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คำนำ 
 จากการทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นำไปสู่การพัฒนามาตรฐาน
กาเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรังปรุง พ.ศ. 2560) ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีควารู้ ความสามารถ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับนโยบาย สพม. 2 เมืองหลวงการศึกษายกกำลัง 2 และ
หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยรู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ตามเป้าหมายของ
กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและ
ดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนจึงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ด้วยการวางแผนและดำเนินการใช้หลักสูตร การเพิ่มพูนคุณภาพหลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา  
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  จัดทำระเบียบการวัดและประเมินผล สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความต้องการของ
ผู้เรียน โดยทุกภาคส่วน  
 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และนำ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาระภูมิศาสตร์ใน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรังปรุง พ.ศ. 2560) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของ
รายวิชาอื่นจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นมาใช้เป็น
กรอบในการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 ทั้งการกำหนดวิสัยทัศน์ สมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เน้นให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เป็นผู้ประพฤติดีและ
มีความรู้ รวมทั้งมีทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในสังคมโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยตลอด รวมถึงแสวงหา
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งเป็นทิศทางหลักในการจัดโครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างราย
ภาคเรียน และคำอธิบายรายวิชา โดยมีผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก  
ทำให้หลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพ รวมทั้งมีกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาเพิ่มเติมตามความต้องการของ
ท้องถิ่น ครอบคลุมสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 ทั้งนี้ การจัดทำหลักสูตรโรงเรียมัธยมวัดหนองจอก จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ได้ 
ทุกฝ่ายที ่เกี ่ยวข้องต้องร่วมรับผิดชอบ โดยการร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื ่อง ในการวางแผน
ดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนานักเรี ยนโรงเรียมัธยมวัดหนองจอก  
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้   
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศโรงเรยีนมัธยมวัดหนองจอก 
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  

(ฉบับปรับปรงุ พุทธศักราช 2560) 
_____________________________________________________ 

 อนุสนธิสัญญาตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรษฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่ มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรังปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
สั่ง ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ประกอบคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 30/2561 เรื่อง
ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 สั ่ง ณ วันที ่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกอบคำสั ่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 921/2561 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระที่ 2 การออกแบบและ
เทคโนโลยี และสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ สั่ง ณ วันที่ 3 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สั่ง ณ วันที่
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 นั้น อาศัยอำนาจตามความในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 กำหนดให้สถานศึกษามีหน้าที ่สำคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและดำเนินการ   
ใช้หลักสูตรการเพิ่มพูนคุณภาพหลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร จัดทำระเบียบ
การวัดและประเมินผล โดยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น หลักสูตรการมีงานทำระหว่างเรียน สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ความต้องการของผู้เรียน โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา โรงเรียนจึงได้พัฒนา
หลักสูตรโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ตามคำสั่ง กระทรวงศึกษาธิการและคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 ทั้งนี ้โรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เมื ่อวันที ่ 15 มีนาคม  
พ.ศ. 2566 จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียน ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 

 
 
 

(นายวิรัช อินทรัตน์) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

(นายสมศักดิ์  แสวงการ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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วิสัยทัศน ์
 “โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกเป็นโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานสากล ของชุมชนหนองจอก” 
 

พันธกิจ 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามคุณภาพการศึกษาและตามมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เต็มศักยภาพ 

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อตอบสนองต่อความ
แตกต่างระว่างบุคคลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 
 4. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
 5. ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน สร้างภาคีเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลาง 
การเรียนรู้ของชุมชน 
 

เป้าประสงค ์
1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและตามมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่

สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ใส่ใจสิ ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และดำรงชีวิตตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ครู บุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม พัฒนาให้มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ จัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
อย่างเต็มตามศักยภาพ 

3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา สื ่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อตอบสนองต่อ  
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและความแตกต่างของผู้เรียน ชุมชน และสังคม ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล 

4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาสถานศึกษาให้เป็น 
แหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

5. โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

6. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 ในการพัฒนาผู ้เร ียนตามหลักสูตรโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  2566  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) มุ่งเน้นพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ดังนี ้ 

 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
 หลักสูตรโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2566 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้  
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสารมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา 
ถ่ายทอดความคิด ความรู ้ความเข้าใจ ความรู ้สึก และทัศนะของตนเองเพื ่อแลกเปลี ่ยนข้อมูลข่าวสารและ  
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมรวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหา  
ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม  
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง  
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ ความรู้หรือสารสนเทศ  
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม  
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพื ้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ  
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันใน  สังคมด้วยการ
สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง เหมาะสม การปรับตัว
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรม ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อื่น  
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ  
และมี ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื ่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู ้ การสื ่อ สาร  
การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 หลักสูตรโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2566 ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ดังนี ้ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  2. ซื่อสัตย์สุจริต  
 3. มีวินัย  4. ใฝ่เรียนรู้  
 5. อยู่อย่างพอเพียง  6. มุ่งมั่นในการทำงาน  
 7. รักความเป็นไทย  8. มีจิตสาธารณะ  
 9. เป็นเลิศวิชาการ  10. สื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา  
 11. ล้ำหน้าทางความคิด  12. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  
 13. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  
 

มาตรฐานการเรียนรู้  
 การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา  หลักสูตร
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2566 ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) จึงกำหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ ดังนี ้ 
 1. ภาษาไทย  2. คณิตศาสตร ์ 
 3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 5. สุขศึกษาและพลศึกษา  6. ศิลปะ  
 7. การงานอาชีพ  8. ภาษาต่างประเทศ  
 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพ  
ผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์เมื่อจบ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู ้ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษา 
ทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร  
รวมทั้ง เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายใน
และการ ประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ 
ระบบการ ตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้ มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรู้กำหนดเพียงใด 
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ตัวชี้วัด  
 ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ซึ่งสะท้อนถึง  
มาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม นำไปใช้ ในการกำหนดเนื้อหา จัดทำหน่วย  
การเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน  
 1. ตัวช ี ้ว ัดช ั ้นปี เป ็นเป้าหมายในการพัฒนาผู ้ เร ียนแต่ละชั ้นป ีในระดับการศึกษาภาคบังคับ   
(ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3)  
 2. ตัวชี้วัดช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) 
หลักสูตรได้มีการกำหนดรหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อความเข้าใจและให้สื่อสารตรงกัน ดังนี ้
 
ต 2.2 ม.4-6/3  
  ม.4-6/3  ตัวชี้วัดช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อที่ 3  
  2.2  สาระที่ 2 มาตรฐานข้อที่ 2  
  ต  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
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สาระการเรียนรู้  
 สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ซึ่งกำหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำเป็นต้องเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ดังนี้ 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

อ 

องค์ความรู้ ทักษะสำคัญ 
และคุณลักษณะ 

ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

 ภาษาไทย : ความรู้ ทักษะและ  

ว ั ฒ น ธ ร ร ม  ก า ร ใ ช ้ ภ า ษ า  
เพื ่อการสื ่อสาร ความชื ่นชม 
การเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย 
และภูมิใจในภาษาประจำชาต ิ

 

  คณิตศาสตร์ : การนำความรู้ ทักษะ 
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้
ในการแก้ปัญหา การดำเนินชีวิต และ
ศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดี
ต่อคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่าง
เป็นระบบและสร้างสรรค์ 

อ 

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  
การนำความรู้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ใการศึกษา ค้นคว้า
หาความรู้ และ แก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และ 
จิตวิทยาศาสตร ์
 

 

  ภาษาต่างประเทศ :  
ความรู ้ทักษะ เจตคติ  
และวัฒนธรรม การใช้
ภาษาต่างประเทศ 
ในการสื่อสาร การแสวงหาความรู ้
และการประกอบอาชีพ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม :  
การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคม
โลก อย่างสันติสุข การเป็นพลเมืองดี 
ศรัทธาใน หลักธรรม ของศาสนา การ
เห ็นค ุณค ่ าของทร ัพยากร  และ
สิ่งแวดล้อม ความรักชาติ และภูมิใจใน
ความเป็นไทย 

อ 
 

อ 

สุขศึกษาและพลศึกษา :  
ความรู ้ทักษะ และเจตคติในการ 
สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยของตนเอง
และผู ้อ ื ่น การป้องกันและปฏิบัต ิต่อ 
สิ่งต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอย่างถูกวิธี
และทักษะในการดำเนินชีวิต 

การงานอาชีพ : ความรู้ ทักษะและ
เจตคติในการทำงาน การจัดการ  
การดำรงชีว ิต การประกอบอาชีพ 
และการใช้เทคโนโลยี อ 

ศิลปะ : ความรู้และทักษะในการคิด
ริเริ ่ม จินตนาการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะ สุนทร ียภาพและการเห็น 
คุณค่าทางศิลปะ 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติศาสน์กษัตริย ์          2. ซื่อสัตย์สุจริต  
3. มีวินัย             4. ใฝ่เรียนรู ้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง            6. มุ่งมั่นในการทำงาน  
7. รักความเป็นไทย            8. มีจิตสาธารณะ  
9. เป็นเลิศวิชาการ           10. สื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา  
11. ล้ำหน้าทางความคิด        12. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  
              13. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร  
2. ความสามารถในการคิด  
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

วิสัยทัศน ์
 หลักสูตรโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2566 มุ่งมั่นพัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
นิสัย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีองค์ความรู้ที่สำคัญ มีทักษะการเรียนรู้ และการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ยึดมั่นใน
เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ความเป็นมัธยมวัดหนองจอก คือ เป็นผู้มีวินัย 

เป้าประสงค ์
 1. ผู ้เร ียนเป็นคนดี มีวินัย เป็นพลเมืองที ่ดีและมีคุณภาพของสังคม ประเทศและของโลก สามารถปรับตัว   
และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างรู้เท่าทัน  
 2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ  
มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ที่ตอบสนองตามศักยภาพ และความถนัดความสนใจ  
 3. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย  
 4. ผู้เรียนมีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ  ปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 5. ผู ้ เร ียนมีจ ิตสำนึกในการอนุร ักษ ์วัฒนธรรมและภูม ิป ัญญาไทย การอนุร ักษ ์และพัฒนาสิ ่งแวดล้อม  
มีจิตสาธารณะ ที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสรรค์ สิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

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

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  1. กิจกรรมแนะแนว  

  2. กิจกรรมนักเรียน  

  3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ 
 

คุณภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  
 หลักสูตรโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2566 ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) กำหนดมาตรฐาน การเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 41 สาระ (สาระเพิ่มเติม 8 สาระ) จำนวน 57 มาตรฐาน ดังนี ้ 
 

ภาษาไทย  
สาระที่ 1 การอ่าน  
มาตรฐาน ท 1.1   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และความคิดเพื ่อนำไปใช้ต ัดสินใจ แก้ป ัญหา   
   ในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน  
สาระที่ 2 การเขียน  
มาตรฐาน ท 2.1   ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื ่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื ่องราว  
   ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า อย่างม ี
   ประสิทธิภาพ  
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด  
มาตรฐาน ท 3.1   สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกใน 
   โอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์  
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย  
มาตรฐาน ท 4.1   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง  
   ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาต ิ 
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  
มาตรฐาน ท 5.1   เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่าง เห็นคุณค่า 
   และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  
 

คณิตศาสตร์  
สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต  
มาตรฐาน ค 1.1   เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของ จำนวน 
   ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้  
มาตรฐาน ค 1.2   เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช้  
มาตรฐาน ค 1.3   ใช้นิพจน์สมการและอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่กำหนดให้  
สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต  
มาตรฐาน ค 2.1   เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด  และนำไปใช้ 
มาตรฐาน ค 2.2   เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง รูป 
   เรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช ้
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สาระที่ 3 สถิตแิละความน่าจะเป็น  
มาตรฐาน ค 3.1   เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา  
มาตรฐาน ค 3.2   เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนำไปใช้  
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
มาตรฐาน ว 1.1   เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิต กับสิ่งมีชีวิต  
 และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอด 
 พลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของ ประชากร ปัญหาและ 
 ผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทาง ในการอนุรักษ ์
 ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้  ไปใช้ประโยชน์ 
มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า และออก จาก 
 เซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และ มนุษย์ที่ 
 ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที ่
 ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 
มาตรฐาน ว 1.3  เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สาร 
 พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย ทาง 
 ชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ  
มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร กับ 
 โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการ เปลี่ยนแปลง 
 สถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิด ปฏิกิริยาเคม ี 
มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะ การ 
 เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 
มาตรฐาน ว 2.3  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ 
 ระหว่าง สสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ 
 ที่เกี่ยวข้องกับ เสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 
สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ  
มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี  
 ดาวฤกษ์และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต  
 และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ  
มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง ภายใน 
 โลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้า อากาศ และ 
 ภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
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สาระที่ 4 เทคโนโลยี  
มาตรฐาน ว 4.1   เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลีย่นแปลง อย่าง 
   รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อ 
   แก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบ เชิง 
   วิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยอีย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม  
   และสิ่งแวดล้อม  
มาตรฐาน ว 4.2   เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น ขั้นตอน และ 
   เป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน และการ 
   แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม  
 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
มาตรฐาน ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา ที่ 
   ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ 
   ร่วมกันอย่างสันติสุข  
มาตรฐาน ส 1.2   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา หรือ 
   ศาสนาที่ตนนับถือ  
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม  
มาตรฐาน ส 2.1   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรง รักษา 
   ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลก อย่างสันติสุข  
มาตรฐาน ส 2.2   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษา ไว้ซึ่ง 
   การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์  
มาตรฐาน ส 3.1   เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช ้ทรัพยากร 
   ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของ เศรษฐกิจ 
   พอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส 3.2   เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความ  
   จำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก  
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์  
มาตรฐาน ส 4.1   เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช ้ 
   วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ  
มาตรฐาน ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการ  
   เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ วิเคราะห ์
   ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
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มาตรฐาน ส 4.3   เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และ 
   ธำรงความเป็นไทย  
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์  
มาตรฐาน ส 5.1   เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล ต่อกันและ  
   กันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา วิเคราะห์  
   สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
มาตรฐาน ส 5.2   เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด การ 
   สร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ  
   สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 
สุขศึกษาและพลศึกษา  
สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  
มาตรฐาน พ 1.1   เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ์ 
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว  
มาตรฐาน พ 2.1   เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต  
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล  
มาตรฐาน พ 3.1   เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
มาตรฐาน พ 3.2   รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่าง สม่ำเสมอ  
   มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมใน 
   สุนทรียภาพของการกีฬา  
สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค  
มาตรฐาน พ 4.1   เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค  
   และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพือ่สุขภาพ  
สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต  
มาตรฐาน พ 5.1   ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยาสารเสพ 
   ติด และความรุนแรง  
 

ศิลปะ  
สาระที่ 1 ทัศนศิลป์  
มาตรฐาน ศ 1.1   สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์  
   วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม  
   และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
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มาตรฐาน ศ 1.2   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน  
   ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
สาระที่ 2 ดนตรี  
มาตรฐาน ศ 2.1   เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า ดนตรี  
   ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน  
   ชีวิตประจำวัน  
มาตรฐาน ศ 2.2   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ ดนตรีที่ 
   เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล  
สาระที่ 3 นาฏศิลป์  
มาตรฐาน ศ 3.1   เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า  
   นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน  
   ชีวิตประจำวัน  
มาตรฐาน ศ 3.2   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ  
   นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล  

 
การงานอาชีพ  
สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว  
มาตรฐาน ง 1.1   เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ  
   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู ้
   มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช ้พลังงาน ทรัพยากร  
   และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว  
สาระที่ 2 การอาชีพ  
มาตรฐาน ง 2.1   เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้เทคโนโลยีเพื่อ  
   พัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  
 

ภาษาต่างประเทศ  
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร  
มาตรฐาน ต 1.1   เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่าง  
   มีเหตุผล  
มาตรฐาน ต 1.2   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ  
   ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ  
มาตรฐาน ต 1.3   นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการ พูด 
   และการเขียน  
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สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม  
มาตรฐาน ต 2.1   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนไปใช้ได้ อย่าง 
   เหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต 2.2   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
   กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
มาตรฐาน ต 3.1   ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐาน  
   ในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน  
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  
มาตรฐาน ต 4.1   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม  
มาตรฐาน ต 4.2   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ 
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก  
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็น  
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย 
ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่น  อย่างมี
ความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี ้ 
 1. กิจกรรมแนะแนว  
 เป็นกิจกรรมที ่ส่งเสริมและพัฒนาผู ้เรียนให้รู ้จักตนเอง รู ้ร ักษ์สิ ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ  
คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม  
นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู ้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองใน  
การมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  
 2. กิจกรรมนักเรียน  
 เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบการทำงาน  
ร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอื้ออาทร และ 
สมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเอง ใน
ทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เน้นการทำงาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและ ท้องถิ่น 
กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย  
  2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร  
  2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
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 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม  
ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
 

ระดับการศึกษา  
 หลักสูตรโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2566 ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) จัดระดับการศึกษาเป็น 2 ระดับ ดังนี ้ 
 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –3) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้น
ให้ ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิด  
วิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื ่อเป็น
เครื่องมือใน การเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความ
ภูมิใจในความเป็น ไทย ตลอดจนใช้เป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ  
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 –6) การศึกษาระดับนี้เน้นการเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะ เฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ มีทักษะ ในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ใน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถ
เป็นผู้น า และผู้ให้บริการ ชุมชนในด้านต่าง ๆ  
 

การจัดเวลาเรียน  
 หลักสูตรโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2566 ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ได้กำหนดกรอบโครงสร้าง เวลาเรียนขั้นต่ำ 
สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมได้ตาม ความพร้อม
และจุดเน้น โดยปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน ดังนี ้ 
 1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –3) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียนวัน
ละไม่ เกิน 6 ชั่วโมง คิดน้ำหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้ำหนักวิชา 
เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.)  
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียน วัน
ละไม่ น้อยกว่า 6 ชั่วโมง คิดนำ้หนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีค่านำ้หนัก
วิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
 หลักสูตรโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2566 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรงุ พุทธศักราช 2560) กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – 6 

• กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

 

     ภาษาไทย     
     คณิตศาสตร์     
     วิทยาศาสตร์     
     สังคมศึกษา ศาสนา 

       และวัฒนาธรรม 
o ประวัติศาสตร์ 
o ศาสนา ศีลธรรม 

และจริยธรรม 
o หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 

และการดำเนินชีวิตในสังคม 
o เศรษฐศาสตร์ 

o ภูมิศาสตร์ 

 
 
      ปรับเวลา 

      ตามความ 

      เหมาะสม 
     ประวัติศาสตร์ 

     40 (1 นก.) 

  
 
      ปรับเวลา 

      ตามความ 

      เหมาะสม 
     ประวัติศาสตร์ 

     40 (1 นก.) 
 

 
 
      ปรับเวลา 

      ตามความ 

      เหมาะสม 
     ประวัติศาสตร์ 

     40 (1 นก.) 
 

       
 

       ปรับเวลา 

       ตามความ 

       เหมาะสม 

       ประวัติศาสตร์ 
       80 (2 นก.) 

     สุขศึกษาและพลศึกษา     
     ศลิปะ     
     การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

    

     ภาษาต่างประเทศ     
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
1,640 

(41 นก.) 

• รายวิชาและกิจกรรม 
ที่โรงเรียนจัดเพิ่มเติม  
ตามความพร้อมและจุดเน้น 

ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณะประโยชน์ 

รวม 3 ปี 45 ชั่วโมง รวม 3 ปี 60 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต 
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การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  
การจัดการศึกษาบางประเภทสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  เช่น  การศึกษาเฉพาะทาง  การศึกษาสำหรับ

ผู้มีความสามารถพิเศษ  การศึกษาทางเลือก  การศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส  การศึกษาตามอัธยาศัย  สามารถนำ
หลักสูตรโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2566 ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพและบริบท
ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  
 

การจัดการเรียนรู้  
การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ  หลักสูตรโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2566 ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2560) เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนเป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน  

ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร ผู้สอนพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้  
จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมทั้งปลูกฝัง  
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ  อันเป็นสมรรถนะสำคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  

1. หลักการจดัการเรียนรู้  
    การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้  สมรรถนะสำคัญ  และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยยึดหลักว่าผู้เรียนมี
ความสำคัญที่สุด  เชื ่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้  ยึดประโยชน์ที ่เกิดกับผู ้เร ียน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน  สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  คำนึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้ และคุณธรรม  

2. กระบวนการเรียนรู้  
    การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเป็น

เครื ่องมือที ่จะนำพาตนเองไปสู ่เป้าหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู ้ที ่จำเป็นสำหรับผู ้เรียน  อาทิ  
กระบวนการเรียนรู ้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู ้  กระบวนการคิด  กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  กระบวนการปฏิบัติ            
ลง มือทำจร ิง  กระบวนการจ ัดการ  กระบวนการว ิจ ัย  กระบวนการเร ียนร ู ้การเร ียนร ู ้ของตนเอง  
กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 
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กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู ้เรียนควรได้รับการฝึกฝน  พัฒนา เพราะจะ

สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร  ดังนั้น ผู้สอนจึงจำเป็นต้องศึกษาทำความ
เข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ  เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างม ีประสิทธิภาพ  

3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้  
    ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2566 ตามหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ให้เข้าใจถึงมาตรฐานการ
เรียนรู้  ตัวชี้วัด  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน  แล้วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/แหล่งเรียนรู้   
การวัดและประเมินผล  เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด  

4. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน  
    การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก  

ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2566 ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2560)  ทั้งผู้สอนและผู้เรียนควรมีบทบาท  ดังนี้  

4.1 บทบาทของผู้สอน  
1) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่          

ท้าทายความสามารถของผู้เรียน  
2) กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการที่เป็น  

ความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
3) ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ

ทางสมอง เพื่อนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  
4) จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู ้ 
5) จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสม

มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
6) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและ

ระดับพัฒนาการของผู้เรียน  
7) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนของตนเอง  
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4.2 บทบาทของผู้เรียน  
1) กำหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง  
2) เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ตั้งคำถาม คิดหา

คำตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ  
3) ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
4) มีปฏิสัมพันธ์ ทำงาน ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู  
5) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 

สื่อการเรียนรู้  
สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้ เรียนเข้าถึงความรู้  

ทักษะ  กระบวนการ  และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สื ่อการเรียนรู้มี
หลากหลายประเภท  ทั้งสื่อธรรมชาติ  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อเทคโนโลยี  และเครือข่าย  การเรียนรู้ต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น  
การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ  และลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน  

การจัดหาสื่อการเรียนรู้  ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง  หรือปรับปรุงเลือกใช้อย่างมี  
คุณภาพจากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพื่อนำมาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมและสื่อสารให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  โดยโรงเรียนจัดให้มีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  โรงเรียน  
เขตพ้ืนที่การศึกษา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ควรดำเนินการดังนี ้ 

1. จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้
ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก  

2. จัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรู้สำหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ให้ผู้สอน รวมทั้งจัดหา
สิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู ้ 

3. เลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ 
ธรรมชาตขิองสาระการเรียนรู้และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน  

4. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ  
5. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
6. จัดให้มีการกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใช้สื่อการเรียนรู้เป็น

ระยะ ๆ และสม่ำเสมอ 
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ในการจัดทำ  การเลือกใช้  และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในโรงเรียนควรคำนึงถึงหลักการ

สำคัญของสื่อการเรียนรู้  เช่น  ความสอดคล้องกับหลักสูตร  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู ้  การจัดประสบการณ์ให้ผู ้เรียน  เนื ้อหามีความถูกต้องและทั นสมัย  ไม่กระทบความมั่นคงของชาติ   
ไม่ขัดต่อศีลธรรม  มีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง  รูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่าย และน่าสนใจ  
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการคือการประเมินเพื่อ

พัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  ให้ประสบผลสำเร็จนั้น  
ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้  สะท้อนสมรรถนะ
สำคัญ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุก
ระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และระดับชาติ  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่
แสดงพัฒนาการ  ความก้าวหน้า  และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ  

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ  ได้แก่  ระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา   
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และระดับชาต ิ มีรายละเอียด ดังนี้  

1. การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอน
ดำเนินการเป็นปกติและสม่ำเสมอ  ในการจัดการเรียนการสอน  ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย  เช่น  
การซักถาม  การสังเกต  การตรวจการบ้าน  การประเมินโครงงาน  การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน  แฟ้มสะสม
งาน  การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ  โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง  เพ่ือนประเมิน
เพื่อน  ผู้ปกครองร่วมประเมิน  ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม  

การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า  ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้อันเป็นผล
มาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่  และมากน้อยเพียงใด  มีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและ
ส่งเสริมในด้านใด  นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย  ทั้งนี้  โดยสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด  

2. การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินที่สถานศึกษาดำเนินการเพื่อตัดสินผลการเรียนของ
ผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์   และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่  ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด  รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนของผู้เรียนใน
สถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ  ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ
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การปรับปรุงนโยบาย  หลักสูตร  โครงการ  หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการ รายงานผลการจัดการศึกษา
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผู้ปกครองและชุมชน  

3. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาตามภาระความรับผิดชอบ  สามารถดำเนินการโดยประเมินคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดทำและดำเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา  หรือด้วยความร่วมมือ
กับหน่วยงานต้นสังกัด  ในการดำเนินการจัดสอบ  นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูล  จากการ
ประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เข้ารับการประเมิน  ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพ การศึกษาใน
ระดับต่างๆ  เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ  

ข้อมูลการประเมินในระดับต่างๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวน  พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ  ปรับปรุง  แก้ไข 
ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จำแนกตาม
สภาพปัญหาและความต้องการ  ได้แก่  กลุ่มผู้เรียนทั่วไป  กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ   กลุ่มผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนต่ำ  กลุ ่มผู ้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม  กลุ ่มผู ้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน   
กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม  กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา  เป็นต้น  ข้อมูลจากการ
ประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที  เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้รับการ
พัฒนาและประสบความสำเร็จในการเรียน  

สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา  จะต้องจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที ่เป็นข้อกำหนด ของหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน  
1. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน  
    1.1 การตัดสินผลการเรียน  

ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น  ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก  และต้อง
เก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน  รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนา
จนเต็มตามศักยภาพ  

ระดับมัธยมศึกษา  
(1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ  
(2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑท์ี่สถานศึกษากำหนด  
(3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา  
(4) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา

กำหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
    การพิจารณาเลื่อนชั้นระดับมัธยมศึกษา  ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย  และสถานศึกษา

พิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้  ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้   
แต่หากผู ้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมาก  และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั ้นที่ สูงขึ้น  
สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้  ทั้งนี้ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  

    1.2 การให้ระดับผลการเรียน  
ระดับมัธยมศึกษา  ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา  ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผล  

การเรียนเป็น 8 ระดับ  
การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น  ให้ระดับผล  

การประเมินเป็น  ดีเย่ียม  ดี  และผ่าน   
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติ

กิจกรรม  และผลงานของผู ้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน   
และไม่ผ่าน  
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1.3 การรายงานผลการเรียน  
การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 

ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ ๆ  หรือ
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อน 
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู ้ 

2. เกณฑ์การจบการศึกษา  
    หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กำหนดเกณฑ์กลางสำหรับการจบ

การศึกษาเป็น  2  ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
    2.1 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

(1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด  

(2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต  

(3) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากำหนด  

(4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่  
สถานศึกษากำหนด  

(5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด  

    2.2 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 

41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด  
(2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต   โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 

หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยว่า 36 หน่วยกิต  
(3) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่

สถานศึกษากำหนด  
(4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่  

สถานศึกษากำหนด  
(5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่

สถานศึกษากำหนด 
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 สำหรับการจบการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  เช่น  การศึกษาเฉพาะทางการศึกษาสำหรับผู้มี  

ความสามารถพิเศษ  การศึกษาทางเลือก  การศึกษาสำหรับผู ้ด ้อยโอกาส  การศึกษาตามอัธยาศัยใ ห้ 
คณะกรรมการของสถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษา  และผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
ตามหลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  
 

เอกสารหลักฐานการศึกษา  
เอกสารหลักฐานการศึกษา  เป็นเอกสารสำคัญที่บันทึกผลการเรียน  ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ

พัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้ 
1. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  
    1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน  เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของผู้เรียนตาม

รายวิชา  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา  และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี้ให้
ผู ้เรียนเป็นรายบุคคล  เมื ่อผู ้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ(ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3) จบการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน          
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)  หรือเมื่อลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี  

    1.2 ประกาศนียบัตร เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้จบการศึกษาที่
สถานศึกษาให้ไว้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  

    1.3 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อและข้อมูล
ของผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) และผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6)  

2. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด  
    เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ  ผลการเรียนรู้  และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  

ผู้เรียน  เช่น  แบบรายงานประจำตัวนักเรียน  แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา  ระเบียนสะสม  ใบรับรอง
ผลการเรียน  และเอกสารอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของการนำเอกสารไปใช้  
 

การเทียบโอนผลการเรียน  
สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู ้เร ียนในกรณีต่างๆ ได้แก่  การย้ายสถานศึกษา   

การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา  การย้ายหลักสูตร  การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ  การศึกษาจาก 
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ต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ  นอกจากนี้  ยังสามารถเทียบโอนความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์จาก
แหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ  เช่น  สถานประกอบการ  สถาบันศาสนา  สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ  การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว   

การเทียบโอนผลการเรียนควรดำเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก  หรือต้นภาคเรียนแรกที่
สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน  ทั้งนี้  ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องใน  
สถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน  โดยสถานศึกษาที่รับผู้เรียนจากการเทียบโอนควรกำหนด 
รายวิชา/จำนวนหน่วยกิตที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม  

การพิจารณาการเทียบโอน  สามารถดำเนินการได้ ดังนี ้ 
1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่นๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถของผู้เรียน  
2. พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่าง  ๆ ทั้งภาคความรู้และ

ภาคปฏิบัติ  
3. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตาม 

ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ  
 

การบริหารจัดการหลักสูตร  
ในระบบการศึกษาที่มีการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรนั้น  

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ  ตั้งแต่ระดับชาติ  ระดับท้องถิ่น  จนถึงระดับสถานศึกษา  มีบทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบในการพัฒนา  สนับสนุน  ส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อให้การดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพสูงสุด  อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู ้ที ่กำหนดไว้ใน
ระดับชาติ  

ระดับท้องถิ่น  ได้แก่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัดอื่น ๆ  เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  เป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐานที่
กำหนดในระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักสูตรของ
สถานศึกษา  ส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จ  โดยมีภารกิจสำคัญ  
คือ  กำหนดเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับท้องถิ่นโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็น
ความต้องการในระดับชาติ  พัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับท้องถิ่น  รวมทั้ง
เพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา  การพัฒนาบุคลากร  สนับสนุน  ส่งเสริม  ติดตามผล  
ประเมินผล  วิเคราะห์  และรายงานผลคุณภาพของผู้เรียน  สถานศึกษามีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาการวางแผนและดำเนินการใช้หลักสูตร  การเพิ่มพูนคุณภาพ  การใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและ 
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พัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  จัดทำระเบียบการวัดและประเมินผลในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและรายละเอียดที่เขตพื้นที่
การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดอื่น ๆ ในระดับท้องถิ่นได้จัดทำเพ่ิมเติม  รวมทั้ง  สถานศึกษาสามารถเพิ่มเตมิ
ในส่วนที ่เกี ่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ ่น  และความต้องการของผู ้เร ียน   
โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน ร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา  2566 ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 

 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive English Program) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 6.0 240 รายวิชาพื้นฐาน 6.0 240 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40 

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 40 

ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 20 

ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 20 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 

ว31101 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 20 ว31102 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 20 

สาระเพิ่มเติม 11.0 440 สาระเพิ่มเติม 11.0 440 

ค31201 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 1 2.0 80 ค31202 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 2 2.0 80 

ค30201 เสริมทกัษะคณติศาสตร์ 1 1.0 40 ค30202 เสริมทกัษะคณติศาสตร์ 2 1.0 40 

ว30201 ฟิสิกส์ 1 2.0 80 ว31202 ฟิสิกส์ 2 2.0 80 

ว30221 เคมี 1 1.5 60 ว30222 เคมี 2 1.5 60 

ว30241 ชีววิทยา 1 1.5 60 ว30242 ชีววิทยา 2 1.5 60 

ว30246 เสริมทกัษะชีววทิยา 1 1.0 40 ว30226 เสริมทกัษะเคม ี1 1.0 40 

ว30281 วิทยาการคำนวณประยุกต์ 1 1.0 40 ว30282  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 2 1.0 40 
พ30201 ตะกร้อ 

0.5 20 
พ30202 ฟุตซอล 

0.5 20 
พ30208 นันทนาการ   พ30207 เปตอง 

อ30225 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 20 อ30226 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 0.5 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   70 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 
กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 

รวมทั้งสิ้น 17.0 750 รวมทั้งสิ้น 17.0 750 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา  2566 ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 

 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 6.0 240 รายวิชาพื้นฐาน 6.0 240 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40 

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 40 

ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 20 
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 
ว31101 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 20 ว31102 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 20 

สาระเพิ่มเติม 9.0 360 สาระเพิ่มเติม 9.0 360 

ว30201 ฟิสิกส์ 1 2.0 80 ว30202 ฟิสิกส์ 2 2.0 80 

ว30221 เคมี 1 1.5 60 ว30222 เคมี 2 1.5 60 
ว30241 ชีววิทยา 1 1.5 60 ว30242 ชีววิทยา 2 1.5 60 

ว30246 เสริมทกัษะชีววทิยา 1 1.0 40 ว30226 เสริมทกัษะเคม ี1 1.0 40 

ว30208 กลศาสตร ์ 1.0 40 ว30248 ชีววิทยาโมเลกุล 1.0 40 

ค30201 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 1 2.0 80 ค31202 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 2 2.0 80 
ว30281 วิทยาการคำนวณประยุกต์ 1 1.0 40 ว30282  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 2 1.0 40 

พ30201 ตะกร้อ 
0.5 20 

พ30202 ฟุตซอล 
0.5 20 

พ30208 นันทนาการ   พ30207 เปตอง 

อ30225 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 20 อ30226 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 0.5 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   70 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 

กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 

รวมทั้งสิ้น 15.0 670 รวมทั้งสิ้น 15.0 670 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 6.0 240 รายวิชาพื้นฐาน 6.0 240 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40 

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 40 

ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 20 

ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 20 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 

ว31101 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 20 ว31102 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 20 

สาระเพิ่มเติม 10.0 400 สาระเพิ่มเติม 10.0 400 

ค30201 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 1 2.0 80 ค31202 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 2 2.0 80 

ว30201 ฟิสิกส์ 1 2.0 80 ว30203 ฟิสิกส์ 2 2.0 80 

ว30221 เคมี 1 1.5 60 ว30222 เคมี 2 1.5 60 

ว30241 ชีววิทยา 1 1.5 60 ว30242 ชีววิทยา 2 1.5 60 

ว30281 วิทยาการคำนวณประยุกต์ 1 1.0 40 ว30282  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 2 1.0 40 

พ30201 ตะกร้อ 
0.5 20 

พ30202 ฟุตซอล 
0.5 20 

พ30208 นันทนาการ   พ30207 เปตอง 

อ30201 ภาษาอังกฤษฟงัพูด1 1.0 40 อ30202 ภาษาอังกฤษฟงัพูด2 1.0 40 

อ30225 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 20 อ30226 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 0.5 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   70 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 

กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 

รวมทั้งสิ้น 16.0 710 รวมทั้งสิ้น 16.0 710 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 รายวิชาพื้นฐาน 6.0 240 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40 

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 40 

ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 20 

ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 20 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 

ว31101 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 20 ว31102 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 20 

ว30101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 60         
สาระเพิ่มเติม 8.5 340 สาระเพิ่มเติม 8.5 340 

ค31201 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 1 2.0 80 ค31202 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 2 2.0 80 

ท30201 ประวัติวรรณคดี 1 1.0 40 ท30202 ประวัติวรรณคดี 2 1.0 40 
ว30281 วิทยาการคำนวณประยุกต์ 1 1.0 40 ว30282  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 2 1.0 40 
ส30201 จริยธรรมเพื่อพัฒนาสังคม 1 0.5 20 ส30206 จริยธรรมเพื่อพัฒนาสังคม 2 0.5 20 
พ30201 ตะกร้อ 

0.5 20 
พ30202 ฟุตซอล 

0.5 20 
พ30208 นันทนาการ   พ30207 เปตอง 

อ30207 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 1 1.0 40 อ30208 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 2 1.0 40 

อ30201 ภาษาอังกฤษฟงั พูด 1 1.0 40 อ30202 ภาษาอังกฤษฟงั พูด 2 1.0 40 

อ30213 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 1.0 40 อ30214 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 1.0 40 

อ30225 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 20 อ30226 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 0.5 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   70 
กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 
กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 
กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 

รวมทั้งสิ้น 16.0 710 รวมทั้งสิ้น 14.5 650 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 รายวิชาพื้นฐาน 6.0 240 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40 

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 40 

ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 20 

ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 20 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 

ว31101 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 20 ว31102 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 20 

ว30101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 60         

สาระเพิ่มเติม 8.5 340 สาระเพิ่มเติม 8.5 340 

ส30210 สังคมกับประชาธิปไตย 1.0 40 ส30218 ท้องถิ่นศึกษา 1 1.0 40 

ส30217 ภูมิปัญญาไทย 1.0 40 ส30208 กฎหมายใกล้ตัว 1.0 40 
ท30201 ประวัติวรรณคดี 1 1.0 40 ท30202 ประวัติวรรณคดี 2 1.0 40 

ว30281 วิทยาการคำนวณประยุกต์ 1 1.0 40 ว30282  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 2 1.0 40 

ส30201 จริยธรรมเพื่อพัฒนาสังคม 1 0.5 20 ส30206 จริยธรรมเพื่อพัฒนาสังคม 2 0.5 20 
พ30201 ตะกร้อ 

0.5 20 
พ30202 ฟุตซอล 

0.5 20 
พ30208 นันทนาการ   พ30207 เปตอง 
อ30207 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 1 1.0 40 อ30208 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 2 1.0 40 
อ30201 ภาษาอังกฤษฟงั พูด 1 1.0 40 อ30202 ภาษาอังกฤษฟงั พูด 2 1.0 40 
อ30213 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 1.0 40 อ30214 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 1.0 40 
อ30225 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 20 อ30226 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 0.5 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   70 
กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 
กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 
กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 

รวมทั้งสิ้น 16.0 710 รวมทั้งสิ้น 14.5 650 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

แผนการเรียนภาษาจีน (Intensive) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 รายวิชาพื้นฐาน 6.0 240 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40 

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 40 

ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 20 

ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 20 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 
ว31101 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 20 ว31102 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 20 

ว30101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 60         

สาระเพิ่มเติม 8.5 340 สาระเพิ่มเติม 8.5 340 

ท30201 ประวัติวรรณคดี 1 1.0 40 ท30202 ประวัติวรรณคดี 2 1.0 40 

ว30281 วิทยาการคำนวณประยุกต์ 1 1.0 40 ว30282  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 2 1.0 40 

ส30201 จริยธรรมเพื่อพัฒนาสังคม 1 0.5 20 ส30206 จริยธรรมเพื่อพัฒนาสังคม 2 0.5 20 

พ30201 ตะกร้อ 
0.5 20 

พ30202 ฟุตซอล 
0.5 20 

พ30208 นันทนาการ   พ30207 เปตอง 

จ30201 ภาษาจีนฟังระดบัพื้นฐาน 1 2.0 80 จ30202 ภาษาจีนฟังระดบัพื้นฐาน 2 2.0 80 

จ30209 HSK ระดับพื้นฐาน 1 2.0 80 จ30210 HSK ระดับพื้นฐาน 2 2.0 80 

จ30213 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1.0 40 จ30214 ศิลปวัฒนธรรมจีน 1.0 40 

อ30225 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 20 อ30226 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 0.5 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   70 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 
กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 

กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 

รวมทั้งสิ้น 16.0 710 รวมทั้งสิ้น 14.5 650 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

แผนการเรียนภาษาญ่ีปุ่น - ภาษาอังกฤษ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 รายวิชาพื้นฐาน 6.0 240 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 40 
ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 20 
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 

ว31101 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 20 ว31102 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 20 

ว30101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 60     

สาระเพิ่มเติม 8.5 340 สาระเพิ่มเติม 8.5 340 

ท30201 ประวัติวรรณคดี 1 1.0 40 ท30202 ประวัติวรรณคดี 2 1.0 40 

ว30281 วิทยาการคำนวณประยุกต์ 1 1.0 40 ว30282  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 2 1.0 40 
ส30201 จริยธรรมเพื่อพัฒนาสังคม 1 0.5 20 ส30206 จริยธรรมเพื่อพัฒนาสังคม 2 0.5 20 
พ30201 ตะกร้อ 

0.5 20 
พ30202 ฟุตซอล 

0.5 20 
พ30208 นันทนาการ   พ30207 เปตอง 
ญ30201 ภาษาญี่ปุ่น 1 2.0 80 ญ30202 ภาษาญี่ปุ่น 2 2.0 80 

ญ30207 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 1.0 40 ญ30208 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2 1.0 40 

ญ30213 ศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1 1.0 40 ญ30214 ศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2 1.0 40 

อ30207 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 1 1.0 40 อ30208 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 2 1.0 40 

อ30225 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 20 อ30226 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 0.5 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   70 
กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 
กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 
กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 

รวมทั้งสิ้น 16.0 710 รวมทั้งสิ้น 14.5 650 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 แผนการเรียนธุรกิจโรงแรม  

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 รายวิชาพื้นฐาน 6.0 240 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 40 
ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 20 
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 
ว31101 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 20 ว31102 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 20 

ว30101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 60     

สาระเพิ่มเติม 9.5 380 สาระเพิ่มเติม 9.5 380 

ว30281 วิทยาการคำนวณประยุกต์ 1 1.0 40 ว30282  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 2 1.0 40 
ส30201 จริยธรรมเพื่อพัฒนาสังคม 1 0.5 20 ส30206 จริยธรรมเพื่อพัฒนาสังคม 2 0.5 20 
พ30201 ตะกร้อ 

