับ
ใช้ความรู้ที่ได้รับ กับความเป็นสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมทาง ภาษาอังกฤษ  
มีความมุ่งมั่นในการทํางาน มีทักษะการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และนําความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ ภาษาอังกฤษมา
ประยุกต์ในการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม  

ผลการเรียนรู้  
1. นักเรียนสามารถจับใจความสําคัญ (Main Idea) และสรุปบทความได้  
2. นักเรียนบอกคําสรรพนามที่บทความอ้างถึงทั้งในตรง (Reference) และ ทางอ้อม (Inference) ได้  
3. นักเรียนสามารถแยกแยะประเภทของบทความได้  
4. นักเรียนใช้ทักษะการอ่าน วิเคราะห์ ตีความน้ าเสียงของบทความได้   
5. นักเรียนมีคลังศัพท์ในในหัวข้อเก่ียวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อายรธรรม อาชีพใน ศตวรรษที่  21 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาหารและสุขภาพ ร่างกาย ชีววิทยาและสารเคมี สันทนาการและ การ ท่องเที่ยว 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรม ภาษาและโลกอนาคต  

รวม 5 ผลการเรียนรู้  
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา    ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5    รหัสวิชา อ33215 
เวลาเรียน       จํานวน 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา      พื้นฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ผู้สอน         อ.สุดาพรรษ์ กันนุฬา  อ.วรัญญา  สมวงค์ และ อ.ทนง หลีน้อย 
 

คําอธบิายรายวิชา 

 ศึกษาวิเคราะห์ขั้นตอนการอ่านจับใจความสําคัญ  วิเคราะห์ความ  สรุปความ ตีความ แสดงความ
คิดเห็นจากการอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี   พร้อมทั้งการให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ รวมทั้ง
การเขียนนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์  สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ 
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ 

 โดยใช้กระบวนการจับใจความสําคัญ  วิเคราะห์สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน
เรื่อง การใช้ skimmimg/ scanning/ context clue รวมทั้งกระบวนการเขียนนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง/
ประสบการณ์/ข่าว/เหตุการณ์/เรื่องและประเด็นต่างๆตามความสนใจ 

 เพ่ือให้สามารถสรุปใจความสําคัญและแก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์และ
สถานการณ์   รวมทั้งสามารถเขียนสรุปใจความสําคัญ  แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว 
เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ  และยังสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคมและโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

ตัวชี้วัด    ต 1.1 , ต 1.2,  ค 1.3  

ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 

 1. ต.1.1 ม.4-6/4  จับใจความสําคัญ  วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ  และแสดงความคิดเห็นจาก
การฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ    

 2. ต.1.2 ม.4-6/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆใกล้ตัว ประสบการณ์ 
สถานการณ์ ข่าว / เหตุการณ์  ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม 

 3. ต.1.2  ม.4-6/4 พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 

 4. ต.1.2 ม.4-6/5  พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่อง
ต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์  และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล   

 5. ต.1.3 ม.4-6/1  พูดและเขียนนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและ
ประเด็นต่างๆตามความสนใจของสังคม  

 6. ต.1.3 ม.4-6/2 พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว 
เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ 
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา    ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6    รหัสวิชา อ33216 
เวลาเรียน       จํานวน 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา      พื้นฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ผู้สอน         อ.สุดาพรรษ์ กันนุฬา  อ.วรัญญา  สมวงค์ และ อ.ทนง หล ี
 

คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาวิเคราะห์การอ่านออกเสียงข้อความ บทร้อยกรอง ถูกต้องตามหลักการอ่าน อ่านสารคดีเก่ียวกับ
อาหาร ภาษา สิ่งแวดล้อม อ่านบันเทิงคดีที่เป็นบทร้อยกรองและนิทานอุทาหรณ์  

โดยใช้ทักษะ/กลยุทธ์การอ่านดังน้ี การเดาความหมายของคําศัพท์จากบริบท การวิเคราะห์หน่วยคํา 
การจับใจความสําคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะห์ความ ตีความ เช่ือมโยงความรู้เดิมกับข้อเขียน ระบุ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ความสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์เชิงลําดับข้อความ แยกข้อเท็จจริงจาก
ข้อคิดเห็น สร้างจินตภาพ ระบุองค์ประกอบของเรื่องเล่า ตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง  

เพ่ือให้สามารถพูดให้ข้อมูล บรรยายความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล 
พูดนําเสนอประเด็นต่าง ๆ   ที่น่าสนใจ อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ และประเพณีของเจ้าของภาษาและ
ชนชาติอ่ืน ๆ อภิปรายความเหมือนและความต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ของไทย และสามารถใช้กระบวนการเขียนในการเขียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง ให้เหตุผล
หรือบอกผลกระทบอันเน่ืองมาจากเหตุใดเหตุหน่ึง แสดงข้อโต้แย้งตามประเด็นที่กําหนด เขียนเรื่องเล่าและถอด
ความบทร้อยกรอง ใช้ภาษาอังกฤษค้นคว้า  
 

ตัวชี้วัด    ต 1.1 , ต 1.2,  ต 1.3,  ต 2.2,  ต 3.1 

ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 

 1. ต.1.1 ม.4-6/4 จับใจความสําคัญ  วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ  และแสดงความคิดเห็นจากการ
ฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ   
 2. ต.1.2  ม.4-6/4 พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 
 3. ต.1.2 ม.4-6/5 พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับ เรื่อง
ต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์  และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 
 4. ต.1.3  ม.4-6/3 พูดและเขียน แสดงความ คิดเห็น เก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์
ต่างๆ ทั้งในท้องถิ่น สังคม และ โลก พร้อมให้เหตุผลและยก ตัวอย่างประกอบ  
 5. ต.2.2 ม.4-6/2  วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและนําไปใช้อย่างมีเหตุผล 
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 6. ต.3.1 ม.4-6/1 ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนําเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  Academic Reading 1      รหัสวิชา อ33217    
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผู้สอน   Mr. Stewart Homeyard 
 

Course Description 
This Academic Reading class is intended to develop the students’  abilities in reading, 
comprehending and summarising academic level texts in preparation for higher education and 
those intending to take the IELTS test.  Students will be presented with a range of authentic 
texts which may contain narratives, logical arguments, descriptions or discussions.  Each unit of 
the course will focus on a different reading strategy or type of reading task. 
 
The course will utilise Collins Reading for IELTS and will be supplemented with other authentic 
reading material. 
 

Student Assessment 
Assessment will be by a combination of coursework and out of schedule examination. 
Students will be asked to demonstrate their reading comprehension skills through tests with 
IELTS style questions.  
 

MOE Standards 
Strand 1 – Language for Communication  
F1.1 – Understanding of any capacity to interpret what has been heard and read from various 
from various types of media, and ability to express opinions with proper reasoning. 
F1.2 – Endowment with language communication skills for exchange of data and information; 
efficient expression of feelings and opinions. 
F1.3 – Ability of present date, information, concepts and views about various matters through 
speaking and writing. 
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Strand 2 – Language & Culture 
F2. 1 –  Appreciation of the relationship between language and culture of native speakers and 
capacity for use of language appropriate to occasions places. 
F2. 2 –  Appreciation of similarities and differences between language and culture of native and 
Thai speakers, and capacity for accurate and appropriate use of language. 
 
Strand 3 – Language & Relationship with Other Learning Areas 
F3.1 – Usage of foreign languages to link knowledge with other learning areas, as foundation for 
further development and to seek knowledge and widen one’s world view. 
 
Strand 4 – Language & Relationship with Community and the World 
F4.1 – Ability to use foreign languages in various situations in school, community and society. 
F4.2 – Usage of foreign languages as basic tools for further education, livelihood and exchange 
of learning with the world community.  
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  Academic Reading 2   รหัสวิชา อ33218    
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผู้สอน   Mr. Stewart Homeyard 
 

Course Description 
This Academic Reading class is intended to develop the students’  abilities in reading, 
comprehending and summarising academic level texts in preparation for higher education and 
those intending to take the IELTS test.  Students will be presented with a range of authentic 
texts which may contain narratives, logical arguments, descriptions or discussions.  Each unit of 
the course will focus on a different reading strategy or type of reading task. 
 
The course will utilise Collins Reading for IELTS and will be supplemented with other authentic 
reading material. 
 
Student Assessment 
Assessment will be by a combination of coursework and out of schedule examination. Students 
will be asked to demonstrate their reading comprehension skills through tests with IELTS style 
questions.  
 
MOE Standards 
Strand 1 – Language for Communication  

F1.1 – Understanding of any capacity to interpret what has been heard and read from various 
from various types of media, and ability to express opinions with proper reasoning. 
F1.2 – Endowment with language communication skills for exchange of data and information; 
efficient expression of feelings and opinions. 
F1.3 – Ability of present date, information, concepts and views about various matters through 
speaking and writing. 
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Strand 2 – Language & Culture 
F2.1 – Appreciation of the relationship between language and culture of native speakers and 
capacity for use of language appropriate to occasions places. 
F2. 2 –  Appreciation of similarities and differences between language and culture of native 
and Thai speakers, and capacity for accurate and appropriate use of language. 

 
Strand 3 – Language & Relationship with Other Learning Areas 

F3.1 – Usage of foreign languages to link knowledge with other learning areas, as foundation 
for further development and to seek knowledge and widen one’s world view. 

 
Strand 4 – Language & Relationship with Community and the World 

F4.1 – Ability to use foreign languages in various situations in school, community and society. 
F4.2 – Usage of foreign languages as basic tools for further education, livelihood and exchange 
of learning with the world community.  
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  English for Communication 5  รหัสวิชา อ33219    
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผู้สอน   Ms. Elizabeth Lamprea and Ms. Jane Grace Secular  
 

Course Description 
This Mattayom six English for Discussion & Presentation course is intended to give learners the 
opportunity to practice and develop their English presentation and discussion skills.  Using 
material drawn from Oxford’s English for Presentations and Macmillan’s Presentations in English 
and supplemented with speaking and listening practice from Aksorn’ s Upstream 6 , the course 
covers all stages of effective presentations and related topics. Alongside a some free and open 
discussion, this course will allow students to develop their English fluency while also equipping 
them with important and relevant skills they can use in higher education and the world of 
work.   A range of pedagogical methods will be used and the learners will be presented with 
material in a variety of ways, such as video, multimedia activities and project based learning.  
 
The course is planned for Mattayom 6 students studying in the Regular program and based on 
students studying two lessons per week for two twenty week semesters.  
 

Student Assessment 
The assessment program for this course will be entirely based on project and presentation work 
completed throughout both semesters.  Students will complete individual and group work and 
complete a series of presentation tasks, both individually and as part of a group.   
 

MOE Standards 
Strand 1 – Language for Communication  
F1. 1 –  Understanding of any capacity to interpret what has been heard and read from various 
from various types of media, and ability to express opinions with proper reasoning. 
F1. 2 –  Endowment with language communication skills for exchange of data and information; 
efficient expression of feelings and opinions. 
F1. 3 –  Ability of present date, information, concepts and views about various matters through 
speaking and writing. 



625 
 

 

 
Strand 2 – Language & Culture 
F2. 1 –  Appreciation of the relationship between language and culture of native speakers and 
capacity for use of language appropriate to occasions places. 
F2. 2 –  Appreciation of similarities and differences between language and culture of native and 
Thai speakers, and capacity for accurate and appropriate use of language. 
 
Strand 3 – Language & Relationship with Other Learning Areas 
F3.1 – Usage of foreign languages to link knowledge with other learning areas, as foundation for 
further development and to seek knowledge and widen one’s world view. 
 
Strand 4 – Language & Relationship with Community and the World 
F4.1 – Ability to use foreign languages in various situations in school, community and society. 
F4.2 – Usage of foreign languages as basic tools for further education, livelihood and exchange 
of learning with the world community.  
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  English for Communication 6  รหัสวิชา อ33220    
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผู้สอน   Ms. Elizabeth Lamprea and Mr. Paul Fox 
 

Course Description 
This Mattayom six English for Discussion & Presentation course is intended to give learners the 
opportunity to practice and develop their English presentation and discussion skills.  Using 
material drawn from Oxford’s English for Presentations and Macmillan’s Presentations in English 
and supplemented with speaking and listening practice from Aksorn’ s Upstream 6 , the course 
covers all stages of effective presentations and related topics. Alongside a some free and open 
discussion, this course will allow students to develop their English fluency while also equipping 
them with important and relevant skills they can use in higher education and the world of 
work.   A range of pedagogical methods will be used and the learners will be presented with 
material in a variety of ways, such as video, multimedia activities and project based learning.  
 
The course is planned for Mattayom 6 students studying in the Regular program and based on 
students studying two lessons per week for two twenty week semesters.  
 

Student Assessment 
The assessment program for this course will be entirely based on project and presentation work 
completed throughout both semesters.  Students will complete individual and group work and 
complete a series of presentation tasks, both individually and as part of a group.   
 

MOE Standards 
Strand 1 – Language for Communication  
F1. 1 –  Understanding of any capacity to interpret what has been heard and read from various 
from various types of media, and ability to express opinions with proper reasoning. 
F1. 2 –  Endowment with language communication skills for exchange of data and information; 
efficient expression of feelings and opinions. 
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F1. 3 –  Ability of present date, information, concepts and views about various matters through 
speaking and writing. 
 
Strand 2 – Language & Culture 
F2. 1 –  Appreciation of the relationship between language and culture of native speakers and 
capacity for use of language appropriate to occasions places. 
F2. 2 –  Appreciation of similarities and differences between language and culture of native and 
Thai speakers, and capacity for accurate and appropriate use of language. 
 
Strand 3 – Language & Relationship with Other Learning Areas 
F3.1 – Usage of foreign languages to link knowledge with other learning areas, as foundation for 
further development and to seek knowledge and widen one’s world view. 
 
Strand 4 – Language & Relationship with Community and the World 
F4.1 – Ability to use foreign languages in various situations in school, community and society. 
F4.2 – Usage of foreign languages as basic tools for further education, livelihood and exchange 
of learning with the world community. 
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คําอธิบายรายวิชาภาษาเยอรมัน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา     ภาษาเยอรมันเบื้องต้น1  รหัส  ย23201       
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน     นางสาวสุคนธมาลย์ ลปีระดิษฐวรรณ 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 
 รายวิชาน้ีมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนโดยอ่านออกเสียง
ตัวอักษร คํา กลุ่มคํา ประโยค ตอบคําถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา พูดโต้ตอบ  แลกเปลี่ยน
ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง  เรื่องใกล้ตัว ขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว ใช้ถ้อยคํา 
นํ้าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเยอรมนี  
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา เช่นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 
ผลการเรียนรู ้
 1.  ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงและสะกดคําถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
 2.  สนทนาตอบโต้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว  
 3.  นําเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวัน 
 4.  เลือกใช้ภาษา นํ้าเสียง กริยาท่าทางเหมาะกับบุคคล โอกาส  และสถานที่ตามมารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 5.  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จําลองในห้องเรียนและสถานศึกษา 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา     ภาษาเยอรมันเบื้องต้น2  รหัส  ย23202       
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน     นางสาวสุคนธมาลย์ ลปีระดิษฐวรรณ 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 
 รายวิชาน้ีมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนโดยอ่านออกเสียง
ตัวอักษร คํา กลุ่มคํา ประโยค ตอบคําถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา พูดโต้ตอบ  แลกเปลี่ยน
ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง  เรื่องใกล้ตัว ขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว ใช้ถ้อยคํา 
นํ้าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเยอรมนี  
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา เช่นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 
ผลการเรียนรู ้
 1.  ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงและสะกดคําถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
 2.  สนทนาตอบโต้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว  
 3.  นําเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวัน 
 4.  เลือกใช้ภาษา นํ้าเสียง กริยาท่าทางเหมาะกับบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 5.  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จําลองในห้องเรียนและสถานศึกษา 
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คําอธิบายรายวิชาภาษาเยอรมัน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายนฎ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

…………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา ภาษาเยอรมันเบื้องต้น1  รหัสวิชา ย31201   
เวลาเรียน   4 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 2.0 หน่วยกิต  เวลา 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน   
สถานภาพรายวิชา    พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4  
ผู้สอน    นางสาวสุคนธมาลย์ ลีประดิษฐวรรณ  
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)   
 ปฏิบัติติตามคําสั่ง คําแนะนําที่ฟัง ให้คําแนะนําในสถานการณ์ต่าง ๆ อ่านออกเสียงข้อความ บทร้อย กรองสั้นๆ
ถูกต้องตามหลักการอ่าน บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการลําดับคํา ตามโครงสร้าง ประโยคของ
ภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย ระบุใจความสําคัญ และตอบคําถามจากการฟัง และอ่านบท สนทนาหรือข้อความ เลือก
และระบุข้อมูล ประโยค ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง ขอและให้ข้อมูล  แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้นๆ อย่างเหมาะสม สนทนาแลกเปล่ียนข้อมูล ความรู้สึกและความ คิดเห็น พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ อย่าง
เหมาะสมเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว สิ่งแวดล้อม กิจกรรม การซื้อขาย ลม ฟ้าอากาศ สถานที่ การศึกษาและอาชีพ โดยใช้
ภาษา นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ทั้งในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และ สถานศึกษา พูดและเขียนแสดงความต้องการ บรรยายเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจําวัน เหตุการณ์ สิ่งแวดล้อม ใกล้ตัว สรุปใจความสําคัญจากการวิเคราะห์ข่าวที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลที่ เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ใช้ภาษาต่างประเทศ ค้นคว้า ความรู้จากสื่อ และ
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆใน การประกอบอาชีพ   
 โดยใช้แนวคิดการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร(CLT) การบวนการสอนทักษะทางภาษา และจัด กระบวนการกลุ่ม 
การอภิปราย สถานกาณ์จําลอง การแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ใน ความสนใจของสังคม เพ่ือให้
ผู้เรียนใช้ภาษาเยอรมันในการสื่อสารระหว่างบุคคล   
 รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาเยอรมัน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรับผิดชอบ มีความ เพียรพยาม 
และมีวิจารณญาณ ใช้การวัดผลและการประเมินผลอย่างหลากหลาย และประเมินตามสภาพความ เป็นจริงครอบคลุมทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 

ผลการเรียนรู้  
1. เข้าใจคําสั่ง คําขอร้อง ภาษาท่าทาง ประโยคง่ายๆในสถานการณ์ใกล้ตัว  
2. อ่านออกเสียงคํา กลุ่มคําประโยค ข้อความง่าย ไๆด้ถูกต้อง ตามหลักการออกเสียง และ เหมาะสมกับ เน้ือหา  
3. เข้าใจกลุ่มคําประโยค และข้อความสั้นๆ โดยการถ่ายโอน เป็นภาษา หรือสัญลักษณ์ หรือถ่ายโอน

ข้อมูลจากภาพ หรือสัญลักษณ์ เป็นประโยค หรือ ข้อความส้ันๆ  
4. เข้าใจบทสนทนา เรื่องสั้น เรื่องเล่าง่ายๆ  
5. ใช้ภาษาง่ายๆ และภาษาตามมารยาททางสังคม เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคล  
6. ใช้ภาษาง่ายๆ เพ่ือแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และความต้องการของตน  
7. ให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง สิ่งใกล้ตัว กิจประจําวันง่ายๆ  
รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายนฎ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

…………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา ภาษาเยอรมันเบื้องต้น2  รหัสวิชา ย31202   
เวลาเรียน   4 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 2.0 หน่วยกิต  เวลา 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน   
สถานภาพรายวิชา    พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ผู้สอน    นางสาวสุคนธมาลย์ ลีประดิษฐวรรณ  
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)   
 ปฏิบัติติตามคําสั่ง คําแนะนําที่ฟัง ให้คําแนะนําในสถานการณ์ต่าง ๆ อ่านออกเสียงข้อความ บทร้อย กรองสั้นๆ
ถูกต้องตามหลักการอ่าน บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการลําดับคํา ตามโครงสร้าง ประโยคของ
ภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย ระบุใจความสําคัญ และตอบคําถามจากการฟัง และอ่านบท สนทนาหรือข้อความ เลือก
และระบุข้อมูล ประโยค ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง ขอและให้ข้อมูล  แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้นๆ อย่างเหมาะสม สนทนาแลกเปล่ียนข้อมูล ความรู้สึกและความ คิดเห็น พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ อย่าง
เหมาะสมเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว สิ่งแวดล้อม กิจกรรม การซื้อขาย ลม ฟ้าอากาศ สถานที่ การศึกษาและอาชีพ โดยใช้
ภาษา นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ทั้งในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และ สถานศึกษา พูดและเขียนแสดงความต้องการ บรรยายเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจําวัน เหตุการณ์ สิ่งแวดล้อม ใกล้ตัว สรุปใจความสําคัญจากการวิเคราะห์ข่าวที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลที่ เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ใช้ภาษาต่างประเทศ ค้นคว้า ความรู้จากสื่อ และ
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆใน การประกอบอาชีพ   
 โดยใช้แนวคิดการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร(CLT) การบวนการสอนทักษะทางภาษา และจัด กระบวนการกลุ่ม 
การอภิปราย สถานกาณ์จําลอง การแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ใน ความสนใจของสังคม เพ่ือให้
ผู้เรียนใช้ภาษาเยอรมันในการสื่อสารระหว่างบุคคล   
 รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาเยอรมัน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรับผิดชอบ มีความ เพียรพยาม 
และมีวิจารณญาณ ใช้การวัดผลและการประเมินผลอย่างหลากหลาย และประเมินตามสภาพความ เป็นจริงครอบคลุมทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 

ผลการเรียนรู้  
1. เข้าใจคําสั่ง คําขอร้อง ภาษาท่าทาง ประโยคง่ายๆในสถานการณ์ใกล้ตัว  
2. อ่านออกเสียงคํา กลุ่มคําประโยค ข้อความง่าย ไๆด้ถูกต้อง ตามหลักการออกเสียง และ เหมาะสมกับ เน้ือหา  
3. เข้าใจกลุ่มคําประโยค และข้อความสั้นๆ โดยการถ่ายโอน เป็นภาษา หรือสัญลักษณ์ หรือถ่ายโอน

ข้อมูลจากภาพ หรือสัญลักษณ์ เป็นประโยค หรือ ข้อความส้ันๆ  
4. เข้าใจบทสนทนา เรื่องสั้น เรื่องเล่าง่ายๆ  
5. ใช้ภาษาง่ายๆ และภาษาตามมารยาททางสังคม เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคล  
6. ใช้ภาษาง่ายๆ เพ่ือแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และความต้องการของตน  
7. ให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง สิ่งใกล้ตัว กิจประจําวันง่ายๆ  
รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  เสริมทักษะภาษาเยอรมัน1   รหัสวิชา ย31203       
เวลาเรียน  2. ชั่วโมง/สปัดาห์ จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้สอน   นางสาวสุคนธมาลย์ ลีประดิษฐวรรณ 
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
 ศึกษาพยัญชนะ สระ  ฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนเบ้ืองต้นเก่ียวกับประโยคหรือข้อความอย่าง
ง่าย    เรียนรู้การสนทนาขั้นพ้ืนฐานในเรื่องการทักทาย การแนะนําตนเองและผู้อ่ืน การขอบคุณ การกล่าวลา 
การชมเชย คําสั่งในช้ันเรียน งานอดิเรก การบอกเวลาทั้งในรูปที่เป็นทางการและไม่ทางการ  เพ่ือให้เกิดทักษะ
การใช้ภาษาเยอรมันในการฟัง พูด อ่าน เขียนอย่างง่าย    สามารถสนทนาโต้ตอบในชีวิตประจําวันได้   
โดยใช้แนวคิดการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร(CLT) การบวนการสอนทักษะทางภาษา และจัดกระบวนการกลุ่ม 
การอภิปราย สถานกาณ์จําลอง การแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ภาษาเยอรมันในการสื่อสารระหว่างบุคคล  
รวมท้ังมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาเยอรมัน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรับผิดชอบ มีความเพียรพยาม 
และมีวิจารณญาณ ใช้การวัดผลและการประเมินผลอย่างหลากหลาย และประเมินตามสภาพความเป็นจริง
ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู ้
  1. ปฏิบัติติตามคําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนํา และคําช้ีแจงง่ายๆท่ีฟังและอ่าน 
  2. ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงและสะกดคําถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
  3. สนทนาตอบโต้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว  
  4. นําเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เหตุการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจําวัน 
  5. เลือกใช้ภาษา นํ้าเสียงกริยาท่าทางเหมาะกับบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
  6. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จําลองในห้องเรียนและสถานศึกษา 
รวม  6 ผลการเรียนรู ้
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  เสริมทักษะภาษาเยอรมัน2   รหัสวิชา ย31204       
เวลาเรียน  2. ชั่วโมง/สปัดาห์ จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้สอน   นางสาวสุคนธมาลย์ ลีประดิษฐวรรณ 
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  

ศึกษาพยัญชนะ สระ  ฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนเบ้ืองต้นเก่ียวกับประโยคหรือข้อความอย่าง
ง่าย    เรียนรู้การสนทนาขั้นพ้ืนฐานในเรื่องการทักทาย การแนะนําตนเองและผู้อ่ืน การขอบคุณ การกล่าวลา 
การชมเชย คําสั่งในช้ันเรียน งานอดิเรก การบอกเวลาทั้งในรูปที่เป็นทางการและไม่ทางการ  เพ่ือให้เกิดทักษะ
การใช้ภาษาเยอรมันในการฟัง พูด อ่าน เขียนอย่างง่าย    สามารถสนทนาโต้ตอบในชีวิตประจําวันได้   

โดยใช้แนวคิดการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร(CLT) การบวนการสอนทักษะทางภาษา และจัด
กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย สถานกาณ์จําลอง การแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ภาษาเยอรมันในการสื่อสารระหว่างบุคคล  

รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาเยอรมัน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรับผิดชอบ มีความเพียร
พยาม และมีวิจารณญาณ ใช้การวัดผลและการประเมินผลอย่างหลากหลาย และประเมินตามสภาพความเป็น
จริงครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ผลการเรียนรู ้
1.   ปฏิบัติติตามคําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนํา และคําช้ีแจงง่ายๆที่ฟังและอ่าน 
2.   ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงและสะกดคําถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
3.   สนทนาตอบโต้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว  
4.   นําเสนอข้อมลูเก่ียวกับตนเอง เหตุการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจําวัน 
5.   เลือกใช้ภาษา นํ้าเสียงกริยาท่าทางเหมาะกับบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาททางสังคม

และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
6.   ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จําลองในห้องเรียนและสถานศึกษา 

รวม  6 ผลการเรียนรู ้
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา    เสริมทักษะภาษาเยอรมัน 3 รหัส  ย32203    
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้สอน     นางสาวสุคนธมาลย์ ลปีระดิษฐวรรณ      
 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 

ศึกษาพยัญชนะ สระ  ฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนเบ้ืองต้นเก่ียวกับประโยคหรือข้อความอย่าง
ง่าย    เรียนรู้การสนทนาขั้นพ้ืนฐานในเรื่องการทักทาย การแนะนําตนเองและผู้อ่ืน การขอบคุณ การกล่าวลา 
การชมเชย   เพ่ือให้เกิดทักษะการใช้ภาษาเยอรมันในการฟัง พูด อ่าน เขียนอย่างง่าย    สามารถสนทนาโต้ตอบ
ในชีวิตประจําวันได้  
 โดยใช้กระบวนการสื่อสาร  การคิดวิเคราะห์ การตีความ การนําเสนอข้อมูล  การแสดงความคิดเห็น 
การทํางานกลุ่ม และการสืบค้นข้อมูล 
 เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี  เห็นประโยชน์และคุณค่าของการใช้ภาษาเยอรมัน  กล้าแสดงออกอย่าง
ถูกต้อง คล่องแคล่ว  เหมาะสมสอดคล้องกับกาลเทศะ  บุคคล และสถานการณ์  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อีกทั้งเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับภาษาเยอรมันระดับขั้นต้นระดับหน่ึง (Goethe 
Zertifikat : Fit in Deutsch A1) เพ่ือรองรับความสามารถทางภาษาตามกรอบความร่วมมือกันของสหภาพยุโรป 
หรือ GER 
  การวัดและการประเมินผล  ใช้วิธีการและเคร่ืองมือวัดที่หลากหลาย  โดยเน้นการประเมินตามสภาพ
จริง  ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดที่กําหนด 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
 2.มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และ ความคิดเห็นอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 3.นําเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 
 4.เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนําไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 
 5.เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและ
วัฒนธรรมไทย และนํามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 6. ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 
 



637 
 

 

 
 
 
 

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 

………………………………………………………………………………… 
 

ชื่อวิชา  เสริมทักษะภาษาเยอรมัน4   รหัสวิชา ย32204       
เวลาเรียน  2. ชั่วโมง/สปัดาห์ จํานวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้สอน   นางสาวสุคนธมาลย์ ลีประดิษฐวรรณ 
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  

ศึกษาพยัญชนะ สระ  ฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนเบ้ืองต้นเก่ียวกับประโยคหรือข้อความอย่าง
ง่าย    เรียนรู้การสนทนาขั้นพ้ืนฐานในเรื่องการทักทาย การแนะนําตนเองและผู้อ่ืน การขอบคุณ การกล่าวลา 
การชมเชย คําสั่งในช้ันเรียน งานอดิเรก การบอกเวลาทั้งในรูปที่เป็นทางการและไม่ทางการ  เพ่ือให้เกิดทักษะ
การใช้ภาษาเยอรมันในการฟัง พูด อ่าน เขียนอย่างง่าย    สามารถสนทนาโต้ตอบในชีวิตประจําวันได้   

โดยใช้แนวคิดการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร(CLT) การบวนการสอนทักษะทางภาษา และจัด
กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย สถานกาณ์จําลอง การแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ภาษาเยอรมันในการสื่อสารระหว่างบุคคล  

รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาเยอรมัน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรับผิดชอบ มีความเพียร
พยาม และมีวิจารณญาณ ใช้การวัดผลและการประเมินผลอย่างหลากหลาย และประเมินตามสภาพความเป็น
จริงครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ผลการเรียนรู ้
1. ปฏิบัติติตามคําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนํา และคําช้ีแจงง่ายๆที่ฟังและอ่าน 
2. ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงและสะกดคําถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
3. สนทนาตอบโต้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว  
4. นําเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เหตุการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจําวัน 
5. เลือกใช้ภาษา นํ้าเสียงกริยาท่าทางเหมาะกับบุคคล โอกาส และสถานทีต่ามมารยาททางสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
6. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จําลองในห้องเรียนและสถานศึกษา 

รวม  6 ผลการเรียนรู ้
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายนฎ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา ภาษาเยอรมันเบื้องต้น3 รหสัวิชา ย32201   
เวลาเรียน   4 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 2.0 หน่วยกิต  เวลา 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน   
สถานภาพรายวิชา    พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้สอน    นางสาวสุคนธมาลย์ ลีประดิษฐวรรณ  
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)   
 ปฏิบัติติตามคําสั่ง คําแนะนําที่ฟัง ให้คําแนะนําในสถานการณ์ต่าง ๆ อ่านออกเสียงข้อความ บทร้อย กรองสั้นๆ
ถูกต้องตามหลักการอ่าน บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการลําดับคํา ตามโครงสร้าง ประโยคของ
ภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย ระบุใจความสําคัญ และตอบคําถามจากการฟัง และอ่านบท สนทนาหรือข้อความ เลือก
และระบุข้อมูล ประโยค ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง ขอและให้ข้อมูล  แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้นๆ อย่างเหมาะสม สนทนาแลกเปล่ียนข้อมูล ความรู้สึกและความ คิดเห็น พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ อย่าง
เหมาะสมเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว สิ่งแวดล้อม กิจกรรม การซื้อขาย ลม ฟ้าอากาศ สถานที่ การศึกษาและอาชีพ โดยใช้
ภาษา นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ทั้งในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และ สถานศึกษา พูดและเขียนแสดงความต้องการ บรรยายเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจําวัน เหตุการณ์ สิ่งแวดล้อม ใกล้ตัว สรุปใจความสําคัญจากการวิเคราะห์ข่าวที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลที่ เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ใช้ภาษาต่างประเทศ ค้นคว้า ความรู้จากสื่อ และ
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆใน การประกอบอาชีพ   
 โดยใช้แนวคิดการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร(CLT) การบวนการสอนทักษะทางภาษา และจัด กระบวนการกลุ่ม 
การอภิปราย สถานกาณ์จําลอง การแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ใน ความสนใจของสังคม เพ่ือให้
ผู้เรียนใช้ภาษาเยอรมันในการสื่อสารระหว่างบุคคล   
 รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาเยอรมัน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรับผิดชอบ มีความ เพียรพยาม 
และมีวิจารณญาณ ใช้การวัดผลและการประเมินผลอย่างหลากหลาย และประเมินตามสภาพความ เป็นจริงครอบคลุมทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 

ผลการเรียนรู้  
 1. เข้าใจคําสั่ง คําขอร้อง ภาษาท่าทาง ประโยคง่ายๆในสถานการณ์ใกล้ตัว  
 2. อ่านออกเสียงคํา กลุ่มคําประโยค ข้อความง่าย ไๆด้ถูกต้อง ตามหลักการออกเสียง และ เหมาะสมกับ เน้ือหา  
 3. เข้าใจกลุ่มคําประโยค และข้อความส้ันๆ โดยการถ่ายโอน เป็นภาษา หรือสัญลักษณ์ หรือถ่ายโอน
ข้อมูล จากภาพ หรือสัญลักษณ์ เป็นประโยค หรือ ข้อความส้ันๆ  
 4. เข้าใจบทสนทนา เรื่องสั้น เรื่องเล่าง่ายๆ  
 5. ใช้ภาษาง่ายๆ และภาษาตามมารยาททางสังคม เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคล  
 6. ใช้ภาษาง่ายๆ เพ่ือแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และความต้องการของตน  
 7. ให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง สิ่งใกล้ตัว กิจประจําวันง่ายๆ  
รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายนฎ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 4 รหัสวิชา ย32202 
เวลาเรียน   4 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 2.0 หน่วยกิต  เวลา 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน   
สถานภาพรายวิชา    พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้สอน    นางสาวสุคนธมาลย์ ลีประดิษฐวรรณ  
 

คําอธบิายรายวิชา (Course description)   
 ปฏิบัติติตามคําสั่ง คําแนะนําที่ฟัง ให้คําแนะนําในสถานการณ์ต่าง ๆ อ่านออกเสียงข้อความ บทร้อย กรองสั้นๆ
ถูกต้องตามหลักการอ่าน บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการลําดับคํา ตามโครงสร้าง ประโยคของ
ภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย ระบุใจความสําคัญ และตอบคําถามจากการฟัง และอ่านบท สนทนาหรือข้อความ เลือก
และระบุข้อมูล ประโยค ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง ขอและให้ข้อมูล  แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้นๆ อย่างเหมาะสม สนทนาแลกเปล่ียนข้อมูล ความรู้สึกและความ คิดเห็น พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ อย่าง
เหมาะสมเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว สิ่งแวดล้อม กิจกรรม การซื้อขาย ลม ฟ้าอากาศ สถานที่ การศึกษาและอาชีพ โดยใช้
ภาษา นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ทั้งในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และ สถานศึกษา พูดและเขียนแสดงความต้องการ บรรยายเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจําวัน เหตุการณ์ สิ่งแวดล้อม ใกล้ตัว สรุปใจความสําคัญจากการวิเคราะห์ข่าวที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลที่ เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ใช้ภาษาต่างประเทศ ค้นคว้า ความรู้จากสื่อ และ
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆใน การประกอบอาชีพ   
 โดยใช้แนวคิดการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร(CLT) การบวนการสอนทักษะทางภาษา และจัด กระบวนการกลุ่ม 
การอภิปราย สถานกาณ์จําลอง การแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ใน ความสนใจของสังคม เพ่ือให้
ผู้เรียนใช้ภาษาเยอรมันในการสื่อสารระหว่างบุคคล   
 รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาเยอรมัน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรับผิดชอบ มีความ เพียรพยาม 
และมีวิจารณญาณ ใช้การวัดผลและการประเมินผลอย่างหลากหลาย และประเมินตามสภาพความ เป็นจริงครอบคลุมทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 

ผลการเรียนรู้  
1. เข้าใจคําสั่ง คําขอร้อง ภาษาท่าทาง ประโยคง่ายๆในสถานการณ์ใกลตั้ว  
2. อ่านออกเสียงคํา กลุ่มคําประโยค ข้อความง่าย ไๆด้ถูกต้อง ตามหลักการออกเสียง และ เหมาะสมกับ เน้ือหา  
3. เข้าใจกลุ่มคาํประโยค และข้อความส้ันๆ โดยการถ่ายโอน เป็นภาษา หรือสัญลักษณ์ หรือถ่ายโอนข้อมูล จาก
ภาพ หรือสัญลกัษณ์ เป็นประโยค หรือ ข้อความส้ันๆ  
4. เข้าใจบทสนทนา เรื่องสั้น เรื่องเล่าง่ายๆ  
5. ใช้ภาษาง่ายๆ และภาษาตามมารยาททางสังคม เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคล  
6. ใช้ภาษาง่ายๆ เพ่ือแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และความต้องการของตน  
7. ใหข้้อมูลเก่ียวกับตนเอง สิ่งใกล้ตัว กิจประจําวันง่ายๆ  
รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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คําอธิบายรายวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 



641 
 

 

 
ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  ภาษาญี่ปุน่เบื้องต้น 1 รหัส  ญ 21201    
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน     นางสาวกมลวรรณ   เขียวนอ้ย, นางสาวจิราพร  ไชยวรรณ 
 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 
 รายวิชาน้ีมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนโดยอ่านออกเสียง
ตัวอักษร คํา กลุ่มคํา ประโยค ตอบคําถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา พูดโต้ตอบ  แลกเปลี่ยน
ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง  เรื่องใกล้ตัว ขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว ใช้ถ้อยคํา 
นํ้าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น 
 จัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา เช่น ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนนําความรู้ความคิดและทักษะกระบวนการไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และนําไปใช้
อย่างสร้างสรรค์ในชีวิตประจําวัน 
 รวมท้ังมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาญี่ปุ่น สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรับผิดชอบ มีความเพียร
พยายาม และมีวิจารณญาณ ใช้การวัดผลและการประเมินผลอย่างหลากหลาย และประเมินตามสภาพความเป็น
จริงครอบคลุมทักษะทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงและสะกดคําถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
 2.  สนทนาตอบโต้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว  
 3.  นําเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวัน 
 4.  เลือกใช้ภาษา นํ้าเสียงกริยาท่าทางเหมาะกับบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาททางสังคม
  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 5.  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จําลองในห้องเรียนและสถานศึกษา 
รวม 5 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  ภาษาญี่ปุน่เบื้องต้น 2 รหัส  ญ 21202    
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน     นางสาวกมลวรรณ  เขียวนอ้ย, นางสาวจิราพร  ไชยวรรณ 
 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 
 รายวิชาน้ีมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนโดยอ่านออกเสียง
ตัวอักษร คํา กลุ่มคํา ประโยค ตอบคําถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา พูดโต้ตอบ  แลกเปลี่ยนข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง  เรื่องใกล้ตัว ขอและให้ข้อมลูเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว ใช้ถ้อยคํา นํ้าเสียง
และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสงัคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น 
 จัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา เช่น ทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนนําความรู้ความคิดและทักษะกระบวนการไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และนําไปใช้
อย่างสร้างสรรค์ในชีวิตประจําวัน 
 รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาญี่ปุ่น สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรับผดิชอบ มีความเพียร
พยายาม และมีวิจารณญาณ ใช้การวัดผลและการประเมินผลอย่างหลากหลาย และประเมินตามสภาพความเป็น
จริงครอบคลุมทักษะทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู ้
 1.  ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงและสะกดคําถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
 2.  สนทนาตอบโต้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว  
 3.  นําเสนอขอ้มูลเก่ียวกับตนเอง เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวัน 
 4.  เลือกใช้ภาษา  นํ้าเสียงกริยาท่าทางเหมาะกับบุคคล โอกาส  และสถานที่ตามมารยาททางสังคม
 และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 5.  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จําลองในห้องเรียนและสถานศึกษา 
รวม 5 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  ภาษาญี่ปุน่เบื้องต้น 1 รหัส  ญ 23201    
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน     นางสาวกมลวรรณ   เขียวนอ้ย, นางสาวจิราพร  ไชยวรรณ 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 
 รายวิชาน้ีมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนโดยอ่านออกเสียง
ตัวอักษร คํา กลุ่มคํา ประโยค ตอบคําถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา พูดโต้ตอบ  แลกเปลี่ยนข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง  เรื่องใกล้ตัว ขอและให้ข้อมลูเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว ใช้ถ้อยคํา นํ้าเสียง
และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสงัคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น 
 จัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา เช่น ทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนนําความรู้ความคิดและทักษะกระบวนการไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และนําไปใช้
อย่างสร้างสรรค์ในชีวิตประจําวัน 
 รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาญี่ปุ่น สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรับผิดชอบ มีความเพียร
พยายาม และมีวิจารณญาณ ใช้การวัดผลและการประเมินผลอย่างหลากหลาย และประเมินตามสภาพความเป็น
จริงครอบคลุมทักษะทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู ้
 1.  ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงและสะกดคําถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
 2.  สนทนาตอบโต้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว  
 3.  นําเสนอขอ้มูลเก่ียวกับตนเอง เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวัน 
 4.  เลือกใช้ภาษา  นํ้าเสียงกริยาท่าทางเหมาะกับบุคคล โอกาส  และสถานที่ตามมารยาททางสังคม
  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 5.  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จําลองในห้องเรียนและสถานศึกษา 
รวม 5 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  ภาษาญี่ปุน่เบื้องต้น 2 รหัส  ญ 23202    
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน     นางสาวกมลวรรณ  เขียวนอ้ย, นางสาวจิราพร  ไชยวรรณ 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 
 รายวิชาน้ีมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนโดยอ่านออกเสียง
ตัวอักษร คํา กลุ่มคํา ประโยค ตอบคําถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา พูดโต้ตอบ  แลกเปลี่ยน
ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง  เรื่องใกล้ตัว ขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว ใช้ถ้อยคํา 
นํ้าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น 
 จัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา เช่น ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนนําความรู้ความคิดและทักษะกระบวนการไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และนําไปใช้
อย่างสร้างสรรค์ในชีวิตประจําวัน 
 รวมท้ังมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาญี่ปุ่น สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรับผิดชอบ มีความเพียร
พยายาม และมีวิจารณญาณ ใช้การวัดผลและการประเมินผลอย่างหลากหลาย และประเมินตามสภาพความเป็น
จริงครอบคลุมทักษะทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู ้
 1.  ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงและสะกดคําถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
 2.  สนทนาตอบโต้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว  
 3.  นําเสนอขอ้มูลเก่ียวกับตนเอง เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวัน 
 4.  เลือกใช้ภาษา  นํ้าเสียงกริยาท่าทางเหมาะกับบุคคล โอกาส  และสถานที่ตามมารยาททางสังคม
 และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 5.  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จําลองในห้องเรียนและสถานศึกษา 
รวม 5 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา   ภาษาญี่ปุน่เบื้องต้น1  รหัส  ญ31201    
เวลาเรียน  4 ชั่วโมง/สัปดาห์ จํานวน 2.0 หน่วยกิต  เวลา  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้สอน     นางสาวจิราพร   ไชยวรรณ  
 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 
 เข้าใจคําสั่ง คําขอร้อง ภาษาท่าทางและประโยคง่าย ๆ ในสถานการณ์ใกล้ตัว  อ่านออกเสียงคํา กลุ่มคํา
และประโยคง่าย ๆ  ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง เข้าใจคํา กลุ่มคํา และประโยค โดยถ่ายโอนเป็นภาพหรือ
สัญลักษณ์ ง่าย ๆ  เข้าใจบทสนทนาเรื่องสั้น ๆ  หรือนิทานง่าย ๆ  ที่มีภาพประกอบ ใ ช้ภาษาง่าย ๆ 
สั้น ๆ  ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเองและสิ่งใกล้ตัวทั่วไป ด้วยท่าทาง ภาพ คํา
และวลี   
 โดยการปฎิบัติจริงและการนําเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ในกิจวัตรประจําวัน  นําเสนอ
ความคิดเห็นที่มีต่อข้อมูล ข้อเท็จจริง ได้อย่างถูกต้อง  นําเสนอกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ตามความ
สนใจ  เข้าใจรูปแบบพฤติกรรมและการใช้ถ้อยคําในการติดต่อปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   รู้จัก
ขนบธรรมเนียมประเพณีในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย  เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยในเร่ืองเสียงสระ 
พยัญชนะ  เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้และความบันเทิง  และนํา
ประสบการณ์ด้านความรู้ความคิดทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจําวัน
อย่างสร้างสรรค์ 
 รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาญี่ปุ่น สามารถทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความ
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการท่ี
หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเน้ือหาและทักษะที่ต้องการวัด  
 
ผลการเรียนรู ้
 1.  อ่านออกเสียง คํา กลุ่มคํา ประโยคง่ายๆ บทอ่านสั้นๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
 2.  เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทย ในด้านเสียงสระ พยัญชนะ คํา วลี ประโยค และ

 ข้อความง่าย ๆ  
 3.  เข้าใจ คํา กลุ่มคํา ประโยค และสามารถสื่อความเข้าใจน้ันเป็นภาพ หรือสัญลักษณ์ หรือสื่อในทางกลับกันได้ 
 4.  เข้าใจประโยคง่ายๆ คําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนํา ภาษาท่าทาง เก่ียวกับสถานการณ์ใกล้ตัว 
 5.  เข้าใจบทสนทนา เรื่องสั้น หรือนิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบ 

6.  รู้จัก เข้าใจ และเปรียบเทียบความแตกต่าง ความเหมือนทางด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล 
งานฉลองทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นและไทย และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่อการใช้ภาษา 
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 7.  เข้าใจ คํา กลุ่มคํา ภาษาญี่ปุ่นที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ และสามารถถ่ายทอดความหมาย
 ของคํา กลุ่มคําที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระอ่ืนๆ เป็นภาษาญี่ปุ่นได้ 

 8.  นําเสนอหรือให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าของภาษาในโอกาสอันควร 
9. สร้างปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษาอย่างถูกต้องตามรูปแบบ ธรรมเนียม วัฒนธรรม และสามารถใช้สื่อ

นวัตกรรมอ่ืนๆ เพ่ือการสื่อสาร 
 10. นําเสนอบทเพลง หรือข้อมูลจากสื่อประเภทต่างๆ 
 11. สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข โดยแสดงความคิดเห็น 
 รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานอย่างมีวิจารณญาณ 
 12. เห็นคุณค่า ประโยชน์ ของการรู้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือการแสวงหาความรู้ ความบันเทิง เพ่ือสร้าง

 ความเข้าใจระหว่างเจ้าของภาษากับผู้เรียน และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
รวม 12 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา    ภาษาญี่ปุน่เบื้องต้น 2          รหัส  ญ31203    
เวลาเรียน  4 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 2.0 หน่วยกิต เวลา  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้สอน     นางสาวจิราพร   ไชยวรรณ  
 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 
 เข้าใจคําสั่ง คําขอร้อง ภาษาท่าทางและประโยคง่าย ๆ ในสถานการณ์ใกล้ตัว  อ่านออกเสียงคํา กลุ่มคํา
และประโยคง่าย ๆ  ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง เข้าใจคํา กลุ่มคํา และประโยค โดยถ่ายโอนเป็นภาพหรือ
สัญลักษณ์ง่าย ๆ    เข้าใจบทสนทนาเรื่องสั้น ๆ หรือนิทานง่าย ๆ ที่มีภาพประกอบ    ใช้ภาษาง่าย  ๆ  สั้น ๆ  ใน
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล      ให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเองและสิ่งใกล้ตัวทั่วไป ด้วยท่าทาง ภาพ คําและ
วลี   
 โดยการปฎิบัติจริงและการนําเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ในกิจวัตรประจําวัน  นําเสนอ
ความคิดเห็นที่มีต่อข้อมูล ข้อเท็จจริง ได้อย่างถูกต้อง  นําเสนอกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ตามความ
สนใจ  เข้าใจรูปแบบพฤติกรรมและการใช้ถ้อยคําในการติดต่อปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   รู้จัก
ขนบธรรมเนียมประเพณีในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย  เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยในเร่ืองเสียงสระ 
พยัญชนะ  เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้และความบันเทิง  และนํา
ประสบการณ์ด้านความรู้ความคิดทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจําวัน
อย่างสร้างสรรค์ 
 รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาญี่ปุ่น สามารถทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความ
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการท่ี
หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเน้ือหาและทักษะที่ต้องการวัด  
 
ผลการเรียนรู ้
 1.  อ่านออกเสียง คํา กลุ่มคํา ประโยคง่ายๆ บทอ่านสั้นๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
 2.  เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทย ในด้านเสียงสระ พยัญชนะ คํา วลี ประโยค 
และข้อความง่ายๆ 
 3.  เข้าใจ คํา กลุ่มคํา ประโยค และสามารถสื่อความเข้าใจน้ันเป็นภาพ หรือสัญลักษณ์ หรือสื่อในทางกลับกันได้ 
 4.  เข้าใจประโยคง่ายๆ คําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนํา ภาษาท่าทาง เก่ียวกับสถานการณ์ใกล้ตัว 
 5.  เข้าใจบทสนทนา เรื่องสั้น หรือนิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบ 
 6.  รู้จัก เข้าใจ และเปรียบเทียบความแตกต่าง ความเหมือนทางด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล 
งานฉลองทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นและไทย และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่อการใช้ภาษา 
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 7.  เข้าใจ คํา กลุ่มคํา ภาษาญี่ปุ่นที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ และสามารถถ่ายทอดความหมาย
 ของคํา กลุ่มคําที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระอ่ืนๆ เป็นภาษาญี่ปุ่นได้ 

 8.  นําเสนอหรือให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าของภาษาในโอกาสอันควร 
 9. สร้างปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษาอย่างถูกต้องตามรูปแบบ ธรรมเนียม วัฒนธรรม และสามารถใช้สื่อ
นวัตกรรมอ่ืนๆ เพ่ือการสื่อสาร 
 10. นําเสนอบทเพลง หรือข้อมูลจากสื่อประเภทต่างๆ 
 11. สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข โดยแสดงความคิดเห็น 
 รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานอย่างมีวิจารณญาณ 
 12. เห็นคุณค่า ประโยชน์ ของการรู้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือการแสวงหาความรู้ ความบันเทิง เพ่ือสร้าง

 ความเข้าใจระหว่างเจ้าของภาษากับผู้เรียน และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
รวม 12 ตัวชี้วัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  ภาษาญี่ปุน่เบื้องต้น3 รหสั  ญ32201    

เวลาเรียน  4 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 2.0 หน่วยกิต เวลา  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ผู้สอน     นางสาวกมลวรรณ  เขียวนอ้ย      
 

คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 

 เข้าใจ นํ้าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนํา ความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณี  อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงและเหมาะสมกับเน้ือหาที่อ่าน ตีความ 
วิเคราะห์ ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ  สารคดี บันเทิงคดี สื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในแบบ
ต่างๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อต่างๆเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนสิ่งแวดล้อม อาหาร 
เครื่องด่ืม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและสวัสดิการ  การศึกษาและอาชีพ การซื้อขาย การเดินทาง
ท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ภาษามารยาททางสังคม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความ
คิดเห็น ความต้องการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้และให้เหตุผลเก่ียวกับเรื่องต่างๆ เหตุการณ์ในอดีต 
ปัจจุบัน และอนาคต โดยใช้ประโยชน์จากสื่อ เทคโนโลยี สื่อการเรียนทางภาษา และผลจากการฝึกทักษะต่างๆ 
แสวงหาวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง สามารถนําเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น เจรจาโน้ม
น้าว ต่อรองเก่ียวกับประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ในท้องถิ่น ด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์และมี
ประสิทธิภาพ นําเสนอบทกวีหรือบทละครสั้น โดยใช้เค้าโครงตามแนวคิดของเจ้าของภาษาด้วยความเพลิดเพลิน 
เข้าร่วมกิจกรรม เปรียบเทียบและนําความรู้ด้านภาษาวัฒนธรรม  ประเพณี ความเช่ือ ไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ 
เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาญี่ปุ่น ในการแสวงหาความรู้ เพ่ือขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  
การเข้าสู่สังคมและอาชีพ สามารถใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ สถานศึกษาและชุมชน 

ผลการเรียนรู ้
 1. เข้าใจภาษาท่าทาง คําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนํา คําอธิบายในบทสนทนา การ์ตูน ข้อความ หรือเรื่อง
สั้นๆจากสิ่งสื่อพิมพ์ หรือสื่อการเรียนแล้วปฏิบัติตามได้ 

 2. อ่านออกเสียงคํา กลุ่มคํา ประโยคง่ายๆ โคลงและข้อความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 

 3. เข้าใจ จับใจความสําคัญ บอกรายละเอียด ตีความ สรุป หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความ ข้อมูล 
ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ง่ายๆเบ้ืองต้นได้ 

 4. นําเสนอข้อมูล เรื่องราวสั้นๆ เหตุการณ์ต่างๆ หรือกิจวัตรประจําวัน 

 5. นําเสนอกิจกรรมทางภาษา การเล่น หรือบทเพลง 

 6. เข้าใจความแตกต่าง ระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยในเรื่องการใช้ภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจน
ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมที่เรียน 

 7. ใช้ภาษาญี่ปุ่นเช่ืออมโยงความรู้กับกลุ่มสาระอ่ืนเพ่ือพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ 