0.5 20 
พ30202 ฟุตซอล 

0.5 20 
พ30208 นันทนาการ   พ30207 เปตอง 

ง30203 งานแม่บ้านโรงแรม 1  2.0 80 ง30204 งานแม่บ้านโรงแรม 2 2.0 80 

ง30201 บริการงานจดัเล้ียง 1 2.0 80 ง30202 บริการงานจดัเล้ียง 2 2.0 80 

ง30226 การโรงแรม 1 1.0 40 ง30227 การโรงแรม 2 1.0 40 

อ30225 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 20 อ30226 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 0.5 20 

อ30215 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 1 1.0 40 อ30216 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 2 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   70 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 

กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 

รวมทั้งสิ้น 17.0 750 รวมทั้งสิ้น 15.5 690  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 แผนการเรียนค้าปลีก 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 รายวิชาพื้นฐาน 6.0 240 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 40 

ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 20 
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 
ว31101 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 20 ว31102 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 20 

ว30101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 60         
สาระเพิ่มเติม 9.5 380 สาระเพิ่มเติม 9.5 380 

ว30281 วิทยาการคำนวณประยุกต์ 1 1.0 40 ว30282  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 2 1.0 40 

ส30201 จริยธรรมเพื่อพัฒนาสังคม 1 0.5 20 ส30206 จริยธรรมเพื่อพัฒนาสังคม 2 0.5 20 
พ30201 ตะกร้อ 

0.5 20 
พ30202 ฟุตซอล 

0.5 20 
พ30208 นันทนาการ   พ30207 เปตอง 
ง30211 ธุรกจิค้าปลีก 1 2.0 80 ง30212 ธุรกจิค้าปลีก 2 2.0 80 

ง30219 การขายเบื้องตน้ 1 2.0 80 ง30220 การขายเบื้องตน้ 2 2.0 80 

ง30222 ความรู้เกีย่วกับงานอาชีพ 1.0 40 ง30217 การบัญชีเบื้องตน้ 1 1.0 40 

อ30225 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 20 อ30226 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 0.5 20 

อ30215 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 1 1.0 40 อ30216 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 2 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   70 
กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 
กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 

กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 

รวมทั้งสิ้น 17.0 750 รวมทั้งสิ้น 15.5 690 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 แผนการเรียนอุตสาหกรรม 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 รายวิชาพื้นฐาน 6.0 240 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40 

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 40 

ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 20 

ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 20 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 

ว31101 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 20 ว31102 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 20 

ว30101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 60         

สาระเพิ่มเติม 9.0 360 สาระเพิ่มเติม 8.0 320 

ว30281 วิทยาการคำนวณประยุกต์ 1 1.0 40 ว30282  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 2 1.0 40 

ง30236 เขียนแบบเทคนิค  3.0 120 ง30238 งานวัสดุเหลือใช้  3.0 120 

ง30237 งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 3.0 120 ง30239 งานเช่ือมไฟฟ้า  
3.0 120 

อ30225 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 20 ง30246  งานวัดละเอียด  
ง30224 ธุรกจิและการเป็นผู้ประกอบการ 1.0 40 อ30226 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 0.5 20 
พ30201 ตะกร้อ 

0.5 20 
พ30202 ฟุตซอล 

0.5 20 
พ30208 นันทนาการ   พ30207 เปตอง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   70 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 

กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 

รวมทั้งสิ้น 16.5 730 รวมทั้งสิ้น 14.0 630 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา  2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์(Intensive English Program) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 
รายวิชาพื้นฐาน 6.0 240 รายวิชาพื้นฐาน 6.0 240 

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 40 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 40 

ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 20 

ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 20 

ง32101 การงานอาชีพ 1 0.5 20 ง32102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 40 

สาระเพิ่มเติม 12.0 480 สาระเพิ่มเติม 12.0 480 

ค32201 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 3 2.0 80 ค32202 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 4 2.0 80 

ค30203 เสริมทกัษะคณติศาสตร์ 3 1.0 40 ค30204 เสริมทกัษะคณติศาสตร์ 4 1.0 40 
ว30203 ฟิสิกส์ 3 2.0 80 ว30204 ฟิสิกส์ 4 2.0 80 

ว30223 เคมี 3 1.5 60 ว30224 เคมี 4 1.5 60 

ว30243 ชีววิทยา 3 1.5 60 ว30244 ชีววิทยา 4 1.5 60 

ว30206 เสริมทกัษะฟิสกิส์ 1 1.0 40 ว30247 เสริมทกัษะชีววทิยา 2 1.0 40 
พ30203 วอลเลย์บอล  

0.5 20 
พ30204 แบดมินตัน 

0.5 20 
พ30210 กอล์ฟ  พ30211 กีฬาไทยและกีฬาสากล                

อ30227 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 0.5 20 อ30228 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 0.5 20 

I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS) 1.0 40 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS) 1.0 40 
ว30283  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 3 1.0 40 ว30284  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 4 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   70 
กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 
กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 
กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 

รวมทั้งสิ้น 18.0 790 รวมทั้งสิ้น 18.0 790 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์(Gifted) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 6.0 240 รายวิชาพื้นฐาน 6.0 240 

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 40 

ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 40 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 40 

ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 20 
ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 1 0.5 20 ง32102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 40 

สาระเพิ่มเติม 12.0 480 สาระเพิ่มเติม 12.0 480 

ค32201 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 3 2.0 80 ค32202 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 4 2.0 80 

ว30203 ฟิสิกส์ 3 2.0 80 ว30204 ฟิสิกส์ 4 2.0 80 

ว30223 เคมี 3 1.5 60 ว30224 เคมี 4 1.5 60 

ว30243 ชีววิทยา 3 1.5 60 ว30244 ชีววิทยา 4 1.5 60 

ว30206 เสริมทกัษะฟิสกิส์ 1 1.0 40 ว30247 เสริมทกัษะชีววทิยา 2 1.0 40 
ว30249 พฤกษศาสตร ์ 1.0 40 ว30228 เคมีอินทรีย์และอนินทรยี์ 1.0 40 
พ30203 วอลเลย์บอล  

0.5 20 
พ30204 แบดมินตัน 

0.5 20 
พ30210 กอล์ฟ  พ30211 กีฬาไทยและกีฬาสากล                

อ30227 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 0.5 20 อ30228 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 0.5 20 

I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS) 1.0 40 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS) 1.0 40 

ว30283  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 3 1.0 40 ว30284  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 4 1.0 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   70 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 
กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 
กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 

รวมทั้งสิ้น 18.0 790 รวมทั้งสิ้น 18.0 790 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา  2566 ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 

 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 6.0 240 รายวิชาพื้นฐาน 6.0 240 

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 40 

ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 40 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 40 

ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 20 

ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 20 

ง32101 การงานอาชีพ 1 0.5 20 ง32102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 40 

สาระเพิ่มเติม 11.0 440 สาระเพิ่มเติม 11.0 440 

ค32201 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 3 2.0 80 ค32202 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 4 2.0 80 

ว30203 ฟิสิกส์ 3 2.0 80 ว30204 ฟิสิกส์ 4 2.0 80 

ว30223 เคมี 3 1.5 60 ว30224 เคมี 4 1.5 60 

ว30243 ชีววิทยา 3 1.5 60 ว30244 ชีววิทยา 4 1.5 60 

พ30203 วอลเลย์บอล  
0.5 20 

พ30204 แบดมินตัน 
0.5 20 

พ30210 กอล์ฟ  พ30211 กีฬาไทยและกีฬาสากล                

อ30203 ภาษาอังกฤษฟงั พูด 3 1.0 40 อ30204 ภาษาอังกฤษฟงั พูด 4 1.0 40 

อ30227 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 0.5 20 อ30228 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 0.5 20 

I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS) 1.0 40 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS) 1.0 40 

ว30283  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 3 1.0 40 ว30284  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 4 1.0 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   70 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 
กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 
กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 

รวมทั้งสิ้น 17.0 750 รวมทั้งสิ้น 17.0 750 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 40 

ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 40 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 40 

ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 20 
ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 20 

ง30101 การงานอาชีพ 1 0.5 20 ง30102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 40 

ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1.5 60 ว30103 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 9.5 380 สาระเพิ่มเติม 9.5 380 
ท30203 การเขียน 1 1.0 40 ท30204 การเขียน 2 1.0 40 

ค32201 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 3 2.0 80 ค32202 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 4 2.0 80 

อ30203 ภาษาอังกฤษฟงั พูด 3 1.0 40 อ30204 ภาษาอังกฤษฟงั พูด 4 1.0 40 

อ30209 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 3 1.0 40 อ30210 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 4 1.0 40 
อ30217 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 1.0 40 อ30218 ภาษาอังกฤษโครงงาน 2 1.0 40 

อ30227 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 0.5 20 อ30228 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 0.5 20 

ส30203 จริยธรรมเพื่อพัฒนาสังคม 3 0.5 20 ส30204 จริยธรรมเพื่อพัฒนาสังคม 4 0.5 20 

ว30283  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 3 1.0 40 ว30284  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 4 1.0 40 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS) 1.0 40 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS) 1.0 40 
พ30203 วอลเลย์บอล  

0.5 20 
พ30204 แบดมินตัน 

0.5 20 
พ30210 กอล์ฟ  พ30211 กีฬาไทยและกีฬาสากล                

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   70 
กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 
กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 
กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 

รวมทั้งสิ้น 17.0 750 รวมทั้งสิ้น 17.0 750 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 40 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 40 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 20 
ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 20 
ง30101 การงานอาชีพ 1 0.5 20 ง30102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 40 

ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1.5 60 ว30103 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 9.5 380 สาระเพิ่มเติม 9.5 380 
ท20203 การเขียน 1 1.0 40 ท20204 การเขียน 2 1.0 40 
ส30203 จริยธรรมเพื่อพัฒนาสังคม 3 0.5 20 ส30204 จริยธรรมเพื่อพัฒนาสังคม 4 0.5 20 
ส30212 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1.0 40 ส30215 ประวัติศาสตร์ศลิปะ 1.0 40 
ส30219 อาเซียนศึกษา 1.0 40 ส30216 ภูมิศาสตร์การทอ่งเที่ยว 1.0 40 
อ30203 ภาษาอังกฤษฟงั พูด 3 1.0 40 อ30204 ภาษาอังกฤษฟงั พูด 4 1.0 40 
อ30209 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 3 1.0 40 อ30210 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 4 1.0 40 
อ30217 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 1.0 40 อ30218 ภาษาอังกฤษโครงงาน 2 1.0 40 
อ30227 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 0.5 20 อ30228 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 0.5 20 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS) 1.0 40 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS) 1.0 40 
พ30203 วอลเลย์บอล  

0.5 20 
พ30204 แบดมินตัน 

0.5 20 
พ30210 กอล์ฟ  พ30211 กีฬาไทยและกีฬาสากล                
ว30283  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 3 1.0 40 ว30284  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 4 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   70 
กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 กิจกรรมลกูเสือ เนตรนารี   20 

กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 

รวมทั้งสิ้น 17.0 750 รวมทั้งสิ้น 17.0 750 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 แผนการเรียนภาษาจีน (Intensive) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 40 

ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 40 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 40 

ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 20 

ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 20 

ง30101 การงานอาชีพ 1 0.5 20 ง30102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 40 

ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1.5 60 ว30103 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 9.5 380 สาระเพิ่มเติม 9.5 380 

ท20203 การเขียน 1 1.0 40 ท20204 การเขียน 2 1.0 40 

ส30203 จริยธรรมเพื่อพัฒนาสังคม 3 0.5 20 ส30204 จริยธรรมเพื่อพัฒนาสังคม 4 0.5 20 
จ30227 ภาษาจีนระดับต้น 1 2.0 80 จ30228 ภาษาจีนระดับต้น 2 2.0 80 

จ30239 HSK ระดับ 1 2.0 80 จ30240 HSK ระดับ 2 2.0 80 

จ30245 ภาษาจีนในชีวติประจำวัน 1.0 40 จ30246 การพูดภาษาจนีในชุมชน 1.0 40 

อ30227 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 0.5 20 อ30228 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 0.5 20 
I30201 การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู้ (IS) 1.0 40 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS) 1.0 40 

ว30283  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 3 1.0 40 ว30284  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 4 1.0 40 

พ30203 วอลเลย์บอล  
0.5 20 

พ30204 แบดมินตัน 
0.5 20 

พ30210 กอล์ฟ  พ30211 กีฬาไทยและกีฬาสากล                
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   70 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 
กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 
กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 

รวมทั้งสิ้น 17.0 750 รวมทั้งสิ้น 17.0 750 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 แผนการเรียนภาษาญ่ีปุ่น - ภาษาอังกฤษ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 
รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 40 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 40 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 20 

ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 20 
ง30101 การงานอาชีพ 1 0.5 20 ง30102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 40 
ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1.5 60 ว30103 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 9.5 380 สาระเพิ่มเติม 9.5 380 
ท20203 การเขียน 1 1.0 40 ท20204 การเขียน 2 1.0 40 
ส30203 จริยธรรมเพื่อพัฒนาสังคม 3 0.5 20 ส30204 จริยธรรมเพื่อพัฒนาสังคม 4 0.5 20 
ญ30203 ภาษาญี่ปุ่น 3 2.0 80 ญ30204 ภาษาญี่ปุ่น 4 2.0 80 
ญ30209 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3 1.0 40 ญ30210 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 4 1.0 40 
 ญ30217 ศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3 1.0 40 ญ30218 ศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 4 1.0 40 

อ30209 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 3 1.0 40 อ30210 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 4 1.0 40 

อ30227 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 0.5 20 อ30228 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 0.5 20 

I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS) 1.0 40 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS) 1.0 40 

พ30203 วอลเลย์บอล  
0.5 20 

พ30204 แบดมินตัน 
0.5 20 

พ30210 กอล์ฟ  พ30211 กีฬาไทยและกีฬาสากล                

ว30283  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 3 1.0 40 ว30284  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 4 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   70 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 
กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 

กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 

รวมทั้งสิ้น 17.0 750 รวมทั้งสิ้น 17.0 750 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 แผนการเรียนธุรกิจโรงแรม 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 
รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 40 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 40 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 20 
ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 20 
ง30101 การงานอาชีพ 1 0.5 20 ง30102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 40 
ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1.5 60 ว30103 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 9.5 380 สาระเพิ่มเติม 10.5 420 

ง30205 เบเกอรี 1 2.0 80 ง30206 เบเกอรี 2 2.0 80 
ส30203 จริยธรรมเพื่อพัฒนาสังคม 3 0.5 20 ส30204 จริยธรรมเพื่อพัฒนาสังคม 4 0.5 20 
ง30228 การท่องเที่ยว 1.0 40 ง30229 ยุวมัคคุเทศน ์ 1.0 80 

ง30207 
งานบรกิารอาหารและเครื่องดืม่ใน
โรงแรม 1 

2.0 80 ง30208 
งานบรกิารอาหารและเครื่องดืม่
ในโรงแรม 2 

2.0 80 

อ30227 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 0.5 20 อ30228 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 0.5 20 

อ30219 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 1.0 40 อ30220 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2 1.0 40 
ว30283  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 3 1.0 40 ว30284  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 4 1.0 40 
พ30203 วอลเลย์บอล  

0.5 20 
พ30204 แบดมินตัน 

0.5 20 
พ30210 กอล์ฟ  พ30211 กีฬาไทยและกีฬาสากล                

I30201 
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ (IS) 

1.0 40 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS) 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   70 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 

กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 

รวมทั้งสิ้น 17.0 750 รวมทั้งสิ้น 18.0 790 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 แผนการเรียนค้าปลีก 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 
รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 40 

ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 40 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 40 

ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 20 

ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 20 

ง30101 การงานอาชีพ 1 0.5 20 ง30102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 40 

ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1.5 60 ว30103 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 9.5 380 สาระเพิ่มเติม 10.5 420 
ส30203 จริยธรรมเพื่อพัฒนาสังคม 3 0.5 20 ส30204 จริยธรรมเพื่อพัฒนาสังคม 4 0.5 20 
ง30213 ธุรกจิค้าปลีก 3 2.0 80 ง30214 ธุรกจิค้าปลีก 4 2.0 80 
ง30218 การบัญชีเบื้องตน้ 2 2.0 80 ง30224 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพือ่งานอาชีพ 1.0 80 

ง30223 การเป็นผู้ประกอบการ 1.0 40 ง30225 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2.0 80 

อ30227 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 0.5 20 อ30228 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 0.5 20 
อ30219 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 1.0 40 อ30220 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2 1.0 40 
ว30283  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 3 1.0 40 ว30284  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 4 1.0 40 
พ30203 วอลเลย์บอล  

0.5 20 
พ30204 แบดมินตัน 

0.5 20 
พ30210 กอล์ฟ  พ30211 กีฬาไทยและกีฬาสากล                

I30201 
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ (IS) 

1.0 40 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS) 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   70 
กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 
กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 
กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 

รวมทั้งสิ้น 17.0 750 รวมทั้งสิ้น  18.0 790 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 แผนการเรียนอุตสาหกรรม 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 40 

ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 40 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 40 

ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 20 

ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 20 

ง30101 การงานอาชีพ 1 0.5 20 ง30102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 40 

ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1.5 60 ว30103 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 9.0 360 สาระเพิ่มเติม 9.0 360 

ง30240 งานไม้เฟอร์นิเจอร์  3.0 120 ง30242 งานสิ่งประดษิฐจ์ากโลหะ 2  3.0 120 

ง30241 งานสิ่งประดษิฐจ์ากโลหะ 1  
3.0 120 

ง30243 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า  
3.0 120 

ง30249 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น  ง30250 งานบำรงุรกัษาเครื่องยนต์เล็ก  

อ30227 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 0.5 20 อ30228 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 0.5 20 

ว30283  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 3 1.0 40 ว30284  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 4 1.0 40 

พ30203 วอลเลย์บอล  
0.5 20 

พ30204 แบดมินตัน 
0.5 20 

พ30210 กอล์ฟ  พ30211 กีฬาไทยและกีฬาสากล                

I30201 การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู้ (IS) 1.0 40 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS) 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   70 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 
กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 

กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 

รวมทั้งสิ้น 16.5 730 รวมทั้งสิ้น 16.5 730 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์(Intensive English Program) 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 
รายวิชาพื้นฐาน 5.5 220 รายวิชาพื้นฐาน 11.5 460 

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 40 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 40 ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 20 
ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 3 0.5 20 ง33102 การงานอาชีพ 4 0.5 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 40 

        ว30101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1.5 60 
        ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1.5 60 
        ว30103 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.5 60 
        ว30104 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 11.5 460 สาระเพิ่มเติม 6.5 260 
ค33201 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 5 2.0 80 ค33202 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 6 2.0 80 
ค30205 เสริมทกัษะคณติศาสตร์ 5 1.0 40 ค30206 เสริมทกัษะคณติศาสตร์ 6 1.0 40 
ว30205 ฟิสิกส์ 5 2.0 80 ว30207 เสริมทกัษะฟิสกิส์ 2 1.0 40 
ว30225 เคมี 5 1.5 60 ส30206 ศาสนาสากล 2 0.5 20 
ว30245 ชีววิทยา 5 1.5 60 อ30230 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 0.5 20 
ว30227 เสริมทกัษะเคม ี2 1.0 40 พ30206 ฟุตบอล  

0.5 20 
ส30205 ศาสนาสากล 1 0.5 20 พ30212 บาสเกตบอล   
อ30229 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 0.5 20 ว30286 วิทยาการคำนวณประยุกต์ 6 1.0 40 
พ30205 แฮนด์บอล 

0.5 20 
        

พ30209 ดาบสองมือ         
ว30285  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 5 1.0 40         

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   70 
กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 
กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 
กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 

รวมทั้งสิ้น 17.0 750 รวมทั้งสิ้น 18.0 790 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์(Gifted) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 5.5 220 รายวิชาพื้นฐาน 11.5 460 

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 40 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 40 ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 20 
ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 3 0.5 20 ง33102 การงานอาชีพ 4 0.5 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 40 

        ว30101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1.5 60 

        ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1.5 60 

        ว30103 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.5 60 

        ว30104 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.5 60 
สาระเพิ่มเติม 11.5 440 สาระเพิ่มเติม 6.5 260 

ค33201 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 5 2.0 80 ค33202 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 6 2.0 80 
ว30205 ฟิสิกส์ 5 2.0 80 ว30207 เสริมทกัษะฟิสกิส์ 2 1.0 40 
ว30225 เคมี 5 1.5 60 ว30209 ฟิสิกส์อะตอม 1.0 40 
ว30245 ชีววิทยา 5 1.5 60 ส30206 ศาสนาสากล 2 0.5 20 
ว30227 เสริมทกัษะเคม ี2 1.0 40 อ30230 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 0.5 20 
ว30229 ปริมาณสารสัมพันธ ์ 1.0 20 พ30206 ฟุตบอล  

0.5 20 
ส30205 ศาสนาสากล 1 0.5 20 พ30212 บาสเกตบอล   
อ30229 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 0.5 20 ว30286 วิทยาการคำนวณประยุกต์ 6 1.0 40 
พ30205 แฮนด์บอล 

0.5 20 
        

พ30209 ดาบสองมือ         
ว30285  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 5 1.0 40         

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   70 
กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม   20 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม   20 
กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   20 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 

รวมทั้งสิ้น 17.0 730 รวมทั้งสิ้น 18.0 790 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 5.5 220 รายวิชาพื้นฐาน 11.5 460 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 40 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 40 ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 20 
ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 3 0.5 20 ง33102 การงานอาชีพ 4 0.5 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 40 

        ว30101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1.5 60 

        ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1.5 60 

        ว30103 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.5 60 

        ว30104 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.5 60 
สาระเพิ่มเติม 10.5 420 สาระเพิ่มเติม 5.5 220 

ค33201 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 11 2.0 80 ค33202 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 12 2.0 80 

ว30225 เคมี 5 1.5 60 ส30230 ศาสนาสากล 2 0.5 20 

ว30245 ชีววิทยา 5 1.5 60 อ30206 ภาษาอังกฤษฟงัพูด 6 1.0 40 
ว30205 ฟิสิกส์ 5 2.0 80 อ30230 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 0.5 20 
ส30229 ศาสนาสากล 1 0.5 20 พ30206 ฟุตบอล  

0.5 20 
อ30205 ภาษาอังกฤษฟงั พูด 5 1.0 40 พ30212 บาสเกตบอล   
อ30229 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 0.5 20 ว30286 วิทยาการคำนวณประยุกต์ 6 1.0 40 
พ30205 แฮนด์บอล 

0.5 20 
        

พ30209 ดาบสองมือ         
ว30285  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 5 1.0 40     

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   70 
กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 
กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 
กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 

รวมทั้งสิ้น 16.0 710 รวมทั้งสิ้น 17.0 750 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 5.5 220 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร์ 11 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร์ 12 1.0 40 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 40 ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 40 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 20 

ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 20 

ง30105 การงานอาชีพ 9 0.5 20 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 40 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40 ง30106 การงานอาชีพ 10 0.5 20 

        ว30104 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.5 60 
สาระเพิ่มเติม 9.5 380 สาระเพิ่มเติม 9.5 380 

ท30205 ภาษากับวัฒนธรรม 1.0 40 ท30206 หลักภาษา 1.0 40 

ค33201 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 5 2.0 80 ค33202 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 6 2.0 80 

ส30205 ศาสนาสากล 1 0.5 20 ส30206 ศาสนาสากล 2 0.5 20 

อ30211 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 5 1.0 40 อ30212 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 6 1.0 40 

อ30229 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 0.5 20 อ30230 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 0.5 20 

อ30219 ภาษาอังกฤษอ่านคิดวิเคราะห์ 1 1.0 40  อ30220 ภาษาอังกฤษอ่านคิดวิเคราะห์ 2 1.0 40 

อ30223 
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
และสายการบิน 1 

1.0 40 อ30224 
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
และสายการบิน 2 1.0 40 

อ30205 ภาษาอังกฤษฟงั พูด 5 1.0 40 อ30206 ภาษาอังกฤษฟงั พูด 6 1.0 40 
พ30205 แฮนด์บอล 

0.5 20 
พ30206 ฟุตบอล  

0.5 20 
พ30209 ดาบสองมือ พ30212 บาสเกตบอล   
ว30285  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 5 1.0 40 ว30286 วิทยาการคำนวณประยุกต์ 6 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   70 
กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 
กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 

กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 

รวมทั้งสิ้น 2.0 150 รวมทั้งสิ้น 2.0 150 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา  2566 ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 

 แผนการเรียนสังคมศึกษา - ภาษาอังกฤษ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 5.5 220 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร์ 11 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร์ 12 1.0 40 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 40 ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 20 
ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 20 
ง30105 การงานอาชีพ 9 0.5 20 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 40 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40 ง30106 การงานอาชีพ 10 0.5 20 

        ว30104 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.5 60 
สาระเพิ่มเติม 9.5 380 สาระเพิ่มเติม 9.5 380 

ส30207 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 1.0 40 ส30211 เหตุการณ์ปัจจบุัน  1.0 40 
ส30214 ประวัติศาสตรร์่วมสมัย 1.0 40 ส30213 การบริหารการเงินส่วนบุคคล 1.0 40 
ท30205 ภาษากับวัฒนธรรม 1.0 40 ท30206 หลักภาษา 1.0 40 
ส30205 ศาสนาสากล 1 0.5 20 ส30206 ศาสนาสากล 2 0.5 20 
อ30211 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 5 1.0 40 อ30212 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 6 1.0 40 
อ30229 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 0.5 20 อ30230 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 0.5 20 

อ30219 ภาษาอังกฤษอ่านคิดวิเคราะห์ 1 1.0 40  อ30220 ภาษาอังกฤษอ่านคิดวิเคราะห์ 2 1.0 40 

อ30223 
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและ
สายการบิน 1 

1.0 40 อ30224 
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
และสายการบิน 2 1.0 40 

อ30205 ภาษาอังกฤษฟงั พูด 5 1.0 40 อ30206 ภาษาอังกฤษฟงั พูด 6 1.0 40 
พ30205 แฮนด์บอล 

0.5 20 
พ30206 ฟุตบอล  

0.5 20 
พ30209 ดาบสองมือ พ30212 บาสเกตบอล   

ว30285  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 5 1.0 40 ว30286 วิทยาการคำนวณประยุกต์ 6 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   70 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 

กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 

รวมทั้งสิ้น 2.0 150 รวมทั้งสิ้น 2.0 150 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 แผนการเรียนภาษาจีน (Intensive) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 5.5 220 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 

ค33101 คณิตศาสตร์ 11 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร์ 12 1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 40 ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 40 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 20 

ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 20 

ง30105 การงานอาชีพ 9 0.5 20 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 40 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40 ง30106 การงานอาชีพ 10 0.5 20 

        ว30104 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 8.5 340 สาระเพิ่มเติม 8.5 340 

ท30205 ภาษากับวัฒนธรรม 1.0 40 ท30206 หลักภาษา 1.0 40 

ส30205 ศาสนาสากล 1 0.5 20 ส30206 ศาสนาสากล 2 0.5 20 

จ30205 ภาษาจีนระดับกลาง 1 2.0 80 จ30206 ภาษาจีนระดับกลาง 2 2.0 80 

จ30211 HSK ระดับ 3 2.0 80 จ30212 HSK ระดับ 4 2.0 80 

จ30217 สนทนาภาษาจนีเพื่องานอาชีพ 1.0 40 จ30218 สนทนาภาษาจนีเชิงธรุกิจ 1.0 40 

อ30229 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 0.5 20 อ30230 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 0.5 20 

พ30205 แฮนด์บอล 
0.5 20 

พ30206 ฟุตบอล  
0.5 20 

พ30209 ดาบสองมือ พ30212 บาสเกตบอล   

ว30285  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 5 1.0 40 ว30286 วิทยาการคำนวณประยุกต์ 6 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   70 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 

กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 

รวมทั้งสิ้น 14.0 630 รวมทั้งสิ้น 15.5 690 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญ่ีปุ่น 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 5.5 220 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 

ค33101 คณิตศาสตร์ 11 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร์ 12 1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 40 ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 20 
ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 20 
ง30105 การงานอาชีพ 9 0.5 20 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 40 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40 ง30106 การงานอาชีพ 10 0.5 20 

        ว30104 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 8.5 340 สาระเพิ่มเติม 8.5 340 

ท30205 ภาษากับวัฒนธรรม 1.0 40 ท30206 หลักภาษา 1.0 40 

ส30205 ศาสนาสากล 1 0.5 20 ส30206 ศาสนาสากล 2 0.5 20 

ญ30205 ภาษาญี่ปุ่น 5 2.0 80 ญ30206 ภาษาญี่ปุ่น 6 2.0 80 

ญ30211 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 5 1.0 40 ญ30212 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 6 1.0 40 

ญ30223 ศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 5 1.0 40 ญ30224 ศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 6 1.0 40 

อ30211 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 5 1.0 40 อ30212 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 6 1.0 40 

อ30229 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 0.5 20 อ30230 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 0.5 20 
พ30205 แฮนด์บอล 

0.5 20 
พ30206 ฟุตบอล  

0.5 20 
พ30209 ดาบสองมือ พ30212 บาสเกตบอล   

ว30285  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 5 1.0 40 ว30286 วิทยาการคำนวณประยุกต์ 6 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   70 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 

กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 

รวมทั้งสิ้น 14.0 630 รวมทั้งสิ้น 15.5 690 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 แผนการเรียนธุรกิจโรงแรม 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 5.5 220 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 

ค33101 คณิตศาสตร์ 11 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร์ 12 1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 40 ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 40 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 20 

ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 20 

ง30105 การงานอาชีพ 9 0.5 20 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 40 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40 ง30106 การงานอาชีพ 10 0.5 20 

        ว30104 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 9.5 380 สาระเพิ่มเติม 8.5 340 

ส30205 ศาสนาสากล 1 0.5 20 ส30206 ศาสนาสากล 2 0.5 20 

ง30209 โครงงานแม่บ้านโรงแรม 3.0 120 ง30210 โครงงานอาหารและเครื่องดื่ม 3.0 120 

ง30230 โครงงานการท่องเที่ยว 2.0 80 ง30232 จิตวิทยาธุรกิจ 1.0 40 

ง30231 งานประชาสัมพนัธ์ 1.0 40 ง30233 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1.0 40 

อ30239 
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและ
สายการบิน 1 

1.0 40 อ30240 
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม  
และการบิน 2 

1.0 40 

อ30229 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 0.5 20 อ30230 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 0.5 20 

พ30205 แฮนด์บอล 
0.5 20 

พ30206 ฟุตบอล  
0.5 20 

พ30209 ดาบสองมือ พ30212 บาสเกตบอล   

ว30285  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 5 1.0 40 ว30286 วิทยาการคำนวณประยุกต์ 6 1.0 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   70 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 

กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 

รวมทั้งสิ้น 15.0 670 รวมทั้งสิ้น 15.5 690 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 แผนการเรียนค้าปลีก 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 5.5 220 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 

ค33101 คณิตศาสตร์ 11 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร์ 12 1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 40 ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 40 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 20 

ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 20 

ง30105 การงานอาชีพ 9 0.5 20 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 40 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40 ง30106 การงานอาชีพ 10 0.5 20 

        ว30104 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 8.5 340 สาระเพิ่มเติม 8.5 340 

ส30205 ศาสนาสากล 1 0.5 20 ส30206 ศาสนาสากล 2 0.5 20 

ง30215 ธุรกจิค้าปลีก 5 4.0 120 ส30209 กฎหมายแรงงาน 1.0 40 

ง30221 โครงการ  2.0 80 ง30216 ธุรกจิค้าปลีก 6 4.0 160 

อ30239 
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและสาย 
การบิน 1  

1.0 40 อ30240 
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 
และสายการบิน 2  

1.0 40 

อ30229 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 0.5 20 อ30230 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 0.5 20 

พ30205 แฮนด์บอล 
0.5 20 

พ30206 ฟุตบอล  
0.5 20 

พ30209 ดาบสองมือ พ30212 บาสเกตบอล   

ว30285  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 5 1.0 40 ว30286 วิทยาการคำนวณประยุกต์ 6 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   70 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 

กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ    20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 

รวมทั้งสิ้น 14.0 630 รวมทั้งสิ้น 15.5 690 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 แผนการเรียนอุตสาหกรรม 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก ชม รหัส รายวิชา นก ชม 

รายวิชาพื้นฐาน 5.5 220 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 

ค33101 คณิตศาสตร์ 11 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร์ 12 1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 40 ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 40 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 20 

ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 20 

ง30105 การงานอาชีพ 9 0.5 20 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 40 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40 ง30106 การงานอาชีพ 10 0.5 20 

        ว30104 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.5 60 

สาระเพิ่มเติม 8.0 320 สาระเพิ่มเติม 8.0 320 

ง30244 งานติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า  3.0 120 ง30247 งานปูน  3.0 120 

ง30245 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ  
3.0 120 

ง30248 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น  3.0 120 

ง30251 งานบำรงุรกัษารถจกัรยานยนต์  อ30230 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 0.5 20 

อ30229 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 0.5 20 พ30206 ฟุตบอล  
0.5 20 

พ30205 แฮนด์บอล 
0.5 20 

พ30212 บาสเกตบอล   

พ30209 ดาบสองมือ ว30286 วิทยาการคำนวณประยุกต์ 6 1.0 40 

ว30285  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 5 1.00 40         

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   70 

กิจกรรมแนะแนว   20 กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 กิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม   20 

กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 กิจกรรมสง่เสรมิวิชาการ   20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   10 

รวมทั้งสิ้น 13.5 610 รวมทั้งสิ้น 15.0 670 
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คำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

 

 
 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษ 
หน่วยกิต 

เวลาเรียน 
รายภาค 

ม.4 ท31101 TH31101 ภาษาไทย 1 Thai 1 1.0 40 ชั่วโมง 
ท31102 TH31102 ภาษาไทย 2 Thai 2 1.0 40 ชั่วโมง 

ม.5 ท32101 TH32101 ภาษาไทย 3 Thai 3 1.0 40 ชั่วโมง 
ท32102 TH32102 ภาษาไทย 4 Thai 4 1.0 40 ชั่วโมง 

ม.6 ท33101 TH33101 ภาษาไทย 5 Thai 5 1.0 40 ชั่วโมง 
ท33102 TH33102 ภาษาไทย 6 Thai 6 1.0 40 ชั่วโมง 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษ 
หน่วยกิต 

เวลาเรียน 
รายภาค 

ม.4 ท30201 TH30201 ประวัติ
วรรณคดี 1 

Historical 
Background of 
Literature 1 

1.0 40 ชั่วโมง 

ท30202 TH30202 ประวัติ
วรรณคดี 2 

Historical 
Background of 
Literature 2 

1.0 40 ชั่วโมง 

ม.5 ท30203 TH30203 การเขียน 1 Writing 1 1.0 40 ชั่วโมง 
ท30204 TH30204 การเขียน 2 Writing 2 1.0 40 ชั่วโมง 

ม.6 ท30205 TH30205 ภาษากับ
วัฒนธรรม 

Thai Language 
and Culture 

1.0 40 ชั่วโมง 

ท30206 TH30206 หลักภาษา Thai Language 
Usage 

1.0 40 ชั่วโมง 
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รายวชิาพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

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

ท30201   ประวัติวรรณคดี 1 จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต       
ท30202   ประวัติวรรณคดี 2 จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต          
ท30203   การเขียน 1  จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต        
ท30204  การเขียน 2  จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต        
ท30205   ภาษากับวัฒนธรรม จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต          
ท30206   หลักภาษา  จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต         
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
วิชา ภาษาไทย 1  (Thai 1)                รหัสวิชา ท31101                จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                                                  จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธบิายรายวิชา 
ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด หลักภาษา  การวิเคราะห์และประเมินค่า

วรรณคดีและวรรณกรรม โดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง ตีความ แปลความ และขยายความ ตอบคำถาม 
วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล ฝึกทักษะ
การเขียนอธิบาย เขียนจดหมายกิจธุระ การกรอกแบบรายการต่าง ๆ  เขียนเรียงความเกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาและเศรษฐกิจของท้องถิ่นหนองจอก ย่อความ ฝึกทักษะการพูดสรุปแนวคิด แสดงความคิดเห็นและ
ประเมินเรื่องที่ฟังและดู การพูดในโอกาสต่าง ๆ  การใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยค แต่งบทร้อยกรองประเภท
กาพย์และโคลง       
 วิเคราะห์ ประเมินค่า และข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื ่อง คำนมัสการคุณานุคุณ  
นิทานเวตาล (เรื่องที่ 10) นิราศนรินทร์คำโคลง หัวใจชายหนุ่ม มงคลสูตรคำฉันท์ ท่องจำบทอาขยานตามที่
กำหนด และบทร้อยกรอง ที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยใช้กระบวนการอ่าน เพื่อสร้างความรู้ความคิดนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต 
กระบวนการเขียนเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟัง
และดู และพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะพัฒนาความคิดได้อย่างมีวิจารณญาณ และมีประสิทธิภาพ  มีมารยาท มีนิสัย  
รักการอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูด เห็นคุณค่าและความงามของภาษา  เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไป
ปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว  มีคุณธรรม  จริยธรรม มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการ
ทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุข 
ตัวชี้วัด  

ท 1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8,                 
ท 2.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/6, ม.4-6/8 
ท 3.1 ม.4-6/1, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6  
ท 4.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/4  
ท 5.1 ม.4-6/1 - ม.4-6/6 

รวมทั้งหมด  24  ตัวชี้วัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

วิชา ภาษาไทย 2  (Thai 2)               รหัสวิชา ท31102                 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                                                    จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธบิายรายวิชา 
 ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด หลักภาษา การวิเคราะห์และประเมินค่า
วรรณคดีและวรรณกรรม โดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง ตีความ แปลความ และขยายความ ตอบคำถาม 
วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล ฝึกทักษะ
การเขียน  ย่อความ เขียนบันทึกความรู ้จากแหล่งเรียนรู ้ที ่หลากหลาย ฝึกทักษะการพูดสรุปแน วคิด  
แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องที่ฟังและดู การเลือกเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และศึกษา
เกี่ยวกับธรรมชาติและพลังของภาษา ลักษณะของภาษา คำราชาศัพท์  
 วิเคราะห์ ประเมินค่า และข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง      
ทุกข์ของชาวนาในบทกวี มงคลสูตรคำฉันท์ มหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด 
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยใช้กระบวนการอ่าน เพื่อสร้างความรู้ความคิดนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต 
กระบวนการเขียนเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟัง
และดู และพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะพัฒนาความคิดได้อย่างมีวิจารณญาณ และมีประสิทธิภาพ  มีมารยาท มีนิสัยรัก
การอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูด   เห็นคุณค่าและความงามของภาษา  เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไป
ปฏิบ ัต ิในการดำเนินชีว ิต นำไปพัฒนาแก้ป ัญหาของตนเองและครอบครัว ม ีค ุณธรรม  จร ิยธรรม    
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุข 
ตัวชี้วัด  

ท 1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8, ม.4-6/9 
ท 2.1 ม.4-6/1, ม.4-6/7, ม.4-6/8 
ท 3.1 ม.4-6/1, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6 
ท 4.1 ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/7,     
ท 5.1 ม.4-6/1 - ม.4-6/6 

รวมทั้งหมด  25  ตัวชี้วัด 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 60 

 
 

คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

วิชา ภาษาไทย 3 (Thai 3)                รหัสวิชา ท32101                จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                                    จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์ และฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์และ
ประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรม โดยฝึกทักษะเกี่ยวกับอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  
อ่านตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุกๆ ด้านอย่างมีเหตุผล 
คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน และประเมินค่าเพื่อนำความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนิน
ชีวิต ฝึกการเขียนเรียงความ เขียนรายงานเชิงวิชาการและอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ เขียนรายงานเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอก  การพูดโน้มน้าวใจ ฝึกอธิบายธรรมชาติของภาษา  
ใช้คำและสำนวนตรงตามวัตถุประสงค์ ใช้ภาษาเหมาะสมกับกาลเทศะ แต่งบทร้อยกรองประเภทร่าย   
 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้นเรื่องมหาเวสสันดรชาดก 
กัณฑ์มัทรีและลิลิตตะเลงพ่าย วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเช่ือมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และ
วิถีชีวิตของสังคมในอดีต วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่ อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญา  ทางภาษา ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่
กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้ 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ใช้กระบวนการอ่าน เพื่อสร้างความรู้ความคิดนำไปใช้
ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต กระบวนการเขียนเขียนสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกระบวนการฟัง  
การดู และการพูด สามารถเลือกฟังและดู และพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  
 เพื ่อให้ผู ้เร ียนสามารถพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟังดูพูดและพัฒนาความคิดและ
วิจารณญาณได้อันนำไปสู่การต่อยอดทักษะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านการสื่อสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ มีคุณลักษณะด้านการทำงานและการเรียนรู้ 
ด้านศีลธรรม มีความสามารถในการปรับตัว มีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 
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ตัวชี้วัด  
ท 1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/6, ม.4-6/7    
ท 2.1 ม.4-6/2, ม.4-6/6, ม.4-6/8  
ท 3.1 ม.4-6/5, ม.4-6/6             
ท 4.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/6 
ท 5.1 ม.4-6/1 - ม.4-6/6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมทั้งหมด  21 ตัวชี้วัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

วิชา ภาษาไทย 4  (Thai 4)                 รหัสวิชา ท32102                  จำนวน 2 คาบ/สปัดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                                    จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์ และฝึกทักษะการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู  และการพูด  การวิเคราะห์และประเมินค่า
วรรณคดีและวรรณกรรม โดยฝึกทักษะเกี่ยวกับอ่านวิเคราะห์  วิจารณ์  แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องที่อ่าน และ
เสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล ตอบคำถามจากการอ่านประเภทต่าง ๆ     ภายในเวลาที่กำหนด ฝึกการเขยีนบทความ 
เขียนสารคดีเกี่ยวกับสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของหนองจอก   ฝึกการพูดสรุปแนวคิดและการแสดงความคิดเห็นจาก
เรื่องที่ฟังและดู การวิเคราะห์แนวคิดการใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู   ประเมินเรื่องที่ฟังและดู
เพื่อกำหนดแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ ฝึกอธิบายลักษณะของภาษา หลักการสร้างคำ  แต่งบทร้อยกรองประเภทฉันท์
และกาพย์ 
 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื ้องต้นเรื ่องคัมภีร์ฉันทศาสตร์ 
แพทยศาสตร์สงเคราะห์  บทละครพูดคำฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา และโคลนติดล้อ ตอนความนิยมเป็นเสมียน  วิเคราะห์
ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต วิเคราะห์และประเมิน
คุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สังเคราะห์ข้อคิดจาก
วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา  
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ใช้กระบวนการอ่าน เพื่อสร้างความรู้ความคิดนำไปใช้
ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต กระบวนการเขียนเขียนสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกระบวนการฟัง  
การดู และการพูด สามารถเลือกฟังและดู และพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  
 เพื ่อให้ผู ้เร ียนสามารถพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟังดูพูดและพัฒนาความคิดและ
วิจารณญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนำไปสู่การต่อยอดทักษะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม ทักษะด้านความ
เข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านการสื่อสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ มีคุณลักษณะด้านการทำงาน 
ด้านการเรียนรู้ ด้านศีลธรรม มีความสามารถในการปรับตัว  มีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
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ตัวชี้วัด  
ท 1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/6, ม.4-6/7    
ท 2.1 ม.4-6/4, ม.4-6/8   
ท 3.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/6  
ท 4.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/4, ม.4-6/6 
ท 5.1 ม.4-6/1 - ม.4-6/6 

รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

วิชา ภาษาไทย 5  (Thai 5)                รหัสวิชา ท33101                 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                                                    จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์ และฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์และประเมินค่า
วรรณคดีและวรรณกรรม โดยฝึกทักษะเกี่ยวกับอ่านออกเสียง ตีความ แปลความ ย่อความและขยายความ ตอบคำถาม 
คาดคะเนเหตุการณ์เรื่องที่อ่าน วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่
อย่างมีเหตุผล  ฝึกทักษะการเขียนบรรยาย เขียนพรรณนา โน้มน้าว เขียนย่อความ  เขียนเรียงความ เขียนโครงการ/
โครงงาน และรายงานการดำเนินโครงการ/โครงงาน  รายงานการประชุม  ฝึกทักษะการพูดสรุปแนวคิด แสดงความ
คิดเห็นและประเมินเรื่องที่ฟังและดู และแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11  และโคลงสี่สุภาพเพื่อบรรยายความ
งามของศาสนสถานที่สำคัญของท้องถิ่นหนองจอก 
 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมเรื ่อง กาพย์เห่เรือ สามก๊ก และไตรภูมิพระร่วง  
ตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดี เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และ
วิถีชีวิตของสังคมในอดีต วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง ท่องจำบทอาขยานที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ  
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ใช้กระบวนการอ่าน เพื่อสร้างความรู้ความคิดนำไปใช้
ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต กระบวนการเขียนเขียนสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกระบวนการฟัง  
การดู และการพูด สามารถเลือกฟังและดู และพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  
 เพื่อให้เข้าใจภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษาวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าและนำมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน มีมารยาทในการอ่าน  
การเขียน การฟัง การดู และการพูด  มีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีค่านิยม 12 
ประการ มีคุณลักษณะด้านศีลธรรมและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัด  

ท 1.1 ม.4-6/1 - ม.4-6/9  
ท 2.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8  
ท 3.1 ม.4-6/1 - ม.4-6/6  
ท 4.1 ม.4-6/4   
ท 5.1 ม.4-6/1 - ม.4-6/6  รวมทั้งหมด  29 ตัวชี้วัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

วิชา ภาษาไทย 6 (Thai 6)                  รหัสวิชา ท33102                 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                                                    จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์ และฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์และ
ประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรม โดยฝึกทักษะเกี่ยวกับอ่านออกเสียง ตีความ แปลความ ย่อความและ
ขยายความ ตอบคำถาม คาดคะเนเหตุการณ์เรื่องที่อ่าน วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล ฝึกทักษะการเขียนบรรยายเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งที่
สำคัญของท้องถิ่นหนองจอก  เขียนพรรณนา โน้มน้าว เขียนย่อความ เขียนบันเทิงคดี ประเมินคุณค่างานเขียน
ในด้านต่าง ๆ ฝ ึกทักษะการพูดในโอกาสต่าง ๆ  และศึกษาเกี ่ยวกับระดับของภาษา อิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศ ธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย การสร้างคำในภาษาไทย การเปลี ่ยนแปลงของภาษา  
และแต่งบทร้อยกรองประเภทฉันท์ 
 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง ขุนช้างขุนแผน กาพย์เห่เรือ สามัคคีเภทคำฉันท์ 
สามก๊ก ไตรภูมิพระร่วง ตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและ
วรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา และท่องจำบท
อาขยานที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ  
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ใช้กระบวนการอ่าน เพื่อสร้างความรู้ความคิดนำไปใช้
ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต กระบวนการเขียนเขียนสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกระบวนการฟัง  
การดู และการพูด สามารถเลือกฟังและดู และพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  
 เพื ่อให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย ภูมิปัญญาทางภาษาวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ มีนิสัยรักการอ่าน 
การเขียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด  มีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์  มีค่านิยม 12 ประการ มีคุณลักษณะด้านศีลธรรมและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
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ตัวชี้วัด 
ท 1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/4, ม.4-6/7, ม.4-6/8, ม.4-6/9  
ท 2.1 ม.4-6/1, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/8   
ท 3.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6 
ท 4.1 ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/7 
ท 5.1 ม.4-6/1 - ม.4-6/6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมทั้งหมด  25  ตัวชี้วัด 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
วิชา ประวัติวรรณคดี 1  (Historical Background of Literature 1)      รหัสวิชา ท30201                  
จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่  จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษา  ค้นคว้า สรุปเนื้อหา ความหมาย ความสำคัญ ประเภท ลักษณะ และภูมิหลังของวรรณคดีสมัย
สุโขทัย วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง และวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย   
คุณค่าของวรรณคดี  กวีและผลงานในสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล การพูดอภิปราย อธิบาย เขียนรายงานการค้นคว้า  
จัดทำโครงงาน หรือจัดนิทรรศการ ตามหลักการวิเคราะห์วรรณคดี 
 เพื่อให้รู้ความเป็นมาของวรรณคดีไทย  เข้าใจความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างสมัย  เข้าใจค่านิยมและ
ลักษณะชีวิตของคนในสมัยนั้น  และเห็นคุณค่าของวรรณคดีสำคัญในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม   
 
ผลการเรียนรู ้

1. อธิบายความรู้ทั่วไปของวรรณคดีไทยและสามารถจำแนกประเภทของวรรณคดีไทยได้ 
2. อธิบายลักษณะของวรรณคดีและสามารถบอกประวัติวรรณคดีสำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยได้ 
3. อธิบายลักษณะของวรรณคดีในสมัยอยุธยาตอนต้นและสามารถบอกประวัติวรรณคดีสำคัญที่

เกิดขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นได ้
4. อธิบายลักษณะของวรรณคดีในสมัยอยุธยาตอนกลางและสามารถบอกประวัติวรรณคดีสำคัญที่

เกิดขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางได ้
5. อธิบายลักษณะของวรรณคดีในสมัยอยุธยาตอนตอนปลายและสามารถบอกประวัติวรรณคดีสำคัญ

ที่ เกิดขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายได ้
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
วิชา ประวัติวรรณคดี 2 (Historical Background of Literature 2)               รหัสวิชา ท30202
จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                   จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษา  ค้นคว้า สรุปเนื้อหา ความหมาย ความสำคัญ ประเภท ลักษณะ และภูมิหลังของวรรณคดีไทย

สมัยธนบุรีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นยุคต่าง ๆ ตามพัฒนาการของวรรณคดีไทยในสมัย

ธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์  ประกอบด้วย วรรณคดีในยุคฟื ้นฟู (สมัยกรุงธนบุรี – สมัยรัชกาลที ่ 1 

กรุงรัตนโกสินทร์) วรรณคดีสมัยยุคทองของวรรณคดี (รัชกาลที่ 2-3) วรรณคดียุคแรกรับวัฒนธรรมตะวันตก 

(รัชการที่ 4-5) และวรรณคดียุคเปลี่ยนสู่สยามใหม่ (รัชกาลที่ 6-7) คุณค่าของวรรณคดี กวีและผลงานสำคัญ

สมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร ์

 เพื่อให้รู้ความเป็นมาของวรรณคดีไทย  เข้าใจความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างสมัย  เข้าใจค่านิยมและ
ลักษณะชีวิตของคนในสมัยนั้น  และเห็นคุณค่าของวรรณคดีสำคัญในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม   
 โดยการพูดอภิปราย อธิบาย เข ียนรายงานการค้นคว้า  จัดทำโครงงาน หรือจัดนิทรรศการ 
ตามหลักการเคราะห์วรรณคดี  
 
ผลการเรียนรู ้

1. อธิบายลักษณะวรรณคดีและสามารถบอกประวัติของวรรณคดีในยุคฟ้ืนฟูวรรณคดีสมัยกรุงธนบุร-ี
สมัยรัชกาลที1่ กรุงรัตนโกสินทร์ได้ 

2. อธิบายลักษณะวรรณคดีและสามารถบอกประวัติของวรรณคดีสำคัญในสมัยยุคทองของวรรณคดี
รัชกาลที่ 2–รชักาลที่ 3 ได้ 

3. อธิบายลักษณะวรรณคดีและสามารถบอกประวัติของวรรณคดีสำคัญในสมัยยุคแรกกับวัฒนธรรม
ตะวันตก รัชกาลที่ 4 –รัชกาลที่ 5 ได ้

4. อธิบายลักษณะของวรรณคดีและสามารถบอกประวัติของวรรณคดีสำคัญในสมัยยุคยุคเปลี่ยนสู่
สยามใหม่รัชกาลที่ 6 –รัชกาลที่ 7 ได ้
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
วิชา การเขียน 1  (Writing 1)              รหัสวิชา ท30203                  จำนวน 2 คาบ/สปัดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                                    จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการและวิธีการเขียน ฝึกเขียนในรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการลำดับความให้ผู้อ่านได้รับสาร
อย่างชัดเจน เลือกใช้โวหารให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องและโอกาส เขียนบทร้อยกรองอย่างง่าย ๆ แสดงความคิด
และความรู้สึก 
 โดยใช้กระบวนการเรียนทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความรู ้ ความเข้าใจ 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและกระบวนการสร้างความตระหนัก 
 เพื่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้ พัฒนาความคิด เพิ่งพูนทักษะการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ 
สามารถเขียนแสดงความต้องการ ความคิดและความรู้สึกได้ถูกต้องตามมารยาทและธรรมเนียมนิยม 
 
ผลการเรียนรู ้

1. มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานเบื้องต้นของการเขียน 
2. เขียนอธิบายโดยลำดับความได้อย่างชัดเจน 
3. เขียนบรรยายตามแนวต่าง ๆ ได ้
4. เขียนเรียงความได้อย่างสละสลวย 
5. เขียนบทความประเภทต่าง ๆ ได ้
6. เขียนบทร้อยกรองอย่างง่ายได้ 
7. เขียนบันทึกเพื่อช่วยความจำ หรือเป็นหลักฐานได้ 

 
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
วิชา การเขียน 2 (Writing 2)               รหัสวิชา ท30204                จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                                    จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษา อธิบาย ความหมายและความสำคัญ ประเภทของงานเขียนและองค์ประกอบในการเขียน 
ความหมายและบทบาทของการเขียนในชีวิตประจำวัน โดยเขียนหรือการพูดอธิบาย 
 ฝึกทักษะการเขียนเพื่อกิจเฉพาะ  การเขียนจดหมาย  การเขียนโฆษณา การเขียนรีวิวสินค้า การเขียน
บทความเพื่อนำเสนอสิ่งต่าง ๆ  ในอินเทอร์เน็ต การเขียนย่อความ การเขียนเพื่อการศึกษา  การเขียนบันทึก
ความรู้  การเขียนบันทึกการประชุม  การเขียนรายงาน  การเขียนโครงการ  มีมารยาทในการเขียนสื่อสาร 
โดยใช้กระบวนการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้รู้หลักการเขียนนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  มีความประณีตในการใช้ภาษา  เข้าใจการใช้ภาษา
ที่สละสลวย  ทำให้ผู้อื ่นเข้าใจแจ่มแจ้ง  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีจิตสำนึกอนุรักษ์ภาษา  
อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย 
 
ผลการเรียนรู ้

1. เขียนข้อความโดยใช้ข้อความได้ถูกต้อง 
2. เขียนสื่อสารในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง  

มีข้อมูลและสาระสำคัญชัดเจน 
3. เขียนเพ่ือการศึกษา  เขียนบันทึกความรู้  เขียนรายงาน  เขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. บอกแนวทางในการเขียนในชีวิตประจำวัน โดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง 
5. เขียนสื่อสารโดยใช้ระดับภาษาที่เหมาะสมถูกกาลเทศะอย่างมีมารยาท 
6. เขียนแสดงความคิดเห็นโดยใช้ภาษาสุภาพสละสลวย 

 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู ้
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 71 

 

 

คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
วิชา ภาษากับวัฒนธรรม (Thai Language and Culture)  รหัสวิชา ท30205 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                               จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของภาษา ประเภทและความสำคัญของภาษา วัฒนธรรม ประเพณีและ
วรรณคดี  รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างภาษา วรรณคดีกับศิลปะแขนงต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและ  
เห็นคุณค่าเกิดความภาคภูมิใจในมรดกอันทรงคุณค่าของบรรพบุรุษ ด้วยวิธีการสืบค้นวัฒนธรรมและประเพณี                 
ของท้องถิ่นเพื่อให้เข้าใจโลกทัศน์และตระหนักถึงความสำคัญของวิถีชีวิตไทย โดยนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์  ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน อภิปราย วิเคราะห์  สังเคราะห์ เปรียบเทียบ ประเมิน 
ปฏิบัติและนำเสนอผลการเรียนรู้อย่างมีมารยาท 
 เพื ่อให้เข้าใจภาษาและรู ้คุณค่าและสามารถนำความรู ้และทักษะต่าง  ๆ ไปประยุกต์ใช้สื ่อสาร                            
ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการคิด การสื่อสาร และเป็นนักเรยีน
ที่มีลักษณะอันพึงประสงค์  มีคุณลักษณะด้านการทำงาน ด้านการเรียนรู้ ด้านศีลธรรม มีความสามารถในการปรับตัว   
มีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
ผลการเรียนรู ้

1. อธิบายความหมายของภาษาและวัฒนธรรมได้ 
2. จำแนกประเภทของวัฒนธรรมได้ 
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมได้ 
4. จำแนกประเภทของประเพณีได ้
5. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับประเพณีได้ 
6. บอกลักษณะบทวรรณคดีที่สัมพันธ์กับประเพณีได ้
7. อธิบายความสำคัญของวรรณคดีได้ 
8. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับศิลปะแขนงต่าง ๆ ได ้
9. บอกความหมายและประเภทของคติชาวบ้านได้ 
10. บอกความสำคัญของเนื้อเพลงในแต่ละภาคที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยจากคติชาวบ้าน 
11. บอกความไพเราะของภาษาจากคติชาวบ้าน ที่สะท้อนความเป็นอยู่ของคนไทย 

รวมทั้งหมด 11 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

วิชา หลักภาษา (Thai Language Usage)  รหัสวิชา ท30206                  จำนวน 2 คาบ/สปัดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                                                      จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาหลักภาษาไทยเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของภาษาไทย ระบบเสียงและอักษรไทย การเขียนคำ                           
ในภาษาไทย การยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย การสร้างคำในภาษาไทย รวมทั้งการคิด วิเคราะห์
เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย กลุ่มคำและประโยค เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักภาษาไทยและ
สามารถนำความรู้ไปใช้วิเคราะห์ ใช้ภาษาไทยและใช้ได้อย่างถูกต้อง อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนา
ภาษาไทย  
 โดยการฟังคำบรรยายจากครูและผ่านการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ศึกษาด้วยตนเองจาก
แบบเรียน เอกสาร คู่มือ สื่อสารมวลชนรูปแบบต่าง ๆ และสื่ออินเทอร์เน็ต  
 เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการคิด การสื่อสาร การพูดและใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาต่าง ๆ  นำมาใช้ 
กับทักษะชีวิต และเป็นนักเรียนที่มีลักษณะอันพึงประสงค์  มีคุณลักษณะด้านการทำงาน ด้านการเรียนรู้  
ด้านศีลธรรม มีความสามารถในการปรับตัว  มีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั  

1. มีความรู้ความเข้าใจลักษณะภาษาไทย 
2. มีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของภาษาไทย 
3. รู้จักสังเกตเกี่ยวกับอวัยวะในการออกเสียงในภาษาไทย   
4. เข้าใจความสำคัญของอักษรไทย  
5. สามารถถ่ายทอดแทนเสียงพูดในภาษาไทยได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ ์
6. รู้จักสังเกตลักษณะของคำและพยางค์ที่ใช้ในภาษาไทย 
7. บอกวิธีสร้างคำในภาษาต่างประเทศที่นำมาใช้ในภาษาไทย 
8. เข้าใจลักษณะและหน้าทีข่องกลุ่มคำ 
9. วิเคราะห์ประโยคชนิดต่าง ๆ ได ้
10. สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักภาษาไทยไปพัฒนาตนเองได้ 
11. มีความรักและภาคภูมิใจในหลักภาษาไทย 

รวมทั้งหมด 11 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

 

ระดับชั้น 
 

รหัสวิชา 
 

ชื่อรายวิชา 

 

ชื่อวิชา 
ภาษาอังกฤษ 

 

หน่วยกิต 
เวลาเรียน 
รายภาค 

 

ม.4 
ค31101 MA31101 คณิตศาสตร์ 1 Mathematics 1 1.0 40 ชั่วโมง 

ค31102 MA31102 คณิตศาสตร์ 2 Mathematics 2 1.0 40 ชั่วโมง 
 

ม.5 
ค32101 MA32101 คณิตศาสตร์ 3 Mathematics 3 1.0 40 ชั่วโมง 

ค32102 MA32102 คณิตศาสตร์ 4 Mathematics 4 1.0 40 ชั่วโมง 
 

ม.6 
ค33101 MA33101 คณิตศาสตร์ 5 Mathematics 5 1.0 40 ชั่วโมง 

ค33102 MA33102 คณิตศาสตร์ 6 Mathematics 6 1.0 40 ชั่วโมง 

 

รายวิชาเพิ่มเติม 

 

ระดับชั้น 
 

รหัสวิชา 
 

ชื่อรายวิชา 

 

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 

หน่วยกิต 
เวลาเรียน 
รายภาค 

 

ม.4 
 

 

ค30201 MA30201 เสริมทักษะ

คณิตศาสตร์ 1 

Mathematic  

Skill 1 

1.0 40 ชั่วโมง 

ค31201 MA31201 คณิตศาสตร์

เพิ่มเติม 1 

Additional 

Mathematics 1 

2.0 80 ชั่วโมง 

ค30202 MA30202 เสริมทักษะ

คณิตศาสตร์ 2 

Mathematic  

Skill 2 

1.0 40 ชั่วโมง 

ค31202 MA31202 คณิตศาสตร์

เพิ่มเติม 2 

Additional 

Mathematics 2 

2.0 80 ชั่วโมง 

ม.5 ค30203 MA30203 เสริมทักษะ

คณิตศาสตร์ 3 

Mathematic  

Skill 3 

1.0 40 ชั่วโมง 

ค32201 MA32201 คณิตศาสตร์

เพิ่มเติม 3 

Additional 

Mathematics 3 

2.0 80 ชั่วโมง 
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ระดับชั้น 
 

รหัสวิชา 
 

ชื่อรายวิชา 

 

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 

หน่วยกิต 
เวลาเรียน 
รายภาค 

ค30204 MA30204 เสริมทักษะ

คณิตศาสตร์ 4 

Mathematic  

Skill 4 

1.0 40 ชั่วโมง 

ค32202 MA32202 คณิตศาสตร์

เพิ่มเติม 4 

Additional 

Mathematics 4 

2.0 80 ชั่วโมง 

 

ม.6 
ค30205 MA30205 เสริมทักษะ

คณิตศาสตร์ 5 

Mathematic  

Skill 5 

1.0 40 ชั่วโมง 

ค33201 MA33201 คณิตศาสตร์

เพิ่มเติม 5 

Additional 

Mathematics 5 

2.0 80 ชั่วโมง 

ค30206 MA30206 เสริมทักษะ

คณิตศาสตร์ 6 

Mathematic  

Skill 6 

1.0 40 ชั่วโมง 

ค33202 MA33202 คณิตศาสตร์

เพิ่มเติม 6 

Additional 

Mathematics 6 

2.0 80 ชั่วโมง 
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รายวชิาพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

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

ค30201  เสริมทักษะคณิตศาสตร ์1  จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต         
ค30202  เสริมทักษะคณิตศาสตร ์2  จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ค30203  เสริมทักษะคณิตศาสตร ์3  จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต         
ค30204  เสริมทักษะคณิตศาสตร ์4  จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต         
ค30205  เสริมทักษะคณิตศาสตร ์5  จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ค30206  เสริมทักษะคณิตศาสตร ์6  จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ค31201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1  จำนวน 80  ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต         
ค31202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2  จำนวน 80  ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต           
ค32201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3  จำนวน 80  ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต          
ค32202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4  จำนวน 80  ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต         
ค33201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5  จำนวน 80  ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต           
ค33202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6  จำนวน 80  ชั่วโมง 2.0 หน่วยกติ  
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 
วิชา คณิตศาสตร์ 1 (Mathematics 1)             รหัสวิชา ค31101        จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1.0 หน่วยกิต         จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น  40  คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน        
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน              
ของผู้เรียน  ให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี ้ 

เซต  ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พื้นฐานเกี่ยวกับเซต ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และคอมพลีเมนต์    
ของเซต มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน  การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และทักษะ             
ในการแก้ปัญหา ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ  มีคุณลักษณะด้านการทำงาน      
(ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  ประพจน์และตัวเชื่อม (นิเสธ และ หรือ ถ้า....แล้ว.... ก็ต่อเมื่อ) มีทักษะด้าน     
การอ่าน การเขียน  การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้าน
ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ  มีคุณลักษณะด้านการทำงาน  (ความเป็นผู้นำ) และด้านการ
เรียนรู ้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

เพื่อให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร         
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับแหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่นหนองจอกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อื่น ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น
คุณค่า  และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

 
ตัวชี้วัด 
 ค 1.1 ม.4/1  
 
รวมทั้งหมด  1  ตัวชี้วัด 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 78 

 
 

คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 
วิชา คณิตศาสตร์ 2 (Mathematics 2)             รหัสวิชา ค31102        จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   จำนวน 1.0 หน่วยกิต     จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น  40  คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน       
                           
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน              
ของผู้เรียน  ให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี ้ 

หลักการนับเบื้องต้น  หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นกรณีที่สิ่งของแตกต่างกัน
ทั้งหมด การจัดหมู่กรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน  การคิดคำนวณ มีทักษะ    
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะ
ผู้นำ     มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการ
เรียนรู้ของตนเอง) 

ความน่าจะเป็น  การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ มีทักษะด้านการอ่าน     
การเขียน  การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ  มีคุณลักษณะด้านการทำงาน  (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ 
(การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

เพื่อให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร         
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับแหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่นหนองจอกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อื่น ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น
คุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

 
ตัวชี้วัด 
 ค 3.2 ม.4/1 
           ค 3.2 ม.4/2  
  

รวมทั้งหมด  2  ตัวชี้วัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 
วิชา คณิตศาสตร์ 3 (Mathematics 3)             รหัสวิชา ค32101   จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      จำนวน 1.0 หน่วยกิต       จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน               
ของผู้เรียน ให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี ้

 เลขยกกำลัง รากที่ n ของจำนวนจริง เมื่อ n เป็นจำนวนนับที่มากกว่า 1 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลัง
เป็นจำนวนตรรกยะ มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
และทักษะในการแก้ปัญหาทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ  มีคุณลักษณะด้านการ
ทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง)  
 ฟังก์ชัน   ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน  ที่ควรรู้จัก ฟังก์ชันเชิงเส้น  ฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชัน
ขั้นบันได  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล  มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมี
ว ิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหาทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู ้นำ   
มีคุณลักษณะด้าน การทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้
ของตนเอง)  

เพื่อให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร         
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับแหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่นหนองจอกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อื่น ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น
คุณค่า  และมีเจตคติที ่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ  
มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
ตัวชี้วัด    

ค 1.1 ม.5/1 
 ค 1.2 ม.5/1 
รวมทั้งหมด   2   ตัวชี้วัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 
วิชา คณิตศาสตร์ 4 (Mathematics 4)          รหัสวิชา ค32102                     จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     จำนวน 1.0 หน่วยกิต         จำนวนเวลาเรียนทั้งสิน้ 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน              
ของผู้เรียน ให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี ้
 ลำดับและอนุกรม  ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต  อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต             
มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ)  
และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 
 ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน  ดอกเบี้ย มูลค่าของเงิน ค่ารายงวด มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน         
การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหาทักษะด้านความร่วมมือ            
การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำ
ตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง)  

เพื่อให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร         
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับแหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่นหนองจอกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อื่น ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้ง เห็น
คุณค่า และมีเจตคติที ่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ  
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 
ตัวชี้วัด    

ค 1.2 ม.5/2 
 ค 1.3 ม.5/1 
 

รวมทั้งหมด  2  ตัวชี้วัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 
วิชา คณิตศาสตร์ 5 (Mathematics 5)      รหัสวิชา ค33101                  จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1.0 หน่วยกิต        จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน  
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน              
ของผู้เรียน  ให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี ้

 สถิติเบื้องต้น  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ประเภทของข้อมูล ลักษณะของข้อมูล วิธีเก็บ
รวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การหาค่ากลางของข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  
มัธยฐาน และ  ฐานนิยม การหาตำแหน่งที่ของข้อมูลโดยใช้ควอร์ไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นต์ไทล์ การวัดการ
กระจายของข้อมูล  การวัดการกระจายสัมบูรณ์ ประกอบด้วย พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ ส่วนเบี่ยงเบน
เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน การวัดการกระจายสัมพัทธ์ ประกอบด้วยสัมประสิทธิ์ของพิสัย 
สัมประสิทธิ์ของ  ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ สัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเฉลี่ย  และสัมประสิทธิ์ของการแปรผัน  
มีทักษะด้านการอ่าน   การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และทักษะในการ
แก้ปัญหา  ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู ้นำ มีคุณลักษณะด้านการทำงาน  

(ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 
เพื่อให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร         

การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับแหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่นหนองจอกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อื่น ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น
คุณค่า และมีเจตคติที ่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ  
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ตัวชี้วัด 

ค.3.1 ม.6/1    
 

รวมทั้งหมด  1  ตัวชี้วัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 
วิชา คณิตศาสตร์ 6 (Mathematics 6)          รหัสวิชา ค33102                  จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1.0 หน่วยกิต        จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน  
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน              
ของผู้เรียน  ให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี ้

สถิติและข้อมูล  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสำรวจความคิดเห็น การออกแบบการสำรวจความ
คิดเห็น  การตัดสินใจ สถิติและข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  
การตีความหมายของข้อมูล การตัดสินใจ มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  และทักษะในการแก้ปัญหา  ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู ้นำ  
มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของ
ตนเอง) 

เพื่อให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร         
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับแหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่นหนองจอกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อื่น ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น
คุณค่า   และมีเจตคติที ่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ  
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 
ตัวชี้วัด 

ค.3.1 ม.6/1 
 

รวมทั้งหมด  1  ตัวชี้วัด 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 
วิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 (Mathematics Skill 1)     รหัสวิชา ค30201    จำนวน 2 คาบ/สัปดาห ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 จำนวน 1.0 หน่วยกิต  จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน       
                           
คำอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน              

ของผู้เรียน  ให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้  

 จำนวนจรงิ  จำนวนจริง สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ สมบัติการเท่ากันและการ    

ไม่เท่ากัน สมการกำลังสองตัวแปรเดียว อสมการตัวแปรเดียว ค่าสัมบูรณ์  มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน  

การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และทักษะในการแก้ปัญหา  ทักษะด้านความร่วมมือ  

การทำงานเป็นทีม และภาวะผู ้นำ  มีคุณลักษณะด้านการทำงาน  (ความเป็นผู ้นำ) และด้านการเรียนรู้  

(การชี้นำตนเองการตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

 เพื่อให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร  

การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับแหล่ง

เรียนรู้ท้องถิ่นหนองจอกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อื่น ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น

คุณค่า  และมีเจตคติที ่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ  

มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 

 1. แสดงความสัมพันธ์ของจำนวนต่าง ๆ  ในระบบจำนวนจริงได ้

 2. เข้าใจความหมายและหาผลลัพธ์ที่เกิดจากการบวก การลบ การคูณและการหาร จำนวนจริง 

 3. เข้าใจสมบัติของจำนวนจริงที่เกี่ยวกับการบวก การคูณ การเท่ากัน การไม่เท่ากันและการนำไปใช้ได ้

 4. แก้สมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสองได้ 

 5. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริงและหาค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริงได ้
 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 
วิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2 (Mathematics Skill 2)      รหัสวิชา ค30202  จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      จำนวน 1.0 หน่วยกิต       จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน     
คำอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน              

ของผู้เรียน  ให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้  

 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 

กราฟของความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตัวอย่างของฟังก์ชันที่ควรรู้จัก การนำกราฟไปแก้ปัญหาบางประการ   

มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน  การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีว ิจารณญาณ  และทักษะใน 

การแก้ปัญหา ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ  มีคุณลักษณะด้านการทำงาน   

(ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้  (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

 เพื่อให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร         

การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับแหล่ง

เรียนรู้ท้องถิ่นหนองจอกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อื่น ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น

คุณค่า  และมีเจตคติที ่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ  

มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 

 1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เขียนแทนความสัมพันธ์และฟังก์ชันใน  

รูปต่าง ๆ   เช่น ตารางสมการและกราฟได้ 

 2. เขียนกราฟของความสัมพันธ์และฟังก์ชันที่กำหนดให้ได ้

 3. สร ้างความสัมพันธ์หร ือฟังก ์ช ันจากสถานการณ์หร ือปัญหาที ่กำหนดให้ได ้ และนำไปใช้  

ในการแก้ปัญหาได ้

 4. ใช้กราฟของสมการและอสมการของฟังก์ชันในการแก้ปัญหาได้  
 

รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 
วิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 3 (Mathematics Skill 3)     รหัสวิชา ค30203   จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      จำนวน 1.0 หน่วยกิต       จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน               

ของผู้เรียน  ให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี ้

 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น  กราฟ ดีกรีของจุดยอด แนวเดิน กราฟออยเลอร์ การประยุกต์ของกราฟ  

มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ  มีคุณลักษณะด้านการทำงาน  (ความเป็นผู้นำ)  

และด้านการเรียนรู้(การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

 เพื่อให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร         

การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับแหล่ง

เรียนรู้ท้องถิ่นหนองจอกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อื่น ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น

คุณค่า  และมีเจตคติที ่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ  

มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. เขียนกราฟเมื่อกำหนดจุด (vertex) และเส้น (edge) ให้และระบุได้ว่ากราฟที่กำหนดให้เป็นกราฟ   

ออยเลอร์หรือไม่ 

 2. นำความรู้เรื่องกราฟไปใช้แก้ปัญหาบางประการได้ 
 

รวมทั้งหมด  2  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 
วิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4 (Mathematics Skill 4)     รหัสวิชา ค30204    จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      จำนวน 1.0 หน่วยกิต        จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน               

ของผู้เรียน  ให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี ้

 เวกเตอร์ในสามมิติ  เวกเตอร์ นิเสธของเวกเตอร์ การบวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยส

เกลาร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหาทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ   

มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้

ของตนเอง 

 เพื่อให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร         

การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับแหล่ง

เรียนรู้ท้องถิ่นหนองจอกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อื่น ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น

คุณค่า และมีเจตคติที ่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ  

มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอร์ในสองมิติสามมิต ิ

 2. หาผลบวกเวกเตอร์ ผลคูณเวกเตอร์ด้วย สเกลาร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์ได้ 

 3. หาขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ที่กำหนดให้ได ้
 

รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 
วิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 5 (Mathematics Skill 5)   รหัสวิชา ค30205      จำนวน 2 คาบ/สัปดาห ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       จำนวน 1.0 หน่วยกิต       จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรยีน        
 

คำอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน               

ของผู้เรียน  ให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี ้

 แคลคูลัสเบื้องต้น  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ปริพันธ์ของ

ฟังก์ชัน –พีชคณิต  มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

และทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ  มีคุณลักษณะด้าน  

การทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

 เพื่อให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร         

การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับแหล่ง

เรียนรู้ท้องถิ่นหนองจอกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อื่น ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น

คุณค่า   และมีเจตคติที ่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ  

มีความรับผิดชอบ   มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. ตรวจสอบความต่อเน่ืองของฟังก์ชันที่กำหนดให ้

   2. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตที่กำหนดให้และนำไปใช้แก้ปัญหา 

  3. หาปริพันธ์ไม่จำกัดเขตและจำกัดเขตของฟังก์ชันพีชคณิตที่กำหนดให้และนำไปใช้แก้ปัญหา 
 

รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 
วิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 6 (Mathematics Skill 6)  รหัสวิชา ค30206    จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   จำนวน 1.0 หน่วยกิต        จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน        
 

คำอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน               

ของผู้เรียน  ให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี ้

 สถิติ  ข้อมูล ตำแหน่งที่ของข้อมูลค่ากลาง (ฐานนิยม มัธยฐาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต)  ค่าการกระจาย 

(พิส ัย ส ่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน) การนำเสนอข้อมูลเชิง ค ุณภาพและเชิงปร ิมาณ  

การแปลความหมาย  ของค่าสถิต มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ  และทักษะในการแก้ปัญหา  ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู ้นำ  

มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้

ของตนเอง) 

 เพื่อให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร         

การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับแหล่ง

เรียนรู้ท้องถิ่นหนองจอกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อื่น ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น

คุณค่า   และมีเจตคติที ่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ  

มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 

ผลการเรียนรู้ 

  1. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูล และแปลความหมายของค่าสถิติเพื่อประกอบ      

การตัดสินใจ 
  

รวมทั้งหมด  1  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (Additional Mathematics 1)   รหัสวิชา ค31201 จำนวน 4 คาบ/สัปดาห ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  จำนวน 2.0 หน่วยกิต จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน       
                           
คำอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน              

ของผู้เรียน  ให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้  

 เซต  ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พื้นฐานเกี่ยวกับเซต ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และคอมพลีเมนต์

ของเซต มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน  การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และทักษะในการ

แก้ปัญหา  ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู ้นำ มีคุณลักษณะด้านการทำงาน  

(ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

 ตรรกศาสตร์  ประพจน์และตัวเชื่อม ประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว การอ้างเหตุผล มีทักษะด้าน

การอ่าน การเขียน  การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้าน

ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ  มีคุณลักษณะด้านการทำงาน  (ความเป็นผู้นำ) และด้านการ

เรียนรู ้   (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

 จำนวนจริงและพหุนาม  จำนวนจริงและสมบัติของจำนวนจริง ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริงและสมบัติ    

ของค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง จำนวนจริงในรูปกรณฑ์ และจำนวนจริงในรูปเลขยกกำลัง มีทักษะด้านการอ่าน 

การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านความ

ร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ  มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ 

(การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

 เพื่อให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร         

การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับแหล่ง

เรียนรู้ท้องถิ่นหนองจอกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อื่น ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น

คุณค่า   และมีเจตคติที ่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ  

มีความรับผิดชอบ   มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ 

 1.  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร ์

 2.  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์เบื้องต้นในการสื่อสารความหมายและการอ้างเหตุผล 

 3.  เข้าใจจำนวนจริงและใช้สมบัติของจำนวนจริงในการแก้ปัญหา 

 4.  แก้สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียว ดีกรีไม่เกินสี่ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 

 5.  แก้สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนามตัวแปรเดียว และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 

 6.  แก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 (Additional Mathematics 2)   รหัสวิชา ค31202 จำนวน 4 คาบ/สัปดาห ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     จำนวน 2.0 หน่วยกิต  จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน       
                           
คำอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน              

ของผู้เรียน  ให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้  

ฟังก์ชัน  การบวก การลบ การคูณ การหารฟังก์ชัน ฟังก์ชันประกอบ ฟังก์ชันผกผัน มีทักษะด้านการ

อ่าน การเขียน  การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้าน

ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ มีคุณลักษณะด้านการทำงาน  (ความเป็นผู้นำ) และด้านการ

เรียนรู ้(การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

หลักการนับเบื้องต้น  หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น การเรียงสับเปลี่ยน

วงกลม กรณีที่สิ ่งของแตกต่างกันทั้งหมด การจัดหมู่กรณีที่สิ ่งของแตกต่างกันทั้งหมด ทฤษฎีบททวินาม  

มีทักษะด้าน    การอ่าน การเขียน  การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และทักษะในการ

แก้ปัญหา ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ มีคุณลักษณะด้านการทำงาน  (ความเป็น

ผู้นำ) และด้านการเรียนรู้     (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

ความน่าจะเป็น  การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ มีทักษะด้านการอ่าน      

การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านความ

ร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ  มีคุณลักษณะด้านการทำงาน  (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ 

(การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

เรขาคณิตวิเคราะห์  จุดและเส้นตรง วงกลม พาราโบลา วงรี  ไฮเพอร์โบลา มีทักษะด้านการอ่าน       

การเขียน  การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านความ

ร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ  มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ 

(การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 
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เพื่อให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร         

การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับแหล่ง

เรียนรู้ท้องถิ่นหนองจอกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อื่น ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น

คุณค่า   และมีเจตคติที ่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ  

มีความรับผิดชอบ   มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารฟังก์ชัน หาฟังก์ชันประกอบ และฟังก์ชันผกผัน 

 2.  ใช้สมบัติของฟังก์ชันในการแก้ปัญหา 

 3.  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา 

 4.  เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่ในการแก้ปัญหา 

 5.  หาความน่าจะเป็นและนำความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 
 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (Additional Mathematics 3)   รหัสวิชา ค32201 จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5         จำนวน 2.0 หน่วยกิต     จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน              

ของผู้เรียน ให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี ้

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  ฟังก์ชันเอกซ์โฟเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม 

สมการเอกซ์โฟเนนเชียลและสมการลอการิทึม มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหาทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ  

มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้

ของตนเอง) 

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ          

กฎของโคไซน์และกฎของไซน์  มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหาทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู ้นำ   

มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้

ของตนเอง 

เพื่อให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร         

การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับแหล่ง

เรียนรู้ท้องถิ่นหนองจอกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อื่น ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น

คุณค่า และมีเจตคติที ่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ  

มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 94 

ผลการเรียนรู้ 

1.  เขา้ใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 

2.  เขา้ใจลักษณะกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 

 3.  แก้สมการตรีโกณมิติและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 

 4.  ใช้กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ในการแก้ปัญหา 

 5.  แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึมและนำไปใช้ในการแกป้ัญหา 
    

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (Additional Mathematics 4) รหัสวิชา ค32202  จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5          จำนวน 2.0 หน่วยกิต       จำนวนเวลาเรียนทั้งสิน้ 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน               
ของผู้เรียน  ให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี ้
 เมทริกซ ์ เมทริกซ์ และเมทริกซ์สลับเปลี่ยน การบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจำนวนจริง การคูณ

ระหวา่งเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ เมทริกซ์ผกผัน การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริก มีทักษะด้านการอ่าน 

การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหาทักษะด้านความ

ร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ 

(การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

 จำนวนเชิงซ้อน  จำนวนเชิงซ้อน และสมบัติของจำนวนเชิงซ้อน จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว รากที่ n 

ของจำนวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจำนวนนับที่มากกว่า 1 สมการพหุนามตัวแปรเดียว มีทักษะด้านการอ่าน                

การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหาทักษะด้านความ

ร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้

(การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง 

 เวกเตอร์ในสามมิติ  เวกเตอร์ นิเสธของเวกเตอร์ การบวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยส

เกลาร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหาทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ  

มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้

ของตนเอง 
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เพื่อให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร         

การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับแหล่ง

เรียนรู้ท้องถิ่นหนองจอกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อื่น ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น

คุณค่า และมีเจตคติที ่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ 

มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  เขา้ใจจำนวนเชิงซ้อนและใช้สมบัติของจำนวนเชิงซ้อนในการแก้ปัญหา 

 2.  หารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจำนวนนับที่มากกว่า 1 

 3.  เข้าใจความหมาย หาผลลัพธ์ของการบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจำนวนจริง การคูณ 

ระหว่างเมทริกซ์ และหาเมทริกซ์สลับเปลี่ยนหาดีเทอร์มิแนนต์ ของเมทริกซ์ n X n เมื่อ n เป็นจำนวนนับ 

ที่ไม่เกินสาม    

 4.  หาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ 2 X 2 

 5.  แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ผกผัน และการดำเนินการตามแถว 

 6.  แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม และนำไปใช้ในการ

แก้ปัญหา 

 7.  หาผลลัพธ์ของการบวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ หาผลคูณเชิงสเกลาร์  

และผลคูณเชิงเวกเตอร ์

 8.  นำความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 

รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (Additional Mathematics 5)  รหัสวิชา ค33201   จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6          จำนวน 2.0 หน่วยกติ    จำนวนเวลาเรียนทัง้สิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน      
   

คำอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน               

ของผู้เรียน  ให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี ้

 แคลคูลัสเบื้องต้น  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ปริพันธ์ของ

ฟังก์ชัน –พีชคณิต  มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   

และทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ  มีคุณลักษณะด้านการ

ทำงาน (ความเป็นผู้นำ) และด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

 เพื่อให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร         

การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับแหล่ง

เรียนรู้ท้องถิ่นหนองจอกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อื่น ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น

คุณค่า  และมีเจตคติที ่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ  

มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  ตรวจสอบความต่อเน่ืองของฟังก์ชันที่กำหนดให ้

   2.  หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตที่กำหนดให้และนำไปใช้แก้ปัญหา 

  3.  หาปริพันธ์ไม่จำกัดเขตและจำกัดเขตของฟังก์ชันพีชคณิตที่กำหนดให้และนำไปใช้แก้ปัญหา 
 

รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 (Additional Mathematics 6) รหัสวิชา ค33202 จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2.0      หน่วยกิต      จำนวนเวลาเรียนทัง้สิ้น  80  คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรยีน      
 

คำอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน               

ของผู้เรียน  ให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี ้

 ลำดับและอนุกรม ลำดับจำกัดและลำดับอนันต์ ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต ลิมิตของลำดับ

อนันต์อนุกรมจำกัดและอนุกรมอนันต์ อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต ผลบวกอนุกรมอนันต์   

การนำความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมไปใช้ในการแก้ปัญหามูลค่าของเงินและค่ารายงวด  มีทักษะด้านการ