 8. ใช้ภาษาญี่ปุ่นตามสถานการณ์ (จําลอง) ต่างๆท้ังในและนอกโรงเรียน 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  ภาษาญี่ปุน่เบื้องต้น4 รหสั  ญ32203    
เวลาเรียน  4 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 2.0 หน่วยกิต เวลา  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้สอน     นางสาวกมลวรรณ  เขียวนอ้ย      
คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 
 เข้าใจ นํ้าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนํา ความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณี  อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงและเหมาะสมกับเน้ือหาที่อ่าน ตีความ 
วิเคราะห์ ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ  สารคดี บันเทิงคดี สื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในแบบ
ต่างๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อต่างๆเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนสิ่งแวดล้อม อาหาร 
เครื่องด่ืม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและสวัสดิการ  การศึกษาและอาชีพ การซื้อขาย การเดินทาง
ท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ภาษามารยาททางสังคม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความ
คิดเห็น ความต้องการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้และให้เหตุผลเก่ียวกับเรื่องต่างๆ เหตุการณ์ในอดีต 
ปัจจุบัน และอนาคต โดยใช้ประโยชน์จากสื่อ เทคโนโลยี สื่อการเรียนทางภาษา และผลจากการฝึกทักษะต่างๆ 
แสวงหาวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง สามารถนําเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น เจรจาโน้ม
น้าว ต่อรองเก่ียวกับประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ในท้องถิ่น ด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์และมี
ประสิทธิภาพ นําเสนอบทกวีหรือบทละครสั้น โดยใช้เค้าโครงตามแนวคิดของเจ้าของภาษาด้วยความเพลิดเพลิน 
เข้าร่วมกิจกรรม เปรียบเทียบและนําความรู้ด้านภาษาวัฒนธรรม  ประเพณี ความเช่ือ ไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ 
เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาญี่ปุ่น ในการแสวงหาความรู้ เพ่ือขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  
การเข้าสู่สังคมและอาชีพ สามารถใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ สถานศึกษาและชุมชน 
ผลการเรียนรู ้
 1. เข้าใจภาษาท่าทาง คําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนํา คําอธิบายในบทสนทนา การ์ตูน ข้อความ หรือเรื่อง
สั้นๆจากสิ่งสื่อพิมพ์ หรือสื่อการเรียนแล้วปฏิบัติตามได้ 
 2. อ่านออกเสียงคํา กลุ่มคํา ประโยคง่ายๆ และข้อความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
 3. เข้าใจ จับใจความสําคัญ บอกรายละเอียด ตีความ สรุป หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความ ข้อมูล 
ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ง่ายๆเบ้ืองต้นได้ 
 4. นําเสนอข้อมูล เรื่องราวสั้นๆ เหตุการณ์ต่างๆ หรือกิจวัตรประจําวัน 
 5. นําเสนอกิจกรรมทางภาษา การเล่น หรือบทเพลง 
 6. เข้าใจความแตกต่าง ระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยในเรื่องการใช้ภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจน
ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมที่เรียน 
 7. ใช้ภาษาญี่ปุ่นเช่ืออมโยงความรู้กับกลุ่มสาระอ่ืนเพ่ือพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ 
 8. ใช้ภาษาญี่ปุ่นตามสถานการณ์ (จําลอง) ต่างๆท้ังในและนอกโรงเรียน 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  ภาษาญี่ปุน่เบื้องต้น5 รหสั  ญ33201 

เวลาเรียน  4 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 2.0 หน่วยกิต เวลา  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ผู้สอน     นางสาวกมลวรรณ  เขียวนอ้ย 
 

คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
 เรียนรู้คําสั่ง คําขอร้อง ภาษาท่าทางและประโยคง่าย ๆ ในสถานการณ์ใกล้ตัว  อ่านออกเสียงคํา กลุ่มคํา
และประโยคง่าย ๆ  ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง       เข้าใจคํา กลุ่มคํา และประโยค โดยถ่ายโอนเป็นภาพ
หรือสัญลักษณ์ง่าย ๆ    เข้าใจบทสนทนาเรื่องสั้น ๆ ที่มีภาพประกอบ    ใช้ภาษาง่าย  ๆ  สั้น ๆ  ในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล    แสดงความต้องการและความรู้สึกของตน ขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับบุคคล และสิ่ง
ต่าง ๆ รอบตัว โดยใช้สื่อนวัตกรรมและผลจากการฝึกทักษะต่างๆ  ให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเองและสิ่งใกล้ตัวทั่วไป 
ด้วยท่าทาง ภาพ คําและวลี  นําเสนอความคิดรวบยอดเก่ียวกับข้อมูลต่าง ๆ ในกิจวัตรประจําวัน  นําเสนอความ
คิดเห็นที่มีต่อข้อมูล ข้อเท็จจริง ได้อย่างถูกต้อง  นําเสนอกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ตามความ
สนใจ    รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย  เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยใน
เรื่องเสียงสระ พยัญชนะ  เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้และความ
บันเทิง   สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม    ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมที่
เรียน   เข้าใจและถ่ายทอดความหมายของคําและกลุ่มคําภาษาญี่ปุ่นที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
ๆ  เป็นภาษาญี่ปุ่น   พูดเก่ียวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารกับบุคคลอ่ืนตามสถานการณ์
ต่าง ๆ  ภายในสถานศึกษา ใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายเพ่ือสื่อสารขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในท้องถิ่นของ
ตน  ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข โดยรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และแสดง
ความคิดเห็นของตนอย่างเหมาะสม  ใช้ภาษาญี่ ปุ่นเฉพาะด้านเพ่ือการสื่อสาร  การจัดการด้านการ
เรียน  การศึกษาต่อ และ/หรือด้านอาชีพ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ท้องถิ่น และ
ประเทศชาติ ในการสร้างความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์และการแข่งขันในสังคมโลก 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1. อ่านออกเสียง คํา กลุ่มคํา ประโยคง่ายๆ บทอ่านสั้นๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
 2. เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทย ในด้านเสียงสระ พยัญชนะ คํา วลี ประโยค 
และข้อความง่ายๆ 
 3. เข้าใจ คํา กลุ่มคํา ประโยค และสามารถสื่อความเข้าใจน้ันเป็นภาพ หรือสัญลักษณ์ หรือสื่อในทาง
กลับกันได้ 
 4. เข้าใจประโยคง่ายๆ คําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนํา ภาษาท่าทาง เก่ียวกับสถานการณ์ใกล้ตัว 
 5. เข้าใจบทสนทนา ที่มีภาพประกอบ 
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 6. รู้จัก เข้าใจ และเปรียบเทียบความแตกต่าง ความเหมือนทางด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล 
งานฉลองทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นและไทย และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่อการใช้ภาษา 
 7. เข้าใจ คํา กลุ่มคํา ภาษาญี่ปุ่นที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ และสามารถถ่ายทอดความหมาย
ของคํา กลุ่มคําที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระอ่ืนๆ เป็นภาษาญี่ปุ่นได้ 
 8. สามารถใช้คํา ภาพ ท่าทาง ข้อความ ประโยคง่ายๆ เพ่ือนําเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียน ความ
ต้องการ ความรู้สึก ความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ในชีวิตประจําวัน  
 9. พูดข้อมูลเก่ียวกับบุคคล สถานที่ อาชีพ และสิ่งต่างๆ ในท้องถิ่นกับบุคคลในสถานศึกษา และเจ้าของ
ภาษา 
 10.สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษาอย่างถูกต้องตามรูปแบบ ธรรมเนียม วัฒนธรรม และ
สามารถใช้สื่อนวัตกรรมอ่ืนๆ เพ่ือการสื่อสาร 
 11.นําเสนอบทเพลง หรือข้อมูลจากสื่อประเภทต่างๆ 
 12. สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการปฏิบัติงานอย่างง่ายได้แบบมีประสิทธิภาพ และมีความสุข โดยแสดง
ความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานอย่างมีวิจารณญาณ 
 13. เห็นคุณค่า ประโยชน์ ของการรู้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือการแสวงหาความรู้ ความบันเทิง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจระหว่างเจ้าของภาษากับผู้เรียน และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  ภาษาญี่ปุน่เบื้องต้น6 รหสั  ญ33203 
เวลาเรียน  4 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 2.0 หน่วยกิต เวลา  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผู้สอน     นางสาวกมลวรรณ  เขียวนอ้ย 
 

 คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

 เรียนรู้คําสั่ง คําขอร้อง ภาษาท่าทางและประโยคง่าย ๆ ในสถานการณ์ใกล้ตัว  อ่านออกเสียงคํา กลุ่มคํา
และประโยคง่าย ๆ  ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง เข้าใจคํา กลุ่มคํา และประโยค โดยถ่ายโอนเป็นภาพหรือ
สัญลักษณ์ง่าย ๆ    เข้าใจบทสนทนาเร่ืองสั้น ๆ ที่มีภาพประกอบ    ใช้ภาษาง่าย  ๆ  สั้น ๆ  ในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล    แสดงความต้องการและความรู้สึกของตน ขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับบุคคล และสิ่ง
ต่าง ๆ รอบตัว โดยใช้สื่อนวัตกรรมและผลจากการฝึกทักษะต่างๆ  ให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเองและสิ่งใกล้ตัวทั่วไป 
ด้วยท่าทาง ภาพ คําและวลี  นําเสนอความคิดรวบยอดเก่ียวกับข้อมูลต่าง ๆ ในกิจวัตรประจําวัน  นําเสนอความ
คิดเห็นที่มีต่อข้อมูล ข้อเท็จจริง ได้อย่างถูกต้อง  นําเสนอกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ตามความ
สนใจ    รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย  เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยใน
เรื่องเสียงสระ พยัญชนะ  เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้และความ
บันเทิง   สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมที่
เรียน   เข้าใจและถ่ายทอดความหมายของคําและกลุ่มคําภาษาญี่ปุ่นที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
ๆ  เป็นภาษาญี่ปุ่น   พูดเก่ียวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารกับบุคคลอ่ืนตามสถานการณ์
ต่าง ๆ  ภายในสถานศึกษา ใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายเพ่ือสื่อสารขั้นพ้ืนฐานเก่ียวกับอาชีพต่าง ๆ ในท้องถิ่นของ
ตน  ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข โดยรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และแสดง
ความคิดเห็นของตนอย่างเหมาะสม  ใช้ภาษาญี่ ปุ่นเฉพาะด้านเพ่ือการสื่อสาร  การจัดการด้านการ
เรียน  การศึกษาต่อ และ/หรือด้านอาชีพ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ท้องถิ่น และ
ประเทศชาติ ในการสร้างความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์และการแข่งขันในสังคมโลก 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1. อ่านออกเสียง คํา กลุ่มคํา ประโยคง่ายๆ บทอ่านสั้นๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
 2. เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทย ในด้านเสียงสระ พยัญชนะ คํา วลี ประโยค 
และข้อความง่ายๆ 
 3. เข้าใจ คํา กลุ่มคํา ประโยค และสามารถสื่อความเข้าใจน้ันเป็นภาพ หรือสัญลักษณ์ หรือสื่อในทาง
กลับกันได้ 
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 4. เข้าใจประโยคง่ายๆ คําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนํา ภาษาท่าทาง เก่ียวกับสถานการณ์ใกล้ตัว 
 5. เข้าใจบทสนทนา ที่มีภาพประกอบ 
 6. รู้จัก เข้าใจ และเปรียบเทียบความแตกต่าง ความเหมือนทางด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล 
งานฉลองทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นและไทย และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่อการใช้ภาษา 
 7. เข้าใจ คํา กลุ่มคํา ภาษาญี่ปุ่นที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ และสามารถถ่ายทอดความหมาย
ของคํา กลุ่มคําที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระอ่ืนๆ เป็นภาษาญี่ปุ่นได้ 
 8. สามารถใช้คํา ภาพ ท่าทาง ข้อความ ประโยคง่ายๆ เพ่ือนําเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียน ความ
ต้องการ ความรู้สึก ความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ในชีวิตประจําวัน  
 9. พูดข้อมูลเก่ียวกับบุคคล สถานที่ อาชีพ และสิ่งต่างๆ ในท้องถิ่นกับบุคคลในสถานศึกษา และเจ้าของ
ภาษา 
 10.สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษาอย่างถูกต้องตามรูปแบบ ธรรมเนียม วัฒนธรรม และ
สามารถใช้สื่อนวัตกรรมอ่ืนๆ เพ่ือการสื่อสาร 
 11.นําเสนอบทเพลง หรือข้อมูลจากสื่อประเภทต่างๆ 
 12. สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการปฏิบัติงานอย่างง่ายได้แบบมีประสิทธิภาพ และมีความสุข โดยแสดง
ความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานอย่างมีวิจารณญาณ 
 13. เห็นคุณค่า ประโยชน์ ของการรู้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือการแสวงหาความรู้ ความบันเทิง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจระหว่างเจ้าของภาษากับผู้เรียน และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  เสริมทักษะภาษาญ่ีปุ่น1 รหสั  ญ31202    
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้สอน     นางสาวกมลวรรณ  เขียวนอ้ย      
 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 
 อ่านออกเสียงคํา สะกดคํา อ่านกลุ่มคําประโยคต่างๆได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ตอบคําถามจากการ
ฟังหรือการอ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ ใช้คําสั่ง คําร้องขอ คําแนะนํา คําช้ีแจงง่ายๆท่ีฟังและอ่าน
แล้วปฏิบัติตาม  โดยใช้ถ้อยคํา นํ้าเสียง กริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสมตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา สนทนาและเขียนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัวและสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน 
แสดงความคิดเห็น ความต้องการ ความรู้สึกของตนเอง และขอความช่วยเหลือ เรียนรู้ภาษาต่างประเทศจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ บอกความเหมือน ความแตกต่างและเปรียบเทียบภาษา วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของเจ้าของ
ภาษาและไทยและความร่วมมือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีเหมาะสมกับวัย    
โดยเห็นคุณค่าทางวรรณกรรม ความสําคัญทางวัฒนธรรมประเพณีและความจําเป็นของการใช้ภาษา ใฝ่เรียนใฝ่รู้
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาหาความรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ 
มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้ภาษาสร้างความสัมพันธ์ รู้จักยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน สุภาพมีมารยาทใน
การพูดและฟังในสังคม มีจิตสาธารณะ  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ กล้าแสดงออก มีความเช่ือมั่น
ในตนเอง มีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  ปฏิบัติตามคําแนะนํา การใช้งานต่างๆ คําช้ีแจง คําอธิบายที่ฟังและอ่าน  
 2.  อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรองและบทละครสั้นถูกต้องตามหลักไว
ยกรณ์  
 3.  อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมท้ัง
ระบุ  และเขียนสื่อที่ไมใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 
 4.  จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจาการฟังและอ่านที่เป็น
สารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  
 5.  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ 
ข่าว เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
 6.  เลือกและใช้คําขอร้อง ให้คําแนะนํา คําช้ีแจง คําอธิบายอย่างคล่องแคล่ว 
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 7.  พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับ และปฎิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
จําลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
 8.  พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
เรื่อง ข่าว เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 
 9.  พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม
ประสบการณ์     และข่าว เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 
 10.  พูดและเขียนนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ประสบการณ์ เหตุการณ์ เรื่องต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคม 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  เสริมทักษะภาษาญ่ีปุ่น2     รหัส  ญ31204    
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้สอน     นางสาวกมลวรรณ  เขียวนอ้ย      
 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 
 อ่านออกเสียงคํา สะกดคํา อ่านกลุ่มคําประโยคต่างๆได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ตอบคําถามจากการ
ฟังหรือการอ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ ใช้คําสั่ง คําร้องขอ คําแนะนํา คําช้ีแจงง่ายๆท่ีฟังและอ่าน
แล้วปฏิบัติตาม  โดยใช้ถ้อยคํา นํ้าเสียง กริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสมตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา สนทนาและเขียนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัวและสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน 
แสดงความคิดเห็น ความต้องการ ความรู้สึกของตนเอง และขอความช่วยเหลือ เรียนรู้ภาษาต่างประเทศจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ บอกความเหมือน ความแตกต่างและเปรียบเทียบภาษา วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของเจ้าของ
ภาษาและไทยและความร่วมมือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีเหมาะสมกับวัย    

โดยเห็นคุณค่าทางวรรณกรรม ความสําคัญทางวัฒนธรรมประเพณีและความจําเป็นของการใช้ภาษา  
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาหาความรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบ มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้ภาษาสร้างความสัมพันธ์ รู้จักยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน สุภาพ 
มีมารยาทในการพูดและฟังในสังคม มีจิตสาธารณะ  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ กล้าแสดงออก  
มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  ปฏิบัติตามคําแนะนํา การใช้งานต่างๆ คําช้ีแจง คําอธิบายที่ฟังและอ่าน  
 2.  อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรองและบทละครสั้นถูกต้องตามหลัก 
ไวยกรณ์  
 3.  อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้ง
ระบุ  และเขียนสื่อที่ไมใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 
 4.  จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจาการฟังและอ่านที่เป็น
สารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  
 5.  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ 
ข่าว เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
 6.  เลือกและใช้คําขอร้อง ให้คําแนะนํา คําช้ีแจง คําอธิบายอย่างคล่องแคล่ว 
 7.  พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับ และปฎิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
จําลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
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 8.  พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
เรื่อง ข่าว เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 
 9.  พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม
ประสบการณ์     และข่าว เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 
 10.  พูดและเขียนนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ เหตุการณ์ เรื่องต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคม 
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  ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………............................................................................................................................… 

ช่ือวิชา  เสริมทักษะภาษาญีปุ่่น 3 รหัส  ญ32202    
เวลาเรียน  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พ้ืนฐาน     เพ่ิมเติม 
ระดับช้ัน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้สอน     นางสาวจิราพร  ไชยวรรณ  
 

คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
 เข้าใจ นํ้าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คําส่ัง คําขอร้อง คําแนะนํา ความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณี อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง ตีความ วิเคราะห์ข้อความ ในหัวข้อเกี่ยวกับตนเอง
และครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม การศึกษา อาชีพ และสถานที่ ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความคิดเห็น ความต้องการ อธิบาย บรรยายแลกเปล่ียนความรู้ และให้เหตุผล
เกี่ยวกับเร่ืองราวต่างๆ โดยใช้ประโยชน์จากส่ือเทคโนโลยี ส่ือการเรียนทางภาษาและผลจากการฝึกทักษะต่างๆ 
แสวงหาวิธีการเรียนที่เหมาะกับตนเอง สามารถนําเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ และเหตุการณ์ต่างๆในท้องถิ่น ด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
กิจกรรมด้วยความสนุกสนาน เปรียบเทียบและนําความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อไปใช้อย่างมี
วิจารณญาณ สามารถใช้ภาษาส่ือสารในรูปแบบต่างๆตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและขุมชน 
 จัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการสอนทักษะเพ่ือการส่ือสาร เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางด้านภาษา ตลอดจน
นําความรู้ความคิดและทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และนําไปใช้อย่างสร้างสรรค์ใน
ชีวิตประจําวัน 

รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อภาษาญ่ีปุ่น สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบ มีความเพียรพยายาม 
และมีวิจารณญาณ ใช้การวัดผลและการประเมินผลอย่างหลากหลาย และประเมินตามสภาพความเป็นจริง
ครอบคลุมทักษะทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ผลการเรียนรู ้
 1. เข้าใจภาษาท่าทาง คําส่ัง คําขอร้อง คําแนะนํา คําอธิบายในบทสนทนา การ์ตูน ข้อความ หรือเร่ืองส้ันๆ
จากส่ิงส่ือพิมพ์ หรือส่ือการเรียนแล้วปฏิบัติตามได้ 
 2. อ่านออกเสียงคํา กลุ่มคํา ประโยคง่ายๆ และข้อความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
 3. เข้าใจ จับใจความสําคัญ บอกรายละเอียด ตคีวาม สรุป หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร
จากส่ือส่ิงพิมพ์ง่ายๆเบ้ืองต้นได้ 
 4. นําเสนอข้อมูล เร่ืองราวส้ันๆ เหตุการณ์ต่างๆ หรือกิจวัตรประจําวัน 
 5. นําเสนอกิจกรรมทางภาษา การเล่น หรือบทเพลง 
 6. เข้าใจความแตกต่าง ระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยในเรื่องการใช้ภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจน
ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมที่เรียน 
 7. ใช้ภาษาญี่ปุ่นเช่ืออมโยงความรู้กับกลุ่มสาระอื่นเพ่ือพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ 
 8. ใช้ภาษาญี่ปุ่นตามสถานการณ์ (จําลอง) ต่างๆทั้งในและนอกโรงเรียน 
รวม 8 ตัวช้ีวัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

……………………………………………………………………………….............................................................................................................................................… 
ช่ือวิชา  เสริมทักษะภาษาญีปุ่่น 4 รหัส  ญ32204    
เวลาเรียน  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พ้ืนฐาน     เพ่ิมเติม 
ระดับช้ัน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้สอน  นางสาวจิราพร   ไชยวรรณ  
 

คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
 เข้าใจ นํ้าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คําส่ัง คําขอร้อง คําแนะนํา ความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณี อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง ตีความ วิเคราะห์ข้อความ ในหัวข้อเกี่ยวกับตนเอง
และครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม การศึกษา อาชีพ และสถานที่ ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความคิดเห็น ความต้องการ อธิบาย บรรยายแลกเปล่ียนความรู้ และให้เหตุผล
เกี่ยวกับเร่ืองราวต่างๆ โดยใช้ประโยชน์จากส่ือเทคโนโลยี ส่ือการเรียนทางภาษาและผลจากการฝึกทักษะต่างๆ 
แสวงหาวิธีการเรียนที่เหมาะกับตนเอง สามารถนําเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ และเหตุการณ์ต่างๆในท้องถิ่น ด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
กิจกรรมด้วยความสนุกสนาน เปรียบเทียบและนําความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อไปใช้อย่างมี
วิจารณญาณ สามารถใช้ภาษาส่ือสารในรูปแบบต่างๆตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและขุมชน 
 จัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการสอนทักษะเพ่ือการส่ือสาร เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทักษะ
ทางด้านภาษา ตลอดจนนําความรู้ความคิดและทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และนําไปใช้อย่าง
สร้างสรรค์ในชีวิตประจําวัน 
 รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อภาษาญ่ีปุ่น สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบ มีความเพียรพยายาม 
และมีวิจารณญาณ ใช้การวัดผลและการประเมินผลอย่างหลากหลาย และประเมินตามสภาพความเป็นจริง
ครอบคลุมทักษะทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผลการเรียนรู ้
 1. เข้าใจภาษาท่าทาง คําส่ัง คําขอร้อง คําแนะนํา คําอธิบายในบทสนทนา การ์ตูน ข้อความ หรือเร่ืองส้ันๆ
จากส่ิงส่ือพิมพ์ หรือส่ือการเรียนแล้วปฏิบัติตามได้ 
 2. อ่านออกเสียงคํา กลุ่มคํา ประโยคง่ายๆ และข้อความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
 3. เข้าใจ จับใจความสําคัญ บอกรายละเอียด ตีความ สรุป หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร
จากส่ือส่ิงพิมพ์ง่ายๆเบ้ืองต้นได้ 
 4. นําเสนอข้อมูล เร่ืองราวส้ันๆ เหตุการณ์ต่างๆ หรือกิจวัตรประจําวัน 
 5. นําเสนอกิจกรรมทางภาษา การเล่น หรือบทเพลง 
 6. เข้าใจความแตกต่าง ระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยในเรื่องการใช้ภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจน
ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมที่เรียน 
 7. ใช้ภาษาญี่ปุ่นเช่ืออมโยงความรู้กับกลุ่มสาระอื่นเพ่ือพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ 
 8. ใช้ภาษาญี่ปุ่นตามสถานการณ์ (จําลอง) ต่างๆทั้งในและนอกโรงเรียน 
รวม 8 ตัวช้ีวัด 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  เสริมทักษะภาษาญ่ีปุ่น 5 รหสั  ญ33202 

เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ผู้สอน     นางสาวจิราพร   ไชยวรรณ 
 

 คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

 เข้าใจ ตีความ คําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนํา ข้อความ สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เรื่องสั้น เรื่องเล่า จากสื่อ
สิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อธิบาย บรรยาย ขอข้อมูล แสดงความต้องการและความรู้สึก แลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่าวสาร นําเสนอบทเพลง บทกวี บทละครสั้นๆ ข้อมูล ความคิดรวบยอด ความคิดเห็นเก่ียวกับชีวิตประจําวัน 
ประสบการณ์ทั่วไป เรื่องราวตามสถานการณ์ต่างๆ ในสังคม และท้องถิ่น โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ได้อย่างสร้างสรรค์ ใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้ที่เก่ียวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืนและความบันเทิง เห็นคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมและเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ 

 จัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการสอนทักษะเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทักษะ
ทางด้านภาษา ตลอดจนนําความรู้ความคิดและทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และนําไปใช้
อย่างสร้างสรรค์ในชีวิตประจําวัน 

 รวมท้ังมีเจตคติที่ดีต่อภาษาญี่ปุ่น สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรับผิดชอบ มีความเพียร
พยายาม และมีวิจารณญาณ ใช้การวัดผลและการประเมินผลอย่างหลากหลาย และประเมินตามสภาพความเป็น
จริงครอบคลุมทักษะทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ผลการเรียนรู ้
1. อ่านสิ่งที่กําหนดให้ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

 2. อ่านในใจสิ่งที่กําหนดให้ แล้วปฏิบัติตามคําสั่งได้ 

 3. จับใจความสําคัญจากบทอ่านที่กําหนดให้ได้ 

 4. เขียนสรุปความจากเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้ 

 5. เขียนประโยคโดยใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง 

 6. เขียนบรรยายภาพหรือบุคคลหรือความรู้สึกส่วนตัวได้ 

 7. เขียนเล่าเรื่องตามสถานการณ์ที่กําหนดให้ได้ 

 8. เขียนเติมข้อมูลในแบบฟอร์มต่างๆ ได้ถูกต้อง 

 9. เขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรติดต่อสื่อสารได้ 

 10. เขียนคําอวยพรในโอกาสต่างๆ ได้ 

รวม 10 ตัวชี้วัด 
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  ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  เสริมทักษะภาษาญ่ีปุ่น 6 รหสั  ญ33204 

เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ผู้สอน     นางสาวจิราพร  ไชยวรรณ 
 

คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

 เข้าใจ ตีความ คําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนํา ข้อความ สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เรื่องสั้น เรื่องเล่า จากสื่อ
สิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อธิบาย บรรยาย ขอข้อมูล แสดงความต้องการและความรู้สึก แลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่าวสาร นําเสนอบทเพลง บทกวี บทละครสั้นๆ ข้อมูล ความคิดรวบยอด ความคิดเห็นเก่ียวกับชีวิตประจําวัน 
ประสบการณ์ทั่วไป เรื่องราวตามสถานการณ์ต่างๆ ในสังคม และท้องถิ่น โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ได้อย่างสร้างสรรค์ ใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้ที่เก่ียวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืนและความบันเทิง เห็นคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมและเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ 

 จัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการสอนทักษะเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทักษะ
ทางด้านภาษา ตลอดจนนําความรู้ความคิดและทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และนําไปใช้
อย่างสร้างสรรค์ในชีวิตประจําวัน 

 รวมท้ังมีเจตคติที่ดีต่อภาษาญี่ปุ่น สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรับผิดชอบ มีความเพียร
พยายาม และมีวิจารณญาณ ใช้การวัดผลและการประเมินผลอย่างหลากหลาย และประเมินตามสภาพความเป็น
จริงครอบคลุมทักษะทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ผลการเรียนรู ้
1. อ่านสิ่งที่กําหนดให้ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

 2. อ่านในใจสิ่งที่กําหนดให้ แล้วปฏิบัติตามคําสั่งได้ 

 3. จับใจความสําคัญจากบทอ่านที่กําหนดให้ได้ 

 4. เขียนสรุปความจากเร่ืองที่ฟังหรืออ่านได้ 

 5. เขียนประโยคโดยใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง 

 6. เขียนบรรยายภาพหรือบุคคลหรือความรู้สึกส่วนตัวได้ 

 7. เขียนเล่าเรือ่งตามสถานการณ์ที่กําหนดให้ได้ 

 8. เขียนเติมขอ้มูลในแบบฟ.อร์มต่างๆ ได้ถูกต้อง 

 9. เขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรติดต่อสื่อสารได้ 

 10. เขียนคําอวยพรในโอกาสต่างๆ ได้ 

รวม 10 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชาภาษาจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  ภาษาจีน 1 รหสั  จ 21201    
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน  นางสาวปิยมาส  แซ่อ้ึง 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 
 ศึกษาและระบุสัทอักษรพินอิน(拼音)อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง ปฏิบัติ
ตามคําสั่ง คําขอร้อง คําช้ีแจง คําแนะนํา และคําอธิบายที่ฟังและอ่าน ง่ายๆ   สนทนาหรือเขียนโต้ตอบในการ
สื่อสารระหว่างบุคคล ใช้คําสั่ง คําขอร้อง คําขออนุญาตและคําแนะนําที่ใช้ในชีวิตประจําวัน บอกความรู้สึกของ
ตนเองเก่ียวกับเรื่องใกล้ตัว พูดหรือเขียนให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน สิ่งแวดล้อม และเรื่องใกล้ตัว เลือกใช้
ภาษา  นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล  โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของจีน โดยฟัง พูด อ่าน เขียนโต้ตอบในการสื่อสาร ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น กระบวนการสืบค้นข้อมูล 
นําคําศัพท์ ประโยค บทสนทนา และบทความที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง  
 เพ่ือสร้างความมั่นใจ ความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร ฝึกทักษะความจํา ใฝ่เรียนรู ้
มีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน สามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาศักยภาพและ
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก 
 
ผลการเรียนรู ้
1. พูด สนทนา ปฏิบัติตามคําสั่ง คําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนํา คําช้ีแจง ประกาศ และคําอธิบายง่าย ๆที่ใช้ใน
ห้องเรียน 
2. เขียน ตัวอักษร คํา กลุ่มคํา ประโยคภาษาจีน  ประสมคํา  และอ่านออกเสียงพยัญชนะ  สระ  การผันเสียง
วรรณยุกต์  ตามระบบพินอิน 
3. สนทนาหรือเขียนโต้ตอบภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ 
ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ  การชักชวน การแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน   
4. เลือกใช้ภาษา  นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล  โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคม  และ
วัฒนธรรมของจีน 
5. พูดหรือเขียนให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน สิ่งแวดล้อม และเรื่องใกล้ตัว 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  ภาษาจีน 2 รหสั  จ21202   
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน  นางสาวปิยมาส  แซ่อ้ึง 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 
 ศึกษาและระบุสัทอักษรพินอิน(拼音)อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง ปฏิบัติ
ตามคําสั่ง คําขอร้อง คําช้ีแจง คําแนะนํา และคําอธิบายที่ฟังและอ่าน ง่ายๆ   สนทนาหรือเขียนโต้ตอบในการ
สื่อสารระหว่างบุคคล ใช้คําสั่ง คําขอร้อง คําขออนุญาตและคําแนะนําที่ใช้ในชีวิตประจําวัน บอกความรู้สึกของ
ตนเองเก่ียวกับเรื่องใกล้ตัว พูดหรือเขียนให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน สิ่งแวดล้อม และเรื่องใกล้ตัว เลือกใช้
ภาษา  นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล  โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของจีน โดยฟัง พูด อ่าน เขียนโต้ตอบในการสื่อสาร ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น กระบวนการสืบค้นข้อมูล 
นําคําศัพท์ ประโยค บทสนทนา และบทความที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง เพ่ือสร้างความมั่นใจ 
ความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร ฝึกทักษะความจํา ใฝ่เรียนรู้ มีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน 
สามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะความเป็นพลเมือง
โลก 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. พูด สนทนา ปฏิบัติตามคําสั่ง คําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนํา คําช้ีแจง ประกาศ และคําอธิบายง่าย ๆที่ใช้
ในห้องเรียน 
 2. เขียน ตัวอักษร คํา กลุ่มคํา ประโยคภาษาจีน  ประสมคํา  และอ่านออกเสียงพยัญชนะ  สระ  การผัน
เสียงวรรณยุกต์  ตามระบบพินอิน 
 3. สนทนาหรือเขียนโต้ตอบภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ 
ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ  การชักชวน การแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว 
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน   
 4. เลือกใช้ภาษา  นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล  โอกาส และสถานที่ ตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของจีน 
 5. พูดหรือเขียนให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน สิ่งแวดล้อม และเรื่องใกล้ตัว 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  ภาษาจีนเบื้องต้น 1 รหัส  จ 23201    
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน  นางสาวพิชญา  จงกลดี 
คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
 ศึกษาและระบุสัทอักษรพินอิน(拼音)อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง ปฏิบัติ
ตามคําสั่ง คําขอร้อง คําช้ีแจง คําแนะนํา และคําอธิบายที่ฟังและอ่าน ง่ายๆ   สนทนาหรือเขียนโต้ตอบในการ
สื่อสารระหว่างบุคคล ใช้คําสั่ง คําขอร้อง คําขออนุญาตและคําแนะนําที่ใช้ในชีวิตประจําวัน บอกความรู้สึกของ
ตนเองเก่ียวกับเรื่องใกล้ตัว พูดหรือเขียนให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน สิ่งแวดล้อม และเรื่องใกล้ตัว เลือกใช้
ภาษา  นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล  โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของจีน โดยฟัง พูด อ่าน เขียนโต้ตอบในการสื่อสาร ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น กระบวนการสืบค้นข้อมูล 
นําคําศัพท์ ประโยค บทสนทนา และบทความที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง  
 เพ่ือสร้างความมั่นใจ ความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร ฝึกทักษะความจํา ใฝ่เรียนรู้  
มีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน สามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาศักยภาพและ
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. พูด สนทนา ปฏิบัติตามคําสั่ง คําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนํา คําช้ีแจง ประกาศ และคําอธิบายง่าย ๆ 
ที่ใช้ในห้องเรียน 
 2. เขียน ตัวอักษร คํา กลุ่มคํา ประโยคภาษาจีน  ประสมคํา  และอ่านออกเสียงพยัญชนะ  สระ  
การผันเสียงวรรณยุกต์  ตามระบบพินอิน 
 3. สนทนาหรือเขียนโต้ตอบภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ 
ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ  การชักชวน การแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องใกล้
ตัว สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน   
 4. เลือกใช้ภาษา  นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล  โอกาส และสถานที่ ตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของจีน 
 5. พูดหรือเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน สิ่งแวดล้อม และเรื่องใกล้ตัว 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  ภาษาจีนเบื้องต้น 1 รหัส  จ 23201    
เวลาเรียน      2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา     พื้นฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชั้น      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน                  นางสาวปิยมาส  แซ่อ้ึง     นางสาวพิชญา  จงกลดี 
 
คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

มุ่ งให้ผู้ เรียนอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน  ฟังและปฏิบัติตามคําสั่ ง  คําแนะนํา  คําขอร้อง 
คําขออนุญาต  สนทนาโต้ตอบโดยใช้คําศัพท์  กลุ่มคํา  รูปประโยคสั้นๆที่ใช้ในชีวิตประจําวันฟัง  เขียนคําศัพท์
ตามหลักการเขียนอักษรจีน  ให้ข้อมูลเก่ียวกับตัวเอง  เพ่ือน  ครอบครัว และโรงเรียน  ใช้ถ้อยคํา นํ้าเสียง และ
กิริยาท่าทาง อย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมจีน แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่ง 
ต่าง ๆ  ตามสถานการณ์ที่กําหนดให้   เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะตามกระบวนการฝึกทักษะเพ่ือการ
สื่อสาร  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  ภาษาจีนเบื้องต้น 2  รหัส  จ23202   
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน  นางสาวพิชญา  จงกลดี 
คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
 ศึกษาและระบุสัทอักษรพินอิน(拼音)อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง ปฏิบัติ
ตามคําสั่ง คําขอร้อง คําช้ีแจง คําแนะนํา และคําอธิบายที่ฟังและอ่าน ง่ายๆ   สนทนาหรือเขียนโต้ตอบในการ
สื่อสารระหว่างบุคคล ใช้คําสั่ง คําขอร้อง คําขออนุญาตและคําแนะนําที่ใช้ในชีวิตประจําวัน บอกความรู้สึกของ
ตนเองเก่ียวกับเรื่องใกล้ตัว พูดหรือเขียนให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน สิ่งแวดล้อม และเรื่องใกล้ตัว เลือกใช้
ภาษา  นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล  โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของจีน โดยฟัง พูด อ่าน เขียนโต้ตอบในการสื่อสาร ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น กระบวนการสืบค้นข้อมูล 
นําคําศัพท์ ประโยค บทสนทนา และบทความที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง  
 เพ่ือสร้างความมั่นใจ ความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร ฝึกทักษะความจํา ใฝ่เรียนรู ้
มีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน สามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาศักยภาพและ
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. พูด สนทนา ปฏิบัติตามคําสั่ง คําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนํา คําช้ีแจง ประกาศ และคําอธิบายง่าย ๆที่ใช้
ในห้องเรียน 
 2. เขียน ตัวอักษร คํา กลุ่มคํา ประโยคภาษาจีน ประสมคํา และอ่านออกเสียงพยัญชนะ  สระ  การผัน
เสียงวรรณยุกต์  ตามระบบพินอิน 
 3. สนทนาหรือเขียนโต้ตอบภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ 
ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ  การชักชวน การแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องใกล้
ตัว สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน   
 4. เลือกใช้ภาษา  นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล  โอกาส และสถานที่ ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของจีน 
 5. พูดหรือเขียนให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน สิ่งแวดล้อม และเรื่องใกล้ตัว 
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คําอธิบายรายวิชาภาษาจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  ภาษาจีนเบื้องต้น 1  รหัส  จ 31201    
เวลาเรียน  4 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 2.0 หน่วยกิต เวลา  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้สอน     ครูปิยมาส  แซ่อ้ึง    
 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 
 ศึกษาวิเคราะห์ นํ้าเสียง คําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนําง่ายๆ ความแตกต่างทางด้านภาษาวัฒนธรรม
ประเพณี การอ่านออกเสียงตัวอักษรจีน และเขียนตัวอักษรจีนระดับพ้ืนฐานได้ จับใจความสําคัญและอธิบาย
เรื่องราวที่ได้อ่านโดยใช้ทักษะในการอ่าน หลักการอ่าน สามารถอ่านได้อย่างถูกต้องและสามารถเข้าใจ
ความหมายของถ้อยคําในเร่ืองที่อ่าน  คําศัพท์สะสม 200-300 คํา สามารถแสวงหาความรู้และความเพลิดเพลิน
จากการอ่านเขียนเรียงความเรื่องราวของตนเองและบุคคลอ่ืน สามารถถ่ายทอดเรื่องราวบุคคลอ่ืนเข้าใจได้ 
วิเคราะห์ข้อความ ข้อมูล สื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงแบบต่างๆจากสื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์  
ในหัวข้อต่างๆ ที่เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่าง และนันทนาการ  
การกีฬา และอาชีพ ภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  

โดยใช้กระบวนการคิด แก้ปัญหา สืบค้น และนําเสนอข้อมูล ด้วยความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและ
เทคโนโลยี ใช้คําศัพท์สํานวน โครงสร้าง ภาษาได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร และใช้กระบวนการ
กลุ่ม-การเรียนรู้ด้วยตนเอง-แบบบูรณาการและการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้เกิดทักษะต่างๆในการ
แสวงหาวิธีเรียนที่เหมาะสมกับตนเองเห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน 

เพ่ือให้มีทักษะในการสื่อสารดําเนินการสนทนาได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาททางสังคม 
เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา มีความรู้ และทักษะภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมทางภาษาจีน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาจีน มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและเห็นคุณค่าในการนําความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นคุณค่า
ของการเรียนวิชาภาษาจีนและสามารถดํารงอยู่ในสังคมในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู ้

1. สามารถปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนํา คําช้ีแจง คําอธิบาย และคําบรรยายที่ฟังและอ่านได้ 
2. สามารถอ่านออกเสียงตัวอักษร คําศัพท์ กลุ่มคํา ประโยค บทร้อยกรอง และคําคล้องจองตามหลักการ

อ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลางได้ 
3. สามารถอธิบายหรือเขียนประโยคหรือข้อความให้สัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่ใช่ความเรียง รวมทั้งเขียนสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียงที่รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความท่ีฟังหรืออ่านได้ 
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4. สามารถตอบคําถาม จับใจความสําคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้ 

5. สามารถสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับตนเอง บุคคล กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆได้ 
6. สามารถใช้คําขอร้อง ให้คําแนะนํา คําช้ีแจง และคําอธิบายในสถานการณ์ต่างๆได้ 
7. สามารถพูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์

ต่างๆ ได้ 
8. สามารถพูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

เรื่องที่ฟังและอ่านได้ 
9. สามารถพูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเร่ืองต่างๆ กิจกรรมและ

ประสบการณ์พร้อมให้เหตุผลประกอบได้ 
10. สามารถพูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน ประสบการณ์ ข่าวหรือเหตุการณ์ที่อยู่ใน

ความสนใจของสังคมได้ 
11. สามารถพูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ สาระเรื่องหัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เหตุการณ์ และ

สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจได้ 
12. สามารถพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่

ในความสนใจ พร้อมให้เหตุผลประกอบได้ 
13. สามารถเลือกใช้ภาษา นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรมของจีนได้ 
14. สามารถให้ข้อมูลหรืออธิบาย บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันสําคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่และ

ประเพณีของจีนได้ 
15. สามารถอธิบายและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีของจีนได้ 
16. สามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ สํานวน คํา

พังเพย สุภาษิต การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน และการลําดับคําตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนกับ
ภาษาไทยได้ 

17. สามารถเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรม
ของจีนกับของไทย และนําไปใช้อย่างเหมาะสมได้ 

18. สามารถค้นคว้า สืบค้น รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน
จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และนําเสนอด้วยการพูดหรือเขียนได้ 

19. สามารถใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงสถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และ
ชุมชนได้ 

20. สามารถใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้หรือข้อมูลจากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้ 

21. สามารถเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาจีนได้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  ภาษาจีนเบื้องต้น 2 รหัส  จ 31203    
เวลาเรียน  4 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 2.0 หน่วยกิต เวลา  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้สอน     ครู ปิยมาส  แซ่อ้ึง    
 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 
 ศึกษาวิเคราะห์ นํ้าเสียง คําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนําง่ายๆ ความแตกต่างทางด้านภาษาวัฒนธรรม
ประเพณี การอ่านออกเสียงตัวอักษรจีน และเขียนตัวอักษรจีนระดับพ้ืนฐานได้ จับใจความสําคัญและอธิบาย
เรื่องราวที่ได้อ่านโดยใช้ทักษะในการอ่าน หลักการอ่าน สามารถอ่านได้อย่างถูกต้องและสามารถเข้าใจ
ความหมายของถ้อยคําในเร่ืองที่อ่าน  คําศัพท์สะสม 200-300 คํา สามารถแสวงหาความรู้และความเพลิดเพลิน
จากการอ่านเขียนเรียงความเรื่องราวของตนเองและบุคคลอ่ืน สามารถถ่ายทอดเรื่องราวบุคคลอ่ืนเข้าใจได้ 
วิเคราะห์ข้อความ ข้อมูล สื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงแบบต่างๆจากสื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส ์
 ในหัวข้อต่างๆ ที่เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่าง และนันทนาการ  
การกีฬา และอาชีพ ภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  

โดยใช้กระบวนการคิด แก้ปัญหา สืบค้น และนําเสนอข้อมูล ด้วยความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและ
เทคโนโลยี ใช้คําศัพท์สํานวน โครงสร้าง ภาษาได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร และใช้กระบวนการ
กลุ่ม-การเรียนรู้ด้วยตนเอง-แบบบูรณาการและการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้เกิดทักษะต่างๆในการ
แสวงหาวิธีเรียนที่เหมาะสมกับตนเองเห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน 

เพ่ือให้มีทักษะในการสื่อสารดําเนินการสนทนาได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาททางสังคม 
เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา มีความรู้ และทักษะภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมทางภาษาจีน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาจีน มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและเห็นคุณค่าในการนําความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นคุณค่า
ของการเรียนวิชาภาษาจีนและสามารถดํารงอยู่ในสังคมในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู ้

1. สามารถปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนํา คําช้ีแจง คําอธิบาย และคําบรรยายที่ฟังและอ่านได้ 
2. สามารถอ่านออกเสียงตัวอักษร คําศัพท์ กลุ่มคํา ประโยค บทร้อยกรอง และคําคล้องจองตามหลักการ

อ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลางได้ 
3. สามารถอธิบายหรือเขียนประโยคหรือข้อความให้สัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่ใช่ความเรียง รวมทั้งเขียนสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียงที่รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความท่ีฟังหรืออ่านได้ 
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4. สามารถตอบคําถาม จับใจความสําคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้ 

5. สามารถสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับตนเอง บุคคล กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆได้ 
6. สามารถใช้คําขอร้อง ให้คําแนะนํา คําช้ีแจง และคําอธิบายในสถานการณ์ต่างๆได้ 
7. สามารถพูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์

ต่างๆ ได้ 
8. สามารถพูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

เรื่องที่ฟังและอ่านได้ 
9. สามารถพูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเร่ืองต่างๆ กิจกรรมและ

ประสบการณ์พร้อมให้เหตุผลประกอบได้ 
10. สามารถพูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน ประสบการณ์ ข่าวหรือเหตุการณ์ที่อยู่ใน

ความสนใจของสังคมได้ 
11. สามารถพูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ สาระเรื่องหัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เหตุการณ์ และ

สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจได้ 
12. สามารถพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่

ในความสนใจ พร้อมให้เหตุผลประกอบได้ 
13. สามารถเลือกใช้ภาษา นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรมของจีนได้ 
14. สามารถให้ข้อมูลหรืออธิบาย บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันสําคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่และ

ประเพณีของจีนได้ 
15. สามารถอธิบายและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีของจีนได้ 
16. สามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ สํานวน คํา

พังเพย สุภาษิต การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน และการลําดับคําตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนกับ
ภาษาไทยได้ 

17. สามารถเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรม
ของจีนกับของไทย และนําไปใช้อย่างเหมาะสมได้ 

18. สามารถค้นคว้า สืบค้น รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน
จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และนําเสนอด้วยการพูดหรือเขียนได้ 

19. สามารถใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงสถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และ
ชุมชนได้ 

20. สามารถใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้หรือข้อมูลจากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้ 

21. สามารถเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาจีนได้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  เสริมทักษะภาษาจีน 1 รหัส  จ 31202 
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้สอน     นางสาวปยิมาส  แซ่อ้ึง 
 
คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
 ศึกษาการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยใช้คําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่เหมาะสมกับ
ระดับช้ันเรียน การใช้ภาษาเพ่ือแลกเปลี่ยน ข้อมูล ข่าวสาร การใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม เช่นการทักทาย 
ถามทุกข์สุข  โดยกระบวนการใช้กิจกรรมอธิบาย เล่าเรื่อง กระบวนการอภิปราย กระบวนการแสดงความคิดเห็น 
ฝึกทักษะการสนทนาในสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจําวันและตรงกับความสนใจ ฝึกการอ่านออกเสียง 
อ่านบทความจากบริบทและจากสิ่งตีพิมพ์หรือสื่อ และฝึกเล่าเรื่องตามสถานการณ์ที่กําหนดให้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ 
ฝึกเขียนข้อความสั้นๆ เขียนสรุปความ เรียงลําดับเหตุการณ์ เขียนบรรยาย และสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
และเพ่ือการศึกษาค้นคว้าในระดับช้ันที่สูงขึ้นไป 
  
ผลการเรียนรู้ 
 
        1.  นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคําสั่งและคําขอร้อง  คําเช้ือเชิญ  ตามสถานการณ์ได้ 
        2.  นักเรียนสามารถเลือกภาพ วาดภาพ หรือเขียนสัญลักษณ์ให้ตรงตามเคร่ืองหมายของคํา กลุ่มคํา  
จากประโยคง่าย ๆที่ได้จากการฟัง 
        3.  นักเรียนสามารถพูดทักทายและกล่าวลา คําขอบคุณ  คําขอโทษ และพูดแนะนําตนเอง บอกความ
ต้องการของตนเองอย่างง่ายๆ   พูดขอข้อมูลเ ก่ียวกับสิ่ งรอบตัวและบุคคลอ่ืนได้  ในเรื่องเ ก่ียวกับ
ชีวิตประจําวัน  กับครูและเพ่ือนได้ 
       4.  นักเรียนใช้ภาษาเพ่ือการแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเก่ียวกับเรื่องราวต่าง ๆ โดยใช้
ประโยชน์ จากสื่อการเรียนทางภาษา และฝึกทักษะต่าง ๆ รวมทั้งแสวงหาวิธีการเรียนภาษาต่างประเทศ 
        5.   นักเรียนเข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาต่างประเทศกับภาษาไทยในเรื่อง คํา วลี สํานวน และ
ประโยค   
       6.   นักเรียนเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนะธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  
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  ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  เสริมทักษะภาษาจีน 2       รหัส  จ 31204 

เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ผู้สอน     นางสาวปยิมาส   แซ่อ้ึง 
 

คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 
 ศึกษาการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยใช้คําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่เหมาะสมกับ
ระดับช้ันเรียน การใช้ภาษาเพ่ือแลกเปลี่ยน ข้อมูล ข่าวสาร การใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม เช่นการทักทาย 
ถามทุกข์สุข  โดยกระบวนการใช้กิจกรรมอธิบาย เล่าเรื่อง กระบวนการอภิปราย กระบวนการแสดงความคิดเห็น 
ฝึกทักษะการสนทนาในสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจําวันและตรงกับความสนใจ ฝึกการอ่านออกเสียง 
อ่านบทความจากบริบทและจากสิ่งตีพิมพ์หรือสื่อ และฝึกเล่าเรื่องตามสถานการณ์ที่กําหนดให้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ 
ฝึกเขียนข้อความสั้นๆ เขียนสรุปความ เรียงลําดับเหตุการณ์ เขียนบรรยาย และสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
และเพ่ือการศึกษาค้นคว้าในระดับช้ันที่สูงขึ้นไป 
  
ผลการเรียนรู ้
 1.  นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคําสั่งและคําขอร้อง  คําเช้ือเชิญ  ตามสถานการณ์ได้ 
 2.  นักเรียนสามารถเลือกภาพ วาดภาพ หรือเขียนสัญลักษณ์ให้ตรงตามเครื่องหมายของคํา กลุ่มคํา 
จากประโยคง่าย ๆที่ได้จากการฟัง 
 3.  นักเรียนสามารถพูดทักทายและกล่าวลา คําขอบคุณ  คําขอโทษ และพูดแนะนําตนเอง บอกความ
ต้องการของตนเองอย่างง่ายๆ    พูดขอข้อมูลเ ก่ียวกับสิ่ งรอบตัวและบุคคลอ่ืนได้ ในเรื่องเ ก่ียวกับ
ชีวิตประจําวัน  กับครูและเพ่ือนได้ 
 4.  นักเรียนใช้ภาษาเพ่ือการแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเก่ียวกับเรื่องราวต่าง ๆ โดยใช้
ประโยชน์ จากสื่อการเรียนทางภาษา และฝึกทักษะต่าง ๆ รวมทั้งแสวงหาวิธีการเรียนภาษาต่างประเทศ 
 5.   นักเรียนเข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาต่างประเทศกับภาษาไทยในเรื่อง คํา วลี สํานวน และ
ประโยค   
 6.   นักเรียนเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนะธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  ภาษาจีนเบื้องต้น 3 รหัส  จ 32201    
เวลาเรียน  4 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 2.0 หน่วยกิต เวลา  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้สอน             ครูพชิญา  จงกลดี    
 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 
 ปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนํา คําช้ีแจง คําอธิบาย และคําบรรยายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงตัวอักษร คําศัพท์ 
กลุ่มคํา ประโยค บทร้อยกรอง และคําคล้องจองตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง อธิบายหรือเขียนประโยค
หรือข้อความให้สัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่ใช่ความเรียง รวมท้ังเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค
หรือข้อความท่ีฟังหรืออ่าน คําศัพท์สะสม 300-500 คํา ตอบคําถาม จับใจความสําคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อม
ให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบเก่ียวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน 

สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเน่ืองเกี่ยวกับตนเอง บุคคล กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ใช้คําขอร้อง ให้
คําแนะนํา คําช้ีแจง และคําอธิบายในสถานการณ์ต่างๆ พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบ
รับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม
และประสบการณ์พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

พูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน ประสบการณ์ ข่าวหรือเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ สาระเรื่องหัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เหตุการณ์ และสถานการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ 
พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

เลือกใช้ภาษา นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของจีน ให้ข้อมูลหรืออธิบาย บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันสําคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของ
จีน อธิบายและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน 

เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ สํานวน คําพังเพย สุภาษิต  
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลําดับคําตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย เปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของจีนกับของไทย และนําไปใช้อย่างเหมาะสม 

ค้นคว้า สืบค้น รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง 
การเรียนรู้ต่างๆ และนําเสนอด้วยการพูดหรือเขียน 

ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงสถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน 
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ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้หรือข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็น
ภาษาจีน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนํา คําช้ีแจง คําอธิบาย และคําบรรยายที่ฟังและอ่านได้ 
2. สามารถอ่านออกเสียงตัวอักษร คําศัพท์ กลุ่มคํา ประโยค บทร้อยกรอง และคําคล้องจองตามหลักการ

อ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลางได้ 
3. สามารถอธิบายหรือเขียนประโยคหรือข้อความให้สัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่ใช่ความเรียง รวมทั้งเขียนสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียงที่รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความท่ีฟังหรืออ่านได้ 
4. สามารถตอบคําถาม จับใจความสําคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่าง

ประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้ 
5. สามารถสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับตนเอง บุคคล กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆได้ 
6. สามารถใช้คําขอร้อง ให้คําแนะนํา คําช้ีแจง และคําอธิบายในสถานการณ์ต่างๆได้ 
7. สามารถพูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์

ต่างๆ ได้ 
8. สามารถพูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

เรื่องที่ฟังและอ่านได้ 
9. สามารถพูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเร่ืองต่างๆ กิจกรรมและ

ประสบการณ์พร้อมให้เหตุผลประกอบได้ 
10. สามารถพูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน ประสบการณ์ ข่าวหรือเหตุการณ์ที่อยู่ใน

ความสนใจของสังคมได้ 
11. สามารถพูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ สาระเรื่องหัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เหตุการณ์ และ

สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจได้ 
12. สามารถพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่

ในความสนใจ พร้อมให้เหตุผลประกอบได้ 
13. สามารถเลือกใช้ภาษา นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรมของจีนได้ 
14. สามารถให้ข้อมูลหรืออธิบาย บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันสําคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่และ