อ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้าน

ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ  มีคุณลักษณะด้านการทำงาน  (ความเป็นผู้นำ) และด้านการ

เรียนรู ้ (การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น  การแจกแจงเอกรูป  การแจกแจงทวินาม  การแจกแจงปกติ 

มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน  การคิดคำนวณ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และทักษะในการ

แก้ปัญหา  ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู ้นำ  มีคุณลักษณะด้านการทำงาน   

(ความเป็นผู้นำ) และ   ด้านการเรียนรู ้(การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 

 เพื่อให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร         

การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับแหล่ง

เรียนรู้ท้องถิ่นหนองจอกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อื่น ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น

คุณค่า   และมีเจตคติที ่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ  

มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ 

 1.  ระบุได้วา่ลำดับที่กำหนดให้เป็นลำดับลู่เขา้หรือลู่ออก 

  2.  หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 

  3.  หาผลบวกอนุกรมอนันต ์

  4.  เขา้ใจและนำความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมไปใชส้าระสถิติและความน่าจะเป็น 

 5.  หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดจากตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงเอกรูป การแจกแจงทวินาม 

และการแจกแจงปกติ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
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โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ชื่อวิชา 

ภาษาอังกฤษ 
หน่วยกิต 

เวลาเรียน
รายภาค 

ม.4 ว30101 SC30101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ Biological Sciences 1.5 60 ชั่วโมง 
ว31101 SC31101 วิทยาการคำนวณ 1 Computing Science 1 0.5 20 ชั่วโมง 
ว31102 SC31102 วิทยาการคำนวณ 2 Computing Science 2 0.5 20 ชั่วโมง 

ม.5 ว30102 SC30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 Physical Science 1 1.5 60 ชั่วโมง 
ว30103 SC30103 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 Physical Science 2 1.5 60 ชั่วโมง 

ม.6 ว30104 SC30104 วิทยาศาสตร์โลก  
และอวกาศ 

Earth and Space 
Science 

1.5 60 ชั่วโมง 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ชื่อวิชา 

ภาษาอังกฤษ 
หน่วยกิต 

เวลาเรียน
รายภาค 

ม.4 ว30201 SC30201 ฟิสิกส์ 1 Physics 1 2.0 80 ชั่วโมง 
ว30202 SC30202 ฟิสิกส์ 2 Physics 2 2.0 80 ชั่วโมง 
ว30221 SC30221 เคมี 1 Chemistry 1 1.5 60 ชั่วโมง 
ว30222 SC30222 เคมี 2 Chemistry 2 1.5 60 ชั่วโมง 
ว30241 SC30241 ชีววิทยา 1 Biology 1 1.5 60 ชั่วโมง 
ว30242 SC30242 ชีววิทยา 2 Biology 2 1.5 60 ชั่วโมง 
ว30246 SC30246 เสริมทักษะชีววิทยา 1 Enhance Biology 

Skills 1 
1.0 40 ชั่วโมง 

ว30226 SC30226 เสริมทักษะเคมี 1 Enhance Chemistry 
Skills 1 

1.0 40 ชั่วโมง 

ว30208 SC30208 กลศาสตร ์ Mechanics 1.0 40 ชั่วโมง 
ว30248 SC30248 ชีววิทยาโมเลกุล 

 
Molecular Biology 1.0 40 ชั่วโมง 

ว30281 SC30281 วิทยาการคำนวณ
ประยุกต์ 1 

Applied Computing 
Science 1 

1.0 40 ชั่วโมง 
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ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ชื่อวิชา 

ภาษาอังกฤษ 
หน่วยกิต 

เวลาเรียน
รายภาค 

ว30282 SC30282 วิทยาการคำนวณ
ประยุกต์ 2 

Applied Computing 
Science 2 

1.0 40 ชั่วโมง 

 
 
ระดับ
ชั้น 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ชื่อวิชา 

ภาษาอังกฤษ 
หน่วยกิต 

เวลาเรียน
รายภาค 

ม.5 ว30203 SC30203 ฟิสิกส์ 3 Physics 3 2.0 80 ชั่วโมง 
ว30204 SC30204 ฟิสิกส์ 4 Physics 4 2.0 80 ชั่วโมง 
ว30223 SC30223 เคมี 3 Chemistry 3 1.5 60 ชั่วโมง 
ว30224 SC30224 เคมี 4 Chemistry 4 1.5 60 ชั่วโมง 
ว30243 SC30243 ชีววิทยา 3 Biology 3 1.5 60 ชั่วโมง 
ว30244 SC30244 ชีววิทยา 4 Biology 4 1.5 60 ชั่วโมง 
ว30206 SC30206 เสริมทักษะฟิสกิส์ 1 Enhance Physics Skills 1 1.0 40 ชั่วโมง 
ว30247 SC30247 เสริมทักษะชีววิทยา 2 Enhance Biology Skills 2 1.0 40 ชั่วโมง 
ว30249 SC30249 พฤกษศาสตร ์ Botany 1.0 40 ชั่วโมง 
ว30228 SC30228 เคมีอินทรีย์และ 

อนินทรีย ์
Organic and Inorganic 

Chemistry 
1.0 40 ชั่วโมง 

ว30283 SC30283 วิทยาการคำนวณ
ประยุกต์ 3 

Applied Computing 
Science 3 

1.0 40 ชั่วโมง 

ว30284 SC30284 วิทยาการคำนวณ
ประยุกต์ 4 

Applied Computing 
Science 4 

1.0 40 ชั่วโมง 

 
 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
เวลาเรียน
รายภาค 

ม.6 ว30205 SC30205 ฟิสิกส์ 5 Physics 5 2.0 80 ชั่วโมง 
ว30225 SC30225 เคมี 5 Chemistry 5 1.5 60 ชั่วโมง 
ว30245 SC30245 ชีววิทยา 5 Biology 5 1.5 60 ชั่วโมง 
ว30227 SC30227 เสริมทักษะเคมี 2 Enhance Chemistry 

Skills 2 
1.0 40 ชั่วโมง 
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ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
เวลาเรียน
รายภาค 

ว30207 SC30207 เสริมทักษะฟิสกิส์ 2 
 

Enhance Physics 
Skills 2 

1.0 40 ชั่วโมง 

ว30229 SC30229 ปริมาณสารสัมพันธ์ 
 

Stoichiometry 1.0 40 ชั่วโมง 

ว30209 SC30209 ฟิสิกส์อะตอม 
 

Atomic Physics 1.0 40 ชั่วโมง 

ว30285 SC30285 วิทยาการคำนวณ
ประยุกต์ 5 

Applied Computing 
Science 5 

1.0 40 ชั่วโมง 

ว30286 SC30286 วิทยาการคำนวณ
ประยุกต์ 6 

Applied Computing 
Science 6 

1.0 40 ชั่วโมง 
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รายวชิาพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 ว30101  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ว30102  วิทยาศาสตร์กายภาพ 1  จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ว30103  วิทยาศาสตร์กายภาพ 2  จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ว30104  วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ว31101  วิทยาการคำนวณ 1  จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 ว31102  วิทยาการคำนวณ  2  จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 ว30201  ฟิสิกส์ 1    จำนวน 80  ชั่วโมง 2.0 หน่วยกติ 
 ว30202  ฟิสิกส์ 2    จำนวน 80  ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต 
 ว30203  ฟิสิกส์ 3    จำนวน 80  ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต
 ว30204  ฟิสิกส์ 4    จำนวน 80  ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต 
 ว30205  ฟิสิกส์ 5    จำนวน 80  ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต 
 ว30206  เสริมทักษะฟิสกิส์ 1  จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ว30207  เสริมทักษะฟิสกิส์ 2  จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ว30208  กลศาสตร ์   จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ว30209  ฟิสิกส์อะตอม   จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ว30221  เคมี 1    จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ว30222  เคมี 2    จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ว30223  เคมี 3    จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ว30224  เคมี 4    จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ว30225  เคมี 5    จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ว30226  เสริมทักษะเคมี 1   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ว30227  เสริมทักษะเคมี 2   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ว30228  เคมีอินทรีย์และอนินทรีย ์  จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ว30229  ปริมาณสารสัมพันธ์  จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ว30241  ชีววิทยา 1   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ว30242  ชีววิทยา 2   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
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 ว30243  ชีววิทยา 3   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ว30244  ชีววิทยา 4   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ว30245  ชีววิทยา 5   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ว30246  เสริมทักษะชีววิทยา 1  จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ว30247  เสริมทักษะชีววิทยา 2  จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ว30248  ชีววิทยาโมเลกุล   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ว30249  พฤกษศาสตร ์   จำนวน 60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ว30281  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 1 จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ว30282  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 2 จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ว30283  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 3 จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต
 ว30284  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 4 จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ว30285  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 5 จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ว30286  วิทยาการคำนวณประยุกต์ 6 จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกติ
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences) รหัสวิชา ว30101 จำนวน  3  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน  1.5  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาเกี่ยวกับกลไกการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ 
ระบบภูมิคุ้มกัน การดำรงชีวิตของพืช สารอินทรีย์ในพืช ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช การตอบสนอง
ของพืชต่อส ิ ่งเร ้า การถ่ายทอดลักษณะทางพันธ ุกรรม ย ีนก ับการควบคุมล ักษณะทางพันธ ุกรรม                  
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ระบบ
นิเวศ และมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่มี
ความซับซ้อนเพื่อสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา โดยคำนึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นภายใต้เงื่อนไขและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย โดยใช้
ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และจิตวิทยาศาสตร์ในการ
สืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง มีภาวะผู้นำและ
ความรับผิดชอบ มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในกา รแก้ปัญหา         
มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู ้นำ) ด้านการเรียนรู ้(การตรวจสอบการเรียนรู ้ของตัวเอง)            
และคุณลักษณะด้านศีลธรรม (ความซื่อสัตย์ ความเคารพผู้อื่น) 
 
ตัวชี้วัด 
 ว 1.1 ม.4/1 – ม.4/4 ว 1.2 ม.4/1 – ม.4/12 
 ว 1.3 ม.4/1 – ม.4/6 ว 4.1 ม.4/1 – ม.4/5 
 ว 4.2 ม.4/1  
รวมทั้งหมด  28  ตัวชี้วัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (Physical Science 1) รหัสวิชา ว30102 จำนวน  3  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน  1.5  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาวิเคราะห์และแปลความหมายเกี่ยวกับความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุ เพื่ออธิบาย
ความเร่งของวัตถุ สังเกตและอธิบายการหาแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่อยู่ในระนาบเดียวกันที่กระทำต่อ
วัตถุ โดยการเขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร์ สังเกต วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเร่ง
ของวัตถุกับแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุและมวลของวัตถุ สังเกตและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่าง
วัตถุคู่หนึ่ง ๆ สังเกตและอธิบายผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ ได้แก่ การเคลื่อนที่
แนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบสั่น สืบค้นข้อมูลและ
อธิบายแรงโน้มถ่วงที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง ๆ รอบโลก สังเกตและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็ก 
เนื ่องจากกระแสไฟฟ้า สังเกตและอธิบายแรงแม่เหล็กที ่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที ่เคลื ่อนที ่ใน
สนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบาย
หลักการทำงานของมอเตอร์ สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟ รวมทั้งยกตัวอย่างการนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงเข้มและแรงอ่อน สืบค้นข้อมูลและอธิบายพลังงานนิวเคลี ยร์ฟิชชัน
และฟิวชัน และความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากฟิชชันและฟิวชัน สืบค้นข้อมูล 
และอธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่
นำมาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงานโดยเน้นด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้าน
ค่าใช้จ่าย สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่น สังเกต และอธิบายความถี่
ธรรมชาติ การสั่นพ้องและผลที่เกิดขึ้นจากการสั่นพ้อง สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน 
และการรวมคลื่นของคลื่นเสียง สืบค้นข้อมูล และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มเสียงกับระดับเสียง
และผลของความถี ่ก ับระดับเสียงที ่ม ีต่อการได้ยินเสียง สังเกต และอธิบายการเกิดเสียงสะท้อนกลับ              
บีตดอปเพลอร์ และการสั่นพ้องของเสียง สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่างการนำความรู้เกี ่ยวกับเสียงไปใ ช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน สังเกตและอธิบายการมองเห็นสีของวัตถุ ความผิดปกติในการมองเห็นสี สังเกตและ
อธิบายการทำงานของแผ่นกรองแสงสี การผสมแสงสี การผสมสารสี และการนำไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน สืบค้นข้อมูลและอธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนประกอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  และหลักการ
ทำงานของอุปกรณ์บางชนิดที่อาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สืบค้นข้อมูลและอธิบายการสื่อสาร โดยอาศัยคลื่น
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แม่เหล็กไฟฟ้าใน การส่งผ่านสารสนเทศและเปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยี โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ทรัพยากรเพื่อออกแบบ สร้างหรือพัฒนาผลงานสำหรับแก้ปัญหาที่
มีผลกระทบต่อสังคมโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำเสนอ
ผลงาน 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และจิตวิทยาศาสตร์ในการ
สืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง มีภาวะผู้นำและ
ความรับผิดชอบ มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา       
มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู ้นำ) ด้านการเรียนรู้  (การตรวจสอบการเรียนรู ้ของตัวเอง)            
และคุณลักษณะด้านศีลธรรม (ความซื่อสัตย์ ความเคารพผู้อื่น) 
 
ตัวชี้วัด 
 ว 2.2 ม.5/1 – ม.5/10 
 ว 2.3 ม.5/1 – ม.5/12 
 ว 4.2 ม.5/1  
 
รวมทั้งหมด  23  ตัวชี้วัด 
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คำอธบิาย รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (Physical Science 2) รหัสวิชา ว30103 จำนวน  3  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน  1.5  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาวิเคราะห์ระบุว่าสารเป็นธาตุหรือสารประกอบ และอยู่ในรูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออนจาก
สูตรเคมีเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของแบบจำลองอะตอมของโบร์กับแบบจำลองอะตอม
แบบกลุ่มหมอก ระบุจำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอม และไอออนที่เกิดจากอะตอมเดียว 
เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุและระบุการเป็นไอโซโทป ระบุหมู่และคาบของธาตุ และระบุว่าธาตุเป็น
โลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ กลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟหรือกลุ่มธาตุแทรนซิชันจากตารางธาตุ เปรียบเทียบสมบัติการ
นำไฟฟ้า การให้และรับอิเล็กตรอนระหว่างธาตุในกลุ่มโลหะกับอโลหะ สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่าง
ประโยชน์และอันตรายที่เกิดจากธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชัน อธิบายสมบัติของสารกัมมันตรังสี และ
คำนวณครึ ่งชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่ างประโยชน์ของสาร
กัมมันตรังสีและการป้องกันอันตรายที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสี ระบุว่าพันธะโคเวเลนต์เป็นพันธะเดี่ยว พันธะคู่
หรือพันธะสาม และระบุจำนวนคู่อิเล็กตรอนระหว่างอะตอมคู่ร่วมพันธะ จากสูตรโครงสร้างระบุสภาพขั้วของ
สารที่โมเลกุลประกอบด้วย 2 อะตอมระบุสารที่เกิดพันธะไฮโดรเจนได้จากสูตรโครงสร้าง อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างจุดเดือดของสารโคเวเลนต์กับแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลตามสภาพขั้วหรือการเกิดพันธะไฮโดรเจน 
เขียนสูตรเคมีของไอออนและสารประกอบไอออนิก ระบุว่าสารเกิดการละลายแบบแตกตัวหรือไม่แตกตัว 
พร้อมให้เหตุผลและระบุว่าสารละลายที่ได้เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์หรือนอนอิเล็กโทรไลต์ ระบุสูตรเคมี
ของสารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์ และแปลความหมายของสัญลักษณ์ในสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมี ทดลองและ
อธิบายผลของความเข้มข้นพื้นที่ผิว อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สื บค้น
ข้อมูลและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรือในอุตสาหกรรม 
ระบุสารประกอบอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอนว่าอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวจากสูตรโครงสร้าง ระบุสมบัติความเป็น
กรด-เบส จากโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ อธิบายสมบัติการละลายในตัวทำละลายชนิดต่าง ๆ ของสาร
อธิบายความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ์ สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพระหว่างพอลิเมอร์
และมอนอเมอร์ของพอลิเมอร์ชนิดนั้นวิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติเทอร์มอ
พลาสติกและเทอร์มอเซตของพอลิเมอร์  และการนำพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ สืบค้นข้อมูลและนำเสนอ
ผลกระทบของการใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม พร้อมแนวทางป้องกันหรือแก้ไข 
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 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหา
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 เพื่อให้เกิด การเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง มีภาวะผู้นำและ
ความรับผิดชอบ มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา        
มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู ้นำ) ด้านการเรียนรู้  (การตรวจสอบการเรียนรู ้ของตัวเอง)            
และคุณลักษณะด้านศีลธรรม (ความซื่อสัตย์ ความเคารพผู้อื่น) 
 
ตัวชี้วัด 
 ว 3.1 ม.5/1 – ม.5/25 
 ว 4.1 ม.5/1  
 
รวมทั้งหมด  26  ตัวชี้วัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ (Earth and Space Science)  
รหัสวิชา ว30104  จำนวน  3  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน  1.5  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และ
ระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 
การแบ่งชัน้และสมบัติของโครงสร้างโลก หลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี รูปแบบ
แนวรอยต่อของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด ศึกษา
กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และผลจาก ศึกษาสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิ ศึกษา
ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันในแต่ละบริเวณของโลกศึกษาการ
หมุนเวียนของอากาศ ทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลที่มีต่อ
ภูมิอากาศ ศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทร และรูปแบบการหมุนเวียนของน้ำ
ผิวหน้าในมหาสมุทร ผลของการหมุนเวียนของอากาศและน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศ ลม
ฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก สัญลักษณ์ลม
ฟ้าอากาศที่สำคัญจากแผนที่อากาศ ศึกษาวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นการกระตุ้น
หรือฝึกฝนในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยระบุถึงปัญหาหรือความต้องการของ
ลูกค้า การผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การออกแบบกระบวนการผลิต การทดสอบผลิตภัณฑ์ และการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ ์
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และจิตวิทยาศาสตร์ในการ
สืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง มีภาวะผู้นำและ
ความรับผิดชอบ มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา       
มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู ้นำ) ด้านการเรียนรู้  (การตรวจสอบการเรียนรู ้ของตัวเอง)            
และคุณลักษณะด้านศีลธรรม (ความซื่อสัตย์ ความเคารพผู้อื่น) 
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ตัวชี้วัด 
 ว 3.1 ม.6/1 – ม.6/10 
 ว 3.2 ม.6/1 – ม.6/14, ว 4.2 ม.6/1  
 
รวมทั้งหมด  25  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 113 

 
 

คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา วิทยาการคำนวณ 1 (Computing Science 1) รหัสวิชา ว31101 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบการ
คิดเชิงนามธรรม การออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก 
และเงื่อนไขของปัญหา รวมถึงการจัดเรียงและค้นหาข้อมูล  หลักการของวิทยาการ 
             โดยประยุกต์ใช้หลักการแนวคิดเชิงคำนวณ ในการวางแผนแก้ปัญหา ระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก  
และเงื่อนไขของปัญหา รวมถึงการจัดเรียงและค้นหาข้อมูล  หลักการของวิทยาการข้อมูลและหลักการคิดเชิง
ออกแบบ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ กระบวนการการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล การแปลง
ข้อมูลให้เป็นภาพ และการเลือกใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และสามารถประยุกต์ใช้หลักแนวคิดเชิง
คำนวณในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นหนองจอก 
 เพื่อมุ่งเน้นให้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับกับหลักการที่ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  
เป็นระบบ และเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค ์
 
ตัวชี้วัด 
 ว 4.2 ม.4/1, ม.5/1       
 
รวมทั้งหมด 2  ตัวชี้วัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา วิทยาการคำนวณ 2 (Computing Science 2) รหัสวิชา ว31102 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาหลักพัฒนาโครงงาน ระบุปัญหาและเลือกปัญหาที่เหมาสมและสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
แก้ปัญหาได้ ศึกษากรณีศึกษาเกี่ยวกับการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา หลักการ
ทำงานของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีในอนาคต บทบาทของอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
             โดยประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพื่อเน้น
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหา และมีการวางแผนขั้นตอนการ
ดำเนินการ โดยใช้หลักแนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการแก้ปัญหา กำหนดจุดประสงค์และของเขตของโครงงาน ระบุ เลือกใช้แหล่งข้อมูล
สำหรับศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสม และมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้อง วางแผนพัฒนาและ
จัดทำข้อเสนอโครงงานที่ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอก
ตามที่วางแผนไว้อย่างมีระบบ เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ นำเสนอและเผยแพร่โครงงานได้อย่างน่าสนใจ 
 เพื่อส่งเสริมให้รู้จักตระหนักถึงความสำคัญในการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาของการนำผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตนเอง รวมถึงการอ้างอิงข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบการทำโครงงานอย่างถูกต้อง และนำเสนอ 
แบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย และมีจริยธรรม   
 
ตัวชี้วัด  
 ว 4.2 ม.4/1, ม.6/1       
 
รวมทั้งหมด 2 ตัวชี้วั
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา ฟิสิกส์ 1 (Physics 1) รหัสวิชา ว30201 จำนวน  4  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 จำนวน  2.0  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาการค้นหาความรทูางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา รวมทั้งพัฒนาการของหลักการและแนวคิดทาง
ฟิสิกส์ที่มีผล ต่อการแสวงหาความรู้ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยี การวัดและการรายงานผลการวัดปริมาณ
ทางฟิสิกส์ หลักการของกลศาสตร์ในเรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรง แรง การหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรง
ที่ทำมุมต่อกัน การเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน
ระหว่างผิวสัมผัส ของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุหยุดนิ่งและวัตถุเคลื่อนที่ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง มีภาวะผู้นำและ
ความรับผิดชอบ มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา        
มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู ้นำ) ด้านการเรียนรู้  (การตรวจสอบการเรียนรู ้ของตัวเอง)            
และคุณลักษณะด้านศีลธรรม(ความซื่อสัตย์ ความเคารพผู้อื่น) 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สืบค้นและอธิบายการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา รวมทั้งพัฒนาการของหลักการ
และแนวคิดทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อการแสวงหาความรู้ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลย ี
 2. วัด และรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ไดถูกต้องเหมาะสม โดยนำความคลาดเคลื่อนในการ
วัดมา พิจารณาในการนำเสนอผล รวมทั้งแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห์ และแปลความหมาย
จาก กราฟเส้นตรง 
 3. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่ง การกระจัด ความเร็ว และความเร่งของการ
เคลื่อนที่ ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเร่งคงตัวจากกราฟและสมการ รวมทั้งทดลองหาค่าความเร่งโน้มถวงของ
โลก และคำนวณปริมาณต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
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 4. อธิบายแรง รวมทั้ง ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ทำมุมต่อกัน 
 5. เขียนแผนภาพวัตถุอิสระ ทดลองและอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและการใช้กฎการเคลื่อนที่
ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้ง คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 6. อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่ทำให้วัตถุมีน้ำหนัก รวมทั้งคำนวณ
ปริมาณ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 7. วิเคราะห์ อธิบาย และคำนวณแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่งๆ ในกรณีที่วัตถุหยุด
นิ ่งและวัตถุเคลื ่อนที ่ รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ ์ความเสียดทานระหว่างผิ วสัมผัสของวัตถุคู ่หนึ ่ง ๆ  
และนำ ความรเูรื่องแรงเสียดทานไปใชใ้นชีวิตประจำวัน 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา ฟิสิกส์ 2 (Physics 2) รหัสวิชา ว30202 จำนวน  4  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 จำนวน  2.0  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาหลักการของกลศาสตร์ในเรื ่องสมดุลกลและเงื ่อนไขที่ทำให้วัตถุหรือระบบอยู่ในสมดุลกล 
ศูนย์กลาง มวลของวัตถุและผลของศูนย์ถ่วงที่มีต่อเสถียรภาพของวัตถุ งาน พลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน
และพลังงาน จลน์ ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์โน้มถ่วง และความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรง
ที ่ใช้ดึงสปริงกับ ระยะที่สปริงยืดออก แรงอนุรักษ์  กฎการอนุรักษ์พลังงาน กำลัง เครื ่องกลอย่างง่าย 
ประสิทธิภาพและการ ได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่ายบางชนิด โมเมนตัม การชนกันของวัตถุในหนึ่งมติ 
การดล แรงดล และ กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และการเคลื่อนที่แบบวงกลมใน
ระนาบระดับ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง มีภาวะผู้นำและ
ความรับผิดชอบ มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา        
มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู ้นำ) ด้านการเรียนรู้  (การตรวจสอบการเรียนรู ้ของตัวเอง)            
และคุณลักษณะด้านศีลธรรม(ความซื่อสัตย์ ความเคารพผู้อื่น) 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนต์และผลรวมของโมเมนต์ที่มีต่อการหมุน แรงคูควบและผลของแรง
คู่ควบ ที่มีต่อสมดุลของวัตถุ เขียนแผนภาพวัตถุอิสระเมื่อวัตถุอยู่ในสมดุลกล และคำนวณปริมาณต่าง  ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทดลองและอธิบายสมดลของแรงสามแรง 
 2. สังเกตและอธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ เมื่อแรงที่กระทำต่อวัตถุผ่านศูนย์กลางมวลของวัตถุ 
และผลของศูนย์ถ่วงที่มีต่อเสถียรภาพของวัตถุ 
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 3. วิเคราะห์ และคำนวณงานของแรงคงตัว จากสมการและพื้นที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับ
ตำแหนง รวมทั้งอธิบายและคำนวณกำลังเฉลี่ย 
 4. อธิบายและคำนวณพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างงานกับ
พลังงานจลน์ ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์โน้มถ่วง ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงที่ใช้ดึง 
สปริงกับระยะที ่สปริงยืดออกและความสัมพันธ์ ระหว่างงานกับพลังงานศักย์ยืดหยุ ่น รวมทั ้งอธิบาย 
ความสัมพันธ์ระหว่างงานของแรงลัพธ์และพลังงานจลน์ และคำนวณงานที่เกิดขึ้นจากแรงลัพธ์ 
 5. อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกล รวมทั้งวิเคราะห์ และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนที่ ของวัตถุในสถานการณต่าง ๆ โดยใช้กฎการอนุรักษพ์ลังงานกล 
 6. อธิบายการทำงาน ประสิทธิภาพและการได เปรียบเชิงกลของเครื ่องกลอย่างง่ายบางชนิด  
โดยใช้ความรู้เรื่องงานและสมดุลกล รวมทั้งคำนวณประสิทธิภาพและการไดเปรียบเชิงกล 
 7. อธิบาย และคำนวณโมเมนตัมของวัตถุ และการดลจากสมการและพื้นที่ใต้กราฟความสัมพันธ์
ระหวา่งแรงลัพธ์กับเวลา รวมทั้งอธิบายความสัมพันธร์ะหว่างแรงดลกับโมเมนตัม 
 8. ทดลอง อธิบายและคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมติทั้งแบบยืดหยุน  
ไมยืดหยุ่น และการดีดตัวแยกจากกันในหนึ่งมิติซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม 
 9. อธิบาย วิเคราะห์ และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการเคลื ่อนที ่แบบโพรเจกไทล์  
และทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
 10. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงสูศูนย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ อัตราเร็วเชิงเสน 
อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใชค้วามรกูารเคลื่อนที่แบบวงกลมในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม 
 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรยีนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา ฟิสิกส์ 3 (Physics 3) รหัสวิชา ว30203 จำนวน  4  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 จำนวน  2.0  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาหลักการการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริง องค์ประกอบและการ
เคลื่อนที่ของคลื่น สมบัติของคลื่น ปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่น ส่วนประกอบของคลื่น การแผ่ของหน้า
คลื่นด้วยหลักการของฮอยเกนส์ และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซ้อนทับ พร้อมทั้งคำนวณอัตราเร็ว 
ความถี่ และความยาวคลื่น ธรรมชาติของแสง แสงเชิงเรขาคณิต กระจกเงาโค้ง เลนส์บางและหลักการของ
ทัศนอุปกรณ์บางชนิดการรับรู้สีของนัยน์ตาคน แสงเชิงฟิสิกส์และการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับคลื่นแสง
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง มีภาวะผู้นำและ
ความรับผิดชอบ มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา        
มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู ้นำ) ด้านการเรียนรู้  (การตรวจสอบการเรียนรู ้ของตัวเอง)            
และคุณลักษณะด้านศีลธรรม (ความซื่อสัตย์ ความเคารพผู้อื่น) 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ทดลอง และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่าง
ง่าย รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2. อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่นพ้อง 
 3. อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่น การแผ่ของหน้าคลื่นด้วยหลักการ
ของฮอยเกนส์ และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซ้อนทับ พร้อมทั้งคำนวณอัตราเร็ว ความถี่ และความยาว
คลื่น 
 4. สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเหการแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ำรวมทั้ง
คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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 5. ทดลอง และอธิบายการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่และเกรตติง การเลี้ยวเบนและการแทรกสอด
ของแสงผ่านสลิตเดี่ยวรวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 6. ทดลอง และอธิบายการสะท้อนของแสงที่ผิววัตถุตามกฎการสะท้อน เขียนรังสีของแสงและ 
คำนวณตำแหน่งและขนาดภาพของวัตถุ เมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลมรวมทั้ง
อธิบายการนำความรู้เรื่องการสะท้อนของแสงจากกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรงกลมไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน 
 7. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเหรวมทั้งอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความลึกจริงและความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมดของแสง และ
คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 8. ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพที่เกิดจากเลนส์บาง หาตำแหน่ง ขนาด ชนิดของภาพ 
และความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง 
และอธิบายการนำความรู้เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์บางไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
 9. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสงเช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ และการเห็นท้องฟ้าเป็นสี
ต่าง ๆ ในช่วงเวลาต่างกัน 
 10. สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสีรวมทั้งอธิบาย
สาเหตุของการบอดสี 
 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรยีนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา ฟิสิกส์ 4 (Physics 4) รหัสวิชา ว30204 จำนวน  4  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 จำนวน  2.0  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาการเกิดเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิ สมบัติของคลื่น
เสียง การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน การเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่ง
ด้าน รวมทั้งสังเกตและอธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง  การทำ
วัตถ ุท ี ่ เป ็นกลางทางไฟฟ้าให ้ม ีประจุไฟฟ้าโดยการขัดส ีก ันและการเหนี ่ยวนำไฟฟ้าสถิต  กฎของ 
คูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้ากระแสไฟฟ้ากฎของโอห์ม และวงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงาน
ไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กที่กระทำกับ
ประจุไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าและกฎของฟาราเดย์ รวมถึงไฟฟ้ากระแสสลับ  
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสื่อสาร 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง มีภาวะผู้นำและ
ความรับผิดชอบ มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา        
มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู ้นำ) ด้านการเรียนรู้ (การตรวจสอบการเรียนรู ้ของตัวเอง)           
และคุณลักษณะด้านศีลธรรม (ความซื่อสัตย์ ความเคารพผู้อื่น) 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียงความสัมพันธ์ระหว่างคลื่น การกระจัดของอนุภาคกับ
คลื่นความดัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส สมบัติ
ของคลื่นเสียง ได้แก่การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี ้ยวเบน รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง หลักการของฮอยเกนส์ และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซ้อนทับ พร้อมทั้งคำนวณความถี่ 
และความยาวคลื่น 
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 2. ความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง  
รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3. ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกตและ
อธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 4. ทดลอง และอธิบายการทำวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าให้มีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีกันและการ
เหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต 
 5. อธิบาย และคำนวณแรงไฟฟ้าตามกฎของคูลอมบ์ 
 6. อธิบาย และคำนวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าที ่กระทำกับอนุภาคที ่มีประจุไฟฟ้าที ่อยู ่ใน
สนามไฟฟ้า รวมทั้งหาสนามไฟฟ้าลัพธ์เนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร์ 
 7. อธิบาย และคำนวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าและความต่างศักย์ระหว่างสองตำแหน่งใด ๆ 
 8. อธิบายส่วนประกอบของตัวเก็บประจุความสัมพันธ์ระหว่างประจุไฟฟ้า ความต่างศักย์และความจุ
ของตัวเก็บประจุ และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูลรวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 
 9. นำความรู้เรือ่งไฟฟ้าสถิตไปอธิบายหลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด และปรากฏการณ์ใน
ชีวิตประจำวัน 
 10. อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระและกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำ ความสัมพันธ์ระหว่าง 
กระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำกับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแน่นของอิเล็กตรอน ในลวด
ตัวนำและพื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนำ และคำนวณปริมาณต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง 
 11. ทดลอง และอธิบายกฎของโอห์ม อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาว
พื้นที่หน้าตัด และสภาพต้านทานของตัวนำโลหะที่อุณหภูมิคงตัว และคำนวณปริมาณต่าง ๆที่เกี ่ยวข้อง  
รวมทั้งอธิบายและคำนวณความต้านทานสมมูล เมื่อนำตัวต้านทานมาต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนาน 
 12. ทดลอง อธิบาย และคำนวณอีเอ็มเอฟของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งอธิบายและ
คำนวณพลังงานไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า 
 13. ทดลอง และคำนวณอีเอ็มเอฟสมมูลจากการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนานรวมทั้ ง
คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งประกอบด้วยแบตเตอรี่และตัวต้านทาน 
 14. อธิบายการเปลี ่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและอภิปรายเกี ่ยวกับ
เทคโนโลยี ที่นำมาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงานไฟฟ้า โดยเน้นด้านประสิทธิ ภาพ
และความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย 
 
รวมทั้งหมด  14  ผลการเรยีนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา ฟิสิกส์ 5 (Physics 5) รหัสวิชา ว30205 จำนวน  4  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 จำนวน  2.0  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาหลักการของสสารและฟิสิกส์แผนใหม่ในเรื่อง ความร้อน การเปลี่ยนสถานะของสาร ทฤษฎีจลน์
ของแก ๊ส กฎของแก ๊สและพล ังงานภายในระบบของแก ๊ส ความด ันในของไหลและกฎพาสคัล  
แรงพยุงและหลักอาร์คิมีดีส ความตึงผิว การเคลื่อนที่ในของไหล และหลักแบร์นูลลี การค้นพบอิเล็กตรอน 
แนวคิดเกี่ยวกับแบบจำลองอะตอม สมมติฐานของพลังค์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและ
อนุภาค กัมมันตภาพรังสี การสลายกัมมันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ รังสีในธรรมชาติ  
การป้องกันอันตรายและการใช้ประโยชน์จากกัมมันตภาพรังสี และพลังงานนิวเคลียร์   
 โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง มีภาวะผู้นำและ
ความรับผิดชอบ มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมี วิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา         
มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู ้นำ) ด้านการเรียนรู้  (การตรวจสอบการเรียนรู ้ของตัวเอง)           
และคุณลักษณะด้านศีลธรรม (ความซื่อสัตย์ ความเคารพผู้อื่น) 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สังเกตและอธิบายเส้นสนามแม่เหล็กอธิบายและคำนวณฟลักซ์แม่เหล็กในบริเวณที่กำหนดรวมทั้ง
สังเกตและอธิบายสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำเส้นตรงและโซเลนอยด์ 
 2. อธิบายและคำนวณแรงแม่เหล็กที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กแรง
แม่เหล็กที่กระทำต่อเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและวางในสนามแม่เหล็กรัศมีความโค้งของการเคลื่อนที่เมื่อ
ประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบายแรงระหว่างเส้นลวดตัวนำคู่ขนานที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน 
 3 อธิบายหลักการทำงานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงรวมทั้ งคำนวณปริมาณ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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 4. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำกฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย ์และคำนวณปริมาณ
ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนำความรู้เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำไปอธิบายการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า 
 5. อธิบายและคำนวณความต่างศักย์อาร์เอ็มเอสและกระแสไฟฟ้าอาร์เอ็มเอส 
 6. อธิบายหลักการทำงานและประโยชน์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสการแปลงอีเอ็มเอฟ
ของหม้อแปลงและคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 7. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงไม่โพลาไรส์แสงโพลาไรส์เชิงเส้น 
และแผ่นโพลารอยด์รวมทั้งอธิบายการนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้และหลักการ
ทำงานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
 8. สืบค้น และอธิบายการสื ่อสารโดยอาศัยคลื ่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศและ
เปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 
 9. อธิบาย และคำนวณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ ความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนสถานะ 
และความร้อนที่เกิดจากการถ่ายโอนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 
 10. อธิบายสภาพยืดหยุ่นและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุที่เป็นแท่ง เมื่อถูกกระทำด้วยแรงค่า
ต่าง ๆ รวมทั ้งทดลอง อธิบายและคำนวณความเค้นตามยาว ความเครียดตามยาวและมอดุลัสของยัง  
และนำความรู้เรื่องสภาพยืดหยุ่นไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
 11. อธิบายและคำนวณความดันเกจความดันสัมบูรณ์และความดันบรรยากาศ รวมทั้งอธิบายหลักการ
ทำงานของแมนอมิเตอร์บารอมิเตอร์และเครื่องอัดไฮดรอลิก 
 12. ทดลองอธิบายและคำนวณขนาดแรงพยุงจากของไหล 
 13. ทดลองอธิบายและคำนวณความตึงผ ิวของของเหลวรวมทั ้งส ังเกตและอธิบายแรงหนืด  
ของของเหลว 
 14. อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติสมการความต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลี รวมทั้งคำนวณปริมาณ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและนำความรู้เกี่ยวกับสมการความต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลีไปอธิบายหลักการทำงาน
ของอุปกรณ์ต่าง ๆ 
 15. อธิบายกฎของแก๊สอุดมคติและคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 16. อธิบายแบบจำลองของแก๊สอุดมคติทฤษฎีจลน์ของแก๊สและอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุลของ
แก๊สรวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 17. อธิบายและคำนวณงานที่ทำโดยแก๊สในภาชนะปิดโดยความดันคงตัวและอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างความร้อนพลังงานภายในระบบ และงานรวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและนำความรู้เรื่อง
พลังงานภายในระบบไปอธิบายหลักการทำงานของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 
 18. อธิบายสมมติฐานของพลังค์ทฤษฎีอะตอมของโบร์และการเกิดเส้นสเปกตรัมของอะตอม
ไฮโดรเจนรวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 19. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและคำนวณพลังงานโฟตอนพลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอน
และฟังก์ชันงานของโลหะ 
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 20. อธิบายทวิภาวะของคลื่นและอนุภาครวมทั้งอธิบายและคำนวณความยาวคลื่นเดอบรอยล์ 
 21. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกต่างของรังสีแอลฟาบีตาและแกมมา 
 22. อธิบายและคำนวณกัมมันตภาพของนิวเคลียสกัมมันตรังสีรวมทั้งทดลองอธิบายและคำนวณ
จำนวนนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีที่เหลือจากการสลายและครึ่งชีวิต 
 23. อธิบายแรงนิวเคลียร์เสถียรภาพของนิวเคลียสและพลังงานยึดเหนี่ยวรวมทั้งคำนวณปริมาณ  
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 24. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชันรวมทั้งคำนวณพลังงานนิวเคลียร์ 
 25. อธิบายประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งอันตรายและการป้องกันรังสีในด้านต่าง ๆ 
 26.อธิบายการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคแบบจำลองมาตรฐานและการใช้ประโยชน์จากการ
ค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคในด้านต่าง ๆ  
 
รวมทั้งหมด  26  ผลการเรยีนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา เสริมทักษะฟิสิกส์ 1 (Enhance Physics Skills 1) รหัสวิชา ว30206 จำนวน  2  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 จำนวน  1.0  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาการวัดและการบันทึกผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ ระบบหน่วยระหว่างชาติ    หน่วยอนุพัทธ์ 
สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนหน่วย เลขนัยสำคัญ การทดลองทางฟิสิกส์ การวิเคราะห์ผลการทดลอง คลื่น
กล แสง เสียง ไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากระแส  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การสำรวจตรวจสอบ กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้และแก้ปัญหาที่หลากหลาย กิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติ  
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 ม ีความสามารถในการสื ่อสารสิ ่งท ี ่ เร ียนรู ้  การตัดส ินใจ การนำความรู ้ไปใช ้ในชีว ิตประจำวัน                      
มีจิตวิทยาศาสตร์ จิตธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สังเกตและอธิบายการวัดและการบันทึกผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ 
 2. อธิบายระบบหน่วยระหว่างชาตแิละหน่วยอนุพัทธ ์
 3. อธิบายและคำนวณเกี่ยวกับสัญกรณ์วิทยาศาสตร์และการเปลี่ยนหน่วย 
 4. อธิบายและคำนวณเลขนัยสำคัญ 
 5. ทดลองและอธิบายการทดลองทางฟิสิกส์และการวิเคราะห์ผลการทดลอง 
 6. อธิบายและคำนวณเก่ียวกับคลื่นกล 
 7. อธิบายและคำนวณเก่ียวกับเสียง 
 8. อธิบายและคำนวณเก่ียวกับแสง 
 9. อธิบายและคำนวณเก่ียวกับไฟฟ้าสถิต 
 10. อธิบายและคำนวณเก่ียวกับไฟฟ้ากระแส 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรยีนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา เสริมทักษะฟิสิกส์ 2 (Enhance Physics Skills 2) รหัสวิชา ว30207 จำนวน  2  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 จำนวน  1.0  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาหลักการของกลศาสตร์ในเรื่อง  การเคลื่อนที่แบบหมุน ทอร์กและผลของทอร์กที่มีต่อสภาพการ
หมุน สภาพยืดหยุ่นของวัตถุและมอดูลัส  หลักการของสสารและฟิสิกส์แผนใหม่ในเรื่อง ความร้อน การเปลี่ยน
สถานะของสาร ความดันในของไหลและกฎพาสคัล แรงพยุงและหลักอาร์คิมีดีส ความตึงผิว การเคลื่อนที่ใน
ของไหล และหลักแบร์นูลลี   หลักการของกัมมันตภาพรังสี การสลายกัมมันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงาน
นิวเคลียร์ รังสีในธรรมชาติ การป้องกันอันตรายและการใช้ประโยชน์จากกัมมันตภาพรังสี และพลังงาน
นิวเคลียร์   
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสังเกต การวัด และการลงความเห็นจากข้อมูลจากการทำ
กิจกรรม  การใช้จำนวน การคำนวณปริมาณต่าง ๆ การแก้ปัญหา ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะ
ผู้นำ การสื่อสาร ด้านความรอบคอบ และความรับผิดชอบ และความร่วมมือช่วยเหลือ จากการทำกิจกรรม 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู ้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการสื ่อสารสิ ่งที ่เรียนรู ้ การตัดสินใจ            
การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายการเคลื่อนที่แบบหมนุและความสัมพันธ์ของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการหมุน 