ประเพณีของจีนได้ 
15. สามารถอธิบายและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีของจีนได้ 
16. สามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ สํานวน คํา

พังเพย สุภาษิต การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน และการลําดับคําตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนกับ
ภาษาไทยได้ 

17. สามารถเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรม
ของจีนกับของไทย และนําไปใช้อย่างเหมาะสมได้ 

18. สามารถค้นคว้า สืบค้น รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน
จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และนําเสนอด้วยการพูดหรือเขียนได้ 
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19. สามารถใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงสถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และ
ชุมชนได้ 

20. สามารถใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้หรือข้อมูลจากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้ 

21. สามารถเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และทอ้งถิ่นเป็นภาษาจีนได้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  ภาษาจีนเบื้องต้น 4  รหัส  จ 32203    
เวลาเรียน  4 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 2.0 หน่วยกิต เวลา  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้สอน     ครูพิชญา  จงกลดี    
 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 
 ปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนํา คําช้ีแจง คําอธิบาย และคําบรรยายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงตัวอักษร 
คําศัพท์ กลุ่มคํา ประโยค บทร้อยกรอง และคําคล้องจองตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง อธิบาย
หรือเขียนประโยคหรือข้อความให้สัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่ใช่ความเรียง รวมทั้งเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่รูปแบบต่างๆ 
ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความท่ีฟังหรืออ่าน คําศัพท์สะสม 300-500 คํา ตอบคําถาม จับใจความสําคัญ สรุป
และแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบเก่ียวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน 

สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับตนเอง บุคคล กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ใช้คํา
ขอร้อง ให้คําแนะนํา คําช้ีแจง และคําอธิบายในสถานการณ์ต่างๆ พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและให้
ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
ของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรมและประสบการณ์พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

พูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน ประสบการณ์ ข่าวหรือเหตุการณ์ที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ สาระเรื่องหัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

เลือกใช้ภาษา นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของจีน ให้ข้อมูลหรืออธิบาย บรรยายเก่ียวกับเทศกาล วันสําคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่และ
ประเพณีของจีน อธิบายและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน 

เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ สํานวน คําพังเพย 
สุภาษิต การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลําดับคําตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย 
เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของจีนกับของ
ไทย และนําไปใช้อย่างเหมาะสม 

ค้นคว้า สืบค้น รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ และนําเสนอด้วยการพูดหรือเขียน 

ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงสถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน 
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ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้หรือข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น
เป็นภาษาจีน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนํา คําช้ีแจง คําอธิบาย และคําบรรยายที่ฟังและอ่านได้ 
2. สามารถอ่านออกเสียงตัวอักษร คําศัพท์ กลุ่มคํา ประโยค บทร้อยกรอง และคําคล้องจองตามหลักการ

อ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลางได้ 
3. สามารถอธิบายหรือเขียนประโยคหรือข้อความให้สัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่ใช่ความเรียง รวมทั้งเขียนสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียงที่รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความท่ีฟังหรืออ่านได้ 
4. สามารถตอบคําถาม จับใจความสําคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่าง

ประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้ 
5. สามารถสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับตนเอง บุคคล กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆได้ 
6. สามารถใช้คําขอร้อง ให้คําแนะนํา คําช้ีแจง และคําอธิบายในสถานการณ์ต่างๆได้ 
7. สามารถพูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์

ต่างๆ ได้ 
8. สามารถพูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

เรื่องที่ฟังและอ่านได้ 
9. สามารถพูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเร่ืองต่างๆ กิจกรรมและ

ประสบการณ์พร้อมให้เหตุผลประกอบได้ 
10. สามารถพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน ประสบการณ์ ข่าวหรือเหตุการณ์ที่อยู่ใน

ความสนใจของสังคมได้ 
11. สามารถพูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ สาระเรื่องหัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เหตุการณ์ และ

สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจได้ 
12. สามารถพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่

ในความสนใจ พร้อมให้เหตุผลประกอบได้ 
13. สามารถเลือกใช้ภาษา นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรมของจีนได้ 
14. สามารถให้ข้อมูลหรืออธิบาย บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันสําคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่และ

ประเพณีของจีนได้ 
15. สามารถอธิบายและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีของจีนได้ 
16. สามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ สํานวน คํา

พังเพย สุภาษิต การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน และการลําดับคําตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนกับ
ภาษาไทยได้ 

17. สามารถเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรม
ของจีนกับของไทย และนําไปใช้อย่างเหมาะสมได้ 

18. สามารถค้นคว้า สืบค้น รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน
จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และนําเสนอด้วยการพูดหรือเขียนได้ 
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19. สามารถใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงสถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และ
ชุมชนได้ 

20. สามารถใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้หรือข้อมูลจากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้ 

21. สามารถเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และทอ้งถิ่นเป็นภาษาจีนได้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  เสริมทักษะภาษาจีน 3 รหัส  จ 32202 

เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

สถานภาพรายวิชา    พื้นฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ผู้สอน     นางสาวพิชญา  จงกลดี 
 

คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

 ศึกษาการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน โดยใช้คําศัพท์และโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้นโดยกระบวนการการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ กระบวนการแก้ปัญหา การนําไปใช้ การต้ังคําถาม และกระบวนการเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือฝึก
ทักษะที่มีความสัมพันธ์ในเร่ืองการแสวงหาความรู้ และสามารถเข้าใจการเขียนเรียงความ บทความสั้น ๆ 
สามารถประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพ่ือให้มี
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นตีความเก่ียวกับข้อมูล ข่าวสาร บทความ บันเทิงคดี สามารถแสวงหา
ความรู้จากแหล่งข้อมูลข่าวสาร เกิดความเพลิดเพลินและรักการอ่าน สามารถใช้ภาษาจีนในการศึกษาร่วมกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารที่เก่ียวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา ชุมชน 
สังคม เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาจีนและสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  และสามารถนํา
ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาเล่าหรือบรรยายให้ผู้อ่ืนฟังได้ รวมทั้งเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการวางแผนการจัดการศึกษา
ต่อในระดับช้ันที่สูงขึ้น 
 

ผลการเรียนรู้  
       1.  นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออก  
       2.  นักเรยีนสามารถเข้าใจนํ้าสียงความรู้สึกของผู้พูดรวมทั้งคําช้ีแจง คําบรรยาย คําแนะนํา สารสนเทศ   
       3.  นักเรยีนสามารถเข้าใจเน้ือหาในบทเรียน และเอกสารเสริม หรอืเรื่องที่ฟังจากสื่อประเภทอ่ืน ๆ 

       4.  นักเรยีนใช้ภาษาเพ่ือขอ และให้ขอ้มูล แลกเปลีย่นความรู้เก่ียวกับเรื่องที่สนใจ   
       5.  นักเรยีนสามารถใช้ทักษะต่าง ๆ รวมท้ังการวางแผนในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 

       6.   นักเรียนใช้ภาษาต่างประเทศเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลขา่วสารของชุมชนท้องถิ่นและ   
             ประเทศชาติ ในการสร้างความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ และการแข่งขันในสังคมโลก 
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  ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  เสริมทักษะภาษาจีน 4 รหัส  จ 32204 

เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ผู้สอน     นางสาวพิชญา  จงกลดี 
 

คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

 ศึกษาการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน โดยใช้คําศัพท์และโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้นโดยกระบวนการการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ กระบวนการแก้ปัญหา การนําไปใช้ การต้ังคําถาม และกระบวนการเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือฝึก
ทักษะที่มีความสัมพันธ์ในเร่ืองการแสวงหาความรู้ และสามารถเข้าใจการเขียนเรียงความ บทความสั้น ๆ 
สามารถประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพ่ือให้มี
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นตีความเก่ียวกับข้อมูล ข่าวสาร บทความ บันเทิงคดี สามารถแสวงหา
ความรู้จากแหล่งข้อมูลข่าวสาร เกิดความเพลิดเพลินและรักการอ่าน สามารถใช้ภาษาจีนในการศึกษาร่วมกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารที่เก่ียวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา ชุมชน 
สังคม เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาจีนและสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  และสามารถนํา
ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาเล่าหรือบรรยายให้ผู้อ่ืนฟังได้ รวมทั้งเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการวางแผนการจัดการศึกษา
ต่อในระดับช้ันที่สูงขึ้น 
 

ผลการเรียนรู้  
       1.  นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออก  
       2.  นักเรยีนสามารถเข้าใจนํ้าสียงความรู้สึกของผู้พูดรวมทั้งคําช้ีแจง คําบรรยาย คําแนะนํา สารสนเทศ   
       3.  นักเรยีนสามารถเข้าใจเน้ือหาในบทเรียน และเอกสารเสริม หรอืเรื่องที่ฟังจากสื่อประเภทอ่ืน ๆ 

       4.  นักเรยีนใช้ภาษาเพ่ือขอ และให้ขอ้มูล แลกเปลีย่นความรู้เก่ียวกับเรื่องที่สนใจ   
       5.  นักเรยีนสามารถใช้ทักษะต่าง ๆ รวมท้ังการวางแผนในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 

       6.   นักเรียนใช้ภาษาต่างประเทศเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลขา่วสารของชุมชนท้องถิ่นและ   
             ประเทศชาติ ในการสร้างความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ และการแข่งขันในสังคมโลก 

 
 
 
 
 
 
 



685 
 

 

 
 

 

ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  ภาษาจีนเบื้องต้น 5 รหัส  จ 33201    
เวลาเรียน  4 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 2.0 หน่วยกิต เวลา  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผู้สอน     ครูปิยมาส  แซ่อ้ึง    
 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 
 ศึกษา อธิบาย การอ่านออกเสียง ข้อความ นิทาน บทร้อยกรอง ข่าว ประกาศ โฆษณา ตอบคําถาม จับ
ใจความสําคัญ วิเคราะห์ สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ เก่ียวกับเรื่องที่ฟัง
และอ่าน พูดและเขียนแสดงความต้องการขอ ให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆสรุป
ใจความสําคัญ สาระหรือหัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์ข่าวสั้นๆ เหตุการณ์ สถานการณ์ของสังคมและประเทศ
ปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนํา คําช้ีแจง คําอธิบาย และคําบรรยาย จากข้อมูลทางสื่อต่างๆ เลือกใช้ภาษา นํ้าเสียง 
กิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล และโอกาส ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมจีน วิเคราะห์หรืออภิปรายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมของไทย และ
นําไปใช้อย่างเหมาะสม ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และนําเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมโลก เผยแพร่หรือ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น หรือประเทศเป็นภาษาจีนใช้ภาษาจีนในการสืบ
ต้นหรือค้นคว้ารวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้ หรือข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ 

 โดยฟัง พูด และ อ่าน เขียนโต้ตอบในการสื่อสาร ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น กระบวนการสืบค้น
ข้อมูล นําคําศัพท์ ประโยค บทสนทนา และบทความที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง แล้วนํามา
เช่ือมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เพ่ือให้เกิดการคิดอย่างเป็นกระบวนการ สร้างความมั่นใจและความกล้า
แสดงออกในการภาษาจีนในการสื่อสาร ฝึกทักษะ ความจํา  ใฝ่เรียนรู้ และเข้าใจมารยาทในการสื่อสารรวมถึง
มารยาททางสังคมและวัฒนธรรม สามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาศักยภาพและ
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก 
 

ผลการเรียนรู ้
1. สามารถปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนํา คําช้ีแจง คําอธิบาย และคําบรรยายที่ฟังและอ่านได้ 
2. สามารถอ่านออกเสียงตัวอักษร คําศัพท์ กลุ่มคํา ประโยค บทร้อยกรอง และคําคล้องจองตามหลักการ

อ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลางได้ 
3. สามารถอธิบายหรือเขียนประโยคหรือข้อความให้สัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่ใช่ความเรียง รวมทั้งเขียนสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียงที่รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความท่ีฟังหรืออ่านได้ 
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4. สามารถตอบคําถาม จับใจความสําคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้ 

5. สามารถสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับตนเอง บุคคล กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆได้ 
6. สามารถใช้คําขอร้อง ให้คําแนะนํา คําช้ีแจง และคําอธิบายในสถานการณ์ต่างๆได้ 
7. สามารถพูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์

ต่างๆ ได้ 
8. สามารถพูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

เรื่องที่ฟังและอ่านได้ 
9. สามารถพูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเร่ืองต่างๆ กิจกรรมและ

ประสบการณ์พร้อมให้เหตุผลประกอบได้ 
10. สามารถพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน ประสบการณ์ ข่าวหรือเหตุการณ์ที่อยู่ใน

ความสนใจของสังคมได้ 
11. สามารถพูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ สาระเรื่องหัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เหตุการณ์ และ

สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจได้ 
12. สามารถพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่

ในความสนใจ พร้อมให้เหตุผลประกอบได้ 
13. สามารถเลือกใช้ภาษา น้ําเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรมของจีนได้ 
14. สามารถให้ข้อมูลหรืออธิบาย บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันสําคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่และ

ประเพณีของจีนได้ 
15. สามารถอธิบายและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีของจีนได้ 
16. สามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ สํานวน คํา

พังเพย สุภาษิต การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน และการลําดับคําตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนกับ
ภาษาไทยได้ 

17. สามารถเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรม
ของจีนกับของไทย และนําไปใช้อย่างเหมาะสมได้ 

18. สามารถค้นคว้า สืบค้น รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน
จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และนําเสนอด้วยการพูดหรือเขียนได้ 

19. สามารถใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงสถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และ
ชุมชนได้ 

20. สามารถใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้หรือข้อมูลจากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้ 

21. สามารถเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาจีนได้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  ภาษาจีนเบื้องต้น 6 รหัส  จ 33203    
เวลาเรียน  4 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน 2.0 หน่วยกิต เวลา  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผู้สอน     ครูปิยมาส  แซ่อ้ึง    
 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 
 ศึกษา อธิบาย การอ่านออกเสียง ข้อความ นิทาน บทร้อยกรอง ข่าว ประกาศ โฆษณา ตอบคําถาม จับ
ใจความสําคญั วิเคราะห์ สรปุและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ เก่ียวกับเรื่องที่ฟัง
และอ่าน พูดและเขียนแสดงความต้องการขอ ให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆสรุป
ใจความสําคญั สาระหรือหัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์ข่าวสั้นๆ เหตุการณ์ สถานการณ์ของสังคมและประเทศ
ปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนํา คําช้ีแจง คําอธิบาย และคําบรรยาย จากข้อมูลทางสื่อต่างๆ เลือกใช้ภาษา นํ้าเสียง 
กิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล และโอกาส ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมจีน วิเคราะห์หรืออภิปรายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมของไทย และ
นําไปใช้อย่างเหมาะสม ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และนําเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จรงิ หรือสถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมโลก เผยแพร่หรือ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น หรือประเทศเป็นภาษาจีนใช้ภาษาจีนในการสืบ
ต้นหรือค้นคว้ารวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้ หรือขอ้มูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ 

 โดยฟัง พูด และ อ่าน เขียนโต้ตอบในการสื่อสาร ให้ข้อมลูและแสดงความคิดเห็น กระบวนการสืบค้น
ข้อมูล นําคําศพัท์ ประโยค บทสนทนา และบทความท่ีได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง แล้วนํามา
เช่ือมโยงกับกลุ่มสาระการเรยีนรู้อ่ืน เพ่ือให้เกิดการคิดอย่างเป็นกระบวนการ สร้างความมั่นใจและความกล้า
แสดงออกในการภาษาจีนในการสื่อสาร ฝึกทักษะ ความจาํ  ใฝ่เรียนรู้ และเข้าใจมารยาทในการสื่อสารรวมถึง
มารยาททางสังคมและวัฒนธรรม สามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาศักยภาพและ
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก 
 

ผลการเรียนรู ้
1. สามารถปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนํา คําช้ีแจง คําอธิบาย และคําบรรยายที่ฟังและอ่านได้ 
2. สามารถอ่านออกเสียงตัวอักษร คําศัพท์ กลุ่มคํา ประโยค บทร้อยกรอง และคําคล้องจองตามหลักการอ่าน

ในระบบเสียงภาษาจีนกลางได้ 
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3. สามารถอธิบายหรือเขียนประโยคหรือข้อความให้สัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่ใช่ความเรียง รวมท้ังเขียนสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงที่รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความท่ีฟังหรืออ่านได้ 

4. สามารถตอบคําถาม จับใจความสําคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้ 

5. สามารถสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับตนเอง บุคคล กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆได้ 
6. สามารถใช้คําขอร้อง ให้คําแนะนํา คําช้ีแจง และคําอธิบายในสถานการณ์ต่างๆได้ 
7. สามารถพูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์

ต่างๆ ได้ 
8. สามารถพูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

เรื่องที่ฟังและอ่านได้ 
9. สามารถพูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเร่ืองต่างๆ กิจกรรมและ

ประสบการณ์พร้อมให้เหตุผลประกอบได้ 
10. สามารถพูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน ประสบการณ์ ข่าวหรือเหตุการณ์ที่อยู่ใน

ความสนใจของสังคมได้ 
11. สามารถพูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ สาระเรื่องหัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เหตุการณ์ และ

สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจได้ 
12. สามารถพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่ใน

ความสนใจ พร้อมให้เหตุผลประกอบได้ 
13. สามารถเลือกใช้ภาษา นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรมของจีนได้ 
14. สามารถให้ข้อมูลหรืออธิบาย บรรยายเก่ียวกับเทศกาล วันสําคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณี

ของจีนได้ 
15. สามารถอธิบายและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีของจีนได้ 
16. สามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ สํานวน คําพังเพย 

สุภาษิต การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลําดับคําตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทยได้ 
17. สามารถเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรม

ของจีนกับของไทย และนําไปใช้อย่างเหมาะสมได้ 
18. สามารถค้นคว้า สืบค้น รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจาก

แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และนําเสนอด้วยการพูดหรือเขียนได้ 
19. สามารถใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงสถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน

ได้ 
20. สามารถใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้หรือข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้

ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้ 
21. สามารถเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาจีนได้ 

 
 
 

 
 
 



689 
 

 

 
 
 

  ประมวลการสอน  (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  เสริมทักษะภาษาจีน 5 รหัส  จ 33202 

เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ผู้สอน     นางสาวพิชญา  จงกลดี 
 

คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

 ศึกษาการใช้ศัพท์ และประโยคต่าง ๆ ในการสื่อสาร โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ กระบวนการกลุ่ม โดยสามารถใช้คํา ประโยคในการสื่อสารได้หลากหลายและซับซ้อนขึ้น สามารถ
เขียนและบอกเล่าเหตุการณ์/เรื่องสั้นให้รายละเอียดมากข้ึน เข้าใจนํ้าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คําสั่ง คําขอร้อง 
คําแนะนํา ความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออก
เสียงและเหมาะสมกับเน้ือหาที่อ่าน ตีความ วิเคราะห์ ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี สื่อที่
เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในแบบต่าง ๆ จากสื่อพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อต่างๆ เก่ียวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหารเคร่ืองด่ืม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ใช้ประโยชน์จากสื่อ
เทคโนโลยี สื่อการเรียนทางภาษา และผลจากการฝึกทักษะต่าง ๆ แสวงหาวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง เห็น
ประโยชน์ของการรู้ภาษาจีนในการแสวงหาความรู้เพ่ือขยายโลกทัศน์ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย การเข้าสู่
สังคมและอาชีพ สามารถใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและชุมชน 
 

ผลการเรียนรู ้
     1.  นักเรียนสามารถใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถ
ดําเนินการสนทนาอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสมโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอก
โรงเรียน 

    2.  นักเรียนสามารถใช้ภาษาเพ่ือขอ และให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้เก่ียวกับเรื่องที่สนใจ โดยใช้ประโยชน์
จากสื่อการเรียนทางภาษา และฝึกทักษะต่าง ๆ รวมทั้งการวางแผนในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 

    3.  นักเรียนสามารถใช้ภาษาเพ่ือการแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ โดยใช้
ประโยชน์จากสื่อการเรียนทางภาษา และฝึกทักษะต่าง ๆ รวมท้ังแสวงหาวิธีการเรียนภาษาต่างประเทศ 

ที่เหมาะสมกับตนเอง 

     4.  นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการจัดและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 
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 ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  เสริมทักษะภาษาจีน 6 รหัส  จ 33204 

เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ผู้สอน  นางสาวพิชญา  จงกลดี 
 

คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 
 ศึกษาการใช้ศัพท์ และประโยคต่าง ๆ ในการสื่อสาร โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ กระบวนการกลุ่ม โดยสามารถใช้คํา ประโยคในการสื่อสารได้หลากหลายและซับซ้อนขึ้น สามารถ
เขียนและบอกเล่าเหตุการณ์/เรื่องสั้นให้รายละเอียดมากข้ึน เข้าใจนํ้าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คําสั่ง คําขอร้อง 
คําแนะนํา ความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออก
เสียงและเหมาะสมกับเน้ือหาที่อ่าน ตีความ วิเคราะห์ ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี สื่อที่
เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในแบบต่าง ๆ จากสื่อพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อต่างๆ เก่ียวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหารเคร่ืองด่ืม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ใช้ประโยชน์จากสื่อ
เทคโนโลยี สื่อการเรียนทางภาษา และผลจากการฝึกทักษะต่าง ๆ แสวงหาวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง เห็น
ประโยชน์ของการรู้ภาษาจีนในการแสวงหาความรู้เพ่ือขยายโลกทัศน์ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย การเข้าสู่
สังคมและอาชีพ สามารถใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและชุมชน 
 

ผลการเรียนรู ้
     1.  นักเรียนสามารถใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถ
ดําเนินการสนทนาอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสมโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอก
โรงเรียน 

    2.  นักเรียนสามารถใช้ภาษาเพ่ือขอ และให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้เก่ียวกับเรื่องที่สนใจ โดยใช้ประโยชน์
จากสื่อการเรียนทางภาษา และฝึกทักษะต่าง ๆ รวมทั้งการวางแผนในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 

    3.  นักเรียนสามารถใช้ภาษาเพ่ือการแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ โดยใช้
ประโยชน์จากสื่อการเรียนทางภาษา และฝึกทักษะต่าง ๆ รวมทั้งแสวงหาวิธีการเรียนภาษาต่างประเทศ 

    ที่เหมาะสมกับตนเอง 

     4.  นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการจัดและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 
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คําอธิบายรายวิชาภาษาฝร่ังเศส 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา    ภาษาฝร่ังเศสเบื้องต้น1 ฝ 23201 
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน        
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน   นางสาวจนัทรเ์พ็ญ  ชูแปน้  
 
คําอธบิายรายวิชา 
  เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยอ่านออกเสียงตัวอักษร 
คํา กลุ่มคํา ประโยค ตอบคําถามจากการฟังและการอ่านประโยค บทสนทนา พูดโต้ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว ขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว ใช้ถ้อยคํา นํ้าเสียง 
และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของฝรั่งเศส 
  โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา เช่น ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และค้นคว้าจากแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ 
 
รหัสมาตรฐาน คือ ต.1.1, 1.2, 1.3 ต.2.1, 2.2 ต.3.1, ต.4.1 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงและสะกดคําถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
 2. สนทนาโต้ตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว 
 3. นําเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน 
 4. เลือกใช้ภาษา นํ้าเสียง กริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคม 
 5. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จําลองในห้องเรียนและสถานศกึษา 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา    ภาษาฝร่ังเศสเบื้องต้น2 ฝ 23202 
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน        
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน   นางสาวจนัทรเ์พ็ญ  ชูแปน้  
 
คําอธบิายรายวิชา 
  เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยอ่านออกเสียงตัวอักษร 
คํา กลุ่มคํา ประโยค ตอบคําถามจากการฟังและการอ่านประโยค บทสนทนา พูดโต้ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว ขอและใหข้้อมลูเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว ใช้ถ้อยคํา นํ้าเสียง 
และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสงัคมและวัฒนธรรมของฝรั่งเศส 
  โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา เช่น ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และค้นคว้าจากแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ 
 
รหัสมาตรฐาน คือ ต.1.1, 1.2, 1.3 ต.2.1, 2.2 ต.3.1, ต.4.1 
 
ผลการเรียนรู ้
 
 1. ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงและสะกดคําถูกต้องตามหลักการออกเสยีง 
 2. สนทนาโต้ตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว 
 3. นําเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน 
 4. เลือกใช้ภาษา นํ้าเสียง กริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ตาม มารยาทสังคม 
 5. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จําลองในห้องเรียนและสถานศึกษา 
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คําอธิบายรายวิชาภาษาฝร่ังเศส 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา    ภาษาฝร่ังเศส 1 ฝ31201     

เวลาเรียน  6 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 3.0 หน่วยกิต เวลา  120 ชัว่โมง/ภาคเรียน        
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ผู้สอน   นางสาวจันทรเ์พ็ญ  ชูแปน้  
คําอธบิายรายวิชา 
 เข้าใจ นํ้าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนํา ความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณี อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง ตีความ วิเคราะห์ข้อความ ถ่ายโอนข้อมูล 
ข่าวสาร จากสื่อต่างๆท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ ในหัวข้อเก่ียวกับตนเองและครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่าง การศึกษา อาชีพ และสถานที่ ใช้ภาษาตามมารยาท
ทางสังคม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความคิดเห็น ความต้องการ อธิบาย บรรยายแลกเปลี่ยน
ความรู้ และให้เหตุผลเก่ียวกับเรื่องราวต่างๆ โดยใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยี สื่อการเรียนทางภาษาและผล
จากการฝึกทักษะต่างๆ แสวงหาวิธีการเรียนที่เหมาะกับตนเอง สามารถนําเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอด และ
ความคิดเห็น เก่ียวกับประสบการณ์ และเหตุการณ์ต่างๆในท้องถิ่น ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายอย่างสร้างสรรค์และ
มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน เปรียบเทียบและนําความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี
ความเช่ือไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาฝร่ังเศส ในการแสวงหาความรู้ และความ
เพลิดเพลิน เพ่ือขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือเข้าสู่สังคมและอาชีพ สามารถใช้ภาษาสื่อสาร
ในรูปแบบต่างๆตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและขุมชน 
รหัสมาตรฐาน คือ ต.1.1, 1.2, 1.3 ต.2.1, 2.2 ต.3.1, ต.4.1 
ผลการเรียนรู ้
 1. เข้าใจภาษาท่าทาง คําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนํา คําอธิบาย ในบทสนทนา การ์ตูน ข้อความหรือเรื่อง
สั้นๆจากสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อการเรียน แล้วปฏิบัติตามได้ 
 2. อ่านออกเสียงคํา กลุ่มคํา ประโยคง่ายๆ โคลงและข้อความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
            3. เข้าใจ จับใจความสําคัญ บอกรายละเอียด ตีความ สรุป หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความ ข้อมูล 
ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ง่ายๆเบ้ืองต้นได้ 
 4. นําเสนอข้อมูลเรื่องราวสั้นๆ เหตุการณ์ต่างๆ หรือกิจวัตรประจําวัน 
 5. นําเสนอกิจกรรมทางภาษา การเล่น หรือบทเพลง 
 6. เข้าใจความแตกต่าง ระหว่างภาษาฝร่ังเศสกับภาษาไทย ในเรื่องการใช้ภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจน
ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมที่เรียน 
 7. ใช้ภาษาฝร่ังเศสเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนเพ่ือพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ 
 8.ใช้ภาษาฝร่ังเศสตามสถานการณ์ (จําลอง) ต่างๆท้ังในและนอกโรงเรียน 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา    ภาษาฝร่ังเศส 2 ฝ31202    

เวลาเรียน  6 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 3.0 หน่วยกิต เวลา  120 ชัว่โมง/ภาคเรียน        
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ผู้สอน   นางสาวจันทรเ์พ็ญ  ชูแปน้  
คําอธบิายรายวิชา 
 เข้าใจ นํ้าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนํา ความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณี อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง ตีความ วิเคราะห์ข้อความ ถ่ายโอนข้อมูล 
ข่าวสาร จากสื่อต่างๆท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ ในหัวข้อเก่ียวกับตนเองและครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่าง การศึกษา อาชีพ และสถานที่ ใช้ภาษาตามมารยาท
ทางสังคม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความคิดเห็น ความต้องการ อธิบาย บรรยายแลกเปลี่ยน
ความรู้ และให้เหตุผลเก่ียวกับเรื่องราวต่างๆ โดยใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยี สื่อการเรียนทางภาษาและผล
จากการฝึกทักษะต่างๆ แสวงหาวิธีการเรียนที่เหมาะกับตนเอง สามารถนําเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอด และ
ความคิดเห็น เก่ียวกับประสบการณ์ และเหตุการณ์ต่างๆในท้องถิ่น ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายอย่างสร้างสรรค์และ
มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน เปรียบเทียบและนําความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี
ความเช่ือไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาฝร่ังเศส ในการแสวงหาความรู้ และความ
เพลิดเพลิน เพ่ือขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือเข้าสู่สังคมและอาชีพ สามารถใช้ภาษาสื่อสาร
ในรูปแบบต่างๆตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและขุมชน 
รหัสมาตรฐาน คือ ต.1.1, 1.2, 1.3 ต.2.1, 2.2 ต.3.1, ต.4.1 
ผลการเรียนรู ้
 1. เข้าใจภาษาท่าทาง คําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนํา คําอธิบาย ในบทสนทนา การ์ตูน ข้อความหรือเรื่อง
สั้นๆจากสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อการเรียน แล้วปฏิบัติตามได้ 
 2. อ่านออกเสียงคํา กลุ่มคํา ประโยคง่ายๆ โคลงและข้อความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
            3. เข้าใจ จับใจความสําคัญ บอกรายละเอียด ตีความ สรุป หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความ ข้อมูล 
ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ง่ายๆเบ้ืองต้นได้ 
 4. นําเสนอข้อมูลเรื่องราวสั้นๆ เหตุการณ์ต่างๆ หรือกิจวัตรประจําวัน 
 5. นําเสนอกิจกรรมทางภาษา การเล่น หรือบทเพลง 
 6. เข้าใจความแตกต่าง ระหว่างภาษาฝร่ังเศสกับภาษาไทย ในเรื่องการใช้ภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจน
ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมที่เรียน 
 7. ใช้ภาษาฝร่ังเศสเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนเพ่ือพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ 
 8.ใช้ภาษาฝร่ังเศสตามสถานการณ์ (จําลอง) ต่างๆท้ังในและนอกโรงเรียน 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา    ภาษาฝร่ังเศส 3 ฝ32201   
เวลาเรียน  6 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 3.0 หน่วยกิต เวลา  120 ชัว่โมง/ภาคเรียน        
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้สอน   นางสาวจันทรเ์พ็ญ  ชูแปน้  
 
คําอธบิายรายวิชา     
 เข้าใจ นํ้าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนํา ความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณี  อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงและเหมาะสมกับเน้ือหาที่อ่าน ตีความ วิเคราะห์ 
ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ  สารคดี บันเทิงคดี สื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในแบบต่างๆ จากสื่อ
สิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อต่างๆเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนสิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและสวัสดิการ  การศึกษาและอาชีพ การซื้อขาย การเดินทางท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ใช้ภาษามารยาททางสังคม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความคิดเห็น ความต้องการ อธิบาย 
บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้และให้เหตุผลเก่ียวกับเรื่องต่างๆ เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยใช้ประโยชน์จาก
สื่อ เทคโนโลยี สื่อการเรียนทางภาษา และผลจากการฝึกทักษะต่างๆ แสวงหาวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง สามารถ
นําเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น เจรจาโน้มน้าว ต่อรองเก่ียวกับประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ใน
ท้องถิ่น ด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ นําเสนอบทกวีหรือบทละครสั้น โดยใช้เค้าโครงตาม
แนวคิดของเจ้าของภาษาด้วยความเพลิดเพลิน เข้าร่วมกิจกรรม เปรียบเทียบและนําความรู้ ด้านภาษา
วัฒนธรรม  ประเพณี ความเช่ือ ไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาฝร่ังเศส ในการแสวงหาความรู้ 
เพ่ือขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย การเข้าสู่สังคมและอาชีพ สามารถใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ตาม
สถานการณ์ สถานศึกษาและชุมชน 
 
รหัสมาตรฐาน คือ ต 1.1, 1.2, 1.3, ต 2.1, 2.2, ต 3.1 ต 4.1 
ผลการเรียนรู้ 
 1. เข้าใจภาษาท่าทาง คําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนํา คําอธิบายในบทสนทนา การ์ตูน ข้อความ หรือเรื่อง
สั้นๆจากสิ่งสื่อพิมพ์ หรือสื่อการเรียนแล้วปฏิบัติตามได้ 
 2. อ่านออกเสียงคํา กลุ่มคํา ประโยคง่ายๆ โคลงและข้อความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
 3. เข้าใจ จับใจความสําคัญ บอกรายละเอียด ตีความ สรุป หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความ ข้อมูล 
ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ง่ายๆเบ้ืองต้นได้ 
 4. นําเสนอข้อมูล เรื่องราวสั้นๆ เหตุการณ์ต่างๆ หรือกิจวัตรประจําวัน 
 5. นําเสนอกิจกรรมทางภาษา การเล่น หรือบทเพลง 
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 6. เข้าใจความแตกต่าง ระหว่างภาษาฝร่ังเศสกับภาษาไทยในเรื่องการใช้ภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจน
ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมที่เรียน 
 7. ใช้ภาษาฝร่ังเศสเช่ืออมโยงความรู้กับกลุ่มสาระอ่ืนเพ่ือพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ 
 8. ใช้ภาษาฝร่ังเศสตามสถานการณ์ (จําลอง) ต่างๆท้ังในและนอกโรงเรียน 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา    ภาษาฝร่ังเศส 4 ฝ32202   
เวลาเรียน  6 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 3.0 หน่วยกิต เวลา  120 ชัว่โมง/ภาคเรียน        
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้สอน   นางสาวจันทรเ์พ็ญ  ชูแปน้  
 
คําอธบิายรายวิชา     
  เข้าใจ นํ้าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนํา ความแตกต่างด้านภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณี  อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงและเหมาะสมกับเน้ือหาที่อ่าน 
ตีความ วิเคราะห์ ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ  สารคดี บันเทิงคดี สื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง
ในแบบต่างๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนสิ่งแวดล้อม 
อาหาร เครื่องด่ืม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและสวัสดิการ  การศึกษาและอาชีพ การซื้อขาย การ
เดินทางท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ภาษามารยาททางสังคม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
แสดงความคิดเห็น ความต้องการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้และให้เหตุผลเก่ียวกับเรื่องต่างๆ 
เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยใช้ประโยชน์จากสื่อ เทคโนโลยี สื่อการเรียนทางภาษา และผลจาก
การฝึกทักษะต่างๆ แสวงหาวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง สามารถนําเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอด และ
ความคิดเห็น เจรจาโน้มน้าว ต่อรองเก่ียวกับประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ในท้องถิ่น ด้วยวิธีการที่
หลากหลายอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ นําเสนอบทกวีหรือบทละครสั้น โดยใช้เค้าโครงตามแนวคิดของ
เจ้าของภาษาด้วยความเพลิดเพลิน เข้าร่วมกิจกรรม เปรียบเทียบและนําความรู้ด้านภาษาวัฒนธรรม  ประเพณี 
ความเช่ือ ไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาฝร่ังเศส ในการแสวงหาความรู้ เพ่ือขยายโลก
ทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย การเข้าสู่สังคมและอาชีพ สามารถใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ตาม
สถานการณ์ สถานศึกษาและชุมชน 
 
รหัสมาตรฐาน คือ ต 1.1, 1.2, 1.3, ต 2.1, 2.2, ต 3.1 ต 4.1 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. เข้าใจภาษาท่าทาง คําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนํา คําอธิบายในบทสนทนา การ์ตูน ข้อความ หรือเรื่อง
สั้นๆจากสิ่งสื่อพิมพ์ หรือสื่อการเรียนแล้วปฏิบัติตามได้ 
 2. อ่านออกเสียงคํา กลุ่มคํา ประโยคง่ายๆ โคลงและข้อความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
 3. เข้าใจ จับใจความสําคัญ บอกรายละเอียด ตีความ สรุป หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความ ข้อมูล 
ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ง่ายๆเบ้ืองต้นได้ 
 4. นําเสนอข้อมูล เรื่องราวสั้นๆ เหตุการณ์ต่างๆ หรือกิจวัตรประจําวัน 
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 5. นําเสนอกิจกรรมทางภาษา การเล่น หรือบทเพลง 
 6. เข้าใจความแตกต่าง ระหว่างภาษาฝร่ังเศสกับภาษาไทยในเรื่องการใช้ภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจน
ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมที่เรียน 
 7. ใช้ภาษาฝร่ังเศสเช่ืออมโยงความรู้กับกลุ่มสาระอ่ืนเพ่ือพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ 
 8. ใช้ภาษาฝร่ังเศสตามสถานการณ์ (จําลอง) ต่างๆท้ังในและนอกโรงเรียน 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………...................................................................................................................................................………… 

ช่ือวิชา    ภาษาฝรั่งเศส5 ฝ33201  
เวลาเรียน  6 ช่ัวโมง/สัปดาห์   จํานวน 3.0 หน่วยกิต เวลา  120 ช่ัวโมง/ภาคเรียน        
สถานภาพรายวิชา   พ้ืนฐาน     เพ่ิมเติม 
ระดับช้ัน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผู้สอน   นางสาวจันทรเ์พ็ญ  ชูแป้น  
 

คําอธิบายรายวิชา     
 เข้าใจ นํ้าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คําส่ัง คําขอร้อง คําแนะนํา ความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณี  อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงและเหมาะสมกับเน้ือหาที่อ่าน ตีความ 
วิเคราะห์ ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ  สารคดี บันเทิงคดี ส่ือที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในแบบต่างๆ 
จากส่ือส่ิงพิมพ์หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนส่ิงแวดล้อม อาหาร เคร่ืองดื่ม 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและสวัสดิการ  การศึกษาและอาชีพ การซื้อขาย การเดินทางท่องเที่ยว 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ภาษามารยาททางสังคม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความคิดเห็น ความ
ต้องการ อธิบาย บรรยาย แลกเปล่ียนความรู้และให้เหตุผลเกี่ยวกับเร่ืองต่างๆ เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต โดยใช้ประโยชน์จากส่ือ เทคโนโลยี ส่ือการเรียนทางภาษา และผลจากการฝึกทักษะต่างๆ แสวงหาวิธีการ
เรียนที่เหมาะสมกับตนเอง สามารถนําเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น เจรจาโน้มน้าว ต่อรอง
เกี่ยวกับประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ในท้องถิ่น ด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
นําเสนอบทกวีหรือบทละครสั้น โดยใช้เค้าโครงตามแนวคิดของเจ้าของภาษาด้วยความเพลิดเพลิน เข้าร่วมกิจกรรม 
เปรียบเทียบและนําความรู้ด้านภาษาวัฒนธรรม  ประเพณี ความเชื่อ ไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ เห็นประโยชน์ของ
การรู้ภาษาฝรั่งเศส ในการแสวงหาความรู้ เพ่ือขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย การเข้าสู่สังคมและอาชีพ 
สามารถใช้ภาษาส่ือสารในรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ สถานศึกษาและชุมชน 
รหัสมาตรฐาน คือ ต 1.1, 1.2, 1.3, ต 2.1, 2.2, ต 3.1 ต 4.1 
ผลการเรียนรู ้
 1. เข้าใจภาษาท่าทาง คําส่ัง คําขอร้อง คําแนะนํา คําอธิบายในบทสนทนา การ์ตูน ข้อความ หรือเร่ืองส้ันๆ
จากส่ิงส่ือพิมพ์ หรือส่ือการเรียนแล้วปฏิบัติตามได้ 
 2. อ่านออกเสียงคํา กลุ่มคํา ประโยคง่ายๆ โคลงและข้อความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
 3. เข้าใจ จับใจความสําคัญ บอกรายละเอียด ตีความ สรุป หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร
จากส่ือส่ิงพิมพ์ง่ายๆเบ้ืองต้นได้ 
 4. นําเสนอข้อมูล เร่ืองราวส้ันๆ เหตุการณ์ต่างๆ หรือกิจวัตรประจําวัน 
 5. นําเสนอกิจกรรมทางภาษา การเล่น หรือบทเพลง 
 6. เข้าใจความแตกต่าง ระหว่างภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทยในเรื่องการใช้ภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจน
ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมที่เรียน 
 7. ใช้ภาษาฝรั่งเศสเชื่ออมโยงความรู้กับกลุ่มสาระอื่นเพ่ือพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ 
 8. ใช้ภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณ์ (จําลอง) ต่างๆทั้งในและนอกโรงเรียน 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

……………………………………………………………………...........................................................................................................................................…………… 

ช่ือวิชา    ภาษาฝรั่งเศส6 ฝ33202  
เวลาเรียน  6 ช่ัวโมง/สัปดาห์   จํานวน 3.0 หน่วยกิต เวลา  120 ช่ัวโมง/ภาคเรียน        
สถานภาพรายวิชา   พ้ืนฐาน     เพ่ิมเติม 
ระดับช้ัน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผู้สอน   นางสาวจันทรเ์พ็ญ  ชูแป้น  
 

คําอธิบายรายวิชา     
 เข้าใจ นํ้าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คําส่ัง คําขอร้อง คําแนะนํา ความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณี  อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงและเหมาะสมกับเน้ือหาที่อ่าน ตีความ 
วิเคราะห์ ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ  สารคดี บันเทิงคดี ส่ือที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในแบบต่างๆ 
จากส่ือส่ิงพิมพ์หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนส่ิงแวดล้อม อาหาร เคร่ืองดื่ม 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและสวัสดิการ  การศึกษาและอาชีพ การซื้อขาย การเดินทางท่องเที่ยว 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ภาษามารยาททางสังคม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความคิดเห็น ความ
ต้องการ อธิบาย บรรยาย แลกเปล่ียนความรู้และให้เหตุผลเกี่ยวกับเร่ืองต่างๆ เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต โดยใช้ประโยชน์จากส่ือ เทคโนโลยี ส่ือการเรียนทางภาษา และผลจากการฝึกทักษะต่างๆ แสวงหาวิธีการ
เรียนที่เหมาะสมกับตนเอง สามารถนําเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น เจรจาโน้มน้าว ต่อรอง
เกี่ยวกับประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ในท้องถิ่น ด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
นําเสนอบทกวีหรือบทละครสั้น โดยใช้เค้าโครงตามแนวคิดของเจ้าของภาษาด้วยความเพลิดเพลิน เข้าร่วมกิจกรรม 
เปรียบเทียบและนําความรู้ด้านภาษาวัฒนธรรม  ประเพณี ความเชื่อ ไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ เห็นประโยชน์ของ
การรู้ภาษาฝรั่งเศส ในการแสวงหาความรู้ เพ่ือขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย การเข้าสู่สังคมและอาชีพ 
สามารถใช้ภาษาส่ือสารในรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ สถานศึกษาและชุมชน 
 

รหัสมาตรฐาน คือ ต 1.1, 1.2, 1.3, ต 2.1, 2.2, ต 3.1 ต 4.1 
ผลการเรียนรู ้
 1. เข้าใจภาษาท่าทาง คําส่ัง คําขอร้อง คําแนะนํา คําอธิบายในบทสนทนา การ์ตูน ข้อความ หรือเร่ืองส้ันๆ
จากส่ิงส่ือพิมพ์ หรือส่ือการเรียนแล้วปฏิบัติตามได้ 
 2. อ่านออกเสียงคํา กลุ่มคํา ประโยคง่ายๆ โคลงและข้อความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
 3. เข้าใจ จับใจความสําคัญ บอกรายละเอียด ตีความ สรุป หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร
จากส่ือส่ิงพิมพ์ง่ายๆเบ้ืองต้นได้ 
 4. นําเสนอข้อมูล เร่ืองราวส้ันๆ เหตุการณ์ต่างๆ หรือกิจวัตรประจําวัน 
 5. นําเสนอกิจกรรมทางภาษา การเล่น หรือบทเพลง 
 6. เข้าใจความแตกต่าง ระหว่างภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทยในเรื่องการใช้ภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจน
ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมที่เรียน 
 7. ใช้ภาษาฝรั่งเศสเชื่ออมโยงความรู้กับกลุ่มสาระอื่นเพ่ือพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ 
 8. ใช้ภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณ์ (จําลอง) ต่างๆทั้งในและนอกโรงเรีย 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา    ภาษาฝร่ังเศสเสริมทักษะ1 ฝ 33203 
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน        
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผู้สอน   นางสาวจันทรเ์พญ็  ชูแปน้  
 
คําอธบิายรายวิชา   
 เข้าใจ ตีความ คําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนํา ข้อความ สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เรื่องสั้น เรื่องเล่า จากสื่อ
สิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อธิบาย บรรยาย ขอข้อมูล แสดงความต้องการและความรู้สึก แลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่าวสาร นําเสนอบทเพลง บทกวี บทละครสั้นๆ ข้อมูล ความคิดรวบยอด ความคิดเห็นเก่ียวกับชีวิตประจําวัน 
ประสบการณ์ทั่วไป เรื่องราวตามสถานการณ์ต่างๆ ในสังคม และท้องถิ่น โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ได้อย่างสร้างสรรค์ ใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้ที่เก่ียวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืนและความบันเทิง เห็นคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมและเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ 
 
รหัสมาตรฐาน คือ ต 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ต 2.1, 2.2, ต 3.1 ต 4.1 ต 4.2 
 
ผลการเรียนรู ้
 
 1. อ่านสิ่งที่กําหนดให้ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
 2. อ่านในใจสิ่งที่กําหนดให้ แล้วปฏิบัติตามคําสั่งได้ 
 3. จับใจความสําคัญจากบทอ่านที่กําหนดให้ได้ 
 4. เขียนสรุปความจากเร่ืองที่ฟังหรืออ่านได้ 
 5. เขียนประโยคโดยใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง 
 6. เขียนบรรยายภาพหรือบุคคลหรือความรู้สึกส่วนตัวได้ 
 7. เขียนเล่าเรือ่งตามสถานการณ์ที่กําหนดให้ได้ 
 8. เขียนเติมขอ้มูลในแบบฟอร์มต่างๆ ได้ถูกต้อง 
 9. เขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรติดต่อสื่อสารได้ 
 10. เขียนคําอวยพรในโอกาสต่างๆ ได้ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา    ภาษาฝร่ังเศสเสริมทักษะ2 ฝ 33204 
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน        
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผู้สอน   นางสาวจันทรเ์พ็ญ  ชูแปน้  
 
คําอธบิายรายวิชา     
 เข้าใจ ตีความ คําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนํา ข้อความ สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เรื่องสั้น เรื่องเล่า จากสื่อ
สิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อธิบาย บรรยาย ขอข้อมูล แสดงความต้องการและความรู้สึก แลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่าวสาร นําเสนอบทเพลง บทกวี บทละครสั้นๆ ข้อมูล ความคิดรวบยอด ความคิดเห็นเก่ียวกับชีวิตประจําวัน 
ประสบการณ์ทั่วไป เรื่องราวตามสถานการณ์ต่างๆ ในสังคม และท้องถิ่น โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ได้อย่างสร้างสรรค์ ใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้ที่เก่ียวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืนและความบันเทิง เห็นคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมและเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ 
 
รหัสมาตรฐาน คือ ต 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ต 2.1, 2.2, ต 3.1 ต 4.1 ต 4.2 
 
ผลการเรียนรู ้
 
 1. อ่านสิ่งที่กําหนดให้ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
 2. อ่านในใจสิ่งที่กําหนดให้ แล้วปฏิบัติตามคําสั่งได้ 
 3. จบัใจความสําคัญจากบทอ่านที่กําหนดให้ได้ 
 4. เขียนสรุปความจากเร่ืองที่ฟังหรืออ่านได้ 
 5. เขียนประโยคโดยใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง 
 6. เขียนบรรยายภาพหรือบุคคลหรือความรู้สึกส่วนตัวได้ 
 7. เขียนเล่าเรือ่งตามสถานการณ์ที่กําหนดให้ได้ 
 8. เขียนเติมขอ้มูลในแบบฟอร์มต่างๆ ได้ถูกต้อง 
 9. เขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรติดต่อสื่อสารได้ 
 10. เขียนคําอวยพรในโอกาสต่างๆ ได้ 
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คําอธิบายรายวิชาภาษาเกาหลี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา    ภาษาเกาหลีเบื้องต้น1 รหัส  ต 23201 
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน        
สถานภาพรายวิชา   พื้นฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน   นางสาวภัทร์ลภา  ฟักบาง  
 
คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
 รายวิชาน้ีมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนโดยอ่านออกเสียง
ตัวอักษร คํา กลุ่มคํา ประโยค ตอบคําถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา พูดโต้ตอบ  แลกเปลี่ยน
ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง  เรื่องใกล้ตัว ขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว ใช้ถ้อยคํา 
นํ้าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเกาหลีโดยใช้ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา เช่นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงและสะกดคําถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
 2.  สนทนาตอบโต้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว  
 3.  นําเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวัน 
 4.  เลือกใช้ภาษา  นํ้าเสียงกริยาท่าทางเหมาะกับบุคคล โอกาส  และสถานที่ตามมารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 5.  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จําลองในห้องเรียนและสถานศึกษา 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา    ภาษาเกาหลเีบื้องต้น2 รหสั  ต 23202 

เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน        
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผู้สอน   นางสาวภัทรล์ภา  ฟักบาง  
 

คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

 รายวิชาน้ีมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนโดยอ่านออกเสียง
ตัวอักษร คํา กลุ่มคํา ประโยค ตอบคําถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา พูดโต้ตอบ  แลกเปลี่ยน
ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง  เรื่องใกล้ตัว ขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว ใช้ถ้อยคํา 
นํ้าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเกาหลีโดยใช้ทักษะกระบวนการทาง
ภาษา เช่นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 

ผลการเรียนรู ้
1.  ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงและสะกดคําถูกต้องตามหลักการออกเสียง 

2.  สนทนาตอบโต้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว  
3.  นําเสนอขอ้มูลเก่ียวกับตนเอง เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวัน 

4.  เลือกใช้ภาษา  นํ้าเสียงกริยาท่าทางเหมาะกับบุคคล โอกาส  และสถานที่ตามมารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

5.  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จําลองในห้องเรียนและสถานศึกษา 
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คําอธิบายรายวิชาภาษาเกาหลี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา    ภาษาเกาหลเีบื้องต้น1 รหสั  ต 31201 
เวลาเรียน  4 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 2.0 หน่วยกิต เวลา 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน        
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้สอน   นางสาวภัทรล์ภา  ฟกับาง  
 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 

ศึกษาทักษะพ้ืนฐานของภาษาเกาหลี  ได้แก่  สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงในภาษาเกาหลี  ระบบการอ่าน
ออกเสียงตามหลักภาษาศาสตร์  การเขียนตัวอักษรพยัญชนะ  สระภาษาเกาหลี  รูปประโยคและไวยากรณ์
พ้ืนฐานเน้นการฝึกบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน  ได้แก่  การทักทาย  การแนะนําตนเองและผู้อ่ืน  การตอบ
รับ-ปฏิเสธ  การบอกความชอบ  ไม่ชอบ  โดยสนทนาโต้ตอบด้วยภาษาเกาหลี  เลือกใช้ภาษา  นํ้าเสียง  และ
กิริยาท่าทางอย่างเหมาะสม  ตามสถานการณ์ต่างๆ  การฝึกการอ่านข้อความและการแสดงความรู้สึกจากเร่ืองที่
ฟังและอ่าน  การฝึกการเขียนข้อความ  การแลกเปลี่ยน  และนําเสนอข้อมูล  โดยการพูดและเขียนโต้ตอบจาก
การฟังและอ่าน  ใช้รูปประโยคตามโครงสร้างไวยากรณ์ที่ใช้สื่อความหมายตามบริบทต่างๆ  ทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการได้ถูกต้อง   

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้ เรียนได้ศึกษา  และค้นคว้า  โดยการฝึกปฏิบัติจริง เพ่ือพัฒนาทักษะ
กระบวนการสื่อสาร กระบวนการคิด กระบวนการแก้ไขปัญหา กระบวนการสืบค้นข้อมูล ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต  การใช้สื่อเทคโนโลยีและวิธีการเรียนจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)  เพ่ือ
การสร้างทักษะขั้นสูงทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน   

เพ่ือนําประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และใช้
ในชีวิตประจําวันให้เกิดความรู้  ความคิด  สามารถใช้ภาษาเกาหลีสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังเห็น
คุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาเกาหลี  ตลอดจนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
 
ผลการเรียนรู ้

1. ปฏิบัติตามคําสั่ง  และขอร้องง่ายๆท่ีฟังหรืออ่าน  (ต. 1.1  ม.4/1)   
2. อ่านออกเสียง  คํา  กลุ่มคํา  ประโยคและประสมเสียงคําง่าย ไๆด้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  (ต. 1.1  ม.4/2) 
3. บอกความหมายของคํา  กลุ่มคํา  ประโยคและข้อความส้ันๆที่ฟังหรืออ่าน  (ต. 1.1  ม.4/3) 
4. ตอบคําถามจากการฟังและการอ่านประโยค  บทสนทนา  ข้อความหรือบทอ่านสั้น  ๆ (ต. 1.1  ม.4/4) 
5. พูดตอบโต้ด้วยคําสั้นๆ  ง่ายๆ  ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง  เรื่องต่างๆใกล้ตัว  และ

สถานการณ์ในชีวิตประจําวัน  (ต. 1.2  ม.4/1) 
6. เลือกและใช้คําสั่ง  คําชักชวน  คําขอร้องง่ายๆ   (ต. 1.2  ม.4/2) 
7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  ของตนเองง่ายๆ  (ต. 1.2  ม.4/3) 
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8. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล  เก่ียวกับตนเอง  เพ่ือน  ครอบครัวและ  เรื่องใกล้ตัว  (ต. 1.2  ม.4/4) 
9. พูดและเขียนแสดงความรู้สึกของ  ตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว  และกิจกรรมต่างๆ  (ต. 1.2  ม.4/5) 
10. พูดและเขียนข้อมูลเก่ียวกับตัวเอง  เพ่ือน  กิจวัตรประจําวัน  และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  (ต. 1.3  ม.4/1) 
11. ใช้ถ้อยคํา  นํ้าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมเกาหลี  (ต. 2.1  ม.4/1) 
12. อธิบายอย่างง่ายๆ   เ ก่ียวกับเทศกาล  วันสําคัญ   งานฉลอง  และชีวิตความเป็นอยู่ของ 