2. อธิบายทอร์ก โมเมนต์ความเฉือ่ย และความสัมพันธ์ระหว่างทอร์กกับโมเมนต์ความเฉื่อย 

3. อธิบายโมเมนตัมเชิงมุม และกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม 

4. อธิบายพลังงานจลน์ของการหมุนของวัตถุที่มีการเคลื่อนที่แบบหมุน 

5. อธิบายสภาพยืดหยุ่นของของแข็งและมอดูลัสของยัง 

6. อธิบายผลของความร้อนที่ทำให้สารเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะ 

7. อธิบายการไหลของของไหลอุดมคติ ซึ่งเป็นการเคลื่อนทีท่ี่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 
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8. อธิบายหลักอาร์คิมีดิส และนำไปใช้อธิบายเกี่ยวกับการลอยของวัตถุในของไหล 

9. อธิบายความดัน หลักการของเครื่องวัดความดัน 

10. อธิบายความตึงผิวของของเหลวและความหนืดในของเหลว 

11. อธิบายกัมมันตภาพรังสี และการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี 

12. อธิบายแรงนิวเคลียร์ พลังงานยึดเหนี่ยว และ เสถียรภาพของนิวเคลียส 

13. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์และพลังงานนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งการใช้ประโยชน์ 

14. อธิบายประโยชน์และโทษของรังสีและการป้องกัน 

 
รวมทั้งหมด  14  ผลการเรยีนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา กลศาสตร์ (Mechanics) รหัสวิชา ว30208 จำนวน  2  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 จำนวน  1.0  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาหลักการของกลศาสตร์ในเรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรง แรง การหาแรงลัพธ์ของแรงสอง
แรงที่ทำมุมต่อกัน การเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียด
ทานระหว่างผิวสัมผัส ของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุหยุดนิ่งและวัตถุเคลื่อนที่  การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ 
ประกอบด้วย การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ วงกลม และฮาร์มอนิกอย่างง่าย ความสัมพันธ์และการคำนวณหา
ปริมาณต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ วงกลม และฮาร์มอนิกอย่างง่าย  ศึกษาความ
แตกต่างระหว่างงานในชีวิตประจำวันและงานทางฟิสิกส์  การคำนวณหางานที่กระทำจากผลคูณระหว่างแรง
กับการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ หรือจากพ้ืนที่ใต้กราฟระหว่างแรงกับการกระจัด รวมทั้งเช่ือมโยงความรู้เรื่องงาน
ไปสู่เรื่องของกำลัง  ความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงานจลน์ แรงที่ใช้ดึงสปริงกับระยะที่สปริงยืดออกและ
กฎการอนุรักษ์พลังงาน  คำนวณหาพลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วงของวัตถุที่ระดับต่าง ๆ   พลังงานศักย์
ยืดหยุ่นของสปริง  ศึกษาความหมายของโมเมนตัม และความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับโมเมนตัมที่เปลี่ยนไป 
คำนวณหาโมเมนตัม การดล แรงดล และโมเมนตัมที่เปลี่ยนไป  การชนของวัตถุ  วิเคราะห์การชนของวัตถุ
เและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อมีการชนหรือ
การดีดออกจากกันได้ โดยใช้กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหา ความรู้  การสืบค้นข้อมูล  การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป  
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู ้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นคุณค่าของการนำองค์ความรู้ที ่ค้นพบและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์
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ผลการเรียนรู้ 
 1. อธ ิบายแรง รวมทั ้ง ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ ์ของแรงสองแรงที ่ทำมุมต่อกัน  
เขียนแผนภาพวัตถุอิสระ ทดลองและอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและการใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
กับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้ง คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2. อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่ทำให้วัตถุมีน้ำหนัก รวมทั้งคำนวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3. วิเคราะห์ อธิบาย และคำนวณแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุหยุด
นิ่งและวัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง  ๆ และนำ 
ความรเูรื่องแรงเสียดทานไปใชใ้นชีวิตประจำวัน 
 4. อธิบาย วิเคราะห์ และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการเคลื ่อนที ่แบบโพรเจกไทล์  
และทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
 5. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงสูศูนย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ อัตราเร็วเชิงเสน 
อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้ความรกูารเคลื่อนที่แบบวงกลมในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม 
 6. ทดลอง และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่าง
ง่ายรวมทั้งคำนวณปรมิาณตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
 7. วิเคราะห์ และคำนวณงานของแรงคงตัว จากสมการและพื้นที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรง 
กับตำแหนง รวมทั้งอธิบายและคำนวณกำลังเฉลี่ย 
 8. อธิบายและคำนวณพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างงานกับ
พลังงานจลน์ ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์โน้มถ่วง ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงที่ใช้ดึง 
สปริงกับระยะที ่สปริงยืดออกและความสัมพันธ์ ระหว่างงานกับพลังงานศักย์ยืดหยุ ่น รวมทั ้งอธิบาย 
ความสัมพันธ์ระหว่างงานของแรงลัพธ์และพลังงานจลน์ และคำนวณงานที่เกิดขึ้นจากแรงลัพธ์ 
 9. อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกล รวมทั้งวิเคราะห์ และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนที่ ของวัตถุในสถานการณต่าง ๆ โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกล 
 10. อธิบาย และคำนวณโมเมนตัมของวัตถุ และการดลจากสมการและพื้นที่ใต้กราฟความสัมพันธ์
ระหว่างแรงลัพธ์กับเวลา รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดลกับโมเมนตัม 
 11. ทดลอง อธิบายและคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมติทั้งแบบยืดหยุน  
ไมยืดหยุ่น และการดีดตัวแยกจากกันในหนึ่งมิติซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม 
 
รวมทั้งหมด  11  ผลการเรยีนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา ฟิสิกส์อะตอม (Atomic Physics) รหัสวิชา ว30209 จำนวน  2  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 จำนวน  1.0  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์ อะตอม ปรากฏการณ์  โฟโตอิเล็กทริก 
ปรากฏการณ์คอมป์ตัน ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ศึกษาเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ กัมมันตรังสี  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 
การอภิปรายและการทดลอง  
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ         
นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 2. อธิบายการค้นพบอิเล ็กตรอน  และโครงสร้างอะตอมตามแบบจำลองอะตอมของทอมสัน 
และรัทเทอร์ฟอร์ด 
 3. อธิบายสมมติฐานของพลังค ์
 4. อธิบายทฤษฎีอะตอมของไฮโดรเจนของโบร์และระดับพลังงานของอะตอม 
 5. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและปรากฏการณ์คอมป์ตันซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่สนับสนุน 
ว่าแสงแสดงสมบัติของอนุภาคได้ 
 6. อธิบายสมมติฐานของเดอบรอยล ์และทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค 
 7. อธิบายกัมมันตภาพรังสี และการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังส ี
 8. อธิบายหลักการที่เกี่ยวข้องการสลายของธาตุกัมมันตรังสี 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา เคมี 1 (Chemistry 1) รหัสวิชา ว30221 จำนวน  3  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 จำนวน  1.5  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณแสดงความเปนอันตรายของสารเคมีในระบบ GHS และ NFPA  ขอควร
ปฏิบัติในการทําปฏิบัติการเคมี ทั้งกอนทําปฏิบัติการ ขณะทําปฏิบัติการ และหลังทําปฏิบัติการ การกําจัด
สารเคมีและการปฐมพยาบาลเมื่อไดรับอุบัติเหตุจากสารเคมี ศึกษาการพิจารณาความนาเชื่อถือของ  ขอมูลที่
ไดจากการวัดจากความเที่ยงและความแมน อุปกรณวัดปริมาตรและวัดมวล เลขนัยสําคัญ หนวยวัดในระบบ
เอสไอ แฟกเตอรเปลี ่ยนหนวย แบบจําลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอรฟอรด โบร และแบบ           
กลุมหมอก เขียนและแปลความหมายสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ เลขอะตอม เลขมวล ไอโซโทป เขียนการ
จัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมศึกษาความหมายของระดับพลังงานของอิเล็กตรอน ออรบิทัล เวเลนซอิเล็กตรอน 
วิวัฒนาการของการสรางตารางธาตุและตารางธาตุในปจจุบัน แนวโนมสมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุ
ตามหมูและตามคาบเกี่ยวกับขนาดอะตอม ขนาดไอออน พลังงานไอออไนเซชัน สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน 
อิเล็กโทรเนกาติวิตี ศึกษาสมบัติของธาตุแทรนซิชัน ธาตุกัมมันตรังสี การเกิดกัมมันตภาพรังสี การสลายตัวและ
อันตรายจากไอโซโทปกัมมันตรังสี คํานวณครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี ศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียร และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการซับสารกัมมันตรังสี การนําธาตุไปใชประโยชน รวมทั้งผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอม พันธะเคมี สัญลักษณ์แบบจุดและกฎออกเตต การเกิดพันธะไอออนิก สูตรเคมีและชื่อของ
สารประกอบไอออนิก เลขออกซิเดชัน พลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก สมบัติของสารประกอบ     
ไอออนิก สมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิ การเกิดพันธะโคเวเลนต โครงสรางลิวอิส สูตรโมเลกุลและ
ชื่อของสารประกอบโคเวเลนต ความยาวและพลังงานพันธะ เรโซแนนซ การคํานวณพลังงานพันธะและ
พลังงานของปฏิกิริยา รูปรางและสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต แรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลและสมบัติของ
สารโคเวเลนต สารโคเวเลนตโครงรางตาขาย การเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ และการนําสารประกอบ
ชนิดตาง ๆ ไปใชประโยชนของสารประกอบ  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
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แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง มีภาวะผู้นำและ
ความรับผิดชอบ มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา มี
คุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) ด้านการเรียนรู ้(การตรวจสอบการเรียนรู ้ของตัวเอง) และ
คุณลักษณะด้านศีลธรรม(ความซื่อสัตย์ ความเคารพผู้อื่น) 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. บอกและอธบิายขอ้ปฏิบัตเิบื้องตน้ และปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตระหนักในการทําปฏิบัติการเคมี
เพื่อใหมีความปลอดภัย ทั้งต่อตนเอง ผอูื่นและสิ่งแวดลอ้ม และเสนอแนวทางแกไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
 2. เลือกและใชอุ้ปกรณหรือเครื่องมือในการทำปฏิบัติการ และวัดปริมาณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
 3. ระบุหนวยวัดปริมาณตา่ง ๆ ของสาร และเปลี่ยนหนวยวัดใหเปนหนวยในระบบเอสไอดวยการใช
แฟกเตอรเปลี่ยนหนวย 
 4. นําเสนอแผนการทดลอง ทดลองและเขยีนรายงานการทดลอง 
 5. สืบคนขอมลูสมมตฐิาน การทดลองหรือผลการทดลองที่เปนประจักษพยานในการเสนอแบบจําลอง 
อะตอมของนักวิทยาศาสตร และอธบิายวิวัฒนาการของแบบจําลองอะตอม 
 6. เขียนสัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ และระบุจํานวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอม
จากสัญลักษณนิวเคลียร รวมทั้งบอกความหมายของไอโซโทป 
 7. อธิบายและเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานยอยเมื่อทราบเลข 
อะตอมของธาตุ 
 8. ระบุหม ูคาบ ความเปนโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟ และธาตุแทรนซิชันใน
ตารางธาตุ 
 9. วิเคราะห และบอกแนวโนมสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททฟีตามหมูและตามคาบ 
 10. บอกสมบตัิของธาตุโลหะแทรนซิชันและเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุมธาตุเรพรีเซนเททีฟ 
 11. อธิบายสมบัติและคํานวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังส ี
 12. สืบคนขอมูลและยกตัวอยางการนําธาตุมาใชประโยชน รวมทั้งผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและ 
สิ่งแวดลอม 
 13. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก โดยใชแผนภาพหรอืสัญลักษณแบบจุดของ   ลิวอิส 
 14. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก 
 15. คํานวณพลังงานที่เกี่ยวของกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอรน-ฮาเบอร 
 16. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก 
 17. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก 
 18. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนตแบบพันธะเด่ียว พันธะคู และพันธะสาม ดวยโครงสรางลิวอิส 
 19. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 134 

 20. วิเคราะหและเปรียบเทียบความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต รวมทั้งคํานวณ
พลังงานที่เกี่ยวของกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนตจากพลังงานพันธะ 
 21. คาดคะเนรูปรางโมเลกุลโคเวเลนตโดยใชทฤษฎีการผลกัระหวางคูอิเล็กตรอนในวงเวเลนซ และ
ระบุสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต 
 22. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลโคเวเลนต และเปรียบเทยีบจุดหลอมเหลว จุดเดือด
และการละลายน้ำของสารโคเวเลนต 
 23. สืบคนขอมูลและอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนตโครงรางตาขายชนิดตาง ๆ 
 24. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัตขิองโลหะ 
 25. เปรียบเทยีบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต และโลหะ สืบคนขอมูล 
และนําเสนอตัวอยางการใชประโยชนของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต และโลหะ ไดอยางเหมาะสม 
 
รวมทั้งหมด  25  ผลการเรยีนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา เคมี 2 (Chemistry 2) รหัสวิชา ว30222 จำนวน  3  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 จำนวน  1.5  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาความหมายและคํานวณมวลอะตอม มวลอะตอมสัมพัทธ มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ โมล มวล    
ตอโมล มวลโมเลกุลและมวลสูตร ศึกษาความสัมพันธระหวางจํานวนโมล อนุภาค มวลและปริมาตรของ       
แกสที่STP ศึกษากฎสัดสวนคงที่ คํานวณอัตราสวนโดยมวล อัตราสวนโดยโมล รอยละโดยมวล สูตรโมเลกุล
และสูตรเอมพิริคัล หนวยความเขมขนและการคํานวณความเขมขนของสารละลายในหนวยรอยละ สวนใน     
ลานสวนสวนในพันลานสวน โมลาริตี โมแลลิตี และเศษสวนโมล ศึกษาการเตรียมสารละลายจากสารบริสุทธิ์
และจากการเจือจางสารละลายเขมขน เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารละลาย 
การเขียนและดุลสมการเคมี อัตราสวนโดยโมลของสารในปฏิกิริยาเคมี แปลความหมายสัญลักษณในสมการ
เคมี คํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีตามกฎทรงมวล ศึกษากฎของเกย -ลูสแซกและสมมติฐานของ     
อาโวกาโดร คํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีโดยใชความสัมพันธระหวางโมล มวลความเขมขน       
และปริมาตรแกส คํานวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน ปริมาณสารเมื่อมีสารกําหนดปริมาณ     
และผลไดรอยละ  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง มีภาวะผู้นำและ
ความรับผิดชอบ มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา       
มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู ้นำ) ด้านการเรียนรู้  (การตรวจสอบการเรียนรู ้ของตัวเอง)             
และคุณลักษณะด้านศีลธรรม (ความซื่อสัตย์ ความเคารพผู้อื่น) 
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ผลการเรียนรู้ 
 1. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และคํานวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุล  
และมวลสูตร 
 2. อธิบายและคํานวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธของโมล จํานวนอนุภาค มวล  
และปริมาตรของแกสที่ STP 
 3. คํานวณอัตราสวนโดยมวลของธาตุองคประกอบของสารประกอบตามกฎสัดสวนคงที่ 
 4. คํานวณสูตรอยางงายและสูตรโมเลกุลของสาร 
 5. คํานวณความเขมขนของสารละลายในหนวยตาง ๆ 
 6. อธิบายวิธีการและเตรียมสารละลายใหมีความเขมขนในหนวยโมลาริตี และปริมาตรของสารละลาย
ตามที่กําหนด 
 7. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ ์รวมทั้งคํานวณจุดเดือดและ
จุดเยือกแข็งของสารละลาย 
 8. แปลความหมายสัญลักษณในสมการเคมี เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด 
 9. คํานวณปรมิาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวของกับมวลสาร 
 10. คํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวของกับความเขมขนของสารละลาย 
 11. คํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวของกับปริมาตรแกส 
 12. คํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน 
 13. ระบุสารกาํหนดปริมาณ และคํานวณปริมาณสารตาง ๆ ในปฏิกิริยาเคม ี
 14. คํานวณผลไดรอยละของผลิตภัณฑในปฏิกิริยาเคมี 
 
รวมทั้งหมด  14  ผลการเรยีนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 137 

 
 

คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา เคมี 3 (Chemistry 3) รหัสวิชา ว30223 จำนวน  3  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 จำนวน  1.5  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาความสัมพันธ์และคำนวณปริมาตรความดันหรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ  ตามกฎของ
บอยล์กฎของชาร์ลกฎของเกย์–ลูสแซกการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส คำนวณและเปรียบเทียบ
อัตราการแพร่ของแก๊สโดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮมคำนวณปริมาตรความดันหรืออุณหภูมิของแก๊สที่
ภาวะต่าง ๆ ตามกฎรวมแก๊สปริมาตรความดันอุณหภูมิจำนวนโมลหรือมวลของแก๊ส จากความสัมพันธ์ตามกฎ
ของ อาโวกาโดรและกฎแก๊สอุดมคติความดันย่อยหรือจำนวนโมลของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อย
ของ ดอลตันสืบค้นข้อมูล นำเสนอตัวอย่างและอธิบายการ ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่าง ๆ  
ของแก๊สในการอธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรม  ทดลองและเขียน
กราฟการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ของสารที่ทำการวัดในปฏิกิริยาคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและเขียนกราฟ 
การลดลงหรือเพิ่มขึ้นของสารที่ไม่ได้วัดในปฏิกิริยาเขียนแผนภาพและอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและ
พลังงานที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีทดลองและอธิบายผลของความเข้มข้นพื้นที่ผิว ของสารตั้งต้น
อุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื ่อมีการ
เปลี่ยนแปลงความเข้มข้นพื้นที่ผิวของสารตั้งต้นอุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยายกตัวอย่าง และอธิบายปัจจัยที่มี
ผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันหรืออุตสาหกรรม  ทดสอบและอธิบายความหมายของ
ปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าและ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับเมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระทั่งระบบอยู่ในภาวะสมดุลคำนวณค่าคงที่สมดุลของ
ปฏิกิริยาความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุลค่าคงที่สมดุลหรือความเข้มข้นของ ปฏิกิริยาหลายขั้นตอนระบุ
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุลของระบบรวมทั้งคาดคะเน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อภาวะ
สมดุล ของระบบถูกรบกวนโดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอยกตัวอย่างและอธิบายสมดุลเคมีของ กระบวนการที่
เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวีติปรากฏการณ์ ในธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม   
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
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แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง มีภาวะผู้นำและ
ความรับผิดชอบ มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา        
มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู ้นำ) ด้านการเรียนรู้  (การตรวจสอบการเรียนรู ้ของตัวเอง)             
และคุณลักษณะด้านศีลธรรม (ความซื่อสัตย์ ความเคารพผู้อื่น) 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  อธิบายความสัมพันธ์และคำนวณปริมาตรความดันหรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎของ
บอยล์กฎของชาร์ลกฎของเกย์–ลูสแซก 
 2.  คำนวณปริมาตรความดันหรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎรวมแก๊ส 
 3.  คำนวณปริมาตร ความดันอุณหภูมิจำนวนโมลหรือมวลของแก๊ส จากความสัมพันธ์ตามกฎของ อาโวกา
โดรและกฎแก๊สอุดมคต ิ
 4.  คำนวณความดันย่อยหรือจำนวนโมลของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน 
 5.  อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส คำนวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของ
แก๊สโดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม 
 6.  สืบค้นข้อมูล นำเสนอตัวอย่างและอธิบายการ ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่าง ๆ ของ
แก๊สในการอธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรม 
 7.  ทดลองและเขียนกราฟการเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ของสารที่ทำการวัดในปฏิกิริยา 
 8.  คำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและเขียนกราฟ การลดลงหรือเพิ่มขึ้นของสารที่ไม่ได้วัดใน
ปฏิกิริยา 
 9.  เขียนแผนภาพและอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที ่ส ่งผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 
 10.  ทดลองและอธิบายผลของความเข้มข้นพื้นที่ผวิ ของสารตั้งต้นอุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีต่อ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคม ี  
 11.  เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงความเข้มข้นพื้นที่ผิวของสารตั้งต้น
อุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยา  
 12.  ยกตัวอย่าง และอธิบายปัจจัยที ่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันหรื อ
อุตสาหกรรม 
 13.  ทดสอบและอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล  
 14.  อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าและอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับเมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระทั่งระบบอยู่ในภาวะสมดุล  
 15.  คำนวณค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา 
 16.  คำนวณความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุล  
 17.  คำนวณค่าคงที่สมดุลหรือความเข้มข้นของ ปฏิกิริยาหลายขั้นตอน  
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 18.  ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุลของระบบรวมทั้งคาดคะเน การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุล ของระบบถูกรบกวนโดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ  
 19.  ยกตัวอย่างและอธิบายสมดุลเคมีของ กระบวนการที่ เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตปรากฏการณ์  
ในธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม 
 
รวมทั้งหมด  19  ผลการเรยีนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา เคมี 4 (Chemistry 4) รหัสวิชา ว30224 จำนวน  3  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 จำนวน  1.5  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาว่าสารเป็นกรดหรือเบสโดยใช้ทฤษฎีกรด–เบสของอาร์เรเนีย  สเบรินสเตด–ลาวรีและลิวอิส  
สมบัติองค์ประกอบและประโยชน์ ของสารละลายบัฟเฟอร์ระบุคู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบส ของเบ
รินสเตด-ลาวรีคำนวณและเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส ค่า pH 
ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลายกรดและเบส   ปริมาณสารหรือ
ความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต  เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทินและ ระบุ
ความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทิน  เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือและระบุความเป็นกรด-
เบสของสารละลายเกลือ  ทดลองและอธิบายหลักการการไทเทรต  เลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการ
ไทเทรตกรด-เบส  สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ
 กรด–เบส  คำนวณเลขออกซิเดชันและระบุปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์   ค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน
ของเซลล์ ระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้าขั้วไฟฟ้าและปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น   วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง    
เลขออกซิเดชัน  ระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ รวมทั้งเขียนครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน
ของปฏิกิริยารีดอกซ์  ทดลองและเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์  เขียนแสดง 
ปฏิกิริยารีดอกซ์  ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยา  ระบุองค์ประกอบของเซลล์
เคมีไฟฟ้าเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและแคโทด ปฏิกิริยารวมและแผนภาพเซลล์อธิบายหลักการ
ทำงานเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ   ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด้วย
กระแสไฟฟ้า  อธิบายหลักการทางเคมีไฟฟ้าที่ใช้ในการชุบโลหะ การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า   การทำ
โลหะให้บริสุทธิ์และการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ  สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง มีภาวะผู้นำและ
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ความรับผิดชอบ มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา       
มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู ้นำ) ด้านการเรียนรู้  (การตรวจสอบการเรียนรู ้ของตัวเอง)            
และคุณลักษณะด้านศีลธรรม (ความซื่อสัตย์ ความเคารพผู้อื่น) 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  ระบุและอธิบายว่าสารเป็นกรดหรือเบส  โดยใช้ทฤษฎีกรด–เบสของอาร์เรเนียสเบรินสเตด–ลาวรีและลิวอิส 
 2.  ระบุคู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบส ของเบรินสเตด-ลาวร ี
 3.  คำนวณและเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส 
 4.  คำนวณค่า pH ความเขม้ข้นของไฮโดรเนียม ไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลายกรด
และเบส 
 5.  เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทินและ ระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทนิ 
 6.  เขียนปฏิกริิยาไฮโดรลิซิสของเกลือและระบุ ความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ  
 7.  ทดลองและอธิบายหลักการการไทเทรต และเลือกใช้อนิดิเคเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการไทเทรต
กรด-เบส 
 8.  คำนวณปรมิาณสารหรือความเข้มข้นของ สารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต 
 9.  อธิบายสมบัติ องค์ประกอบและประโยชน์ ของสารละลายบัฟเฟอร์ 
 10.  สบืคน้ขอ้มูล และนำเสนอตัวอย่างการใชป้ระโยชน์ และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ  
กรด–เบส 
 11.  คำนวณเลขออกซิเดชัน และระบุปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ 
 12.  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันและระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ รวมทั้งเขียนครึง่
ปฏกิิริยาออกซเิดชันและครึ่งปฏิกิริยา รีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์  
 13.  ทดลองและเปรียบเทียบความสามารถในการ เป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์และเขียนแสดง 
ปฏิกิริยารีดอกซ ์
 14.  ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซเิดชัน และวิธีครึ่งปฏิกิริยา 
 15.  ระบุองค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้าและ เขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและ แคโทด 
ปฏิกิริยารวมและแผนภาพเซลล ์
 16.  คำนวณคา่ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ และระบุประเภทของเซลลเ์คมีไฟฟ้าขั้วไฟฟ้าและ
ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น 
 17.  อธิบายหลักการทำงานและเขียนสมการแสดง ปฏิกิริยาของเซลลป์ฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูม ิ
 18.  ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด้วยกระแส ไฟฟ้าและอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟ้าที่ใช้ในการ
ชุบโลหะ การแยกสารเคมีด้วยกระแส ไฟฟา้การทำโลหะให้บริสุทธิ์และการป้องกัน การกัดกร่อนของโลหะ 
 19.  สบืคน้ขอ้มลู และนำเสนอตัวอย่างความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้าใน
ชีวิตประจำวัน 
รวมทั้งหมด  19  ผลการเรยีนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา เคมี 5 (Chemistry 5) รหัสวิชา ว30225 จำนวน  3  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 จำนวน  1.5  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 วิเคราะห์ การจำแนกประเภท การเกิดขั ้นตอนการสำรวจเชื ้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ชนิด ต่าง ๆ  
อธิบายเกี่ยวกับการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การเพิ่มคุณค่าของเชื้อเพลิง กระบวนการและผลิตภัณฑ์จาก
การแยกแก๊สธรรมชาติ การกลั่นลำดับส่วนนำมันดิบประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้ รวมถึงอันตรายหรือ
มลภาวะที่อาจเกิดขึ้น จากสารในผลิตภัณฑ์ทั้งก่อนหรือหลังการนำไปใช้ประโยชน์ อธิบายชนิด เขียนสูตร 
สมการเคมีแสดงปฏิกิริยาการเกิด และสมบัติของพอลิเมอร์ การนำพอลิเมอร์ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม อธิบาย
องค์ประกอบ สมบัติ ประโยชน์และเขียนสูตร สมการเคมีแสดงปฏิกิริยาของโปรตีน และกรดอะมิโนพันธะเปป
ไทด์ โครงสร้างและชนิดของโปรตีน เอนไซม์ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ คาร์โบไฮเดรตชนิดต่าง ๆ  
โครงสร้างและสมบัติ ปฏิกิริยาเคมี สมบัติของไขมัน และกรดไขมัน การเกิดสบู่ปละผงซักฟอก ศึกษาโครงสร้าง
ละสมบัติของลิพิดชนิดอ่ืนๆ และกรดนิวคลีอิกในโครงสร้างขอสารพันธุกรรม  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง มีภาวะผู้นำและ
ความรับผิดชอบ มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา       
มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู ้นำ) ด้านการเรียนรู้  (การตรวจสอบการเรียนรู ้ของตัวเอง)            
และคุณลักษณะด้านศีลธรรม (ความซื่อสัตย์ ความเคารพผู้อื่น) 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล อธิบายการเกิดพันธะคาร์บอน การเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ และไอโซ
เมอริซึม  และทดลอง อธิบายและแยกประเภทหมู่ฟังก์ชันของสารประกอบอินทรีย์บางชนิดได้ 

2. ทดลอง อภิปราย อธิบายสมบัติบางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และประเภทของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน เช่น แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ และอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน 
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3. ทดลอง และอธิบายโครงสร้างพันธะหมู ่ฟังก์ชัน สมบัติบางประการของสารประกอบอินทรีย์  
ที ่ม ีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ แอลกอฮอล์ ฟีนอล และอีเทอร์ แอลดีไฮด์และคีโตน  
กรดคาร์บอกซิลิกและเอสเทอร์ 

4. ทดลอง และอธิบายการเกิดสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ  และทดลอง 
อภิปราย และอธิบายสารประกอบที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ 

5. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเกิดถ่านหินและการใช้ประโยชน์จากถ่านหิน 
6. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเกิดหินน้ำมันและการใช้ประโยชน์จากหินน้ำมัน 
7. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเกิดปิโตรเลียม การสำรวจ กระบวนการกลั่น

ลำดับส่วนน้ำมันดิบ การแยกแก๊สธรรมชาติ และปิโตรเคมีภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบ 
8. สืบค้นข้อมูล และอธิบายถึงผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการผลิต และใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อ เพลิงและ

ซากดึกดำบรรพ์ 
9. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน สมบัติและโครงสร้างของพอลิเมอร์แบบ

ต่าง ๆ และการนำไปใช้ประโยชน์ 
10. ทดลอง อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์จาก พอลิเมอร์ ได้แก่ พลาสติก เส้น

ใย ยาง 
11. สืบค้นข้อมูล และอธิบายถึงผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการผลิต และใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงและ

ซากดึกดำบรรพ์ 
 
รวมทั้งหมด  11  ผลการเรยีนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา เสริมทักษะเคมี 1 (Enhance Chemistry Skills 1) รหัสวิชา ว30226 จำนวน  2  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 จำนวน  1.0  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษา ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการเคมี  การจำแนกสารเคมี  ประเภทของสารเคมี  
สัญลักษณ์เกี่ยวกับสารเคมี  การเก็บและการเลือกใช้สารเคมี  อุปกรณ์เครื่องแก้วและพลาสติก คำนวณเตรียม
สารละลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐาน การจัดสารเคมี  ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการเคมี  ประเภทของสารเคมี การเก ็บและการเล ือกใช ้สารเคม ีและสามารถนำไปใช ้ใน
ชีวิตประจำวัน อธิบายและคำนวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ์ของโมล  จำนวนอนุภาค  มวล  
และปริมาตรของแก๊สที่  STP ได้ คำนวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร คำนวณความเข้มข้นของ
สารละลายในหน่วยต่าง ๆ  เตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นในหน่วยโมลาริตีและปริมาตรของสารละลาย
ตามที่กำหนด แปลความหมายของสัญลักษณ์ในสมการเคมีและเขียนดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาบางชนิดได้ 
คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับมวลสาร  ความเข้มข้นของสารละลายและปริมาตรของ
แก๊ส ระบุสารกำหนดปริมาณและคำนวณปริมาณสารต่าง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี และคำนวณผลได้ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมีได้ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะความรู้ การสำรวจตรวจสอบการปฏิบัติการทดลอง  
การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล และการอภิปราย 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีควา มสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการเคมี  การจำแนกสารเคมี  
ประเภทของสารเคมี  สัญลักษณ์เกี่ยวกับสารเคมี  การเก็บและการเลือกใช้สารเคมี  อุปกรณ์เครื่องแก้วและ
พลาสติก 
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 2.  มีทักษะสามารถคำนวณเตรียมสารละลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือ
พื้นฐาน 
 3.  ออกแบบและวางแผนขั้นตอนในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
 4.  ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดสารเคมี  ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี  ประเภท
ของสารเคมี การเก็บและการเลือกใช้สารเคมีและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
  5.  อธิบายและคำนวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ์ของโมล  จำนวนอนุภาค  มวล  และ
ปริมาตรของแก๊สที่  STP ได ้
  6.  คำนวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสารได้ 
  7.  คำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่าง ๆ ได ้
  8.  อธิบายวิธีการและการเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นในหน่วยโมลาริตีและปริมาตรของ
สารละลายตามที่กำหนดได้ 
  9.  แปลความหมายของสัญลักษณ์ในสมการเคมีและเขียนดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาบางชนิดได้ 
  10. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับมวลสาร  ความเข้มข้นของสารละลายและ
ปริมาตรของแก๊สได ้
  11. ระบุสารกำหนดปริมาณและคำนวณปริมาณสารต่าง ๆ ในปฏิกิริยาเคมีได ้
  12. คำนวณผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมีได้ 
 
รวมทั้งหมด  12  ผลการเรยีนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา เสริมทักษะเคมี 2 (Enhance Chemistry Skills 2) รหัสวิชา ว30227 จำนวน  2  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 จำนวน  1.0  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษา อธิบายและคำนวณเขียนสมการเคมีเกี่ยวกับการเกิดภาวะสมดุลของการเปลี่ยนแปลงของสาร 
สมดุลไดนามิก ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ คำนวณค่าคงที่ของ
ภาวะสมดุล ศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร ความดันและอุณหภูมิในระบบสมดุล และการ
ปรับตัวของระบบสมดุลและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมพร้อมทั้งสมดุลที่เกิดในกระบวนการต่าง ๆ ของ
สิ่งมีชีวิต ปรากฎการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม  ศึกษา ทดลอง สมบัติ การแตกตัว ชนิดของไอออน
ในสารละลายกรด เบส ทฤษฎีกรด เบส คำนวณหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออน และไฮดรอกไซด์
ไอออน คู่กรด-เบส ค่าpH ค่า Ka,Kb, ความแก่อ่อน ร้อยละในการแตกตัว เขียนสมการเคมีแสดงการแตกตัว
ของสารละลายกรด-เบส เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาเคมีของปฎิกิริยาสะเทิน การเกิดเกลือและสมบัติของเกลือ 
อินดิเคเตอร์ การเลือกใช้อินดิเคเตอร์ วัดความเป็นกรด-เบส วัดจุดยุติในการไทเทรตสารละลายกรด-เบส และ
การทดสอบสารละลายบัฟเฟอร์ เขียนสมการแสดงและคำนวณเกี่ยวกับการไทเทรตสารละลายกรด-เบส สมบัติ
ความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ สารละลายบัฟเฟอร์ อธิบายการนำความรู้เรื่องกรด-เบส อินดิเคเตอร์ 
การไทเทรต สารละลายบัฟเฟอร์มาใช้ ในชีวิตประจำวัน 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะความรู้ การสำรวจตรวจสอบการปฏิบัติการทดลอง  
การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล และการอภิปราย 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ทดลอง อธิบายความหมายของปฏิกิริยาเคมีผันกลับได้  ภา วะสมดุล สมดุลระหว่างสถานะ สมดุล
ในสารละลายอิ่มตัว  สม ดุลในปฏิกิริยาเคมี ค่าคงที่สมดุล รวมทั้งสมบัติต่าง ๆ ของระบบ ณ ภาวะสมดุลได้ 
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  2. ทดลองและอธิบายการปรับ ตัวของระบบเพื่อเข้าสู่ภาวะสม ดุลโดยใช้หลักเลอชาเตอลิเอ รวมทั้ง
การเลือกภาวะที่เหมาะ สมเพื่อให้ได้ผลิต ภัณฑ์สูงในอุตสาหกรรม  และสืบค้นข้อมูล อธิบายการเกิดสมดุลเคมี
ในกระ บวน การต่าง ๆ  ของสิ ่งม ีช ีว ิต และ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรม ชาติและสิ ่งแวดล้อมได้  
  3. สำรวจตรวจสอบและบอกสมบัติของสารละลายอิเล็กโตรไลต์สารละลายนอนอิเล็กโตรไลต์และระบุ
ประ เภทของสารอิเล็กโตรไลต์  และทดลองอธิบายการเปลี่ยนแปลงเมื่อกรดหรือเบสละลายน้ำ พร้อมทั้งระบุ
ชนิดของไอออนที่ทำให้สารละลายแสดงสมบัติที่เป็นกรดหรือเบส 
 4. บอก pH  หรือความเป็นกรด – เบสของสารละ ลาย  และอธิบายความหมายของ pH หรือความ
เป็นกรด เบสของสารละลายในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
5. ทดลอง อธิบายความ หมายของปฏิกิริยาสะเทิน การเกิดเกลือจากปฏิกิริยาระหว่างกรด – เบส และกรด
หรือเบสกับสารบางชนิด พร้อมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิ กิริยาและบอกสมบัติของเกลือที่เกิดขึ้น  และทดลอง 
และอธ ิบายการเก ิดปฏิก ิร ิยาไฮโดรล ิซ ิสของเกล ือในน้ำพร ้อมทั ้ งเข ียนสมการแสดงปฏิ ก ิร ิยาได้    
  6. ทดลอง อธิบายวิธีการไทเทรต การเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะ สมในการไทเทรตกรด – เบส 
เขียนกราฟของการไทเทรต หาจุดสมมูลของกราฟ บอกค่า pH ของสารละลาย ณ จุดสมมูล และคำนวณหา
ความเข้มข้นของสาร ละลายจากการไทเทรต และประยุกต์ใช้วิธีการไทเทรตในในชีวิต ประจำวัน และทดลอง  
อธิบายการเปลี่ยน แปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเติมกรดหรือเบสลงในระบบบัฟเฟอร์ เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาการ
ควบคุม pH ของสารละลายบัฟเฟอร์ได ้
  
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา เคมีอนิทรีย์และอนนิทรีย์ (Organic and Inorganic Chemistry) 
รหัสวิชา ว30228  จำนวน  2  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 จำนวน  1.0  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาการเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์  หมู ่ฟังก์ชัน  สมบัติบางประการของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน  ศึกษาสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ชนิดของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ สมบัติทาง
กายภาพ การเตรียม ปฏิกิริยาและกลไกของปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอินทรีย์ 
เช่น แอลเคน  แอลคีน  แอลไคน์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของกรด
คาร์บอกซิลิก และแอมีน ศึกษาโครงสร้างอะตอม  สมบัติตามตารางธาตุ  พันธะเคมี  โครงสร้างโมเลกุล  แรง
เคมี  โครงสร้างผลึก  ของแข็งอนินทรีย์  สมมาตรของโมเลกุล  โครงสร้างอิเล็กตรอนของธาตุแทรนซิชันและ
สารประกอบเชิงซ้อน 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล
การทดลอง  การสร้างความคิดรวบยอด  การทำงานกลุ่ม  การแก้ปัญหา  การวิเคราะห์ การสังเคราะห์จัดกลุ่ม
ข้อมูลและอภิปราย 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  อธิบายความหมายของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ได ้
 2.  เรียกชื่อสารอินทรีย์ที ่มีหมู่ฟังก์ชันได้ทั ้งชื ่อสามัญและ IUPAC  และเขียนสูตรโครงสร้างของ
สารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันเมื่อกำหนดช่ือให้ได้ 
 3.  บอกความหมายและปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์พร้อมทั้งเขียนสมการเคมีแสดงปฏิกริิยานั้นๆได้ 
 4.  อธิบายความหมายและจำแนกประเภทของไอโซเมอริซึมได้ 
 5.  อธิบายความหมายและยกตัวอย่างประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนได้ 
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 6.  อธิบายความหมายของหมู่ฟังก์ชันและจำแนกประเภทของสารอินทรีย์โดยใช้หมู่ฟังก์ชันเป็นเกณฑ์ได ้
 7.  อธิบายโครงสร้างอะตอม  เคมีสถานะของของแข็งและสารละลายอนินทรีย์ได้ 
 8.  อธิบายทฤษฎีพันธะและทฤษฎีกลุ่มสารประกอบโคออร์ดิเนชันได้ 
 9.  สามารถเขียนแบบจำลองโครงสร้างของสารอนินทรีย์ได้ 
 10. อ่านชื่อสารประกอบอนินทรีย์จากสูตรโมลกุลและสูตรโครงสร้างได ้
 11. อธิบายสมบัติบางประการของสารประกอบอนินทรีย์ได ้
 
รวมทั้งหมด  11  ผลการเรยีนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา ปริมาณสารสัมพันธ์ (Stoichiometry) รหัสวิชา ว30229 จำนวน  2  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 จำนวน  1.0  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาความหมายและคำนวณมวลอะตอม มวลอะตอมสัมพัทธ์ มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ โมล มวลต่อ
โมล มวลโมเลกุลและมวลสูตร ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างจำนวนโมล อนุภาค มวลและปริมาตรของแก๊ส
ที่STP ศึกษากฎสัดส่วนคงที่ คำนวณอัตราส่วนโดยมวล อัตราส่วนโดยโมล ร้อยละโดยมวล สูตรโมเลกุลและ
สูตรเอมพิริคัล หนวยความเข้มข้นและการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละ สวนในล้านส่วน 
สวนในพันล้านส่วน โมลาริตี โมแลลิตี และเศษส่วนโมล ศึกษาการเตรียมสารละลายจากสารบริสุทธิ์และจาก
การเจือจางสารละลายเขมขน เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารละลาย คำนวณ
ปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีตามกฎทรงมวล ศึกษากฎของเกย -ลูสแซก และสมมติฐานของอาโวกาโดร 
คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างโมล มวล ความเขมขน และปริมาตรแกส 
คำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน ปริมาณสารเมื่อมีสารกำหนดปริมาณ และผลไดร้อยละ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหา ความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป  
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู ้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นคุณค่าของการนำองค์ความรู้ที ่ค้นพบและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และคำนวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุล  
และมวลสูตร 

 2. อธิบายและคำนวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธข์องโมล จำนวนอนุภาค  
มวล และปริมาตรของแก๊สที ่STP 

 3. คำนวณอัตราส่วนโดยมวลของธาตอุงค์ประกอบของสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงที่ 
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 4. คำนวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร 

 5. คำนวณความเขมขน้ของสารละลายในหนวยต่าง ๆ 

 6. อธิบายวิธีการและเตรียมสารละลายใหมีความเขมขน้ในหนวยโมลาริตี และปริมาตรของ 

    สารละลายตามที่กำหนด 
 7. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ ์รวมทั้งคำนวณจุดเดือดและ 
    จุดเยือกแข็งของสารละลาย 
 8. คำนวณปรมิาณของสารในปฏิกิริยาเคมีทีเ่กี่ยวข้องกับมวลสาร 
 9. คำนวณปรมิาณของสารในปฏิกิริยาเคมีทีเ่กี่ยวข้องกับความเขมขนของสารละลาย 
 10. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับปริมาตรแกส 
 11. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน 
 12. ระบุสารกำหนดปริมาณ และคำนวณปริมาณสารต่าง ๆ ในปฏิกิริยาเคม ี
 13. คำนวณผลไดรอยละของผลิตภัณฑใ์นปฏิกิริยาเคมี 
 