ชาวเกาหลี  (ต. 2.1  ม.4/2) 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา    ภาษาเกาหลเีบื้องต้น2 รหสั  ต 31202 
เวลาเรียน  4 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 2.0 หน่วยกิต เวลา 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน        
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้สอน   นางสาวภัทรล์ภา  ฟักบาง  
 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 

ศึกษาทักษะพ้ืนฐานของภาษาเกาหลี  ได้แก่  สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงในภาษาเกาหลี  ระบบการอ่าน
ออกเสียงตามหลักภาษาศาสตร์  การเขียนตัวอักษรพยัญชนะ  สระภาษาเกาหลี  รูปประโยคและไวยากรณ์
พ้ืนฐานเน้นการฝึกบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน  ได้แก่  การทักทาย  การแนะนําตนเองและผู้อ่ืน  การตอบ
รับ-ปฏิเสธ  การบอกความชอบ  ไม่ชอบ  โดยสนทนาโต้ตอบด้วยภาษาเกาหลี  เลือกใช้ภาษา  นํ้าเสียง  และ
กิริยาท่าทางอย่างเหมาะสม  ตามสถานการณ์ต่างๆ  การฝึกการอ่านข้อความและการแสดงความรู้สึกจากเร่ืองที่
ฟังและอ่าน  การฝึกการเขียนข้อความ  การแลกเปลี่ยน  และนําเสนอข้อมูล  โดยการพูดและเขียนโต้ตอบจาก
การฟังและอ่าน  ใช้รูปประโยคตามโครงสร้างไวยากรณ์ที่ใช้สื่อความหมายตามบริบทต่างๆ  ทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการได้ถูกต้อง   

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษา และค้นคว้า โดยการฝึกปฏิบัติจริง เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการ
สื่อสาร   กระบวนการคิด  กระบวนการแก้ไขปัญหา  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต  การใช้สื่อเทคโนโลยีและวิธีการเรียนจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)  เพ่ือการ
สร้างทักษะขั้นสูงทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน   

เพ่ือนําประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และใช้
ในชีวิตประจําวันให้เกิดความรู้  ความคิด  สามารถใช้ภาษาเกาหลีสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังเห็น
คุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาเกาหลี  ตลอดจนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
 
ผลการเรียนรู ้

1. ปฏิบัติตามคําสั่ง  และขอร้องง่ายๆท่ีฟังหรืออ่าน  (ต. 1.1  ม.4/1)   
2. อ่านออกเสียง  คํา  กลุ่มคํา  ประโยคและประสมเสียงคําง่ายๆได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  (ต. 1.1  ม.4/2) 
3. บอกความหมายของคํา  กลุ่มคํา  ประโยคและข้อความส้ันๆที่ฟังหรืออ่าน  (ต. 1.1  ม.4/3) 
4. ตอบคําถามจากการฟังและการอ่านประโยค  บทสนทนา  ข้อความหรือบทอ่านสั้นๆ  (ต. 1.1  ม.4/4) 
5. พูดตอบโต้ด้วยคําสั้นๆ  ง่ายๆ  ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง  เรื่องต่างๆใกล้ตัว  และ

สถานการณ์ในชีวิตประจําวัน  (ต. 1.2  ม.4/1) 
6. เลือกและใช้คําสั่ง  คําชักชวน  คําขอร้องง่ายๆ   (ต. 1.2  ม.4/2) 
7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  ของตนเองง่ายๆ  (ต. 1.2  ม.4/3) 
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8. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล  เก่ียวกับตนเอง  เพ่ือน  ครอบครัวและ  เรื่องใกล้ตัว  (ต. 1.2  ม.4/4) 
9. พูดและเขียนแสดงความรู้สึกของ  ตนเองเก่ียวกับเรื่องใกล้ตัว  และกิจกรรมต่างๆ  (ต. 1.2  ม.4/5) 
10. พูดและเขียนข้อมูลเก่ียวกับตัวเอง  เพ่ือน  กิจวัตรประจําวัน  และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  (ต. 1.3  ม.4/1) 
11. ใช้ถ้อยคํา  นํ้าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมเกาหลี  (ต. 2.1  ม.4/1) 
12. อธิบายอย่างง่ายๆ  เก่ียวกับเทศกาล  วันสําคัญ  งานฉลอง  และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเกาหลี   

(ต. 2.1  ม.4/2) 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา    เสริมทักษะภาษาเกาหลี1 รหัส  ต 31203 
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน        
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้สอน   นางสาวภัทรล์ภา  ฟักบาง  
 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 

มุ่งให้ผู้เรียน เรียนรู้เก่ียวกับพยัญชนะ สระ และระบบไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน การอ่านออกเสียง โครงสร้าง
ทางไวยากรณ์และรูปประโยคภาษาเกาหลีที่สําคัญๆ และเรียนรู้คําทักทายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การแนะนํา
ตัวเอง พร้อมทั้งศึกษาวัฒนธรรมเกาหลีจากบทเรียน และเลือกใช้ภาษา นํ้าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ 
เหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาทและวัฒนธรรมเกาหลี 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ข้อที่ 1 นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงกลุ่มคํา ประโยค และข้อความ ได้ถูกต้อง 
ข้อที่ 2 ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของคํา กลุ่มคํา และประโยคจากการฟังหรือการอ่าน 
ข้อที่ 3 กล่าวคําทักทายและแสดงความเคารพแบบวัฒนธรรมเกาหลีได้อย่างถูกต้อง 
ข้อที่ 4 พูดโต้ตอบ หรือเขียนด้วยประโยคสั้นๆ เพ่ือสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นภาษาเกาหลี 
ข้อที่ 5 บอกความเหมือนหรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คํา กลุ่มคํา  ประโยค และข้อความของ
ภาษาเกาหลีกับภาษาไทย 
ข้อที่ 6 บอกความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีและของไทย 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา    เสริมทักษะภาษาเกาหลี2 รหัส  ต 31204 
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน        
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้สอน   นางสาวภัทรล์ภา  ฟักบาง  
 
คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

เรียนรู้เก่ียวกับระบบไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน การอ่านออกเสียง การสะกดคํา กลุ่มคําและประโยคง่ายๆ 
พร้อมบอกความหมายของคํา กลุ่มคําและตอบคําถามจากการฟังหรืออ่านประโยคบทสนทนาง่ายๆ พูดโต้ตอบใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง การบอกสัญชาติ การถาม-ตอบเก่ียวกับสิ่งของ การสอบถามและการขอ
สิ่งของต่างๆ และนําเสนอข้อมูลด้วยการพูดหรือเขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จําลอง
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ข้อที่ 1 นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงกลุ่มคํา ประโยค และข้อความได้ถูกต้อง 
ข้อที่ 2 ตอบคําถามจากการฟังและอ่านประโยคบทสนทนาง่ายๆ 
ข้อที่ 3 พูดตอบโต้คําสั้นๆง่ายๆในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข้อที่ 4 พูดและเขียนขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับเรื่องต่างๆ 
ข้อที่ 5 สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับเวลา วันเกิด และเบอร์โทรศัพท์ได้ 
ข้อที่ 6 บอกตําแหน่งของสิ่งของ และสถานที่ต่างๆได้ 
ข้อที่7ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือจําลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาหรือใน
ชีวิตประจําวัน 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
 

ชื่อวิชา    ภาษาเกาหลเีบื้องต้น3 รหสั  ต 32201 

เวลาเรียน  4 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 2.0 หน่วยกิต เวลา 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน        
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ผู้สอน   นางสาวภัทรล์ภา  ฟักบาง  
 

คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

ศึกษาการอ่านออกเสียงคําศัพท์  กลุ่มคํา  และประโยคตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาเกาหลีการ
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  สํานวน  การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน  และการลําดับคําตามรูปแบบประโยคของภาษาเกาหลีกับภาษาไทย  การพูดสนทนาที่ใช้
ในชีวิตประจําวัน  ได้แก่  การวางแผนการท่องเที่ยว  การขอร้อง  การขอหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล  การ
สนทนาทางโทรศัพท์  การโทรสั่งซื้อสินค้า  การบอกสภาพอากาศ  การบอกอาการ  หรือการแสดงความ
ต้องการ  การบรรยายเก่ียวกับตัวเอง  กิจวัตรประจําวัน  ประสบการณ์  ข่าวหรือเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคม  เลือกใช้ภาษา  นํ้าเสียง  และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล  โอกาส  และสถานที่ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเกาหลี   

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะด้านการเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆโดยใช้ภาษาได้ถูกต้อง
ตาม วัตถุประสง ค์   เ ช่น   การ เขี ยนจดหมาย ด้วยภาษาสุ ภาพแ ต่ ไม่ เ ป็นทางการ เ พ่ื อขอและ ให้
ข้อมูล  บรรยาย  อธิบาย  เปรียบเทียบ  และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน  เผยแพร่หรือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่นเป็นภาษาเกาหลีและวิธีการเรียนจากการใช้
ปัญหาเป็นฐาน  (Problem-based Learning)  เพ่ือการสร้างทักษะขั้นสูงทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน   

เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการสื่อสาร  การคิดอย่างมีเหตุผล  มีความมั่นใจ  และกล้าแสดงออกในการ
ใช้ภาษาเกาหลีในการสื่อสารและนําไปใช้ได้อย่างมีวิจารณญาณ  ร่วมกิจกรรมทางภาษา  และวัฒนธรรมตาม
ความสนใจ  รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาเกาหลี  ตลอดจนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 

 

ผลการเรียนรู ้
1. ปฏิบัติตามคําสั่ง  คําขอร้อง  คําแนะนํา  คําอธิบาย  และคําบรรยายที่ฟังและอ่าน  (ต. 1.1  ม.5/1) 
2. อ่านออกเสียง  คํา  กลุ่มคํา  ประโยคและประสมเสียงคําง่ายๆได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  

(ต. 1.1  ม.5/2) 
3. อธิบายหรือเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ ไม่ใ ช่ความเรียงรูปแบบต่างๆท่ี

อ่าน  รวมท้ังระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงข้อความท่ีฟังหรืออ่าน  (ต. 1.1  ม.5/3) 
4. จับใจความสําคัญและตอบคําถามจากการฟัง และการอ่านบทสนทนา บทความสั้น ๆ และ 

เรื่องเล่า (ต. 1.1  ม.5/4) 
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5. ส น ท น า แ ล ะ เ ขี ย น ต อ บ โ ต้ เ ก่ี ย ว กั บ ต น เ อ ง   เ รื่ อ ง ใ ก ล้ ตั ว   ส ถ า น ก า ร ณ์ ใ น
ชีวิตประจําวัน  ประสบการณ์  และสื่อสารอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม  (ต. 1.2  ม.5/1) 

6. เลือกและใช้คําขอร้อง  ให้คําแนะนําคําขออนุญาต  คําช้ีแจง  และคําอธิบายตามสถานการณ์
ต่างๆ  (ต. 1.2  ม.5/2) 

7. พูดและเขียนแสดงความต้องการขอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับ  และปฏิเสธ  ให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ  (ต. 1.2  ม.5/3) 

8. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลบรรยาย  อธิบาย  และเปรียบเทียบเก่ียวกับเรื่องที่ฟังหรือ
อ่าน  (ต. 1.2  ม.5/4) 

9. พูดและเขียนบรรยายแสดงความรู้สึก  และเหตุผลเก่ียวกับเ ร่ืองใกล้ ตัว  กิจกรรม  และ
ประสบการณ์  (ต. 1.2  ม.5/5) 

10. พูดและเขียนนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง  กิจวัตรประจําวัน  สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  และ
ประสบการณ์  (ต. 1.3  ม.5/1) 

11. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญที่ได้จากเร่ืองราว  กิจกรรม  เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ  
(ต. 1.3 ม.5/2) 

12. พูดและเขียนแสดงวามคิดเห็นและเหตุผลเก่ียวกับกิจกรรมหรือเรื่องใกล้ตัว  (ต. 1.3 ม.5/3) 
13. ใช้ภาษา  นํ้าเสียง  และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมกับระดับบุคคล  และโอกาสตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรมของเกาหลี  (ต. 2.1 ม.5/1) 
14. ให้ข้อมูลเก่ียวกับเทศกาล  วันสําคัญงานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเกาหลี  (ต. 2.1 ม.5/2) 
15. เข้าร่วม  แนะนํา  และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีตามความสนใจ  (ต. 2.1 ม.5/3) 
16. บอกความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค  ข้อความ  การลําดับคําตามโครงสร้างประโยค

ประโยคภาษาเกาหลี  และภาษาไทย  (ต. 2.2 ม.5/1) 
17. อธิบายเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาลฉลอง  วันสําคัญ  และชีวิต

ความเป็นอยู่ของเกาหลีกับของไทย  (ต. 2.2 ม.5/2) 
18. ค้นคว้า  รวบรวม  และสรุปข้อมูลเท็จจริงที่เก่ียวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้

ต่างๆ  และนําเสนอด้วยการพูดและเขียน  (ต. 3.1 ม.5/1) 
19. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  สถานศึกษา  และ

ชุมชน  (ต. 4.1 ม.5/1) 
20. ใช้ภาษาเกาหลีในการสืบค้น  ค้นคว้า  สรุปความรู้หรือข้อมูล  จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ   

(ต. 4.2 ม.5/1) 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา    ภาษาเกาหลเีบื้องต้น4 รหสั  ต 32202 
เวลาเรียน  4 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 2.0 หน่วยกิต เวลา 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน        
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้สอน   นางสาวภัทรล์ภา  ฟกับาง  
 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 
 ศึกษาการอ่านออกเสียงคําศัพท์  กลุ่มคํา  และประโยคตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาเกาหลีการ
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  สํานวน  การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน  และการลําดับคําตามรูปแบบประโยคของภาษาเกาหลีกับภาษาไทย  การพูดสนทนาที่ใช้
ในชีวิตประจําวัน  ได้แก่  การวางแผนการท่องเที่ยว  การขอร้อง  การขอหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล  การ
สนทนาทางโทรศัพท์  การโทรสั่งซื้อสินค้า  การบอกสภาพอากาศ  การบอกอาการ  หรือการแสดงความ
ต้องการ  การบรรยายเก่ียวกับตัวเอง  กิจวัตรประจําวัน  ประสบการณ์  ข่าวหรือเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคม  เลือกใช้ภาษา  นํ้าเสียง  และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล  โอกาส  และสถานที่ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเกาหลี   
 โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะด้านการเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆโดยใช้ภาษาได้ถูกต้อง
ตาม วัตถุประสง ค์   เ ช่น   การ เขี ยนจดหมาย ด้วยภาษาสุ ภาพแ ต่ ไม่ เ ป็นทางการ เ พ่ื อขอและ ให้
ข้อมูล  บรรยาย  อธิบาย  เปรียบเทียบ  และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน  เผยแพร่หรือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่นเป็นภาษาเกาหลีและวิธีการเรียนจากการใช้
ปัญหาเป็นฐาน  (Problem-based Learning)  เพ่ือการสร้างทักษะขั้นสูงทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน   
เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการสื่อสาร  การคิดอย่างมีเหตุผล  มีความมั่นใจ  และกล้าแสดงออกในการใช้ภาษา
เกาหลีในการสื่อสารและนําไปใช้ได้อย่างมีวิจารณญาณ  ร่วมกิจกรรมทางภาษา  และวัฒนธรรมตามความ
สนใจ  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาเกาหลี  ตลอดจนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
 
ผลการเรียนรู ้

1. ปฏิบัติตามคําสั่ง  คําขอร้อง  คําแนะนํา  คําอธิบาย  และคําบรรยายที่ฟังและอ่าน   (ต. 1.1  ม.5/1) 
2. อ่านออกเสียง  คํา  กลุ่มคํา  ประโยคและประสมเสียงคําง่ายๆได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  

(ต. 1.1  ม.5/2) 
3. อธิบายหรือเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ ไม่ใ ช่ความเรียงรูปแบบต่างๆท่ี

อ่าน  รวมท้ังระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงข้อความท่ีฟังหรืออ่าน  (ต. 1.1  ม.5/3) 
4. จับใจความสําคัญและตอบคําถามจากการฟัง  และการอ่านบทสนทนา  บทความสั้นๆและ 

เรื่องเล่า  (ต. 1.1  ม.5/4) 
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5. ส น ท น า แ ล ะ เ ขี ย น ต อ บ โ ต้ เ ก่ี ย ว กั บ ต น เ อ ง   เ รื่ อ ง ใ ก ล้ ตั ว   ส ถ า น ก า ร ณ์ ใ น
ชีวิตประจําวัน  ประสบการณ์  และสื่อสารอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม  (ต. 1.2  ม.5/1) 

6. เลือกและใช้คําขอร้อง  ให้คําแนะนําคําขออนุญาต  คําช้ีแจง  และคําอธิบายตามสถานการณ์
ต่างๆ  (ต. 1.2  ม.5/2) 

7. พูดและเขียนแสดงความต้องการขอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับ  และปฏิเสธ  ให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ  (ต. 1.2  ม.5/3) 

8. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลบรรยาย  อธิบาย  และเปรียบเทียบเก่ียวกับเรื่องที่ฟังหรือ
อ่าน  (ต. 1.2  ม.5/4) 

9. พูดและเขียนบรรยายแสดงความรู้สึก  และเหตุผลเก่ียวกับเ ร่ืองใกล้ ตัว  กิจกรรม  และ
ประสบการณ์  (ต. 1.2  ม.5/5) 

10. พูดและเขียนนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง  กิจวัตรประจําวัน  สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  และ
ประสบการณ์  (ต. 1.3  ม.5/1) 

11. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญที่ได้จากเร่ืองราว  กิจกรรม  เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ   
(ต. 1.3 ม.5/2) 

12. พูดและเขียนแสดงวามคิดเห็นและเหตุผลเก่ียวกับกิจกรรมหรือเรื่องใกล้ตัว  (ต. 1.3 ม.5/3) 
13. ใช้ภาษา  นํ้าเสียง  และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมกับระดับบุคคล  และโอกาสตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรมของเกาหลี  (ต. 2.1 ม.5/1) 
14. ให้ข้อมูลเก่ียวกับเทศกาล  วันสําคัญงานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเกาหลี  (ต. 2.1 ม.5/2) 
15. เข้าร่วม  แนะนํา  และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีตามความสนใจ  (ต. 2.1 ม.5/3) 
16. บอกความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค  ข้อความ  การลําดับคําตามโครงสร้างประโยค

ประโยคภาษาเกาหลี  และภาษาไทย  (ต. 2.2 ม.5/1) 
17. อธิบายเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาลฉลอง  วันสําคัญ  และชีวิต

ความเป็นอยู่ของเกาหลีกับของไทย  (ต. 2.2 ม.5/2) 
18. ค้นคว้า  รวบรวม  และสรุปข้อมูลเท็จจริงที่เก่ียวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้

ต่างๆ  และนําเสนอด้วยการพูดและเขียน  (ต. 3.1 ม.5/1) 
19. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  สถานศึกษา  และ

ชุมชน  (ต. 4.1 ม.5/1) 
20. ใช้ภาษาเกาหลีในการสืบค้น  ค้นคว้า  สรุปความรู้หรือข้อมูล  จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

 (ต. 4.2 ม.5/1) 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
 

ชื่อวิชา    เสริมทักษะภาษาเกาหลี3 รหัส  ต 32203 

เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน        
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ผู้สอน   นางสาวภัทรล์ภา  ฟักบาง  
 

คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  อ่านออกเสียงคํา 
กลุ่มคํา ประโยค ข้อความ จับใจความสําคัญและตอบคําถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาสั้นๆ และพูดโต้ตอบ
และเขียนนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองต่างๆใกล้ตัว พร้อมทั้งใช้ภาษานํ้าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ
เหมาะสมกับระดับบุคคลและโอกาสตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเกาหลี ตลอดจนนําความรู้ที่ได้ไป
ปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆเพ่ือเพ่ิมความรู้และฝึกทักษะในด้านภาษาให้กับตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างมี
ความสุขและนําความรู้ไปใช้ในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 
 

ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 

ข้อที่ 1 นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงกลุ่มคํา ประโยค และข้อความง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน 

ข้อที่ 2 บอกความหมายของคํา กลุ่มคํา ประโยคและข้อความส้ันๆที่ฟังหรืออ่าน 

ข้อที่ 3 ตอบคําถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนาข้อความหรือบทอ่านสั้นๆ 

ข้อที่ 4 พูดตอบโต้และเขียนคําสั้นๆง่ายๆในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว และ
สถานการณ์ในชีวิตประจําวัน 

ข้อที่ 5 ฟังและสามารถทําตามคําสั่งได้ 

ข้อที่ 6 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือจําลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 

ข้อที่ 7 ใช้ภาษาเกาหลีในการสืบค้น ค้นคว้าความรู้ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา    เสริมทักษะภาษาเกาหลี4 รหัส  ต 32204 
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน        
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้สอน   นางสาวภัทรล์ภา  ฟักบาง  
 
คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 
 มุ่งให้นักเรียน  ฝึกทักษะพัฒนาการฟังและพูด โดยฝึกปฏิบัติจริงตามขั้นตอน และทักษะย่อยของ
กระบวนการการสื่อสาร และเหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาททางสังคม 
 โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ทางภาษา สํานวนโครงสร้างทางภาษา ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการ
สื่อสาร และเหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาททางสังคม 
 เพ่ือให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาเกาหลี
ในการแสวงหาความรู้เพ่ือขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือการเข้าสู่สังคมและอาชีพ  สามารถใช้
ภาษาสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานศึกษาและชุมชน 
 
ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 
 1. ฟังและพูดสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรก
อย่างสุภาพ การชักชวน การแลกเปลี่ยน ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
 2. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม 
 3. พูดสื่อสารในสถานการณ์จริง/ สถานการณ์จําลอง 
 4. การเลือกใช้ภาษา นํ้าเสียงและกริยาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา เช่น การชมเชย การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูด การสัมผัส การโบกมือ การแสดงความรู้สึก 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา    ภาษาเกาหลเีบื้องต้น 5 รหสั  ต 33201 

เวลาเรียน  4 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 2.0 หน่วยกิต เวลา 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน        
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ผู้สอน   นางสาวภัทรล์ภา  ฟักบาง  
 

คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 
ศึกษาเพ่ือฝึกพูดอธิบายคําแนะนํา  คําช้ีแจงที่ฟังและอ่าน  ได้แก่  การบรรยายลักษณะบุคคลลักษณะ

นิสัย  สนทนาหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคล   ได้แก่  การขอความช่วยเหลือ  การระบุจุดมุ่งหมาย
ของงานให้ผู้อ่ืนทราบ  การสนทนาทักทายกับคนสนิทด้วยภาษาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ต้ังคําถาม  จับ
ใจความสําคัญสรุปจากการฟังหรืออ่านประโยคหรือบทสนทนา  และแสดงความคิดเห็นพร้อมให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบเก่ียวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน  ฝึกพูดและเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆเพ่ือแสดงความต้องการ
ขอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธในความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์
ต่างๆ  เลือกใช้ภาษา  นํ้าเสียง  และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล  โอกาส  และสถานที่ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเกาหลี   

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษา  และค้นคว้าโดยการฝึกปฏิบัติจริง  ใช้กระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผลสร้างความมั่นใจ  ความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาเกาหลีในการสื่อสาร  ฝึกทักษะความจํา  ใฝ่เรียนรู้
เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างของภาษา  และวัฒนธรรมไทยกับเกาหลี  และนําไปใช้ได้อย่างมี
วิจารณญาณ  ร่วมกิจกรรมทางภาษา  และวัฒนธรรมตามความสนใจ  และวิธีการเรียนจากการใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-based Learning)  เพ่ือการสร้างทักษะขั้นสูงทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน   

เพ่ือให้นักเรียนมีพ้ืนฐานในการใช้ภาษาเกาหลีในการสื่อสารระดับสูงในการสื่อสารรวมถึงมารยาททาง
สังคมและวัฒนธรรมโลกตลอดจนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ปฏิบัติตามคําแนะนํา  คําช้ีแจง  คําอธิบาย  และคําบรรยายที่ฟังและอ่าน  (ต. 1.1 ม.6/1) 
2. จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความ  สรุปความ  ตีความ  และแสดงความคิดเห็น  จากการฟังและอ่านบท

อ่าน  บทสนทนา นิ ทานง่ายๆ  และเร่ืองเล่า  พร้อมทั้งให้เหตุผล  และยกตัวอย่าง  ประกอบ   (ต. 1.1 
ม.6/4) 

3. สนทนาและเขียนข้อมูลเก่ียวกับ  ประสบการณ์  สถานการณ์   ข่าว/เหตุการณ์  ประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม  และสื่อสารอย่างต่อเน่ือง  (ต. 1.2 ม.6/1) 

4. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  ขอและเสนอให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์จําลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาสม  (ต. 1.2 ม.6/3) 
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5. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล  บรรยาย  อธิบาย  เปรียบเทียบ  และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
เรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม  (ต. 1.2 ม.6/4) 

6. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น  เก่ียวกับกิจกรรม  ประสบการณ์  และเหตุการณ์ทั้งใน
ท้องถิ่น  สังคม  และโลกพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  (ต. 1.3 ม.6/3) 

7. เข้าร่วม  แนะนํา  และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเกาหลีอย่างเหมาะสม  (ต. 2.1 ม.6/3) 
8. อธิบายหรือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค  ข้อความ  สํานวนภาษาเกาหลีและ

ภาษาไทย  (ต. 2.2 ม.6/1) 
9. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  สถานศึกษา  ชุมชนและ

สังคม  (ต. 4.1 ม.6/1) 
10. ใช้ภาษาเกาหลีในการสืบค้น  ค้นคว้า  รวบรวม  วิเคราะห์  และสรุปความรู้หรือข้อมูลจากสื่อและแหลง่

เรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อ  และการประกอบอาชีพ   (ต. 4.2 ม.6/1) 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา    ภาษาเกาหลเีบื้องต้น6 รหสั  ต 33202 

เวลาเรียน  4 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 2.0 หน่วยกิต เวลา 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน        
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 

ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ผู้สอน   นางสาวภัทรล์ภา  ฟักบาง  
 

คําอธบิายรายวิชา  (Course Description) 
ศึกษาเพ่ือฝึกพูดอธิบายคําแนะนํา  คําช้ีแจงที่ฟังและอ่าน  ได้แก่  การบรรยายลักษณะบุคคลลักษณะ

นิสัย  สนทนาหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคล   ได้แก่  การขอความช่วยเหลือ  การระบุจุดมุ่งหมาย
ของงานให้ผู้อ่ืนทราบ  การสนทนาทักทายกับคนสนิทด้วยภาษาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ต้ังคําถาม  
จับใจความสําคัญสรุปจากการฟังหรืออ่านประโยคหรือบทสนทนา  และแสดงความคิดเห็นพร้อมให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบเก่ียวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน  ฝึกพูดและเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆเพ่ือแสดงความต้องการ
ขอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธในความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์
ต่างๆ  เลือกใช้ภาษา  นํ้าเสียง  และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล  โอกาส  และสถานที่ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเกาหลี   