รวมทั้งหมด  13  ผลการเรยีนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา ชีววิทยา 1 (Biology 1) รหัสวิชา ว30241 จำนวน  3  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 จำนวน  1.5  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต แขนงวิชาที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาและการใช้
ความรู้ทางชีววิทยาที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ชีววิทยากับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ความ
ตระหนักในเรื่องของชีวจริยธรรม รวมทั้งการศึกษาวิธีการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ และการนำความรู้
เกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ศึกษาเคมีที่เป็นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของ
สารต่าง ๆ  ที่เป็นองค์ประกอบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต และปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ศึกษาส่วนประกอบ
ของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสง  หลักการทำงาน  วิธีการใช้  รวมทั้งการดูแลและเก็บรักษา  ศึกษาโครงสร้างและ
หน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาสซึมและนิวเคลียส  การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์  การหายใจ
ระดับเซลล์ซึ่งเป็นกระบวนการที่เซลล์สร้างพลังงานจากการสลายสารอาหาร  สำหรับนำไปใช้ในกิจกรรม     
ต่าง ๆ ของเซลล์ และการแบ่งเซลล์   
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง มีภาวะผู้นำและ
ความรับผิดชอบ มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา       
มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู้นำ) ด้านการเรียนรู้  (การตรวจสอบการเรียนรู้ของตัวเอง) และ
คุณลักษณะด้านศีลธรรม (ความซื่อสัตย์ ความเคารพผู้อื่น) 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายและสรุปสมบัติที่สำคัญของสิ่งมีชีวิต และความสำคัญของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตที่ทำให้
สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได ้
 2. อธิบายและบอกความสำคัญของการระบุปัญหา  ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา  สมมติฐาน   
และวิธีการตรวจสอบสมมติฐาน  รวมทั้งออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
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 3. สืบค้นข้อมูล  อธิบายเกี ่ยวกับสมบัติของน้ำและบอกความสำคัญของน้ำที ่ม ีต ่อสิ ่งมีช ีวิต  
และยกตัวอย่างธาตุชนิดต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อร่างกายของสิ่งมีชีวิต 
 4. สืบค้นข้อมูล  อธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต  ระบุกลุ่มของคาร์โบไฮเดรต  รวมทั้งความสำคัญ
ของคาร์โบไฮเดรตที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
 5. สืบค้นข้อมูล  อธิบายโครงสร้างของโปรตีน และความสำคัญของโปรตีนมีต่อสิ่งมีชีวิต 
 6. สืบค้นข้อมูล  อธิบายโครงสร้างของลิพิด และความสำคัญของลิพิดมีต่อสิ่งมีชีวิต 
 7. อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลิอิก  และระบุชนิดของกรดนิวคลิอิกและความสำคัญของกรด
นิวคลิอิกที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
 8. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต 
 9. อธิบายการทำงานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตและระบุปัจจัยที่มีผลต่อการ
ทำงานของเอนไซม์ 
 10. บอกวิธีการและเตรียมตัวอย่างสิ ่งมีชีวิตเพื่ อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง  วัดขนาด
โดยประมาณและวาดภาพที่ปรากฏภายใต้กล้อง  บอกวิธีการใช้ และการดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงที่
ถูกต้อง 
 11. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
 12. สืบค้นข้อมูล  อธิบาย และสรุปชนิดและหน้าที่ของออแกเนลล์ 
 13. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของนิวเคลียส 
 14. อธิบายและเปรียบเทียบการแพร่  ออสโมซิส  และการแพร่แบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทราน  
สปอร์ต 
 15. สืบค้นข้อมูล  อธิบาย และเขียนแผนภาพการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่ออกจากเซลล์ด้วย
กระบวนการเอกโซไซโทซิสและการลำเลียงสารโมเลกุลขนาดใหญ่เข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการเอนโดไซโทซิส 
 16. สังเกตการณ์แบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์
พร้อมอธิบายและเปรียบเทียบการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิส 
 17. อธิบาย  เปรียบเทียบ และสรุปขั้นตอนการหายใจระดับเซลล์ในสภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอและ
ภาวะที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอ 
 
รวมทั้งหมด  17  ผลการเรยีนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา ชีววิทยา 2 (Biology 2) รหัสวิชา ว30242 จำนวน  3  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 จำนวน  1.5  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาการทดลองของเมนเดล กฎแห่งการแยกและกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ นำกฎของเมนเดล
ไปอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใช้ในการคำนวณโอกาสในการเกิดฟีโนไทป์และจีโนไทป์แบบ
ต่าง ๆ  ของรุ่น F1 และรุ่น F2 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล 
ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันไม่ต่อเนื่องและลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันต่อเนื่อง ลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนบนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ ศึกษาสมบัติและหน้าที่ของสาร
พันธุกรรม โครงสร้าง และองค์ประกอบทางเคมีของ DNA และสรุปการจำลองของ DNA ขั ้นตอนใน
กระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและหน้าที่ของ DNA และ RNA แต่ละชนิดในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน 
ความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธุกรรม แอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม การเชื่อมโยงกับความรู้ด้านพันธุ
ศาสตร์เมนเดล การเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน โรค และกลุ่มอาการที่
เป็นผลของการเกิดมิวเทชัน หลักการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใช้ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์ การนำ
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ทั ้งในด้านสิ ่งแวดล้อม นิติวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การเกษตร และ
อุตสาหกรรม และข้อควรคำนึงถึงด้านชีวจริยธรรม หลักฐานที่สนับสนุนและข้อมูลที ่ใช้อธิบายการเกิด
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของ ฌอง ลามาร์ค และทฤษฎีเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของ ชาลส์ ดาร์วิน เงื่อนไขของภาวะสมดุลของ  ฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ปัจจัยที่ทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีลในประชากร พร้อมทั้งคำนวณหาความถี่ของแอลลีลและจีโนไทป์ของประชากร
โดยใช้หลักของ ฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก รวมทั้งกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง มีภาวะผู้นำและ
ความรับผิดชอบ มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา        
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มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู ้นำ) ด้านการเรียนรู้  (การตรวจสอบการเรียนรู ้ของตัวเอง)            
และคุณลักษณะด้านศีลธรรม (ความซื่อสัตย์ ความเคารพผู้อื่น) 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และสรปุผลการทดลองของเมนเดล 
2. อธิบายและสรุปกฎแห่งการแยกและกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ นำกฎของเมนเดลไปอธิบาย

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใช้ในการคำนวณโอกาสในการเกิดฟีโนไทป์และจีโนไทป์
แบบต่าง ๆ  ของรุ่น F1 และรุ่น F2 

3. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเก่ียวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วน
ขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล 

4. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันไม่ต่อเน่ืองและ
ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันต่อเน่ือง 

5. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนบนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ 
6. สืบค้นข้อมูล อธิบายสมบัติและหน้าที่ของสารพันธุกรรม โครงสร้าง และองค์ประกอบทางเคมีของ 

DNA และสรุปการจำลองของ DNA 
7. อธิบายและระบุขั้นตอนในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและหน้าที่ของ DNA และ RNA แต่ละ

ชนิดในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน 
8. สรุปความสัมพนัธ์ระหว่างสารพันธุกรรม แอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม การเช่ือมโยงกับ

ความรู้ด้านพันธุศาสตร์เมนเดล 
9. สบืค้นข้อมูลและอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน 

โรค และกลุ่มอาการที่เป็นผลของการเกิดมิวเทชัน 
10. อธิบายหลักการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใช้ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์ 
11. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอภิปรายการนำเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ทั้งในด้าน

สิ่งแวดล้อม นติิวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การเกษตร และอตุสาหกรรม และข้อควรคำนึงถึงด้าน
ชีวจริยธรรม 

12. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานที่สนับสนุนและข้อมูลที่ใช้อธิบายการเกิดวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต 

13. อธิบายและเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของ ฌอง ลามาร์ค และทฤษฎี
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของ ชาลส์ ดาร์วิน 

14. ระบุสาระสำคัญและอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดุลของ  ฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ปัจจัยที่ทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีลในประชากร พร้อมทั้งคำนวณหาความถี่ของแอลลีลและจีโนไทป์
ของประชากรโดยใช้หลักของ ฮาร์ด-ีไวน์เบิร์ก 

15. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต 
รวมทั้งหมด  15  ผลการเรยีนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา ชีววิทยา 3 (Biology 3) รหัสวิชา ว30243 จำนวน  3  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 จำนวน  1.5  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของราก ลำต้น 
และใบ ของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ ศึกษากลไกการแลกเปลี่ยนแก๊ส กลไกการคายน้ำ กลไกการ
ลำเลียงน้ำและธาตุอาหารของพืช ศึกษาความสำคัญของธาตุอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  ศึกษา
กลไกการลำเลียงอาหาร สืบค้นข้อมูลที่ได้จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง อธิบายขั้นตอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 เปรียบเทียบกลไก
การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C3 พืช C4 และพืช CAM ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยความเข้มของแสง ความ
เข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ และอุณหภูมิที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ศึกษาวัฏจักรชีวิตแบบ
สลับของพืชดอก ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของพืชดอก การปฏิสนธิ
ของพืชดอก การเกิดและโครงสร้างของเมล็ดและผล ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด สภาพพักตัว รวมไปถึง
ศึกษาแนวทางในการแก้สภาพพักตัวของเมล็ด ศึกษาบทบาท หน้าที่ และการนำฮอร์โมนพืชไปใช้ประโยชน์ 
รวมไปถึงศึกษาเกี่ยวกับสิ่งเร้าภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่  และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง มีภาวะผู้นำและ
ความรับผิดชอบ มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา        
มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู ้นำ) ด้านการเรียนรู้ (การตรวจสอบการเรียนรู ้ของตัวเอง)             
และคุณลักษณะด้านศีลธรรม (ความซื่อสัตย์ ความเคารพผู้อื่น) 
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ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช และเขียนแผนผังเพื่อสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช 

2. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทยีบโครงสร้างภายในของรากพืชใบเลี้ยงเด่ียวและรากพืชใบเลี้ยงคู่

จากการตัดตามขวาง 

3. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทยีบโครงสร้างภายในของลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและลำต้นพืชใบเลี้ยง

คู่จากการตัดตามขวาง 

4. สังเกตและอธิบายโครงสร้างภายในใบของพืชจากการตัดตามขวาง 

5. สืบค้นข้อมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ำของพืช 

6. สืบค้นข้อมูลและอธิบายกลไกการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารของพืช 

7. สืบค้นข้อมูล อธิบายความสำคัญของธาตุอาหาร และยกตวัอย่างธาตุอาหารที่สำคัญทีม่ีผลต่อการ

เจริญของพืช 

8. อธิบายกลไกการลำเลียงอาหารในพืช 

9. สืบค้นข้อมูลและสรุปการศึกษาที่ได้จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับ

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

10. อธิบายขั้นตอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 

11. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C3 พืช C4 และพืช CAM 

12. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและสรุปปัจจัยความเข้มของแสง ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ 

และอุณหภูมิ ที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

13. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก 

14. อธิบายและเปรียบเทียบกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมยีของพืชดอก และ

อธิบายการปฏิสนธิของพืชดอก 

15. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก โครงสร้างของเมล็ดและผลและยกตัวอย่างการ

ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างต่าง ๆ ของเมล็ดและผล 

16. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ทีม่ีผลต่อการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด และ

บอกแนวทางในการแก้สภาพพักตัวของเมล็ด 

17. สืบค้นข้อมูล อธิบายบทบาทและหน้าที่ของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และกรด

แอบไซซิก และอภิปรายเกี่ยวกับการนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 

18. สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งเร้าภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 

 

รวมทั้งหมด  18  ผลการเรยีนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา ชีววิทยา 4 (Biology 4) รหัสวิชา ว30244 จำนวน  3  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 จำนวน  1.5  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ไม่มีทางเดินอาหาร สัตว์ที่มีทางเดิน
อาหารแบบไม่สมบูรณ์ และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ ศึกษาการกินอาหารของไฮดรา และพลานา
เรีย ศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ และกระบวนการย่อยอาหาร และการดูดซึมสารอาหารภายในระบบย่อยอ าหาร
ของมนุษย์ ศึกษาโครงสร้างที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สของฟองน้ำ ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง ปลา 
กบ และนก โครงสร้างของปอดในสัตว์เลี ้ยงลูกด้วยน้ำนม โครงสร้างที ่ใช้ในการแลกเปลี ่ยนแก๊สและ
กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สของมนุษย์ ศึกษาการทำงานของปอด ทดลองวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจ
ออกของมนุษย์ เปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด ศึกษาทิศ
ทางการไหลของเลือดและการเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดในหางปลา และสรุปความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของ
หลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของเลือด โครงสร้างและการทำงานของหั วใจและหลอดเลือดในมนุษย์ 
โครงสร้างหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ทิศทางการไหลของเลือดผ่านหัวใจของมนุษย์ และเขียนแผนผัง
สรุปการหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ ระบุความแตกต่างของเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว เพลตเลต 
และพลาสมา ศึกษาหมู่เลือดและหลักการให้และรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh ศึกษาส่วนประกอบ
และหน้าที่ของน้ำเหลือง รวมทั้งโครงสร้างและหน้าที่ของหลอดน้ำเหลืองและต่อมน้ำเหลือง เปรียบเทียบกลไก
การต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะและแบบจำเพาะ เปรียบเทียบการสร้างภูมิคุ้มกันก่อเอง
และภูมิคุ้มกันรับมา ศึกษาเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ HIV ภูมิแพ้ การ
สร้างภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อตนเอง ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ในการกำจัดของเสียออกจาก
ร่างกายของฟองน้ำ ไฮดรา พลานาเรีย   ไส้เดือนดิน แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง ศึกษาโครงสร้ างและ
หน้าที่ของไตและโครงสร้างที่ใช้ลำเลียงปัสสาวะออกจากร่างกาย ศึกษากลไกการทำงานของหน่วยไตในการ
กำจัดของเสียออกจากร่างกายและเขียนแผนผังสรุปขั้นตอนการกำจัดของเสียออกจากร่างกายโดยหน่วยไต 
และศึกษาเกี่ยวกับความผิดปกติของไตอันเน่ืองมาจากโรคต่าง ๆ  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 
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 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง มีภาวะผู้นำและ
ความรับผิดชอบ มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา       
มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู ้นำ) ด้านการเรียนรู้  (การตรวจสอบการเรียนรู ้ของตัวเอง)            
และคุณลักษณะด้านศีลธรรม (ความซื่อสัตย์ ความเคารพผู้อื่น) 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ไม่มี

ทางเดินอาหาร สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ ์

2. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดรา และพลานาเรีย 

3. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ และกระบวนการย่อยอาหาร และการดูดซึมสารอาหารภายใน

ระบบย่อยอาหารของมนุษย ์

4. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สของฟองน้ำ ไฮดรา 

พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง ปลา กบ และนก 

5. สังเกต และอธิบายโครงสร้างของปอดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม 

6. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สและกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สของ

มนุษย ์

7. อธิบายการทำงานของปอด และทดลองวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย ์

8. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือด

แบบปิด 

9. สังเกตและอธิบายทิศทางการไหลของเลือดและการเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดในหางปลา และ

สรุปความสัมพนัธ์ระหว่างขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของเลือด 

10. อธิบายโครงสร้างและการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย ์

11. สังเกตและอธิบายโครงสร้างหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ทิศทางการไหลของเลือดผ่านหัวใจ

ของมนุษย์ และเขียนแผนผังสรุปการหมุนเวียนเลือดของมนุษย ์

12. สืบค้นข้อมูล ระบุความแตกต่างของเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว เพลตเลต และ

พลาสมา 

13. อธิบายหมู่เลือดและหลักการให้และรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh 

14. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบและหน้าที่ของน้ำเหลือง รวมทั้งโครงสร้างและหน้าที่ของ

หลอดน้ำเหลืองและต่อมน้ำเหลือง 
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15. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะ

และแบบจำเพาะ 

16. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบการสร้างภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมา 

17. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ HIV 

ภูมิแพ้ การสรา้งภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อตนเอง 

18. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ในการกำจัดของเสียออกจากร่างกาย

ของฟองน้ำ ไฮดรา พลานาเรีย   ไส้เดือนดิน แมลง และสตัว์มีกระดูกสันหลัง 

19. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของไตและโครงสร้างที่ใช้ลำเลยีงปัสสาวะออกจากร่างกาย 

20. อธิบายกลไกการทำงานของหน่วยไตในการกำจัดของเสียออกจากร่างกายและเขียนแผนผังสรุป

ขั้นตอนการกำจัดของเสียออกจากร่างกายโดยหน่วยไต 

21. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างเกี่ยวกับความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคต่าง ๆ 

 
รวมทั้งหมด  21  ผลการเรยีนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา ชีววิทยา 5 (Biology 5) รหัสวิชา ว30245 จำนวน  3  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 จำนวน  1.5  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 60 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทของสัตว์มี่กระดูกสันหลัง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ประสาท การเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาท และ
กลไกการถ่ายทอดกระแสประสาท โครงสร้างของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก 
โครงสร้าง และหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ  ในสมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง สมองส่วนหลัง และไขสันหลัง อธิบาย
การทำงานของระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาทอัตโนวัติ ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของ ตา หู จมูก 
ลิ้น และผิวหนัง ของมนุษย์ ยกตัวอย่างโรคต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง และบอกแนวทางในการดูแล ป้องกัน และรักษา 
การหาตำแหน่งของจุดบอด โฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของ
อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของ แมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส้เดือนดิน แมลง ปลา และ นก ศึกษา
เกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อน ไหวและการเคลื่อนที่ของ
มนุษย์ การทำงานของข้อต่อชนิดต่าง ๆ  และการทำงานของกล้ามเนื้อโครงร่างที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว
และการเคลื่อนที่ของมนุษย์ อธิบายกระบวนการการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
ในสัตว์ ศึกษาโครงสร้างและหน้าที ่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ ์เพศชายและระบบสืบพันธุ ์เพศหญิง 
กระบวนการสร้างสเปิร์ม กระบวนการสร้างเซลล์ไข่ และการปฏิสนธิในมนุษย์ การเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอ
และระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก่ และมนุษย์ หน้าที่ของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อที่สร้างฮอร์โมน 
ศึกษา เปรียบเทียบและยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิดและพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ของสัตว์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของระบบประสาท และการสื่อสารระหว่างสัตว์ที่ทำให้สัตว์
แสดงพฤติกรรม ศึกษากระบวนการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ การเกิดไบโอแมกนิฟิเคชั่นและบอก
แนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชั่น วัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรกำมะถัน และวัฏจักรฟอสฟอรัส 
ลักษณะของไบโอมที่กระจายอยู่ตามเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ  บนโลก การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิและ
การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ ลักษณะเฉพาะของประชากรของสิ่งมีชีวิตบางชนิด การเพิ่ มประชากร
แบบเอ็กโพเนนเชียลและการเพิ่มของประชากรแบบลอจิสติก ปัจจัยที่ควบคุมการเติบโตของประชากร ศึกษา
ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของพันธุกรรม ความหลากหลายของสปีชีส์ 
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ความหลากหลายของระบบนิเวศ การกำเนิดสิ ่งมีชีวิต อธิบายลักษณะสำคัญของสิ ่งมีชีวิ ตแต่ละกลุ่ม  
การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่ และการสร้างไดโคโตมัสคีย์ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง มีภาวะผู้นำและ
ความรับผิดชอบ มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา       
มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู ้นำ) ด้านการเรียนรู้  (การตรวจสอบการเรียนรู ้ของตัวเอง)            
และคุณลักษณะด้านศีลธรรม (ความซื่อสัตย์ ความเคารพผู้อื่น) 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทของไฮดรา      
พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 

2. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ประสาท 
3. อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเซลลข์องเซลลป์ระสาท และกลไกการ

ถ่ายทอดกระแสประสาท 
4. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก 
5. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ  ในสมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง 

สมองส่วนหลัง และไขสันหลัง 
6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการทำงานของระบบประสาทโซมาตกิและ

ระบบประสาทอัตโนวัติ 
7. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของ ตา หู จมูก ลิน้ และผิวหนัง ของมนุษย์ ยกตัวอย่าง

โรคต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง และบอกแนวทางในการดูแล ป้องกัน และรักษา 
8. สังเกตและอธิบายการหาตำแหน่งของจุดบอด โฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง 
9. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่

ของ แมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส้เดือนดิน แมลง ปลา และ นก 
10. สืบค้นข้อมูลและอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของกระดูกและกล้ามเนื้อทีเ่กี่ยวข้องกับการ

เคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์ 
11. สังเกตและอธิบายการทำงานของข้อต่อชนิดต่าง ๆ  และการทำงานของกล้ามเนื้อโครงร่างที่

เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย ์
12. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศ

ในสัตว ์
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13. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธ์ุเพศชายและระบบสืบพันธ์ุ
เพศหญิง 

14. อธิบายกระบวนการสร้างสเปิร์ม กระบวนการสร้างเซลล์ไข่ และการปฏสินธิในมนุษย ์
15. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก่ และมนุษย ์
16. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนผังสรุปหน้าที่ของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อที่สร้าง

ฮอร์โมน 
17. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบและยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิดและพฤติกรรมที่

เกิดจากการเรียนรู้ของสัตว ์
18. สืบค้นข้อมูล อธิบาย  และยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของระบบ

ประสาท 
19. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสื่อสารระหว่างสัตว์ที่ทำให้สัตว์แสดงพฤติกรรม 
20. วิเคราะห์ อธิบาย และยกตัวอย่างกระบวนการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 
21. อธิบาย ยกตัวอย่าง การเกิดไบโอแมกนิฟิเคช่ันและบอกแนวทางในการลดการเกิด                

ไบโอแมกนิฟิเคชั่น 
22. สืบค้นข้อมูลและเขียนแผนภาพเพื่ออธิบายวัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรกำมะถัน และวัฏจักร

ฟอสฟอรัส 
23. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอธิบายลักษณะของไบโอมที่กระจายอยู่ตามเขตภูมิศาสตรต์่าง ๆ  

บนโลก 
24. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง อธิบาย และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภมูิและการ

เปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ 
25. สืบค้นข้อมูล อธิบาย ยกตัวอย่าง และสรุป เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของสิ่งมีชีวิตบาง

ชนิด 
26. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการเพิ่มประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลและการ

เพิ่มของประชากรแบบลอจิสติก 
27. อธิบายและยกตัวอย่างปัจจัยที่ควบคุมการเติบโตของประชากร 
28. อภิปรายความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและความเช่ือมโยงระหว่างความ

หลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปีชีส์ และความหลากหลายของระบบนิเวศ 
29. อธิบายการเกิดเซลล์เริ่มแรกของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
30. อธิบายลักษณะสำคัญและยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตกลุ่มแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุ่มโพรทิสต์ สิ่งมีชีวิตกลุ่ม

พืช สิ่งมีชีวิตกลุ่มฟังไจ และสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์ 
31. อธิบายและยกตัวอย่างการจำแนกสิ่งมีชีวิตจากหมวดหมู่ใหญ่จนถึงหมวดหมู่ย่อย และวิธีการ

เขียนช่ือวิทยาศาสตร์ในลำดบัขั้นสปีชีส์ 
 32. สร้างไดโคโทมัสคียใ์นการระบุสิ่งมีชีวิตหรือตัวอย่างที่กำหนดออกเป็นหมวดหมู่ 

รวมทั้งหมด 32 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา เสริมทักษะชีววิทยา 1 (Enhance Biology Skills 1) รหัสวิชา ว30246 จำนวน  2  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 จำนวน  1.0  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษา  วิเคราะห์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การใช้กล้องจุลทรรศน์  การรักษาดุลยภาพของ
มนุษย์ ระบบภูมิคุ ้มกันของร่างกาย  ความสำคัญและการเกิดดุลยภาพของระบบนิเวศ  กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต  สาเหตุของปัญหา การป้องกันแก้ไข การเฝ้าระวัง อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับท้องถิ่น  ระดับประเทศและระดับโลก  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  สืบค้นข้อมูล  
การทดลอง  การอภิปรายและอธิบาย  การวางแผนและลงมือปฏิบัติ 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู ้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและ
การแก้ป ัญหา ด้านการสื ่อสาร สามารถสื ่อสารสิ ่งท ี ่ เร ียนร ู ้และนำความรู ้ไปใช้ในชีว ิตของตนเอง  
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
 2. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และระบุชนิด และหน้าที่ของออร์แกเนลล์  และหน้าที่ของนิวเคลียส 
 3. บอกวิธีการและเตรียมตัวอย่างสิ ่งมีชีวิตเพื ่อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง วัดขนาด
โดยประมาณและวาดภาพที่ปรากฏภายใต้กล้อง  บอกวิธีการใช้และการดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงที่
ถูกต้อง 
 4. สืบค้นข้อมูล อธิบายการควบคุมดุลยภาพของน้ำ แร่ธาตุ อุณหภูมิของมนุษย์ 
 5. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบและหน้าที่ของน้ำเหลือง รวมทั้งโครงสร้างและหน้าที่ของ
หลอดน้ำเหลือง และต่อมน้ำเหลือง 
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 6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะ
และแบบจำเพาะ 
 7. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบการสร้างภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมา 
 8. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี ่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ ้มกันที ่ทำให้เกิดเอดส์ ภูมิแพ้  
การสร้างภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อตนเอง 
 9. สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ของสภาพทางภูมิศาสตร์บนโลกกับความหลากหลายของ 
ไบโอม และยกตวัอย่างไบโอมชนดิต่าง ๆ  
 10. อธิบาย ยกตัวอย่างการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน และบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมก  
นิฟิเคชัน 
 11. สืบค้นข้อมูล และเขียนแผนภาพเพื่ออธิบายวัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรกำมะถัน และวัฏจักร
ฟอสฟอรัส 
 12. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอธิบายลักษณะของไบโอมที่กระจายอยู่ตามเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ 
บนโลก 
 13. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง อธิบาย และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิและการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ 
 14. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหามลพิษ และผลกระทบที ่มีต่อมนุษย์และสิ ่งแวดล้อม  
รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  
รวมทั้งหมด  14  ผลการเรยีนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 166 

 
 

คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา เสริมทักษะชีววิทยา 2 (Enhance Biology Skills 2) รหัสวิชา ว30247 จำนวน  2  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 จำนวน  1.0  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในน้ำ บทบาทความสำคัญทางนิเวศวิทยา  อนุกรมวิธาน
ของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์เบื้องต้น วิธีการเก็บตัวอย่าง การรักษาสภาพ ตัวอย่างการวิเคราะห์
ตัวอยา่งแพลงก์ตอนในห้องปฏิบัติการ เกี่ยวกับวิวัฒนาการประวัติความเป็นมา การจัดจำแนกทางอนุกรมวิธาน 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และการปรับตัวของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง บทบาทและความสำคัญของ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในระบบ นิเวศ และฝึกทักษะการเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การปรับตัว ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ละคลาส 
ความสำคัญของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมซึ่งเป็นสัตว์ท้องถิ่นของประเทศไทย ฝึกทักษะการสังเกต การเก็บ     
การรักษาสภาพของตัวอย่างสัตว์  ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของระบบสืบพันธุ์และการเจริญของ
สัตว์และมนุษย์ การย่อยอาหารและการขับถ่าย การรักษาสมดุลความเป็นกรด-เบสในเลือด กลูโคสในเลือด 
อุณหภูมิ และน้ำ-เกลือแร่ การหมุนเวียนโลหิต การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส ระบบน้ำเหลืองและ
ภูมิคุ้มกัน ระบบประสาทและ อวัยวะรับสัมผัส โครงร่างและกล้ามเนื้อ ระบบต่อมไร้ท่อ และพฤติกรรมสัตว์ 
ศึกษาเกี่ยวกับสรีรวิทยาของมนุษย์และโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางสรีรวิทยา เน้นการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีรวิทยาของเซลล์ เมตาบอลิซึม โภชนาการและการรักษาสมดุลของร่างกายระหว่างการเกิดโรค ระบบ
น้ำเหลืองและ ภูมิคุ้มกัน ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ 
ระบบสืบพันธุ์ ระบบ ขับถ่ายปัสสาวะ ระบบย่อยอาหาร ด้วยวิธีการค้นคว้า สืบเสาะ ทดลอง หาสาเหตุของ
การเกิดของโรค และนำมา ประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบแก้ปัญหาของโรค 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง มีภาวะผู้นำและ
ความรับผิดชอบมีทักษะด้านการอ่านการเขียนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา           
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มีคุณลักษณะด้านการทำงาน(ความเป็นผู ้นำ)ด้านการเรียนรู้  (การตรวจสอบการเรียนรู ้ของตัวเอง)             
และคุณลักษณะด้านศีลธรรม (ความซื่อสัตย์ ความเคารพผู้อื่น) 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย พื้นฐานเก่ียวกับแพลงก์ตอนและลักษณะทางกายภาพของแหล่งนำ้มาใช ้ 
              ประกอบการสืบค้น ข้อมูล สำหรับวางแผนการสำรวจ 
 2. สังเกต อธิบาย คำถามและวางแผนเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแพลงก์ตอนโดยใช้หลักการและ  
              กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์  
 3. สามารถ วิเคราะห์ และเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมในการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน  
              เลือกวิธีการเก็บตัวอย่างและ การรักษาสภาพและการวิเคราะห์ตัวอย่างแพลงก์ตอนใน   
              ห้องปฏิบัติการ 
 4. สังเกต สำรวจ อธิบาย ความหลากหลายทางชีวภาพ และจัดจำแนกลักษณะทางอนุกรมวิธานของ 
              สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  
 5. อธิบายลักษณะทางสัณฐานวิทยา และสรีรวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแต่ละไฟลัม  
 6. สืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับนิเวศวิทยา การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม บทบาทและความสำคัญ 
              ของสัตว์ไม่ม ีกระดกูสันหลังในระบบนิเวศ  
 7. ศึกษากายวิภาคเปรียบเทียบของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ไม่มี 
              กระดูกสันหลัง 
 8. สืบค้นข้อมูล จำแนก อธิบายลักษณะสำคัญ ระบุชนิดของสัตว์มีกระดูกสันหลัง และอภิปรายความ 
              หลากหลายของสัตว์มี กระดูกสันหลังในประเทศไทย  
 9. ศึกษากายวิภาคเปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง การเก็บและรักษาสภาพตัวอย่าง จากการทำ 
              ปฏิบัติการทดลองได ้
 10. วิเคราะห์ อธิบายความสำคัญของการสืบพันธ์ุ โครงสรา้งระบบสืบพันธ์ุและกำรสร้างเซลล์สืบพันธุ ์ 
               กระบวนการปฏิสนธิและการเจริญพัฒนาเอมบริโอของสัตว์บางชนิดและคน สืบค้นและอภิปราย   
               เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธ์ุ  
 11. อภิปราย และอธิบายความสำคัญของโครงสร้างทางเดินอาหารและอวัยวะที่เกี่ยวข้องในการย่อย  
               อาหาร กระบวนการย่อยอาหาร และการดูดซึมสารอาหาร ทำปฏิบัติการกายวิภาคการย่อย     
               อาหาร สัตว์บางชนิด  
 12. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายหลักการรักษาสมดุลความเป็นกรด-เบสในเลือด  
               คาร์บอนไดออกไซต์ กลูโคสในเลือด อุณหภูมิและน้ำ-เกลือแร่ ในร่างกาย  
 13. วิเคราะห์และเปรียบเทียบการขับถา่ยของเสียและลักษณะทางกายวิภาคของสัตว์ชนิดต่าง ๆ  
                อธิบาย โครงสร้างและหน้าที่ของไต ทำปฏิบัติการศึกษากายวิภาคของไตสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนำ้นมได ้
 14. อธิบายการลำเลียงสารในสัตว์ชนิดตา่ง ๆ องค์ประกอบและหนา้ที่ของเลือด หลอดเลือด  
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                โครงสรา้ง และการทำงานของหัวใจและลักษณะทางกายวิภาคของสัตว์ชนิดต่าง ๆ ทำปฏิบัติการ 
                กายวิภาคของ หัวใจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมได ้ 
 15. วิเคราะห์ เปรียบเทียบโครงสร้างที่ใช้แลกเปลี่ยนแก๊สและลักษณะทางกายวิภาคของสัตว์ชนิดตา่ง ๆ           
                    สำหรับการหายใจในสัตว์ชนิดตา่ง ๆ อธิบายโครงสร้างและกลไกการหายใจ การแลกเปลี่ยนแก๊ส การ  
                    ควบคุมการหายใจ และทำปฏิบัติการศึกษากายวิภาคของปอดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนำ้นม  
 16. วิเคราะห์ อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของระบบน้ำเหลือง ชนิดและหน้าที่ของเม็ดเลือด 
                ขาว อภิปรายความสัมพันธ์ของระบบน้ำเหลืองกับระบบภูมิคุ้มกัน กลไกการป้องกันและการ  
                กำจัดเช้ือโรค และสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย 
 17. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของระบบนำ้เหลืองและภูมิคุ้มกัน ระบบหัวใจ 
                และหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบสืบพันธุ์ ระบบ 
                ขับถ่ายปัสสาวะ ระบบย่อยอาหาร 
 18. ค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบต่าง ๆ  
                สามารถ เชื่อมโยงหลักการที่เรียนรู้ในห้องเรียนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงได ้
  
รวมทั้งหมด  18  ผลการเรยีนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา ชีววิทยาโมเลกุล (Molecular Biology) รหัสวิชา ว30248 จำนวน  2  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 จำนวน  1.0  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างหน้าที่และการทำงานของสารพันธุกรรม พันธุศาสตร์ของเมนเดล การกำหนด
เพศและพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับเพศ การถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรม เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ การโคลนยีน 
เทคนิคเจลอิเล็กโทรฟอรีซิส จีเอ็มโอ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางพันธุศาสตร์ การตรวจดีเอ็นเอทางนิติเวช   
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต       
การวิเคราะห์ การทดลอง อภิปราย การอธิบาย และสรุป 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้
ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างหน้าที่และการทำงานของสารพันธุกรรม 
 2. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปการทดลองของเมนเดล  
 3. อธิบายและสรุปกฎแห่งการแยกและการรวมกลุ่มอย่างอิสระ และนำกฎของเมนเดลนี้ไปอธิบาย
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใช้ในการคำนวณโอกาสในการเกิดฟีโนไทป์และจีโนไทป์แบบต่าง  ๆ 
ของรุ่น F1 และ F2 

 4. สืบค้นข้อมูล อธิบายกลไกการกำหนดเพศและพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับเพศ 
 5. สืบค้นข้อมูล อธิบายการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรม 
 6. สืบค้นข้อมูล อธิบายเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ การโคลนยีน เทคนิคเจลอิเล็กโทรฟอรีซิส จีเอ็มโอ 
          7. สืบค้นข้อมูล ยกตวัอย่างและอภิปรายการนำเทคโนโลยีดีเอ็นเอไปประยุกต์ใช้กับการเกษตร  
การผลิตสัตว์ การแพทย์และสาธารณสุข นิติวิทยาศาสตร์ 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา พฤกษศาสตร์ (Botany) รหัสวิชา ว30249 จำนวน  2  คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 จำนวน  1.0  หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืช อนุกรมวิธานพืช นิเวศวิทยาของพืช พฤกษภูมิศาสตร์และ
เขตการกระจายพันธุ์ของพืชในภูมิภาคต่าง ๆ  ของโลก วิวัฒนาการของพืชตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษา
โครงสร้าง หน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อ และส่วนต่าง ๆ  ของพืชดอก ศึกษากลไกการทำงานของกระบวนการ       
เมแทบอลิซึมต่าง ๆ  ในพืช กลไกการสืบพันธุ์ของพืชดอกทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ รวมไปถึงกลไก     
การแพร่พนัธุ์ของพืชบางชนิด   
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกให้คงอยู่ และพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง มีภาวะผู้นำและ
ความรับผิดชอบ มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา        
มีคุณลักษณะด้านการทำงาน (ความเป็นผู ้นำ) ด้านการเรียนรู้  (การตรวจสอบการเรียนรู ้ของตัวเอง)            
และคุณลักษณะด้านศีลธรรม (ความซื่อสัตย์ ความเคารพผู้อื่น) 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของพืชได้ 
 2. ระบุชนิดของพืชในท้องถิ่นตามกระบวนการทางอนุกรมวิธาน และสามารถตั้งช่ือวิทยาศาสตร์ให้กับ
พืชที่เป็นชนิดใหม่ได้ 
 3. สืบค้นข้อมูล  อธิบาย และสรุป เกี่ยวกับนิเวศวิทยาและการกระจายพันธ์ุของพืชกลุ่มต่าง ๆ  
ในเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ ของโลกได ้
 4. สืบค้นข้อมูล และอธิบายลำดับวิวัฒนาการของพืชไม่มีท่อลำเลียงและพืชมีท่อลำเลียงได้ 
 5. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนือ้เยื่อ และส่วนต่าง ๆ ของพืชดอกได้ 
 6. อธิบายกลไกการทำงานของกระบวนการเมแทบอลซิึมต่าง ๆ ในพืชได ้
 7. อธิบายกลไกการสืบพันธ์ุของพืชดอกรวมไปถึงกลไกการแพร่พันธ์ุของพืชดอกบางชนิดได้  
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา วิทยาการคำนวณประยุกต์ 1 (Applied Computing Science 1) 
รหัสวิชา ว30281  จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานและองค์ประกอบภาษาคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบ
โปรแกรม ผังงาน ค่าและชนิดของข้อมูล ตัวแปร นิพจน์และตัวดำเนินการ การเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่งรับ
ข้อมูล คำสั่งแสดงผล การเขียนโปรแกรมโดยใช้โครงสร้างแบบลำดับ  โครงสร้างแบบเงื่อนไข  โครงสร้างแบบ
วนซ้ำ  การสร้างและเรียกใช้ฟังก์ชัน การทดสอบโปรแกรม และกระบวนการดำเนินงานโครงงาน การเลือก
หัวข้อโครงงาน หลักในการค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูล แนวทางในการเขียนเค้าโครงข้อเสนอ
โครงงานคอมพิวเตอร์ที ่ต้องการพัฒนา การออกแบบและวางแผนทำโครงงาน หลักการจัดทำโครงงาน  
การเขียนรายงานโครงงานและการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอก 
 โดยใช้ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมถูกต้องตามโครงสร้าง การวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบโปรแกรม
โดยเขียนเป็นขั้นตอนวิธีและผังงาน การเขียนโปรแกรมอย่าง่ายโดยใช้คำสั่งกำหนดค่า ชนิดของข้อมูล ตัวแปร 
นิพจน์ตัวดำเนินการ การเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่งรับข้อมูล คำสั่งแสดงผล การเขียนโปรแกรมทำงาน
ตามลำดับ ทำงานตามเงื่อนไข ทำงานแบบวนซ้ำ การสร้างและเรียกใช้ฟังก์ชัน การทดสอบโปรแกรม เพื่อให้
โปรแกรมสามารถทำงานได้ตามความต้องการ และดำเนินการจัดทำโครงงานตามที่ออกแบบและวางแผน  
โดยใช้ความรู้ ความคิด จินตนาการ ทักษะ เหตุผล และกระบวนการต่าง ๆ  ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนประสบการณ์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่มาเชื่อมโยงสัมพันธ์กันจนเกิดความรู้ใหม่ที่ มีความหมาย
สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันได้ โดยมีการบูรณาการความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมด้วยและประยุกต์ใช้
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอก  เขียนรายงานการพัฒนาโครงงาน 
นำเสนอและเผยแพร่โครงงานด้วยเทคโนโลยีในรูปแบบที่เหมาะสม   
 เพื่อให้เกิดลักษณะนิสัยในการทำงานเป็นทีม ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทำงานได้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่า เห็นคุณค่าของการทำโครงงานคอมพิวเตอร์  
ไม่คัดลอกผลงานผู้อื ่น มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา สร้างมีเจต คติต่อการนำเทคโนโลยีมา
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ประยุกต์ใช้ในชีว ิตประจำวันอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึก มีความรับผิดชอบและ อนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกอย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม                                                       
 2. ออกแบบโปรแกรมโดยเขียนเป็นขั้นตอนวิธีและผังงาน                                                                                
 3. ใช้โครงสร้างควบคุม ข้อมูลและตัวดำเนินการได้เหมาะสม                                                                                 
 4. พัฒนาโครงงานอย่างง่าย อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา วิทยาการคำนวณประยุกต์ 2 (Applied Computing Science 2)  
รหัสวิชา ว30282  จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาความหมาย ประเภท องค์ประกอบ หลักการสร้าง วิธีการสร้าง จริยธรรมในการสร้างเกม
เบื้องต้น โครงสร้างพื้นฐานและองค์ประกอบของโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเกม การออกแบบเกม การสร้างฉาก 
การสร้างตัวละคร การใส่เสียง การสร้างอุปสรรค การกำหนดเง่ือนไข การบันทึกผลงาน การต้ังค่าการแสดงผล 
การทดสอบเกมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอก 
 ใช้โปรแกรมในการสร้างเกมคอมพิวเตอร์ถูกต้องตามประเภท ขั ้นตอนมีองค์ประกอบครบถ้วน 
ออกแบบเกม สร้างฉาก สร้างตัวละคร ใส่เสียง สร้างอุปสรรค กำหนดเงื่อนไข บันทึกผลงาน ตั้งค่าการแสดงผล 
การทดสอบเกมเพื ่อให ้ เกมสามารถทำงานได ้ตามความต้องการ และประย ุกต ์ใช ้ในการอนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอกได้อย่างเหมาะสม  
 เพื่อให้เกิดลักษณะนิสัยในการทำงานเป็นทีม ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทำงานได้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีเจตคติต่อการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนอง
จอกอย่างเหมาะสมมีจิตสำนึก มีความรับผิดชอบ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายหลักการในการสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
 2. สร้างฉาก สร้างตัวละคร ใส่เสียง สร้างอุปสรรค กำหนดเงื่อนไข บันทึกผลงาน ตั้งค่าการแสดงผล   
   และทดสอบเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
 3. ออกแบบ เขียนองค์ประกอบและรายละเอียดของเกมก่อนสร้างเกมคอมพิวเตอร์ 
 4. สร้างเกมคอมพิวเตอร์โดยบูรณาการกับวิชาอื่นหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของทอ้งถิ่นหนองจอก อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา วิทยาการคำนวณประยุกต์ 3 (Applied Computing Science 3)  
รหัสวิชา ว30283  จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาการสร้างงานแอนิเมชัน การใช้เครื่องมือ การสร้างชิ้นงาน การตกแต่งชิ้นงาน การแก้ไขชิ้นงาน 
การสร้างภาพเคลื่อนไหว การนำเข้าภาพกราฟิกจากภายนอก การนำเข้าไฟล์วิดีโอ และการทำงานกับไฟล์เสียง 
การแปลงช้ินงานเพื่อใช้ในการเผยแพร่ชิ้นงานและประยุกต์ใช้กับงานด้านอ่ืนๆ ได้ 
 ปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการสร้างแอนิเมชันอย่างง่าย  พัฒนาและปรับปรุงชิ้นงานจากโปรแกรม
ประยุกต์ที่ใช้ในงานแอมิเนช่ันได้อย่างเหมาะสม 
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างงานแอนิเมชัน นำชิ้นงานมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม โดยมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยันอดทน ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นำ
ภูมิปัญญาท้องถิ ่นหนองจอกมาประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำรงชีวิตการใช้
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด  การใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และดำรงชีวิต
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข สามารถแก้ปัญหาแล้วถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอนได้  
และสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายหลักการสร้างงานแอนิเมชันได้                                                                           
 2. สร้างงานแอนิเมชันและเผยแพร่ได ้
  