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษา  และค้นคว้าโดยการฝึกปฏิบัติจริง  ใช้กระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผลสร้างความมั่นใจ  ความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาเกาหลีในการสื่อสาร  ฝึกทักษะความจํา  ใฝ่เรียนรู้
เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างของภาษา  และวัฒนธรรมไทยกับเกาหลี  และนําไปใช้ได้อย่างมี
วิจารณญาณ  ร่วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมตามความสนใจ และวิธีการเรียนจากการใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-based Learning)  เพ่ือการสร้างทักษะขั้นสูงทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน   

เพ่ือให้นักเรียนมีพ้ืนฐานในการใช้ภาษาเกาหลีในการสื่อสารระดับสูงในการสื่อสารรวมถึงมารยาททาง
สังคมและวัฒนธรรมโลกตลอดจนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
 
ผลการเรียนรู ้

1.  ปฏิบัติตามคําแนะนํา  คําช้ีแจง  คําอธิบาย  และคําบรรยายที่ฟังและอ่าน  (ต. 1.1 ม.6/1) 
2. จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความ  สรุปความ  ตีความ  และแสดงความคิดเห็น  จากการฟังและอ่าน 

บทอ่าน บทสนทนา นิ ทานง่ายๆ  และเรื่องเล่า  พร้อมทั้งให้เหตุผล  และยกตัวอย่าง  ประกอบ    
(ต. 1.1 ม.6/4) 

3. สนทนาและเขียนข้อมูลเก่ียวกับ  ประสบการณ์  สถานการณ์   ข่าว/เหตุการณ์  ประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม  และสื่อสารอย่างต่อเน่ือง  (ต. 1.2 ม.6/1) 

4. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  ขอและเสนอให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์จําลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาสม  (ต. 1.2 ม.6/3) 
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5. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล  บรรยาย  อธิบาย  เปรียบเทียบ  และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
เรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม  (ต. 1.2 ม.6/4) 

6. พูดและเขียนแสดงความคิดเ ห็น   เ ก่ียว กับกิจกรรม   ประสบการณ์   และเหตุการณ์ทั้ ง ใน
ท้องถิ่น  สังคม  และโลกพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  (ต. 1.3 ม.6/3) 

7. เข้าร่วม  แนะนํา  และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเกาหลีอย่างเหมาะสม  (ต. 2.1 ม.6/3) 
8. อธิบายหรือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค  ข้อความ  สํานวนภาษาเกาหลีและ

ภาษาไทย  (ต. 2.2 ม.6/1) 
9. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  สถานศึกษา  ชุมชนและ

สังคม  (ต. 4.1 ม.6/1) 
10. ใช้ภาษาเกาหลีในการสืบค้น  ค้นคว้า  รวบรวม  วิเคราะห์  และสรุปความรู้หรือข้อมูลจากสื่อและแหล่ง

เรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อ  และการประกอบอาชีพ   (ต. 4.2 ม.6/1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



725 
 

 

 
ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา    เสริมทักษะภาษาเกาหลี5 รหัส  ต 33203 

เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน        
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน     เพิ่มเติม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ผู้สอน   นางสาวภัทรล์ภา  ฟักบาง  
 

คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะการพูดขอข้อมูลและให้ข้อมูลเก่ียวกับสิ่งรอบตัว และบุคคลที่พบเห็นใน
ชีวิตประจําวันอย่างง่ายได้ อ่านออกเสียงคํา กลุ่มคํา ประโยค และบทความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
อ่านและแปลความหมายจากประโยคส้ันๆ หรือประโยคอย่างง่ายๆ ได้ถูกต้อง ใช้ภาษาและท่าทางในการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับระดับบุคคล สถานที่ โอกาสและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างภาษาเกาหลีกับภาษาไทยในเรื่องคํา วลี สํานวน ประโยค ข้อความต่างๆ และนําไปใช้ในสถานการณ์
ต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสม  สนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสําคัญต่างๆทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
ของไทย โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการรับสารและส่งสารได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง เข้าถึงสารได้อย่างชัดเจนรวมทั้งกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ และมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล  

  

ผลการเรียนรู ้
 ข้อที่ 1 อ่านและแปลความหมายจากประโยคสั้นๆ ที่กําหนดให้ได้ 

 ข้อที่ 2 ตอบคําถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา ข้อความหรือบทอ่าน 

 ข้อที่ 3 พูดตอบโต้และเขียนคําสั้นๆง่ายๆในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว และ
สถานการณ์ในชีวิตประจําวัน 

 ข้อที่ 4 ฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 

 ข้อที่ 5 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือจําลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 

 ข้อที่ 6 ใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับระดับบุคคล สถานที่ โอกาสและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา 

 ข้อที่ 7 เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาเกาหลีกับภาษาไทยในเรื่องคํา วลี สํานวน ประโยค 
ข้อความต่างๆ และนําไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสม  
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
……………………………………………………………………………….................................................................................................................................................… 

ช่ือวิชา    เสริมทักษะภาษาเกาหลี6 รหัส  ต 33204 
เวลาเรียน  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์   จํานวน 1.0 หน่วยกิต เวลา 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน        
สถานภาพรายวิชา   พ้ืนฐาน     เพ่ิมเติม 
ระดับช้ัน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผู้สอน   นางสาวภัทร์ลภา  ฟักบาง  
 

คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
มุ่งให้นักเรียนศึกษา ประโยคและข้อความส้ันๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ ข่าว ประกาศ โฆษณาประสบการณ์  

สรุปใจความสําคัญ  เร่ืองที่เป็นสารคดี และบันเทิงคดี และเหตุการณ์ต่างๆ ในท้องถิ่น  เปรียบเทียบ แสดงความ
คิดเห็น อ่านเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันของชาวเกาหลี  ความเชื่อขนบธรรมเนียม ประเพณีของเจ้าของ
ภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สํานวน อภิปราย 
ความเหมือนและความแตกต่าง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น นําเสนอด้วย
การเขียน ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จําลอง ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
สรุปความรู้ ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ  ใช้ทักษะการปฏิบัติ สามารถ
ทํางานเป็นกลุ่ม ทํางานอย่างมีกระบวนการตามขั้นตอนการทํางาน มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน สรุปผลและ
นําเสนอรายงานอย่างเป็นระบบ  เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาเกาหลี และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา เขียนประโยคและข้อความส้ันๆ ส่ือที่ ไม่ใช่ความเรียง 
ประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่านได้   
 2. จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟัง และอ่าน เร่ืองที่
เป็นสารคดี และบันเทิงคดี   
 3. เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเร่ืองต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์  สถานการณ์ ข่าวเหตุการณ์ 
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและส่ือสารอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม  
 4. สรุปใจความสําคัญ และนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เร่ืองและประเด็น
ต่างๆ ตามความสนใจของสังคม    
 5. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและ วัฒนธรรมทางภาษาที่
เป็นประเพณีของเจ้าของภาษา  อย่างเหมาะสม และเข้าร่วมแนะนําและจัดกิจกรรมทางภาษา 
 6. วิเคราะห์อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและ วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทยและนําไปใช้อย่างมีเหตุผล 
 7. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก และ ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง  สถานการณ์จําลอง ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
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คําอธิบายรายวิชาแนะแนว 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  แนะแนว รหัสวิชา ก 21901    
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน  - หน่วยกิต  เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา          พืน้ฐาน    เพิ่มเติม     กิจกรรม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้สอน   นางสาวพรรวินท์ ชมภู                                        
 
คําอธิบายรายวิชา (Course description)  
    รู้และบอกคุณค่า รูปลักษณ์ของตนเองทั้งส่วนที่พอใจ และไม่พอใจได้ บอกวิธีการปฏิบัติที่แสดงถึงการ
ยอมรับและเห็นคุณค่าในรูปลักษณ์ของตนเองได้ อธิบายความสัมพันธ์และคุณค่าของบุคคลอ่ืนและสิ่งต่างๆท่ีมี
ส่วนเก้ือกูลต่อชีวิตตน บอกวิธีการและนําไปปฏิบัติต่อผู้อ่ืน และสิ่งต่างๆที่มีคุณค่าต่อชีวิตตนอย่างเห็นคุณค่าและ
กตัญญู บอกเกี่ยวกับหลักสูตร การวัดและประเมิลผลได้ บอกคุณค่าของการเรียน คุณค่ารายวิชาที่จัดให้เรียน
ตามหลักสูตรได้ บอกวิธีการปฏิบัติตนเพ่ือพัฒนาทักษะที่มีประสิทธิภาพได้ บอกแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน บอกรูปแบบการสื่อสารแบบใช้ภาษาและท่าทางได้ บอกความสําคัญของการสื่อสารเพ่ือสร้าง
สัมพันธภาพกับผู้ อ่ืน แสดงการสื่อสารที่เหมาะสม บอกคุณค่าแท้คุณค่าเทียมของสิ่งต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจาํวัน เลือกบริโภคและอุปโภคส่ิงต่างๆอย่างเหมาะสมและพอเพียง  
 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม การตรวจช้ินงาน/ภาระงาน 

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู ้
           1. ยอมรับและเห็นคุณค่าในรูปลักษณ์ของตนเองและพัฒนาตนอย่างเต็มศักยภาพภาคภูมิใจใน
ความสามารถของตนเอง เห็นคุณค่าในการกระทําของตนเองที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน และพัฒนาตนอย่าง
ต่อเน่ือง                                             
          2. ตระหนักถึงคุณค่าและเข้าใจความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างตนกับบุคคลอ่ืนและสิ่งต่างๆ ที่มีส่วน
เก้ือกูลต่อชีวิตตน  ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนบนพ้ืนฐานการยอมรับ เห็นคุณค่า
และเป็นกัลยาณมิตร  

3. เห็นคุณค่าของการเรียน และคุณค่ารายวิชาในหลักสูตร รู้จุดเด่น จุดด้อย และระดับความสามารถ
ทางการเรียน พัฒนาจุดเด่นและแก้ไขจุดด้อยที่ เป็นปัญหาอุปสรรคในการเรียน มีทักษะการเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ  รู้โลกกว้างการศึกษาต่อ และมีการวางแผนเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายทางการเรียน 

4. คุณค่าของอาชีพสุจริต และเข้าใจความสัมพันธ์ของอาชีพต่างๆในสังคม   รู้ความสนใจในอาชีพของ
ตน สามารถวางแผนเข้าสู่อาชีพที่สอดคล้องกับความสนใจ บุคลิกภาพ และความสามารถของตนเอง  

5. รู้จัก เข้าใจและยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต มีทักษะการแก้ไขปัญหา  สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตของตนเอง  มีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาในโรงเรียน  ตลอดจนในชุมชนที่ตนอาศัย  

6.รู้เท่าทันอารมณ์ด้านบวกและลบที่เกิดขึ้นทั้งของตนเองและผู้อ่ืน สามารถจัดการกับอารมณ์และ
แสดงออกอย่างเหมาะสม รู้จักคิดทางบวกในสถานการณ์ที่เป็นทุกข์หรือไม่พึงพอใจ   
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7. สามารถสื่อสารเพ่ือสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน ได้อย่างเหมาะสมท้ังการใช้ภาษาท่าทาง และการ
สื่อสารสองทาง  มีทักษะการปฏิเสธและการยืนยันการปฏิเสธในสถานการณ์ที่ไม่ต้องการหรือเป็นภัยต่อชีวิต  

8. เข้าใจและยอมรับความแตกต่างทางเพศสามารถอยู่ร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร รู้จักประเมินและ
หลีกเลี่ยงโอกาสเสี่ยงทางเพศ  รู้ผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อมและไม่ปลอดภัย รู้เท่าทันอารมณ์ 
ความคิดและความรู้สึกของเพศตรงข้าม ตลอดจนสามารถปฏิบัติตนทางเพศอย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

9. รู้จักเลือกบริโภคและอุปโภคอย่างพอเพียงด้วยการตระหนักรู้ถึงคุณค่าแท้ คุณค่าเทียมของสิ่งต่างๆ รู้
หนทางแห่งความเสื่อมและผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม  ปฏิบัติตนเพ่ือชีวิตที่ดีงาม ปลอดภัยจากอบายมุข 
และดํารงชีวิตตามแบบของคนสู้ชีวิตเมือเผชิญกับอุปสรรคหรือความทุกข์  
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  แนะแนว รหัสวิชา ก 22901     
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน  - หน่วยกิต  เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน    เพิ่มเติม     กิจกรรม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้สอน   นางสาวพรรวินท์ ชมภู,นางสาวพนิดา คุณพล                                         
 
คําอธิบายรายวิชา (Course description)  
   บอกสิ่งที่ตนสามารถทําได้และความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนทําได้ บอกวิธีการพัฒนาความสามารถที่ตนมี
อยู่ บอกคุณค่าและความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันระหว่างตน กับบุคคลและสิ่งอ่ืนๆรอบตัว บอกการปฏิบัติตนที่ส่งผล
กระทบต่อบุคคลอ่ืนและสิ่งอ่ืนทั้งทางดีก็ไม่ดี ปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานการยอมรับและเห็นคุณค่าต่อผู้อ่ืนบอกจุดเด่น 
จุดด้อยทางการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 บอกวิธีการพัฒนาการเรียนให้มีประสิทธิภาพและแหล่งเรียนรู้
ที่เก่ียวข้อง วางแผนพัฒนาตนเองด้านการเรียนและแก้จุดด้อย/ปัญหาอุปสรรคในการเรียนบอกประโยชน์และ
ความสําคัญของการส่ือสารสองทางในการสร้างสัมพันธภาพ แสดงการสื่อสารสองทางเพ่ือการสร้างสัมพันธภาพ
ได้อย่างเหมาะสม บอกสิ่งที่จะนําตนเองไปสู่หนทางแห่งความเสื่อมและผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม บอก
แนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือชีวิตที่ดีงาม ปลอดภัยจากอบายมุขต่างๆและนําไปปฏิบัติ  
 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม การตรวจช้ินงาน/ภาระงาน 

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
           1. ยอมรับและเห็นคุณค่าในรูปลักษณ์ของตนเองและพัฒนาตนอย่างเต็มศักยภาพภาคภูมิใจใน
ความสามารถของตนเอง เห็นคุณค่าในการกระทําของตนเองที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน และพัฒนาตนอย่างต่อเน่ือง 
          2. ตระหนักถึงคุณค่าและเข้าใจความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างตนกับบุคคลอ่ืนและสิ่งต่างๆ ที่มีส่วน
เก้ือกูลต่อชีวิตตน ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนบนพ้ืนฐานการยอมรับ เห็นคุณค่า
และเป็นกัลยาณมิตร 

3. เห็นคุณค่าของการเรียน และคุณค่ารายวิชาในหลักสูตร รู้จุดเด่น จุดด้อย และระดับความสามารถ
ทางการเรียน พัฒนาจุดเด่นและแก้ไขจุดด้อยที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการเรียน มีทักษะการเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
รู้โลกกว้างการศึกษาต่อ และมีการวางแผนเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายทางการเรียน 

4. คุณค่าของอาชีพสุจริต และเข้าใจความสัมพันธ์ของอาชีพต่างๆในสังคม   รู้ความสนใจในอาชีพของ
ตน สามารถวางแผนเข้าสู่อาชีพที่สอดคล้องกับความสนใจ บุคลิกภาพ และความสามารถของตนเอง  

5. รู้จัก เข้าใจและยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต มีทักษะการแก้ไขปัญหาสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตของตนเอง มีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาในโรงเรียน ตลอดจนในชุมชนที่ตนอาศัย  

6.รู้เท่าทันอารมณ์ด้านบวกและลบที่เกิดขึ้นทั้งของตนเองและผู้อ่ืน สามารถจัดการกับอารมณ์และ
แสดงออกอย่างเหมาะสม รู้จักคิดทางบวกในสถานกา856รณ์ที่เป็นทุกข์หรือไม่พึงพอใจ   

7.สามารถสื่อสารเพ่ือสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน ได้อย่างเหมาะสมทั้งการใช้ภาษา  
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ท่าทาง และการสื่อสารสองทาง  มีทักษะการปฏิเสธและการยืนยันการปฏิเสธในสถานการณ์ที่ไม่ต้องการหรือ
เป็นภัยต่อชีวิต  

8.เข้าใจและยอมรับความแตกต่างทางเพศสามารถอยู่ร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร รู้จักประเมินและ
หลีกเลี่ยงโอกาสเสี่ยงทางเพศ รู้ผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อมและไม่ปลอดภัย รู้เท่าทันอารมณ์ 
ความคิดและความรู้สึกของเพศตรงข้าม   ตลอดจนสามารถปฏิบัติตนทางเพศอย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

9.รู้จักเลือกบริโภคและอุปโภคอย่างพอเพียงด้วยการตระหนักรู้ถึงคุณค่าแท้ คุณค่าเทียมของสิ่งต่างๆ  
รู้หนทางแห่งความเสื่อมและผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม ปฏิบัติตนเพ่ือชีวิตที่ดีงาม ปลอดภัยจาก
อบายมุข และดํารงชีวิตตามแบบของคนสู้ชีวิตเมือเผชิญกับอุปสรรคหรือความทุกข์ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  แนะแนว รหัสวิชา ก 23901    
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน  - หน่วยกิต  เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน    เพิ่มเติม     กิจกรรม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้สอน   นางสาวอรพรรณ จิรธรรมกูล                                         
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description)  
  รู้และบอกคุณค่าสิ่งที่ตนทําแล้วเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืน รู้และบอกวิธีการพัฒนาตนอย่างต่อเน่ือง อธิบาย
ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ บอกวิธีการปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนที่มีความแตกต่างกับตนอย่างเข้าใจ ยอมรับและมี
ความสุข บอกระดับความสามารถทางการเรียนของตน บอกวิธีการพัฒนาตนด้านการเรียน อธิบายโลกกว้างทาง
การศึกษาต่อสําหรับผู้ที่จบ ม.3 บอกบุคลิกภาพทางอาชีพและอาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของตน บอก
ข้อมูลอาชีพ บอกข้อมูลอาชีพที่สนใจ วางแผนเข้าสู่อาชีพที่สอดคล้องกับความสนใจบุคลิกภาพ และ
ความสามารถของตน จําแนกลักษณะการคิดทางบวกและทางลบ อธิบายผลกระทบของการคิดทางบวกและทาง
ลบที่มีต่อการดําเนินชีวิต อธิบายความสําคัญของการคิดทางบวกที่มีต่อการดําเนินชีวิตบอกความคิดทางบวกใน
สถานการณ์ที่เป็นทุกข์หรือไม่พอใจ  

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
           1. ยอมรับและเห็นคุณค่าในรูปลักษณ์ของตนเองและพัฒนาตนอย่างเต็มศักยภาพภาคภูมิใจใน
ความสามารถของตนเอง เห็นคุณค่าในการกระทําของตนเองที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน และพัฒนาตนอย่างต่อเน่ือง 
          2.ตระหนักถึงคุณค่าและเข้าใจความเก่ียวข้องสัมพันธ์ระหว่างตนกับบุคคลอ่ืนและสิ่งต่างๆ ที่มีส่วน
เก้ือกูลต่อชีวิตตน ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนบนพ้ืนฐานการยอมรับ เห็นคุณค่า
และเป็นกัลยาณมิตร  
 3. เห็นคุณค่าของการเรียน และคุณค่ารายวิชาในหลักสูตร รู้จุดเด่น จุดด้อย และระดับความสามารถ
ทางการเรียน พัฒนาจุดเด่นและแก้ไขจุดด้อยที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการเรียน มีทักษะการเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
รู้โลกกว้างการศึกษาต่อ และมีการวางแผนเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายทางการเรียน 

4. คุณค่าของอาชีพสุจริต และเข้าใจความสัมพันธ์ของอาชีพต่างๆในสังคม   รู้ความสนใจในอาชีพของ
ตน สามารถวางแผนเข้าสู่อาชีพที่สอดคล้องกับความสนใจ บุคลิกภาพ และความสามารถของตนเอง  

5. รู้จัก เข้าใจและยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต มีทักษะการแก้ไขปัญหา สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตของตนเอง มีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาในโรงเรียน ตลอดจนในชุมชนที่ตนอาศัย  

6. รู้เท่าทันอารมณ์ด้านบวกและลบที่เกิดขึ้นทั้งของตนเองและผู้อ่ืน สามารถจัดการกับอารมณ์และ
แสดงออกอย่างเหมาะสม รู้จักคิดทางบวกในสถานกา856รณ์ที่เป็นทุกข์หรือไม่พึงพอใจ   

7. สามารถสื่อสารเพ่ือสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน ได้อย่างเหมาะสมท้ังการใช้ภาษา ท่าทาง และการ
สื่อสารสองทาง มีทักษะการปฏิเสธและการยืนยันการปฏิเสธในสถานการณ์ที่ไม่ต้องการหรือเป็นภัยต่อชีวิต  
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8.เข้าใจและยอมรับความแตกต่างทางเพศสามารถอยู่ร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร รู้จักประเมินและ
หลีกเลี่ยงโอกาสเสี่ยงทางเพศ รู้ผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อมและไม่ปลอดภัย รู้เท่าทันอารมณ์ 
ความคิดและความรู้สึกของเพศตรงข้าม   ตลอดจนสามารถปฏิบัติตนทางเพศอย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

9.รู้จักเลือกบริโภคและอุปโภคอย่างพอเพียงด้วยการตระหนักรู้ถึงคุณค่าแท้ คุณค่าเทียมของสิ่งต่างๆ    
 รู้หนทางแห่งความเสื่อมและผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม ปฏิบัติตนเพ่ือชีวิตที่ดีงาม ปลอดภัยจาก
อบายมุข และดํารงชีวิตตามแบบของคนสู้ชีวิตเมือเผชิญกับอุปสรรคหรือความทุกข์ 
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คําอธิบายรายวิชาแนะแนว 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  กิจกรรมแนะแนว รหัสวิชา ก 31901   
เวลาเรียน     1 ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวน  -  หน่วยกิต  เวลา 20 ชัว่โมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา      พื้นฐาน    เพิ่มเติม     กิจกรรม 
ระดับชัน้     ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 

น ผู้สอน      นางสาวพนดิา  คุณพล  นางสาวอรพรรณ  จิรธรรมกูล 
      นางสาวธัญญลักษณ์ นนทรัตน์  นางสาวภาวิณี   มะหะมาน 
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description) 

กิจกรรมแนะแนวช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีเน้ือหาให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษาเก่ียวกับการยอมรับผล
การกระทําของตนเอง การสํารวจจุดเด่นและความสามารถพิเศษในตนเอง การสํารวจความชอบความสนใจใน
ด้านการเรียน อาชีพและบุคลิกภาพ การมองโลกในแง่ดี การรู้จักแหล่งข้อมูลต่างๆ การเลือกรับข้อมูล
ข่าวสาร ปัญหากับการพัฒนาตน การรู้จักตนเองและเพ่ือน ทักษะการสื่อสาร การสํารวจและพัฒนาความฉลาด
ทางด้านอารมณ์   การทําประโยชน์เพ่ือสังคมและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้สํารวจและ
รู้จักตนเองในด้านต่างๆเห็นคุณค่าของตนเองและผู้ อ่ืน รู้จักแหล่งข้อมูลและเลือกรับข้อมูลข่าวสาร มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง สามารถทําประโยชน์เพ่ือส่วนรวมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
 
ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู ้

1. เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก เข้าใจ เหน็คุณค่าในตนเองและพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
2. เพ่ือนักเรียนรู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าของผู้อ่ืนและปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 
3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ปัญหาและวางแผนด้านการศึกษา 
4. เพ่ือให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ แก้ปัญหา และวางแผนด้านชีวิตและสังคม 
5. นักเรียนมีทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
………………………………………………………………………………… 

ชื่อวิชา  กิจกรรมแนะแนว รหัสวิชา ก 32901    
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน  -  หน่วยกิต  เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน    เพิ่มเติม     กิจกรรม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้สอน   นางสาวธัญญลักษณ์ นนทรตัน ์
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description) 

ศึกษาเรียนรู้เก่ียวกับการยอมรับผลการกระทําของตนเอง  การพัฒนาจุดเด่นและความสามารถ
พิเศษ  การปรับปรุงพัฒนาทางด้านการเรียนและบุคลิกภาพ  การพัฒนาส่วนดีและแก้ไขข้อบกพร่องในตนเอง 
การช่ืนชมยินดีในความดีงามของผู้อ่ืน การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การเลือกรับข้อมูลข่าวสาร ผลกระทบ
ของการตัดสินใจ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต ทักษะการสื่อสาร การเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส และการ
สร้างมนุษย์สัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆยอมรับช่ืนชมตนเองและ
ผู้อ่ืน สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้ มีทักษะในการสื่อสารมีความสามารถในการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็น
โอกาส สามารถนําคุณธรรมความดีของคนดีศรีสังคมไปปรับใช้กับชีวิตของตนเองและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับ
บุคคลทั่วไป รวมทั้งรู้จักข้อมูลอาชีพเพ่ือการวางแผนการศึกษาต่อในอนาคต 
 
ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู ้

1. เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก เข้าใจ เหน็คุณค่าในตนเองและพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
2. เพ่ือนักเรียนรู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าของผู้อ่ืนและปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 
3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ปัญหาและวางแผนด้านการศึกษา 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมทีักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนมทีักษะการสื่อสารและสร้างสมัพันธภาพ 
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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนสายน้าํผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

………………………………………………………………………………… 
ชื่อวิชา  กิจกรรมแนะแนว รหัสวิชา ก 33901    
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์   จํานวน  -  หน่วยกิต  เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              
สถานภาพรายวิชา   พืน้ฐาน    เพิ่มเติม     กิจกรรม 
ระดับชัน้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผู้สอน   นางสาวภาวิณี  มะหะมาน  
 
คําอธบิายรายวิชา (Course description) 

กิจกรรมแนะแนวช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเน้ือหาวิชาให้นักเรียนรู้และศึกษาเก่ียวกับการยอมรับผลการ
กระทําของตนเอง ความพึงพอใจและภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของตนเอง การตัดสินใจเลือกแนวทางศึกษาต่อ การ
ยกย่องความดีงามของตนเองและผู้อ่ืน การนําข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การเลือกสรร
ข้อมูลที่ก่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม การร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนและสังคม การยอมรับใน
ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ การคิดในทางที่ดีและมีชีวิตอยู่อย่างสร้างสรรค์ วิธีเอาชนะอุปสรรคและความมุ่งมั่น
ในการทํางาน ค่าของคนอยู่ที่ผลของการเสียสละและช่วยเหลือผู้อ่ืน การทํางานเป็นกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ให้
นักเรียนตระหนักในคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน มีความสามารถในการวิเคราะห์และเลือกสรรข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ สามารถร่วม
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนและสังคมได้ มีทักษะในการคิดในทางที่ดี มีชีวิตอยู่อย่างสร้างสรรค์
เสียสละและมีความสุข 
 
ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าในตนเองและพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
2. เพ่ือนักเรียนรู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าของผู้อ่ืนและปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 
3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ปัญหาและวางแผนด้านการศึกษา 
4. เพ่ือให้นักผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ แก้ปัญหา และวางแผนด้านอาชีพ 

 
 
 
 
 