รวมทั้งหมด  2  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา วิทยาการคำนวณประยุกต์ 4 (Applied Computing Science 4)  
รหัสวิชา ว30284  จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาหลักการวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล และหลักการการคิดเชิงออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ วิธีการเก็บข้อมูลและเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล  
และเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การนำเสนอข้อมูล  
การแปลงข้อมูลให้เป็นภาพ การเลือกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและ
ตัวอย่างกรณีศึกษา 
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) เพื่อเน้นให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้  
และนำเสนอผ่านการทำกิจกรรม เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
จนสามารถนำเอาแนวคิดเชิงคำนวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างงานได ้
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพวิเตอร์ สื่อดิจิทัล และหลักการคิดเชิงออกแบบ
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ โดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลในชีวิต
จริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อื่นมาประยุกต์ใช้ สร้างความรู้ใหม่ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที ่ม ีผลต่อการดำเนินชีว ิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และนำภูม ิปัญญาท้องถิ ่นหนองจอก  
มาประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต ใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด
ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการ
ดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการในการแก้ปัญหา จัดการทักษะในการสื่อสาร  
การตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
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ผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื ่อดิจิทัล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
 
รวมทั้งหมด  1  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา วิทยาการคำนวณประยุกต์ 5 (Applied Computing Science 5)  
รหัสวิชา ว30285  จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาการเขียนโปรแกรม และพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ โครงสร้างภาษา คำสั่งพื้นฐาน
และการประกาศตัวแปร นิพจน์และตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ คำสั่งกำหนดเงื่อนไข การเขียนโปรแกรม
แบบลำดับ แบบทางเลือก แบบวนซ้ำ และการประมวลผลแบบอาร์เรย์ ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม และพัฒนา
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ โครงสร้างภาษา คำสั่งพื ้นฐานและการประกาศตัวแปร นิพจน์และตัว
ดำเนินการทางคณิตศาสตร์ คำสั่งกำหนดเงื่อนไข การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ แบบทางเลือก แบบวนซ้ำ 
และการประมวลผลแบบอาร์เรย์   
 มีทักษะด้านการอ่าน ทักษะด้านการเขียน ทักษะด้านการคิดคำนวณ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีความยึดหยุ่นและการ
ปรับตัว มีความริเร ิ ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง เป็นผู ้สร ้างหรือ ผู ้ผลิต รวมทั ้งการอนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหนองจอก และมีความรับผิดชอบเชื่อถือได้ 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในงานด้านต่าง ๆ เกิดการเรียนรู้ 
การทำงาน และมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลย ี
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายหลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมได ้
 2. เขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ได้ 
  
รวมทั้งหมด  2  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
วิชา วิทยาการคำนวณประยุกต์ 6 (Applied Computing Science 6)  
รหัสวิชา ว30286  จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาวิธีการนำเสนอและการแบ่งบันข้อมูลอย่างปลอดภัย เรียนรู้เทคโนโลยีเกิดใหม่ แนวโน้มใน
อนาคต การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน 
และอาชีพที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
หนองจอก และผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม 
 โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและการแบ่งบันข้อมูลอย่างปลอดภัย และวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสร้างชิ้นงาน มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีความยึดหยุ่นและการปรับตัว มีความริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัว
ของตัวเอง เป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิตและความรับผิดชอบเชื่อถือได้ 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ และแบ่งบันข้อมูลอย่าง
ปลอดภัย มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ และแบ่งบันข้อมูลอย่างปลอดภัย  
 2. วิเคราะห์การเปลี ่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที ่ม ีผลต่อการดำเนินชีว ิต อาชีพ สังคม  
และวัฒนธรรม 
 3. มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู ้
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คำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษ 
หน่วยกิต 

เวลาเรียน
รายภาค 

ม.4 ส31101 SOC31101 สังคมศึกษา 1 Social Studies 1 1.0 40 ชั่วโมง 
ส31102 SOC31102 สังคมศึกษา 2 Social Studies 2 1.0 40 ชั่วโมง 
ส31103 SOC31103 ประวัติศาสตร์ 1  History 1 0.5 20 ชั่วโมง 
ส31104 SOC31104 ประวัติศาสตร์ 2 History 2 0.5 20 ชั่วโมง 

ม.5 ส32101 SOC32101 สังคมศึกษา 3 Social Studies 3 10 40 ชั่วโมง 
ส32102 SOC32102 สังคมศึกษา 4 Social Studies 4 1.0 40 ชั่วโมง 
ส32103 SOC32103 ประวัติศาสตร์ 3 History 3 0.5 20 ชั่วโมง 
ส32104 SOC32104 ประวัติศาสตร์ 4 History 4 0.5 20 ชั่วโมง 

ม.6 ส33101 SOC33101 สังคมศึกษา 5 Social Studies 5 1.0 40 ชั่วโมง 
ส33102 SOC33102 สังคมศึกษา 6 Social Studies 6 1.0 40 ชั่วโมง 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษ 
หน่วยกิต 

เวลาเรียน
รายภาค 

ม.4 ส30201 SOC30201 จริยธรรมเพ่ือ
พัฒนาสังคม 1 

Ethics for social 
development 1 

0.5 20 ชั่วโมง 

ส30202  SOC30202
  

จริยธรรมเพ่ือ
พัฒนาสังคม 2 

Ethics for social 
development 2 

0.5 20 ชั่วโมง 

ส30208 SOC30208 กฎหมายใกล้ตัว General 
Principles Law 

1.0 40 ชั่วโมง 

ส30210  SOC30210 สังคม
ประชาธิปไตย 

Society 
Democratic 

1.0 40 ชั่วโมง 

ส30217 SOC30217 ภูมิปัญญาไทย Thai Wisdom 1.0 40 ชั่วโมง 
ส30218 SOC30218 ท้องถิ่นศึกษา  Local Studies 1.0 40 ชั่วโมง 

ม.5 ส30203 SOC30203 จริยธรรมเพ่ือ
พัฒนาสังคม 3  

Ethics for social 
development 3 

0.5 20 ชั่วโมง 
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ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษ 
หน่วยกิต 

เวลาเรียน
รายภาค 

ส30204 SOC30204 จริยธรรมเพ่ือ
พัฒนาสังคม 4 

Ethics for social 
development 4 

0.5 20 ชั่วโมง 

ส30212 SOC30212 เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 

Introductory 
Economics 

1.0 40 ชั่วโมง 

ส30215  SOC30215 ประวัติศาสตร์
ศิลปะ 

History of Art 1.0 40 ชั่วโมง 

ส30216 SOC30216 ภูมิศาสตร์การ
ท่องเที่ยว 

Tourism 
geography 

1.0 40 ชั่วโมง 

ส30219 SOC30219 อาเซียนศึกษา Aasen Studies 1.0 40 ชั่วโมง 
ม.6 ส30205  SOC30205 ศาสนาสากล 1 Universal 

Religion 1 
0.5 20 ชั่วโมง 

ส30206 SOC30206 ศาสนาสากล 2 Universal 
Religion 2 

0.5 20 ชั่วโมง 

ส30207 SOC30207 รัฐศาสตร์เบื้องต้น Introductory 
political science 

1.0 40 ชั่วโมง 

ส30209 SOC30209 กฎหมายแรงงาน Labour law 1.0 40 ชั่วโมง 
ส30211 SOC30211 เหตุการณ์ปัจจุบัน  Contemporary 

World Affairs 
1.0 40 ชั่วโมง 

ส30213  SOC30213 การบริหาร 
การเงินส่วน

บุคคล 

Personal finance 
management 

1.0 40 ชั่วโมง 

ส30214 SOC30214 ประวัติศาสตร์
ร่วมสมัย 

Contemporary 
History 

1.0 40 ชั่วโมง 
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รายวชิาพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

รายวิชาพื้นฐาน 
 ส31101  สังคมศึกษา 1  จำนวน  40  ชัว่โมง  1.0  หน่วยกิต 
 ส31102  สังคมศึกษา 2  จำนวน  40  ชัว่โมง  1.0  หน่วยกิต 
 ส32101   สังคมศึกษา 3  จำนวน  40  ชัว่โมง  1.0  หน่วยกิต 
 ส32102   สังคมศึกษา 4  จำนวน  40  ชัว่โมง  1.0  หน่วยกิต 
 ส33101  สังคมศึกษา 5  จำนวน  40  ชัว่โมง  1.0  หน่วยกิต 
 ส33102  สังคมศึกษา 6  จำนวน  40  ชัว่โมง  1.0  หน่วยกิต 
 ส31103   ประวัติศาสตร์ 1  จำนวน  20  ชัว่โมง  0.5  หน่วยกิต 
 ส31104   ประวัติศาสตร์ 2  จำนวน  20  ชัว่โมง  0.5  หน่วยกิต 
 ส32103   ประวัติศาสตร์ 3  จำนวน  20  ชัว่โมง  0.5  หน่วยกิต 
 ส32104   ประวัติศาสตร์ 4  จำนวน  20  ชัว่โมง  0.5  หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 ส30201  จริยธรรมเพ่ือพัฒนาสังคม 1 จำนวน  20  ชัว่โมง  0.5  หน่วยกิต 
 ส30202   จริยธรรมเพ่ือพัฒนาสังคม 2 จำนวน  20  ชัว่โมง  0.5  หน่วยกิต 
 ส30203  จริยธรรมเพ่ือพัฒนาสังคม 3 จำนวน  20  ชัว่โมง  0.5  หน่วยกิต 
 ส30204  จริยธรรมเพ่ือพัฒนาสังคม 4 จำนวน  20  ชัว่โมง  0.5  หน่วยกิต 
 ส30205   ศาสนาสากล 1   จำนวน  20  ชัว่โมง  0.5  หน่วยกิต 
 ส30206  ศาสนาสากล 2   จำนวน  20  ชัว่โมง  0.5  หน่วยกิต 
 ส30207  รัฐศาสตร์เบื้องต้น  จำนวน  40  ชัว่โมง  1.0  หน่วยกิต 
 ส30208  กฎหมายใกล้ตัว   จำนวน  40  ชัว่โมง  1.0  หน่วยกิต 
 ส30209           กฎหมายแรงงาน   จำนวน  40  ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต  

 ส30210           สังคมกับประชาธิปไตย  จำนวน  40  ชัว่โมง  1.0  หน่วยกิต 
 ส30211  เหตุการณ์ปัจจุบัน   จำนวน  40  ชัว่โมง  1.0  หน่วยกิต 
 ส30212   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  จำนวน  40  ชัว่โมง  1.0  หน่วยกิต 
 ส30213   การบริหารการเงินส่วนบุคคล จำนวน  40  ชัว่โมง  1.0  หน่วยกิต 
 ส30214   ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย  จำนวน  40  ชัว่โมง  1.0  หน่วยกิต 
 ส30215   ประวัติศาสตร์ศิลปะ  จำนวน  40  ชัว่โมง  1.0  หน่วยกิต 
 ส30216  ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว  จำนวน  40  ชัว่โมง  1.0  หน่วยกิต 
 ส30217  ภูมิปัญญาไทย    จำนวน  40  ชัว่โมง  1.0  หน่วยกิต 
 ส30218   ท้องถิ่นศึกษา    จำนวน  40  ชัว่โมง  1.0  หน่วยกิต 
 ส30219  อาเซียนศึกษา   จำนวน  40  ชัว่โมง  1.0  หน่วยกิต 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
วิชา สังคมศึกษา 1 (Social Studies 1) รหัสวิชา ส31101 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 1 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   

ศึกษาเรื ่องโครงสร้างทางสังคมการขัดเกลาทางสังคมการเปลี ่ยนแปลงทางสังคม  การแก้ปัญหา  
และแนวทางการพัฒนาสังคม วิเคราะห์วัฒนธรรมไทย  เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิเคราะห์
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากลวิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ย วข้องกับ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน  ประเทศชาติ และสังคมโลกเพื่อความสงบสุขในสังคม ประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในสังคมไทยและสังคมโลกวิเคราะห์การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข   ปฏิบัติตนและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เสนอแนวทางการเมืองการปกครองที่นำไปสู่ความเข้าใจ และการประสาน
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่สำคัญของไทย และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 
 โดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์
ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบคำถามหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม  
เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม นำไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 

 ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของการศึกษาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตใน
สังคม และในท้องถิ ่นของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดี เพื่อให้ดำเนินชี วิตอย่างสันติ
สุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 
รหัสตัวชี้วัด 

ส 2.1 ม.4-6/1 - ม.4-6/5 

ส 2.2 ม.4-6/1 - ม.4-6/4 

 
รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
วิชา  สังคมศึกษา 2 (Social Studies 2)       รหัสวิชา ส31102    จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   

ศึกษาเรื่องสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า  ศึกษาพุทธประวัติตั้งแต่การ
ตรัสรู ้  การก่อตั ้งพระพุทธศาสนา  วิธ ีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนว พุทธจริยา   
พุทธประวัติด้านการบริหารและการธำรงรักษาศาสนา วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลาง ในพระพุทธศาสนา 
และการพัฒนาศรัทธาและปัญญาที ่ถ ูกต ้องในพระพุทธศาสนา ว ิเคราะห์ล ักษณะ ประชาธิปไตยใน
พระพุทธศาสนาและหลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ การฝึกฝน และพัฒนาตนเอง  
การพึ ่งตนเองและการม ุ ่ งอ ิสรภาพในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเป ็นศาสนาแห่งการศ ึกษา   
ซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหา  พระพุทธศาสนาฝึกตนไม่ให้ประมาท  มุ่งประโยชน์และ
สันติภาพแก่บุคคล  สังคมและโลก  วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
ประเทศแบบยั่งยืน  ความสำคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ์  การเมืองและสันติภาพ  
ประวัติสาวก  สาวิกา  ศาสนิกชนตัวอย่างในพระพุทธศาสนา  

โดยใช้กระบวนการคิด เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่ประสบการณ์ใหม่  วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล และจัดการ
ความรู้  มีการปฏิบัติการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์
และแก้ปัญหา นำไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นและสามารถนำมาปรับใช้กับพหุวฒันธรรม
ของชุมชนหนองจอกได้อย่างเหมาะสม 

เพื ่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา และศาสนาต่าง ๆ   
ที่หล่อหลอมให้ศาสนิกชนปฏิบัติตนเป็นคนดี มีค่านิยมที่ดีงาม ปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
เพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคม 

 
ตัวชี้วัด 

ส 1.1  ม.4-6/1  - ม.4-6/12, ม.4-6/14  
 
รวมทั้งหมด  13  ตัวชี้วัด
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
วิชา สังคมศึกษา 3 (Social Studies 3)        รหัสวิชา ส32101                จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5             จำนวน  1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาทัง้สิ้น  40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน                     

 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาหลักการและกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อการผลิตและการบริโภค ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์ อุปทานและกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจแบบต่าง  
ๆ เข้าใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อ
ป้องกัน พัฒนาและแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจชุมชนและสังคมส่วนรวม วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจโลกอันเป็นผล
มาจากการแข่งขันและการพึ่งพา การประสานประโยชน์ บทบาทองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ กำหนดรูปแบบความร่วมมือระหว่างภูมิภาคต่าง ๆของโลก อันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงของ 
พลโลกอย่างยั่งยืน 
 โดยมีความเข้าใจในกระบวนการทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
รวมทั้งสามารถมองเห็นและเข้าใจถึงปัญหาทางเศรษฐกิจในระดับต่าง  ๆที่ครอบครัว ชุมชนในท้องถิ่นหนอง
จอกและ สังคม ประเทศชาติและสังคมโลกเผชิญอยู ่ เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาบนพื ้นฐานของ
กระบวนการวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการคิด การค้นคว้าหาความรู้ การสรุปข้อมูลความรู้ 
จากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งสามารถเลือกใช้แหล่งข้อมูลต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด 
 ส 3.1 ม.4-6/1 - ม.4-6/4 
 ส 3.2 ม.4-6/1 - ม.4-6/3 
 
รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
วิชา สังคมศึกษา 4 (Social Studies 4)         รหัสวิชา ส32102                 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                 จำนวน  1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาทัง้สิ้น  40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน   
                   
คำอธบิายรายวิชา 

ศึกษาโดยการใช้แผนที่และเครื ่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์   และนำภูมิศาสตร์สารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  ปัจจัยทาง 
ภูมิศาสตร์มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  ภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก    ส่งผลให้เกิดปัญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่แตกต่างกัน   การแก้ไขสถานการณ์ 

โดยระบุมาตรการการป้องกัน และแก้ไขปัญหา กฎหมายและนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้อง  การประสานความร่วมมือทั้งประเทศและระหว่างประเทศโดยการ
ฝึกใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสังเกต  การแปลความข้อมูล  การคิดเชิง
พื้นที่  การคิดแบบองค์รวม  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้สถิติพื้นฐานในการสืบค้น วิเคราะห์ สรุปและ
นำเสนอข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

เพื่อให้ตระหนักถึงการใช้ประโยชน์  และเห็นความสำคัญของการฝึกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์อย่างมี
ส่วนร่วมในการจัดการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนนำความรู้สู ่การปฏิบัติในวิถี  
การดำเนินชีวิตประจำวันและปรับใช้กับชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 

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

 
รวมทั้งหมด   7  ตัวชี้วัด
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
วิชา สังคมศึกษา 5 (Social Studies5)             รหัสวิชา ส33101             จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                              จำนวน  1.0  หน่วยกิต 
จำนวนเวลาทัง้สิ้น  40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายและคุณค่าของพระรัตนตรัย รวมทั้งศึกษาค้นคว้าเกี ่ยวกับหลัก ธรรมในกรอบ 
อริยสัจ 4 ประกอบด้วยหลักธรรมเกี่ยวกับทุกข์ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ควรรู้ ว่าขันธ์ 5 โลกธรรม 8 และจิต เจตสิก  
เป็นตัวทุกข์ที ่ควรกำหนดรู้และสามารถที่จะปล่อยวางได้แล้วจะไม่เกิดความทุกข์ และมีความสุขในชีวิต    
ศึกษาเกี่ยวกับสมุทัยสาเหตุความทุกข์ที่มาจาก นิยาม 5 วิตก 3 มิจฉาวนิชา 5 กรรม 12 ปฏิจสมุปบาท นิวรณ์ 
5 และอุปาทาน หากได้ละแล้วจะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  ศึกษาหลักธรรมเกี่ยวกับนิโรธซึ่งเป็น
หลักธรรมที่ควรบรรลุ เพื่อสามารถดับทุกข์ ได้ สลัดทิ้งหรือปลดปล่อยสมุทัยอันเป็นบ่อเกิดทุกข์ได้สิ้นเชิง  
การทำลายสมุทัยและดับสมุทัยคือตัวตัณหาให้สิ้นไปจนไม่เกิดขึ้นได้อีก  ประกอบด้วยภาวนา 4 วิมุตติ 5 และ
นิพพาน  ศึกษาหลักธรรมเกี่ยวกับมรรคซึ่งเป็นธรรมที่ควรเจริญ และเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนใน
การดำเนินชีวิตให้มีความสุข ปราศจากความทุกข์ทั้งปวง ซึ่งหลักธรรมที่เป็นแนวทางในการนำมาปฏิบัติคน
ได้แก่ พระสัทธรรม  ปัญญาวุฒิธรรม  พละ 5  อุบาสกธรรม  อปหานิยธรรม 7  ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 
โภคอาทิยะ  อริยวัฒิ 5 อธิปไตย 3 สาราณียธรรม 6 ทศพิธราชธรรม วิปัสณาฌาน และมงคล 38 ประการ  
รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามศาสนพิธี และวันสำคัญทางศาสนา  
 โดยใช้ทักษะในการศึกษาค้นคว้า การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด การวิเคราะห์ 
การรวบรวม การจัดการข้อมูลและสรุปข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ 
 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมในกรอบอริยสัจ4 ตลอดจนมีความศรัทธาที่
ถูกต้องและสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดีและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในชุมชน ในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างมีความสุขแบบยั่งยืน  
 
ตัวชี้วัด 

ส1.1  ม.4-6/13 
ส 1.2  ม.4-6/1 - ม.4-6/5 
 

รวมทั้งหมด  6 ตัวชี้วัด
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

      
วิชา สังคมศึกษา 6 (Social Studies 6)  รหัสวิชา ส33102     จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                       จำนวน  1.0  หน่วยกิต 
จำนวนเวลาทัง้สิ้น  40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 
 สรุปทบทวนจุดมุ่งหมายของศาสนา ประวัติศาสดา คัมภีร์ พิธีกรรม และหลักธรรมของของศาสนา
สากลและศาสนาพุทธในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข รวมทั้งการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธี  
สรุปทบทวนลักษณะของกฎหมาย การจำแนกกฎหมาย  กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและทางแพ่ง ศาลยุติธรรม  โครงสร้างทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคมและ 
วัฒนธรรม และสิทธิกฎหมายมนุษยชน ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ระบบเศรษฐกิจ การค้า
ระหว่างประเทศและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สรุปทบทวนวิธีการทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทยสมัย
อยุธยา ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ประวัติศาสตร์สากลยุคโบราณ ยุคกลาง และสมัยใหม่ที ่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก รวมทั้งสรุปทบทวนเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์
และสารสนเทศ  วิกฤตการณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยและโลกตลอดจนการมีส่วนร่วม
ในการแก้ปัญหาและอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทั้งในชุมชนและในท้องถิ่นของตนเองด้วย 
 โดยการศึกษาค้นคว้าข้อสอบการวัดความรู้ความสามารถในระดับประเทศในสาระศาสนา สาระหน้าที่
พลเมืองและการดำเนินชีวิต สาระเศรษฐศาสตร์ สาระประวัติศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ เพื่อ รวบรวมข้อมูล
จัดการข้อมูลและสรุปข้อมูล  ตลอดจนวิเคราะหข์้อมูลได ้
 เพื่อให้มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีทักษะด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ จากแนวข้อสอบ O-Net  แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ และแนวข้อสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลยั 
และสามารถใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ 
 
ตัวชี้วัด 

ส 1.1 ม.4-6/2 ,  ม.4-6/15 - ม.4-6/19 , ม.4-6/21    
ส 1.2 ม.4-6/4  
ส 2.1 ม.4-6/1- 2 , ม.4-6/4  
ส 2.2 ม.4-6/3 - ม.4-6/4 
ส 3.1 ม.4-6/2 - ม.4-6/4  
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ส 3.2 ม.4-6/1 , ม.4-6/3  
ส 4.1 ม.4-6/1 - ม.4-6/2  
ส 4.2 ม.4-6/1  - ม.4-6/4 
ส 4.3 ม.4-6/1 , ม.4-6/5 
ส 5.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/ 4  
ส 5.2 ม.4-6/1 - ม.4-6/2 , ม.4-6/5 
 

รวมทั้งหมด  31  ตัวชี้วัด
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
วิชา ประวัตศิาสตร์ 1 (History 1)  รหัสวิชา ส31103 จำนวน  1 คาบ/สปัดาห์                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4            จำนวน 0.5  หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน       
 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาวิเคราะห์เก ี ่ยวก ับ ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัต ิศาสตร ์ท ี ่แสดงถึง  
การเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ วิเคราะห์ความหมาย คุณค่า และใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ตามลำดับ
ขั้นตอนอย่างเป็นระบบในการสืบค้นเรื ่องราว เข้าใจประโยชน์และคุณค่าของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
วิเคราะห์ประเด็นและแนวคิดสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย เช่น แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทย 
อาณาจักรโบราณในดินแดนไทยและอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย ปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนาและพัฒนาการของ
อาณาจักรไทยในช่วงเวลาต่างๆสาเหตุและผลของการปฏิรูปการปกครองบ้านเมือง การเลิกทาส การเลิกระบบ
ไพร่ การเสด็จประพาสยุโรปและหัวเม ืองต่าง ๆ ในสมัยรัชกาลที ่ 5 ศึกษาความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตร ิย ์ต ่อการพัฒนาชาติไทยในด้านต่าง ๆ เช่น การป้องกันและรักษาเอกราชของชาติ  
การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย การส่งเสริมการศึกษา และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม  
 โดยใช้ท ักษะการสังเกต การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การเชื ่อมโยง  ทักษะการไต่ สวน  
การตรวจสอบ การวิพากษ์ข้อมูล การตีความ การเปรียบเทียบ การแปลความ การสรุปอ้างอิง การให้เหตุผล 
การสังเคราะห์ และการนำเสนอ  
 ทั้งนี้เพื่อให้มีความเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะของสังคมที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง  มีผลกระทบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือมีพัฒนาการในแต่ละช่วงเวลาและพื้นที่ที ่แตกต่างกัน เพื่อฝึกฝนทักษะตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อให้ตระหนักในความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั   
 
ตัวชี้วัด 
  ส. 4.1  ม. 4-6/1  , ม. 4-6/2 
  ส. 4.3   ม. 4-6/1 , ม. 4-6/2   
 
รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
วิชา ประวัตศิาสตร์ 2 (History 2)  รหัสวิชา ส31104 จำนวน  1 คาบ/สปัดาห์                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4          จำนวน 0.5  หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน       

 
คำอธบิายรายวิชา 
    ศึกษาวิเคราะห์ การเปลี ่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 บทบาทของสตรีไทย การพัฒนา
ประชาธิปไตยในสังคมไทย ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมี
ผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน รวมทั ้งอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกที ่มีต่อสังคมไทย    
ศึกษาวิเคราะห์ผลงานของบุคคลสำคัญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและ
ประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยต่าง ๆ เช่น พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี สมเด็จพระ
มหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ที่ปรึกษาชาว
ต่างประเทศสมัยรัชกาลที่ 5-7 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ สมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  ศาสตราจารย์ศิลป์  
พีระศร ีเป็นต้น 
  โดยใช้ทักษะการอ่าน การสำรวจ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การตีความ  
การสรุปความ การสังเคราะห์ การนำเสนอผลงานประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่าง ๆ วางแผนกำหนดแนวทาง
และการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและบุคคลที่ส่งเสริมและ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยต่าง ๆ  

 ทั้งนี้เพ่ือให้เข้าใจประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยเข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมไทย 
ภูมิปัญญาไทย เข้าใจพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทยทางด้านต่าง ๆ ที่มีความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน เห็นแบบอย่างในการพัฒนาตน เห็นความมุ่งมั่นและความพยายามของพระมหากษัตริย์และ
บรรพบุรุษไทยในการปกป้องเอกราชและวัฒนธรรมของชาติ ตระหนักในคุณค่าของการใช้ภูมิปัญญาในการ
แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เข้าใจเอกลักษณ์ทางสังคมไทยที่เป็นพหุสังคมที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม มีความรักและภาคภูมิใจ และมีส่วนร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป 
ตัวชี้วัด 

ส. 4.3   ม. 4-6/1 , ม. 4-6/3 - ม. 4-6/5       
 

รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วดั
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม          

 
วิชา ประวัติศาสตร์ 3 (History 3)  รหัสวิชา ส32103        จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       จำนวน  0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาทัง้สิ้น  20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน                     
 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อ
การศึกษาประวัติศาสตร์สากล อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกรีส – ยูเฟรทีส ไนล์ หวางเหอ สินธุ และอารยธรรมกรีก 
โรมัน การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก  
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
 เพื ่อให้เก ิดความรู ้ ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล  
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
 
ตัวชี้วัด   

ส 4.1 ม. 4-6/1 ,  ม. 4-6/2 
ส 4.2 ม. 4-6/1    

 
รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด  
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 คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม        

 
วิชา ประวัติศาสตร์ 4  (History 4)  รหัสวิชา ส32104        จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                   จำนวน  0.5 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาทัง้สิ้น  20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ  ที ่ส ่งผลต่อการเปลี ่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ  
และการเมืองของโลก  เช่น  ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ สงครามครูเสด การฟื้นฟูศิลปะวิทยากร  การปฏิวัติทาง
วิทยาศาสตร์  การสำรวจทางทะเล  การปฏิร ูปศาสนา  การปฏิว ัต ิอ ุตสาหกรรม  แนวคิดเสรี นิยม   
แนวคิดจักรวรรดินิยม  แนวคิดชาตินิยม  การขยายอิทธิพลของประเทศยุโรปไปยังทวีปอเมริกา  แอฟริกา  
และเอเชีย   การล่าอาณานิคมและผลกระทบ   ความร่วมมือและความขัดแย้งของมนุษยชาติในโลกใน
คริสต์ศตวรรษที่  20  วิเคราะห์สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่  21  เช่น  เหตุการณ์ระเบิดตึก
เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์  11  กันยายน  2001  การก่อการร้ายและการต่อต้านการก่อการร้าย  ความขัดแย้งทาง
ศาสนา ตลอดจนถึงเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน  

โดยใช้ทักษะการสืบค้น การตรวจสอบ  การวิพากษ์  การเปรียบเทียบ  การให้เหตุผล  การวิเคราะห์  
การสังเคราะห์   
 เพื ่อให้เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ที ่มีความเปลี ่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื ่อง   
เข้าใจและยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม  รวมทั้งเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ  ของโลก  
ทั้งด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุ  ปัจจัย  และผลกระทบที่เกิดขึ้น  
ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการร่วมมือกันสร้างสันติสุข  สามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ใน
โลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัด   

ส 4.1 ม. 4-6/1   ม. 4-6/2 
ส 4.2 ม. 4-6/3   ม. 4-6/4 
 

รวมทัง้หมด  4 ตัวชี้วัด  
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

วิชา จริยธรรมเพื่อพัฒนาสังคม 1  (Ethics for social development 1)    
รหัสวิชา ส30201            จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      จำนวน  0.5 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาทัง้สิ้น  20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 

ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส ่วนตนและผลประโยชน์ส ่วนรวม 
อันประกอบไปด้วย ระบบคิดแยกแยะ ระบบคิดฐาน 2 ระบบคิดฐาน 10 ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและ
การทุจริตวิเคราะห์และปฏิบัติตน ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต อันประกอบไปด้วยการทำ
การบ้านชิ้นงานภาระงาน การทำเวร การทำความสะอาดการสอบกิจกรรมนักเรียน 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารฟัง และการเขียน  
 เพื่อให้เกิดลักษณะอันพึงประสงค์ใฝ่เรียนรู้ มุ ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย เกิดความซื่อสัตย์สุจริต 
ตระหนักในคุณค่าต่อจริยธรรม 
 
ผลการเรียนรู ้
  

 1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
 2. สามารถคิดแยกแยะระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม  
 3. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  
 4. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
รายวิชา จริยธรรมเพื่อพัฒนาสังคม 2  (Ethics for social development 2)      
รหัสวิชา ส30202           จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      จำนวน  0.5 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาทัง้สิ้น  20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห ์จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต /STRONG ได้แก่ความพอเพียง ความโปร่งใส ความตื่น
รู้และความรู้ การต่อต้านทุจริต มุ่งไปข้างหน้าและความเอื้ออาทร วิเคราะห์และปฏิบัติตนในการเป็น พลเมือง
กับความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ความเป็นพลเมืองความเป็นพลโลก 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  
 เพื ่อให้เกิดลักษณะอันพึงประสงค์ใฝ่เรียนรู้ มุ ่งมั ่นในการทำงาน มีวินัย เกิดความซื่อสัตย์สุจริต 
ตระหนักในคุณค่าต่อจริยธรรม 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
 2. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
 3.  มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผดิชอบต่อสังคม  
 4. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมอืงและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
วิชา จริยธรรมเพื่อพัฒนาสังคม 3  (Ethics for social development 3)    
รหัสวิชา ส30203  จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาผลของพฤติกรรมที่เกิดจากระบบคิดเลขฐานสอง ไปแก้ระบบคิดเลขฐานสิบซึ่งส่งผลต่อ
ระดับประเทศ และสังคมโลก จากนั้นศึกษาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม     
ที่ส่งผลกับสังคม ประเทศชาติ และโลก หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของ รัฐกระทำการใดๆตามอำนาจหน้าที่เพื่อ  
ประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนกิจกรรม การดำเนินการที่เอื้อผล ประโยชน์ให้กับตนเองหรือ พวกพ้อง 
ทำให้การใช้อำนาจหน้าที่ ไม่สุจริตก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ทับซ้อน และหาแนวทางการแก้ปัญหาการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ที่ส่งผลต่อสังคม และประเทศและศึกษากฎหมาย
หรือประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการแก้ปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมอีกทั้งการแก้ไขปัญหาการทุจริต เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและ       
การทุจริต และเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรม คุณธรรม ที่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหา การทุจริต 
สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลต่อประเทศในระดับอาเซียน 
ศึกษากรณีศึกษาปัญหาการทุจริต ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเพื่อให้เกิดความ
ละอายและไม่ทนต่อการทุจริต  
 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารฟัง และการเขียน  
 เพื ่อให้เกิดลักษณะอันพึงประสงค์ใฝ่เรียนรู้ มุ ่งมั ่นในการทำงาน มีวินัย เกิดความซื่อสัตย์สุจริต 
ตระหนักในคุณค่าต่อจริยธรรม 
ผลการเรียนรู ้
 1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม 
 2. สามารถคิดแยกแยะระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 3. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจิต 
 4. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
วิชา จริยธรรมเพื่อพัฒนาสังคม 4  (Ethics for social development 4)    
รหัสวิชา ส30204  จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาทฤษฎี STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริตและสามารถเสนอแนวทางการนำ STRONG :  
จิตพอเพียงต่อต้านทุจริต มาพัฒนาสังคมไทยรวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง ในบริบทต่างประเทศ 
เช่นประเทศญี่ปุ่น และประเทศเกาหลี 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารฟัง และการเขียน  
 เพื่อให้เกิดลักษณะอันพึงประสงค์ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย เกิดความซื่อสัตย์สุจริต 
ตระหนักในคุณค่าต่อจริยธรรม 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี STRONGv: จิตพอเพียงต้านทุจริต 
 2. สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีจิตพอเพียงต้านทุจริตและตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของการ
ต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 3.มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 4. สามารถปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม              

 
วิชา  ศาสนาสากล 1  (Universal Religion 1) รหัสวิชา ส30205         จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรยีนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 

ศึกษาวิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ศาสดา สาระสำคัญ  นิกายสำคัญ หลักคำ
สอน พิธีกรรม ของศาสนาสำคัญต่าง ๆ ในโลก วิเคราะห์และอธิบายหลักธรรม ของศาสนาสำคัญต่าง ๆ ในโลก 
ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันศึกษาความสอดคล้องของหลักคำสอนของ ทั้ง 4 ศาสนา 

เพื่อให้มีความเข้าใจหลักคำสอนที่สำคัญของแต่ละศาสนา เห็นความสำคัญของศาสนาที่มีต่อการ
ดำเนินชีวิต เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกชน และนำหลักคำสอนของศาสนามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
ตนเองและส่วนรวม 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์   การสืบค้นข้อมูล  การรวบรวมข้อมูล    การสังเคราะห์   
การอธิบาย  การสรุปความ   กระบวนการกลุ่ม 
 
ผลการเรียนรู้  

1. เข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรม ประโยชน์ที่นำไปปฏิบัติได้ 
2. เปรียบเทียบความสอดคล้องของหลักธรรมทางศาสนาพราหมณ์ พุทธ คริสต์ อิสลามได้  
3. นำเสนอวิธีการประยุกต์ใช้หลักธรรมของศาสนาพราหมณ์ พุทธ คริสต์ อิสลามที่นำไปใช้ในชีวิต

อย่างสันติสุข     
 
รวมทั้งหมด  4 ผลการเรียนรู้           
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม         

 
วิชา  ศาสนาสากล 2  (Universal Religion 2)     รหัสวิชา ส30206       จำนวน 2 คาบ/สัปดาห ์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรยีนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 

ศึกษานำเสนอวิเคราะห์สังเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศาสดา สาระสำคัญ   
นิกายสำคัญ หลักคำสอน พิธีกรรม ของศาสนาสำคัญต่าง ๆ ในโลก นำเสนอวิเคราะห์สังเคราะห์และอธิบาย
หลักธรรม ของศาสนาสำคัญต่าง ๆ ในโลก ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันศึกษาความสอดคล้องของ
หลักคำสอนของ ศาสนาต่าง ๆ 

เพื ่อให้ม ีความเข้าใจหลักคำสอนที ่สำคัญของแต่ละศาสนา เห็นความสำคัญของศาสนาที ่ม ีต่อ  
การดำเนินชีวิต เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกชน และนำหลักคำสอนของศาสนามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
ตนเองและส่วนรวม 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การสังเคราะห์ การอธิบาย  
การสรุปความ  กระบวนการกลุ่ม 
 
ผลการเรียนรู้  

1. สามารถนำเสนอประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรม ประโยชน์ที่นำไปปฏิบัติได้ 
2. สามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบความสอดคล้องของหลักธรรมทางศาสนาพราหมณ์ พุทธ คริสต์ 

อิสลามและศาสนาอื่น ๆได้  
3. สามารถสังเคราะห์วิธ ีการประยุกต์ใช้หลักธรรมของศาสนาพราหมณ์ พุทธ คริสต์ อิสลาม 

และศาสนาอื่นที่นำไปใช้ในชีวิตอย่างสันติสุข     
 
รวมทั้งหมด  3 ผลการเรียนรู้          
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
วิชา รัฐศาสตร์เบื้องตน้ (Introductory political science)  
รหัสวิชา ส30207                       จำนวน 2 คาบ/สัปดาห ์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6            จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรยีนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   

ศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้ทางการเมืองและการปกครองขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำความเข้าใจ  
วิเคราะห์ แสดงทัศนะ ที ่เป็นประโยชน์ต่อการเมืองและการปกครองของไทย การศึกษาเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์  การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองไทยของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึ งปัจจุบันโดย
เชื่อมโยงกับมิติเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์  วิเคราะห์ความหมายของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  การกำหนดนโยบาย
ต่างประเทศ เครื่องมือในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ การเป็นสมาชิกองค์กร
ระหว่างประเทศ ลักษณะและวิธีการทางการทูต ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ นิติของ
ความสัมพันธ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม   วิเคราะห์ความหมายและขอบข่ายการบริหารรัฐกิจ  
สิ่งแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ  การกำหนดนโยบายสาธารณะและการวางแผน  องค์การและการจัดรูป
องค์การภายในประเทศ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารการคลังของรัฐบาล เทคนิคการบริหาร 
 โดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ด้วยการอธิบายความหมาย  รูปแบบ  
และขอบเขตของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประกอบการใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ระหว่างประเทศต่าง ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบันให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต  ทำความเข้าใจ และอภิปรายการแก้ไข
สถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้น  ร่วมตอบคำถามหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม 
เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม นำไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น  
 ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของการรวมกลุ ่มระหว่างประเทศอย่างมีประสิ ทธิภาพ   
การประสานความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างประเทศ ตลอดจนสามารถอภิปรายแนวทางการแก้ปัญหาในประเทศ
และปัญหาระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งยังสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการ
ปรับตัวด้วยลักษณะวิธีทางการทูตไปปรับใช้ในการทำงาน และชีวิตประจำวันได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ  
และยั่งยืน  
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ผลการเรียนรู ้
1. ผู้เรียนสามารถอธิบายถงึความหมายและขอบข่ายของวิชารัฐศาสตร์ได ้
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงการเมืองและการปกครองของไทยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม

ในกระแสโลกาภิวัตนไ์ด้ 
3. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงประเด็นปัญหาทางการเมืองไทยและแนวทางการแก้ปัญหาได้ 
4. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงความหมาย  รูปแบบ  และขอบเขตของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได ้
5. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงรูปแบบการรวมกลุ่มระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ของไทยได ้
6. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงการเป็นสมาชิกขององค์กรต่างๆ ระหว่างประเทศได้ 
7. ผู้เรียนสามารถอธิบายถงึองค์ประกอบและสิง่แวดล้อมของการบริหารรัฐกิจได้ 
8. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงการกำหนดนโยบายสาธารณะและการจัดรูปองค์การภายในประเทศได ้
9. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงการบริหารงานบุคคล  การบรหิารการคลังของรัฐบาล และเทคนิคการ

บริหารได ้
  
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
วิชา กฎหมายใกล้ตัว (General Principles Law)   รหัสวิชา ส30208   จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                      จำนวน  1.0  หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น  40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่อง ความหมาย ที่มา และประเภทของกฎหมาย ศึกษาหลัก
กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิทธิมนุษยชน และกฎหมาย
รัฐธรรมนูญวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกฎหมายกับกระบวนการยุติธรรม ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย  
และแนวทางแก้ไข  

 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการคิดสังเคราะห์ 
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการสร้างความตระหนัก 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหลักที่ใช้ปกครองประเทศ เห็นความจำเป็นที่จะต้องรู้กฎหมาย 
และสามารถปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
 
ผลการเรียนรู ้

1. รู้และเข้าใจในความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย 
2. รู้และเข้าใจหลักกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิทธิ

มนุษยชน และกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกฎหมายกับกระบวนการยุติธรรม ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย  

และสามารถเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 
4. ปฏิบัติตนถูกต้องตามกฎหมาย 

 
รวมทั้งหมด  4 ผลการเรียนรู้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
วิชา กฎหมายแรงงาน  (Labour law)     รหัสวิชา ส30209                 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                     จำนวน    1.0  หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 
            ศึกษา สืบค้น วิเคราะห์ความสำคัญและแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายแรงงาน ลักษณะทั่วไปและ
ขอบเขตการบังคับใชกฎหมายแรงงาน วิวัฒนาการกฎหมายแรงงานในประเทศไทย กฎหมายและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงาน ลักษณะสัญญาจ้างแรงงาน สิทธิและหน้าที่ของลูกจ้างและนายจ้าง การระงับ
ของสัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างทำของ หลักฎหมายและวัตถุประสงค์การคุ้มของแรงงาน การคุ้มครอง
แรงงานทั่วไป การคุ้มครองแรงงานหญิงการคุ้มครองแรงงานเด็ก ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย สวัสดิการ
แรงงาน ประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของกฎหมายแรงงาน องค์การฝ่ายลูกจ้าง องค์การฝ่ายนายจ้าง
และองค์องค์การไตรภาคี ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง การระงับข้อพิพาทแรงงาน การประกันสังคม 
ผู้ประกันตน ประโยชน์ทดแทน กฎหมายว่าด้วยเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน การคุ ้มครองสิทธิ และความปลอดภัยของลูกจ้าง กองทุน และสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เจตคติที ่ด ีต ่อการใช้แรงงาน แล ะหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการทำงาน 
         โดยใชท้ักษะกระบวนการแสวหาความรู้ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการกลุ ่ม ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัต ิ ทักษะการสื ่อสาร  
และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเบื้องต้น พระราชบัญญัติ และประกาศกระทรวงที่
เกี ่ยวของด้านแรงงาน สัญญาจ้างแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน ค่าจ้าง ค่าชดเชยและสวัสดิการแรงงาน 
แรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในกา รทำงาน  
เห็นความสำคัญและมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้สมาชิกในสังคม
ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานมีทักษะสำคัญและจำเป็นของผู้เรียนในด้านมีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อยางพอเพียง  
มุ่งมั่นในการทำงาน และจิตสาธารณะ 
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ผลการเรียนรู ้
1. อธิบายความรู้ความรู้เบื้องต้นและวิเคราะห์ความสำคัญของกฎหมายแรงงานได้ 
2. วิเคราะห์ลักษณะสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน  ความระงับของสัญญาจ้างแรงงาน  และสัญญา

จ้างทำของได ้
3.   วิเคราะห์หลักการและวัตถุประสงค์ของการคุ้มครองแรงงานได้ 
4.   อธิบายความรู้เกี่ยวกับค่าจ้าง  ค่าชดเชย  และสวัสดิการแรงงานได ้
5.   วิเคราะห์แนวทางการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ได้ 
6.   วิเคราะห์ผลที่ได้รับจากการประกันสังคมได ้
7.   อธิบายแนวทางการปฏิบัติตนตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ 

      แวดล้อมในการทำงานได้ 
8.   ตระหนักในความสำคัญและมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน  รวมถึงการนำหลัก  

      ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได ้
 

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
วิชา สังคมประชาธิปไตย  (Society Democratic)     รหัสวิชา ส30210         จำนวน 2 คาบ/สปัดาห์            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                     จำนวน    1.0  หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธบิายรายวิชา 

ศึกษาการมีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ ในเรื่องการแสดง
ความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณค่าอนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ตามวิถีประชาธิปไตยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริย์ 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี 
หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากข้างใน ไม่ติดตำรา บริการรวมที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง  

โดยใช้กระบวนการกลุ ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น 
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และ การวิพากษ์นโยบาย
สาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู ้

1. มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์ และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ 
2. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  

และภูมิปัญญาไทย  
3. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู ้อื ่นแสดงออกถึงความรักชาติ  

ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
4. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู ้
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                                                   คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
วิชา เหตุการณ์ปัจจุบัน  (Contemporary world affairs)      
รหัสวิชา ส30211                     จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6             จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรยีนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เหตุการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยและโลก ศึกษาสาเหตุ ผลกระทบ  
ของเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่1ถึงก่อนในช่วงคริสต์ศตวรรษ 21  โดยสืบค้นจากข่าว
เหตุการณ์ต่าง ๆ ร่วมกันคิดวิเคราะห์ ถึงสาเหตุ  ผลกระทบต่าง ๆจากเหตุการณ์นั ้น ๆ เพื ่อให้เข้าใจ
สถานการณ์ และสามารถนำมาปรับตัวใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้   
 โดยเน้นกระบวนการสืบค้นข้อมูล หาข้อมูลที่หลากหลาย ฝึกการแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานของ
เหตุผลจากข้อมูลที่ได้สืบค้น วิพากษ์ วิจารณ์ข่าวต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล  ทักษะการนำเสนอ กระบวนการกลุ่ม 
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา ในทุก ๆ สัปดาห์  
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ก้าวทันข่าวสาร รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ ของโลก ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถ อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. วิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ ของเหตุการณ์สำคัญ พ.ศ. 2543 -ปัจจุบันตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1  
ถึงก่อนในช่วงคริสต์ศตวรรษ 21 
 2. สืบค้นหาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากแหล่งต่าง ๆได้หลากหลาย 
 3. วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์ข่าว เหตุการณ์ต่าง ๆอย่างมีเหตุผลจากข้อมูลที่ไดจ้ากการสืบค้น 
 4. สามารถนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจมีวิธีการนำเสนอที่หลากหลาย 
 
รวมทั้งหมด  4 ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
วิชา เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น (Introductory Economics)  รหัสวิชา ส30212     จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5              จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรยีนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 

ศึกษาวิเคราะห์เรื่องระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน หลักเศรษฐศาสตร์ว่าด้ วยการกำหนดราคา 
รวมถึงราคาดุลยภาพ และค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ กฎอุปสงค์ อุปทาน กฎอุปทาน พฤติกรรม
ผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดเงินเฟ้อ เงินฝืด ตลอดจนนโยบายการเงินการคลังที่นำมา
แก้ไขปัญหาดังกล่าว  วัฏจักรเศรษฐกิจ ดุลการค้า รวมถึงดุลการชำระเงิน การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้าง
ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ และของประเทศ ศึกษาการเงิน การธนาคาร ตลอดจนเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศเบื้องต้น รวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลต่อสังคมไทยและสังคมโลก  
 โดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมเข้ากับประสบการณ์ใหม่ และใช้กระบวนการพัฒนาการคิดที่
หลากหลาย  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห์ การคิดรวบยอด รวมไปถึงการรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งที่เชื่อถือได้ ตลอดจนการใช้กระบวนการกลุ่ม 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์ เปรียบเทียบความคล้ายคลึงและความ
แตกต่างของอุปสงค์ กฎอุปสงค์ อุปทาน กฎอุปทาน ตลอดจนเห็นความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจ มีเจตคติที่
ดีต่อวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปต่อยอด และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
ผลการเรียนรู ้

1. อธิบายความหมายและลักษณะทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ 
2. อธิบายความหมายและองค์ประกอบของระบบเศรษฐกิจและลักษณะที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจ

แบบต่าง ๆ ได ้
3. วิเคราะห์ปัญหาพื้นฐาน ทางเศรษฐกิจของ ชุมชนและของประเทศ 
4. อธิบายความหมายของอุปสงค์และอุปทานได้ 
5. อธิบายบทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
6. วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีผลต่อสังคมไทย 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม        

 
วิชา การบริหารการเงินส่วนบุคคล (Personal finance management)  
รหัสวิชา ส30213                          จำนวน 2 คาบ/สัปดาห ์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6         จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรยีนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา            

ศึกษาวิเคราะห์เกี ่ยวกับความรู้ทางการเงิน การหารายได้ การสร้างอาชีพ  การบริหารการใช้จ่าย  
การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย  การวางแผนสภาพคล่อง การเสียภาษี การจัดการภาระสินเชื่อ การออม รูปแบบ
การออม  การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ และการจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคล 
 โดยการเชื ่อมโยงประสบการณ์เดิมสู ่การสร้างประสบการณ์ใหม่ ประกอบการใช้ภาพ ข่าว หรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต และลงมือแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ  ตอบคำถามหาแนวทางปฏิบตัิที่
ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม นำไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของ
ตนเองและผู้อื่น  
 ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของการบริหารและจัดการเง ินอย่างมีประสิทธิภาพ 
ความสัมพันธ์ระหว่างการเงินและธนาคาร ตลอดจนสามารถออมและลงทุนทางการเงินได้มีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล ทั ้งย ังสามารถนำความรู ้ เก ี ่ยวกับการเง ินและการธนาคารไปปรับใช้ในการทำงาน  
และชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน  
 
ผลการเรียนรู ้

1. วิเคราะห์เกี่ยวกับความรู้ทางการเงิน การหารายได้ การสร้างอาชีพ 
2. สามารถจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย  การวางแผนสภาพคล่อง การเสียภาษี 
3. วิเคราะห์และบริหารและจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างการเงินและธนาคาร 

 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู ้
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 209 

 
 
 

คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม           

 
วิชา ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย (Contemporary History)            
รหัสวิชา ส30214                 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรยีนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
         
คำอธบิายรายวิชา 

ศึกษาพฤติกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ของมนุษย์ในยุคปัจจุบันที ่ม ีผลต่อการ
เปลี ่ยนแปลงของโลกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี ่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของ
สังคมไทยและสังคมโลก เช่น การเลือกตั้งประธานาธิบดีประเทศผู้นำของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส จีน  
รวมไปทั้งนโยบายของผู้นำประเทศที่มีผลต่อสังคมโลก เช่น นโยบายของผู้นำประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้  และประเทศจีน 
 โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางสารสนเทศเทคโนโลยี เกี่ยวกับข้อมูลเหตุการณ์ในยุคปัจจุบันที่มีผลต่อ
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของสังคมไทยและสังคมโลก และฝึกกระบวนการทำงานตามวิ ธีการทาง
ประวัติศาสตร์ เพื่อรู้เท่าทันสังคมและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม 
 เพื่อให้มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม ทักษะด้านความเข้าใจต่าง
วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ รวมทั้งเห็นประโยชน์และความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์   ตลอดจน
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ร่วมสมัยในยุคปัจจุบัน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินชีวิตได้เหมาะสมและเท่าทันสังคม 
 
ผลการเรียนรู ้

1. สืบค้นข้อมูลด้วยสารสนเทศเทคโนโลยีเกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  
ของมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองของสังคมไทยและสังคมโลก 

2. วิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์สำคัญตามกระบวนการทางประวัติศาสตร์  
3. เสนอแนวทางในการปรับตนให้ทันต่อเหตุการณ์ได้อย่างเหมาะสมและเท่าทันสังคม 

รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  
วิชา ประวัติศาสตร์ศิลปะ  (History of Art) รหัสวิชา ส30215    จำนวน 2 คาบ/สัปดาห ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5             จำนวน     1.0 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรยีนทั้งสิ้น   40  คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
  
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาวิเคราะห์ประวัติความเป็นมาของงานศิลปะ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มช่วงเวลาของอารยธรรมมนุษย์ 
ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยประวัติศาสตร์ สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ สมัยปัจจุบัน โดยมุ่งเน้น
การศึกษาพัฒนาการของรูปแบบงานศิลปะ ที่ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติ ศึกษาความ
เกี่ยวข้องทางด้านสังคมวิทยา ภูมิศาสตร์ เชื่อมโยงกับการเรียนประวิติศาสตร์สากล สามารถจำแนกงานศิลปะ
ในแต่ละยุคสมัย ของแหล่งอารยธรรมโบราณของโลก และเชื่อมโยงเข้าสู่ศิลปะสมัยปัจจุบันของแต่ละมุมโลกได้   
โดยใช้ทักษะการสืบค้น การตรวจสอบ  การวิพากษ์  การเปรียบเทียบ  การให้เหตุผล  การวิเคราะห์           
การสังเคราะห์   
 โดยใช้ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
 เพื่อให้เกิดการเข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ที่มีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง  
เข้าใจและยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม มองเห็นความแตกต่างระหว่างความเชื่อของสังคมมนุษย์ 
ซ ึมซับงานศิลปะในฐานะเครื ่องมือชีว ิตความเจริญของชุมชน   มีส ุนทรียศาสตร์ในการดำเนินชีวิต                    
สามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู ้
  1. เข้าใจถึงความสำคัญของลักษณะทางภูมิศาสตร์ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม  
และงานหัตถกรรม ศิลปกรรมที่สำคัญ 
          2. วิเคราะห์ลักษณะ รูปแบบ และวิวัฒนาการของศิลปะตามยุคสมัยงานศิลปะที่พบในประเทศไทยได้ 
          3. อธิบายความหมาย ประเภท และเอกลักษณ์ของศิลปะร่วมสมัย 
       4. วิเคราะห์ประวัติความเป็นมาของงานศิลปะของแต่ละยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ได้  
 
 รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม              

 
วิชา  ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว (Tourism geography) รหัสวิชา ส30216    จำนวน 2 คาบ/สัปดาห ์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5             จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรยีนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 

ศึกษา ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่ายของวิชาภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว องค์ประกอบการท่องเที่ยว 
ธรรมชาติวิทยากับการท่องเที่ยว วิเคราะห์องค์ประกอบและปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการท่องเที่ยวโดยพิจารณา
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการท่องเที่ยว 
 โดยใช้กระบวนการอภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เผชิญสถานการณ์ กระบวนการทางสังคม 
เพื่อให้รู้และเข้าใจในบริบทของกรอบแนวคิดการศึกษาภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวและสามารถจัดการน ำเที่ยว 
ในระดับเยาวชนได้ 

ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติและ  
สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ผลการเรียนรู ้

1. อธิบายความสำคัญ องค์ประกอบ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวได้ 
2. วิเคราะห์ความสำคัญ บทบาทหน้าที่ และธุรกิจเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ได้ 
3. อธิบายลักษณะสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติได้ 
4. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยงเชิงนิเวศได ้
5. เสนอแนวทางการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และจัดการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติได้ 
6. วิเคราะห์ความสำคัญและองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ 
7. วางแผนจัดการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม และเสนอแนวทางการอนุรักษ์แหล่งท่องเที ่ยวทา ง

วัฒนธรรมได้ 
8. บอกความสำคัญของการท่องเที่ยวร่วมสมัยได้และเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับ

ท้องถิ่นของตนเองได ้
9. วิเคราะห์ความสำคัญและหลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ และมีส่วนร่วมในการจัดการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม          

 
วิชา ภูมิปัญญาไทย   (Thai Wisdom)  รหัสวิชา ส30217       จำนวน  2 คาบ/สัปดาห ์          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                   จำนวน  1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 

 
คำอธบิายรายวิชา  
 ศึกษาวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย สามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาต่อการดำเนินวิถีชีวิตของคนไทย  มีแนวคิดในการเลือกรับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยได้อย่าง
มีวิจารณญาณ 
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการให้ประสบการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงประสบการณ์
เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้สิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบคำถามหาแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการทำงานกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม นำไปสู่การยอมรับและเห็น
คุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
 เพื่อให้ตระหนักและเห็นคุณค่าในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เกิดความภาคภูมิใจ
และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยไว้เป็นมรดกของชาติตลอดไป สามารถปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรมไทยได้อย่างถูกต้องและเลือกนำภูมิปัญญาไทยมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. วิเคราะห์ความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากล 
 2. วางแผนกำหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 
 3. อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้ องถิ่น
ทั้งในประเทศไทยและโลก 
 
รวมทั้งหมด  3 ผลการเรียนรู้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
วิชา ท้องถิ่นศึกษา   (Local Studies)  รหัสวิชา  ส30218            จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                      จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น  40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา                              
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นหรือชุมชนที่ตนอาศัยอยู่และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ ทั้งด้าน
สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ การเมืองการปกครอง สังคม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 
โบราณวัตถุ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ บุคคลสำคัญ วิถีการดำเนินชีวิต   

โดยใช้การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  โครงงานในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดความรักและความภาคภูมิใจ ผูกพันกับท้องถิ่น ร่วมมือกันอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ 

เพื ่อให้ตระหนักและเห็นคุณค่าในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนในท้องถิ่น  
เกิดความภาคภูมิใจและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน สามารถปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทยได้อย่างถูกต้องและเลือกนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
  1. วิเคราะหข์ั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยนำเสนอตัวอย่างทีละขั้นตอนอย่างชัดเจน  

2. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 
3. ศึกษาสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อท้องถิ่นของ

ตนเองได้ 
4. หาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมใน

ท้องถิ่นได ้
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
วิชา อาเซียนศึกษา (Asean Studies) รหัสวิชา ส30219       จำนวน 2 คาบ/สัปดาห ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                 จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรยีนทั้งสิ้น   40  คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน  
 
คำอธบิายรายวิชา 

ศึกษาพัฒนาการรวมกลุ่มของอาเซียน  บ้านเกิดอาเซียน หลักการพื้นฐานและจุดมุ่งหมายของอาเซียน 
กลไกสู ่ความสำเร็จของอาเซียน ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความหลากหลายของอาเซียน  
การท่องเที่ยวในเซียนกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กับท้องถิ ่น การสร้างสัมพันธไมตรีกับภาคีนอกอาเซียน  
กลไกการนำอาเซียนไปสู่ความเสมอภาคและยุติธรรม การรวมพลังนำสันติภาพสู่อาเซียน การจัดตั้งประชาคม
อาเซียน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child-Centered) เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษา 
ค้นคว้า ได้ฝึกทักษะการคิดที่หลากหลาย โดยเน้นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  ทักษะการ
ใช้เทคโนโลยี  ทักษะการแก้ปัญหา  ทักษะการเรียนรู้และการพัฒนาตน  ทักษะพลเมืองในประชาคมอาเซียน 

เพื ่อให้ผู ้เรียนตระหนักในอัตลักษณ์อาเซียนร่วมกัน  เคารพในความแตกต่างและหลากหลาย   
ภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็นอาเซียน  มีวิถีชีวิตประชาธิปไตยและสันติวัฒนธรรม  และสามารถปรับตัว
และดำเนินชีวิตอยู่ในประชาคมอาเซียนได้ ตลอดจนมีความรับผิดชอบทางสังคมในฐานะพลเมืองไทยและ
พลเมืองอาเซียน 
 
ผลการเรียนรู ้

1. อธิบายพัฒนาการ บ้านเกิด หลักการพื้นฐาน และจุดมุ่งหมายของอาเซียนได้ 
2. วิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได ้
3. วิเคราะห์กลไกการดำเนินงานของอาเซียนกับความสำเร็จในการจัดต้ังประชาคมอาเซียนได้ 
4. วิเคราะห์ความหลากหลายของอาเซียนที่ส่งผลต่อความเจริญและการดำเนินชีวิตของชาวอาเซียน 
5. วิเคราะห์ผลกระทบของการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของอาเซียนได ้
6. วิเคราะห์ลักษณะความสัมพันธ์ของอาเซียนกับการสร้างสัมพันธไมตรีกับภาคีภายนอกได้ 
7. วิเคราะห์กลไกการนำอาเซียนไปสู่ความเสมอภาคและยุติธรรมได ้
8. วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการสร้างสันติภาพในอาเซียนได ้
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 9. อธิบายเป้าหมายของประชาคมอาเซียนและวิเคราะห์ผลงานแห่งความสำเร็จของอาเซียนที่เป็น
ประโยชน์แก่ชาวอาเซียนและสังคมโลกได้ 
 10. วิเคราะห์แนวทางการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ 
 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้
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คำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 217 

โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
เวลาเรียน 

รายภาค 

ม.4 
พ31101 HP31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 

Health and Physical 
Education 1 

0.5 20 ชั่วโมง 

พ31102 HP31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 
Health and Physical 

Education 2 
0.5 20 ชั่วโมง 

ม.5 
พ32101 HP32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 

Health and Physical 
Education 3 

0.5 20 ชั่วโมง 

พ32102 HP32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 
Health and Physical 

Education 4 
0.5 20 ชั่วโมง 

ม.6 
พ33101 HP33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 

Health and Physical 
Education 5 

0.5 20 ชั่วโมง 

พ33102 HP33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 
Health and Physical 

Education 6 
0.5 20 ชั่วโมง 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
เวลาเรียน 

รายภาค 

ม.4 

พ30201 HP30201 ตะกร้อ  Takraw 0.5 20 ชั่วโมง 
พ30202 HP30202 ฟุตซอล  Futsal 0.5 20 ชั่วโมง 
พ30207 HP30207 เปตอง Petanque 0.5 20 ชั่วโมง 
พ30208 HP30208 นันทนาการ Recreation 0.5 20 ชั่วโมง 

ม.5 

พ30203 HP30203 วอลเลย์บอล Volleyball 0.5 20 ชั่วโมง 
พ30204 HP30204 แบดมินตัน Badminton 0.5 20 ชั่วโมง 

พ30209 HP30209 ดาบสองมือ 
Two-hand 

swordsmanship 
0.5 20 ชั่วโมง 

พ30210 HP30210 กอล์ฟ Golf 0.5 20 ชั่วโมง 

ม.6 
พ30205 HP30205 แฮนด์บอล Handball 0.5 20 ชั่วโมง 
พ30206 HP30206 ฟุตบอล  Football 0.5 20 ชั่วโมง 
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ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
เวลาเรียน 

รายภาค 

พ30211 HP30211 กีฬาไทยและกฬีาสากล 
Thai Sports and 

International Sports 
0.5 20 ชั่วโมง 

พ30212 HP30212 บาสเกตบอล Basketball 0.5 20 ชั่วโมง 
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รายวชิาพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2  จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3  จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4  จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5  จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6  จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม 

 พ30201  ตะกร้อ   จำนวน  20  ชัว่โมง   0.5  หน่วยกิต 
พ30202  ฟุตซอล   จำนวน  20  ชัว่โมง   0.5  หน่วยกิต 
พ30203  วอลเลย์บอล  จำนวน 20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต 
พ30204  แบดมินตัน  จำนวน  20  ชัว่โมง   0.5  หน่วยกิต 
พ30205  แฮนด์บอล  จำนวน  20  ชัว่โมง   0.5  หน่วยกิต 
พ30206  ฟุตบอล   จำนวน  20  ชัว่โมง   0.5  หน่วยกิต 
พ30207  เปตอง   จำนวน  20  ชัว่โมง   0.5  หน่วยกิต 
พ30208  นันทนาการ  จำนวน  20  ชัว่โมง   0.5  หน่วยกิต 
พ30209  ดาบสองมือ  จำนวน  20  ชัว่โมง   0.5  หน่วยกิต 
พ30210  กอล์ฟ   จำนวน  20  ชัว่โมง   0.5  หน่วยกิต 
พ30211  กีฬาไทยและกฬีาสากล จำนวน  20  ชัว่โมง   0.5  หน่วยกิต 
พ30212  บาสเกตบอล  จำนวน  20  ชัว่โมง   0.5  หน่วยกิต 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 1 (Health and Physical Education 1)  
รหัสวิชา พ31101  จำนวน  1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาอธิบายถึงกระบวนการสร้างเสริมดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่าง ๆ ได้แก่  
การทำงานของระบบอวัยวะ ประกอบไปด้วยระบบผิวหนัง  ระบบกล้ามเนื ้อ  ระบบโครงกระดูก  
ระบบย ่อยอาหาร และระบบข ับถ ่ าย ด ้ วยการก ินอาหาร  การออกกำล ั งกาย  น ันทนาการ   
การรักษาดูแลสุขภาพ การตรวจสุขภาพ ฯลฯ  ของตนเองให้พ้นจากโรคภัยที ่ เก ิดกับระบบผิวหนัง  
ระบบกล้ามเนื้อ  ระบบโครงกระดูก ระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่าย 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้น กระบวนการความคิดรวบยอด กระบวนการทักษะชีวิต กระบวนการ
วางแผน  
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ มีสุขนิสัย ในการดูแลสุขภาพและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ความสุข 
 
ตัวชี้วัด 
 พ 1.1 ม.4-6/1 
 
รวมทั้งหมด  1  ตัวชี้วัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 2 (Health and Physical Education 2)  
รหัสวิชา พ31102  จำนวน   1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาอธิบายถึงกระบวนการสร้างเสริมดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่าง ๆ อันได้แก่ 
การทำงานของระบบอวัยวะซึ่งได้แก ่ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ ระบบ
ต่อมไร้ท่อ ระบบต่อมน้ำเหลือง และการวางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
ตนเองและครอบครัว  
 โดยใช้กระบวนการสืบค้น กระบวนการความคิดรวบยอด กระบวนการทักษะชีวิต  กระบวนการ
วางแผน 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้มีสุขนิสัยที่ดี มีวินัยในการดูแลสุขภาพและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างมีความสุข 
 
ตัวชี้วัด 
 พ 1.1 ม.4-6/1 - ม.4-6/2  
 
รวมทั้งหมด  2  ตัวชี้วัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 3 (Health and Physical Education 3)  
รหัสวิชา พ32101  จำนวน   1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์ อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและ
ค่านิยมในเรื่องเพศ ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น ๆ สาเหตุและผลของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างนักเรียน ใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง   
 โดยใช ้ กระบวนการส ืบค ้น  กระบวนการความค ิดรวบยอด กระบวนการท ักษะช ี วิ ต 
กระบวนการวางแผน 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้มีสุขนิสัยที่ดี มีวินัยในการดูแลสุขภาพและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  
อย่างมีความสุข 
  
 
ตัวชี้วัด 
 พ 2.1 ม.4-6/1 - ม.4-6/2 , ม.4-6/4  
 พ 5.1 ม.4-6/6 
 
รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 4 (Health and Physical Education 4)  
รหัสวิชา พ32102  จำนวน   1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการเลือกใช้ทักษะต่าง ๆ ในการป้องกัน ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่อง
เพศและครอบครัว โดยใช้ทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ ทักษะการต่อรอง ทักษะการปฏิเสธ ทักษะ  
การลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการ
สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพ
ติด และความรุนแรง เพื่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว สังคมและผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้  
และการจำหน่ายสารเสพติด  
 โดยใช้กระบวนการสืบค้น  แสวงหาข้อมูล  เพื่อนำทักษะชีวิต  ทักษะการคิด  ทักษะการสื่อสาร 
และเทคโนโลยี ไปใช้ในการกระบวนการเรียนรู้ 

เพ ื ่อให ้ เก ิด ความเข ้าใจ สามารถด ูแลป ้องก ันและหล ีกเล ี ่ยงป ัจจ ัยเส ี ่ยง ความร ุนแรง 
นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 

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



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 224 

 
 

คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 5 (Health and Physical Education 5)  
รหัสวิชา พ33101  จำนวน   1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค การปฏิบัติตนตามสิทธิ
ของผู ้บร ิโภค สาเหตุและเสนอแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย  วางแผน 
การพัฒนาสมรรถภาพกายและสมรรถภาพกลไกเพื่อสุขภาพของตนเองในการเล่นกีฬาเสริมทักษะทางด้านกีฬา
และครอบครัวครอบครัว  มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน 
 โดยใช้กระบวนการคิด การสืบค้น กระบวนการสื่อสาร เทคโนโลยี กระบวนการทักษะชีวิตและ
กระบวนการวางแผน 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ สามารถเสนอแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วย วางแผนการพัฒนา
สุขภาพของตนเองและครอบครัวและสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 
  
 
ตัวชี้วัด 
 พ 3.1 ม.4-6/1 - ม.4-6/5 
 พ 4.1 ม.4-6/2 - ม.4-6/7  
 
รวมทั้งหมด  11  ตัวชี้วัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 6 (Health and Physical Education 6)  
รหัสวิชา พ33102  จำนวน   1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ หรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน
วางแผน กำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และการมีส่วนร่วมสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน แสดงวิธีการช่วย
ฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี และการออกกำลังกาย การปฏิบัติตามกฎกติกา มีน้ำใจเป็นนักกีฬา นำประสบการณ์ไป
พัฒนาก่อให้เกิดบุคลิกภาพที่ดี   
 โดยใช ้กระบวนการท ักษะช ีว ิต  ท ักษะการแก ้ป ัญหา  ท ักษะการค ิด  ท ักษะเทคโนโลยี  
ทักษะการสื่อสาร  
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจสามารถกำหนดแนวทางการเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนและสามารถ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยฟื้นคืนชีพและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข โดยนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่าง
มีความสุข 
  
 
ตัวชี้วัด 
 พ 3.2 ม.4-6/1 - ม.4-6/4 
 พ 5.1 ม.4-6/3 - ม.4-6/5, ม.4-6/7 
  
รวมทั้งหมด  8  ตัวชี้วัด 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

วิชา ตะกร้อ (Takraw) รหัสวิชา พ30201 จำนวน   1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาแหล่งเรียนรู้สนามกีฬาในชุมชน และรูปแบบการเคลื่อนไหวในการออกกำลังกาย เล่นกีฬาเซปัก
ตะกร้อตามกฎ กติกา มารยาท และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางกลไก   
 โดยใช้การอธิบาย สาธิต วิเคราะห์ การเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย  
การเล่นเซปักตะกร้อและการวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและทางกลไก 
 เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม มีมารยาทในการเป็นผู้ดูผู้เล่นด้วยความมีน้ำใจ
เป็นนักกีฬาและนำไปปฏิบัติในทุกโอกาสจนมีบุคลิกภาพที่ดีและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข 
  
ผลการเรียนรู ้
 1. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการเคลือ่นไหวพ้ืนฐานได้                                                                  
 2. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะพื้นฐานของกีฬาตะกร้อได ้                                                                   
 3. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันกีฬาตะกร้อได้                                                       
 4. นักเรียนสามารถทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพได้                                             
 5. นักเรียนรู้คณุค่าและประโยชน์ของการเล่นกีฬาตะกร้อ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา ฟุตซอล (Futsal) รหัสวิชา พ30202 จำนวน   1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาแหล่งเรียนรู ้สนามกีฬาในชุมชนและประวัติความเป็นมา ฝึกปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว  
การรับ-ส่ง การเลี้ยงลูก การยิงประตู วิธีเล่นในตำแหน่งต่าง ๆ กฎกติกา ประโยชน์ และคุณค่าของกีฬาฟุตซอล 
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง สามารถสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย เพื่อให้เรียนรู้หลักและวิธีการออกกำลังกาย
ที่ถูกต้อง 
 โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเกี่ยวข้องกับทักษะการคิด การแก้ปัญหา  
ทักษะการสื่อสารและทักษะชีวิต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อนำไปใช้ในการเล่นกีฬา 
 เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของทีม พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม มีมารยาทในการเป็น
ผู้ดูผู้เล่นด้วยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและนำไปปฏิบัติในทุกโอกาสจนมีบุคลิกภาพที่ดีและเล่นกีฬาอย่างมี
ความสุข  
 
ผลการเรียนรู ้
 1. นักเรียนรู้คุณค่าและประโยชน์ของกีฬาฟุตซอล                                                                             
 2. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานกีฬาฟุตซอลได้                                                                      
 3. นักเรียนสามารถใช้ทักษะในการตัดสินกีฬาฟุตซอลได ้                                                                       
 4. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการเล่นทมีได ้                                                                             
 5 นักเรียนสามารถวางแผนในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้แข็งแรงได้ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา วอลเลยบ์อล (Volleyball) รหัสวิชา พ30203 จำนวน   1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาแหล่งเรียนรู้สนามกีฬาในชุมชนและรูปแบบการเคลื่อนไหวในการออกกำลังกาย เล่นกีฬา
วอลเลย์บอลตามกฎ กติกา มารยาทและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางกลไก 
 โดยใช้การอธิบาย สาธิต วิเคราะห์ การเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย  
การเล่นวอลเลย์บอลและวางแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและทางกลไก 
 เ พ ื ่ อ ใ ห ้ เ ก ิ ด ก า รพ ัฒน าศ ั ก ยภ าพขอ งท ี ม  พ ั ฒน าค ุณภาพช ี ว ิ ต ข อ งตนแ ละส ั ง คม 
มีมารยาทในการเป็นผู้ดูผู้เล่นด้วยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและนำไปปฏิบัติในทุกโอกาสจนมีบุคลิกภาพที่ดีและ
เล่นกีฬาอย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการเคลือ่นไหวพ้ืนฐานได้                                                                   
 2. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะพื้นฐานของกีฬาวอลเลย์บอลได ้                                                        
 3. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎกติกา การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลได้                                              
 4. นักเรียนสามารถทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพได้                                               
 5. นักเรียนรู้คุณค่าและประโยชน์ของการเลน่กีฬาวอลเลย์บอล 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา แบดมินตัน (Badminton) รหัสวิชา พ30204 จำนวน   1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาแหล่งเรียนรู้สนามกีฬาในชุมชน และรูปแบบการเคลื่อนไหวในการออกกำลังกาย เล่นกีฬา
แบดมินตันตามกฎ กติกา มารยาทและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางกลไก 
 โดยใช้การอธิบาย สาธิต วิเคราะห์ การเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย  
การเล่นกีฬาแบดมินตันและวางแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและทางกลไก 
 เ พ ื ่ อ ใ ห ้ เ ก ิ ด ก า รพ ัฒน าศ ั ก ยภ าพขอ งท ี ม  พ ั ฒน าค ุณภาพช ี ว ิ ต ข อ งตนแ ละส ั ง คม  
มีมารยาทในการเป็นผู้ดูผู้เล่นด้วยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและนำไปปฏิบัติในทุกโอกาสจนมีบุคลิกภาพที่ดีและ
เล่นกีฬาอย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการเคลือ่นไหวพ้ืนฐานได้                                                                   
 2. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานของกีฬาแบดมินตันได้                                                       
 3. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎกติกา การแข่งขันกีฬาแบดมินตันได้                                             
 4. นักเรียนสามารถทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพได้                                             
 5. นักเรียนเหน็คุณค่าและรูถ้ึงประโยชน์ของการเล่นกีฬาแบดมินตัน  
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา แฮนด์บอล (Handball) รหัสวิชา พ30205 จำนวน   1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาแหล่งเรียนรู ้สนามกีฬาในชุมชนและประวัติความเป็นมา ฝึกปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว  
การรับ-ส่งลูก การเลี้ยงลูก การยิงประตู วิธีเล่นในตำแหน่งต่าง ๆ กฎ กติกา ประโยชน์และคุณค่าของกีฬา
แฮนด์บอล มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริงและสามารถสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย เพื่อให้เรียนรู้หลักแ ละ
วิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง 
 โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีสสมรรถนะในทักษะการคิด การแก้ปัญหา ทักษะการ
สื่อสารและทักษะชีวิต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของทีม พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม มีมารยาทในการเป็น
ผู้ดูผู้เล่นด้วยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและนำไปปฏิบัติในทุกโอกาสจนมีบุคลิกภาพที่ดีและเล่นกีฬาอย่างมี
ความสุข 
 

ผลการเรียนรู ้
 1. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการเคลือ่นไหวพ้ืนฐานได้                                                                   

 2. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานของกีฬาแฮนด์บอลได้                                                          

 3. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎกติกา การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลได้                                              

 4. นักเรียนสามารถทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพได้                                              

 5. นักเรียนเห็นคุณค่าและรู้ถึงประโยชน์ของการเล่นกีฬาแฮนด์บอล 

 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

วิชา ฟุตบอล (Football) รหัสวิชา พ30206 จำนวน   1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาแหล่งเรียนรู ้สนามกีฬาในชุมชนและประวัติความเป็นมา ฝึกปฎิบัติทักษะการเคลื่อนไหว  
การรับ-การส่งลูก การเลี้ยงลูก การยิงประตู วิธีเล่นในตำแหน่งต่าง ๆ กฎกติกา ประโยชน์ และคุณค่าของกีฬา
ฟุตบอล มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อให้เรียนรู้หลักและวิธีการออก
กำลังกายที่ถูกต้อง   
 โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในทักษะการคิด การแก้ปัญหา ทักษะการ
สื่อสารและทักษะชีวิต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อนำไปใช้ในการเล่นกีฬา   
 เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม มีมารยาทในการเป็นผู้ดูผู้เล่นด้วยความมีน้ำใจ
เป็นนักกีฬาและนำไปปฏิบัติในทุกโอกาสจนมีบุคลิกภาพที่ดีและนำไปปฏิบัติในทุกโอกาสจนมีบุคลิกภาพที่ดี
และเล่นกีฬาอย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู ้
         1. นักเรียนรู้คุณค่าและประโยชน์ของกีฬาฟุตบอล                                                                                 
 2. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลได้                                                                   
 3. นักเรียนสามารถใช้ทักษะในการตัดสินกีฬาฟุตบอลได้                                                                  
 4. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการเล่นทมีได้                                                                               
 5. นักเรียนสามารถวางแผนในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้แข็งแรงได้ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา เปตอง (Petanque) รหัสวิชา พ30207 จำนวน   1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาแหล่งเรียนรู้สนามกีฬาในชุมชน และประวัติความเป็นมา ฝึกปฏิบัติทักษะการโยนลูก การตีลูก  
การเข้าวาง การแก้เกม สถานการณ์ต่าง ๆ วิธีเล่นในตำแหน่งต่าง ๆ กฎกติกา ประโยชน์ และคุณค่าของกีฬาเป
ตอง มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง สามารถสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย เพื่อให้เรียนรู้หลักและวิธีการออก
กำลังกายที่ถูกต้อง   
 โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในทักษะการคิด การแก้ปัญหา ทักษะการ
สื่อสารและทักษะชีวิต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อนำไปใช้ในการเล่นกีฬา 
 เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม มีมารยาทในการเป็นผู้ดูผู้เล่นด้วยความมีน้ำใจ
นักกีฬาและนำไปปฏิบัติในทุกโอกาสจนมีบุคลิกภาพที่ดีและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. นักเรียนรู้คุณค่าและประโยชน์ของกีฬาเปตอง                                                                             
 2. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานกีฬาเปตองได้                                                                                                  
 3. นักเรียนสามารถใช้ทักษะในการตดัสินกีฬาเปตองได้                                                                  
 4. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการเล่นทมีได้                                                                              
 5. นักเรียนสามารถวางแผนในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้แข็งแรงได้.  
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา นันทนาการ (Recreation) รหัสวิชา พ30208 จำนวน   1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาแหล่งเรียนรู้สนามกีฬาในชุมชนและวิเคราะห์ หลักการของทักษะกิจกรรมนันทนาการ ทักษะ
การเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ การฝึกปฏิบัติ ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับกฎ 
กติกา ความปลอดภัย และกลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่นและการแข่งขันกีฬากับผู้อื่น การออกกำลังกาย 
รวมทั้งประดิษฐ์อุปกรณ์ประกอบการเล่นเกม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติการเคลื่อนไหว
ของกีฬาต่าง ๆ และการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ 
 โดยใช้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
กระบวนการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ รักในวิชาพลศึกษา การสร้างไมตรีที่ดีต่อกัน รู้จักการทำงานร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข ใส่ใจดูแลสุขภาพ รักการออกกำลังกาย และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
  
 
ผลการเรียนรู ้
 1. ผู้เรียนอภิปรายถึงความสำคัญ และหลักการของทักษะกิจกรรมนันทนาการได้                                           
 2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่าง ๆ ได้                                       
 3.  ผู้เรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎ  กติกา กลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่นการแข่งขัน
     กีฬากับผู้อืน่และนำไปสรปุเป็นแนวปฏิบัติได้                                                             .                                            
 4. ปฏิบัติการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์  โดยการใช้กิจกรรมนันทนาการได้ตามความเหมาะสม 

 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู ้
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 234 

 
 

คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา ดาบสองมือ (Two-hand swordsmanship) รหัสวิชา พ30209 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาแหล่งเรียนรู้สนามกีฬาในชุมชน และประวัติความเป็นมา ฝึกปฏิบัติทักษะรำไหว้ครูด้วยดาบสอง
มือ การร่ายรำดาบสองมือด้วยท่าทางต่าง ๆ และการตีดาบ รวมถึงประโยชน์และคุณค่าของศิลปะป้องกันตัว
ด้วยดาบสองมือ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง สามารถสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย เพื่อให้เรียนรู้หลักและ
วิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง  
 โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในทักษะการคิด การแก้ปัญหา ทักษะการ
สื่อสารและทักษะชีวิต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อนำไปใช้ในการเล่นกีฬา 
 เพื่อให้เกิดผู้เรียนเห็นคุณค่าของกีฬาสามารถเชื่อมโยงทักษะความรู้ไปใช้ในการออกกำลังกายใน  
ชีวิตประจำวันได้ผลการเรียนรู ้
 
ผลการเรียนรู ้
 1. นักเรียนรู้คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะป้องกันตัวด้วยดาบสองมือ                                                       
 2. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะพื้นฐานการไหว้ครู การรำดาบ การตีดาบได้                                                
 3. นักเรียนสามารถวางแผนในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้แข็งแรงได้ 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา กอล์ฟ (Golf) รหัสวิชา พ30210 จำนวน   1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาแหล่งเรียนรู ้สนามกีฬาในชุมชน  และประวัติความเป็นมา ฝึกปฏิบัติทักษะกีฬากอล์ฟ  
ปฏิบัติตามกฎกติกาเข้าร่วมการเล่นด้วยความปลอดภัย และรู้คุณค่าของกีฬากอล์ฟ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง 
สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เพื่อให้เรียนรู้หลักและวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง  
 โดยใช ้กระบวนการฝ ึกปฏิบ ัต ิ  เพ ื ่อให ้ผ ู ้ เร ียนม ีสมรรถนะในทักษะการค ิด การแก้ ป ัญหา 
ทักษะการสื่อสารและทักษะชีวิต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อนำไปใช้ในการเล่นกีฬา 
 เพ ื ่อให ้ เก ิดการพ ัฒนาค ุณภาพช ีว ิตของตนและส ังคม  ม ีมารยาทในการเป ็นผ ู ้ด ูผ ู ้ เล่น 
ด้วยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและนำไปปฏิบัติในทุกโอกาสจนมีบุคลิกภาพที่ดีและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. นักเรียนรู้คุณค่าและประโยชน์ของกีฬากอล์ฟ                                                                               
 2. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะพื้นฐานกีฬากอล์ฟ                                                                              
 3. นักเรียนสามารถวางแผนในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้แข็งแรงได้ 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 236 

 
 

คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา กีฬาไทยและกีฬาสากล (Thai Sports and International Sports)  
รหัสวิชา พ30211  จำนวน   1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาแหล่งเรียนรู้สนามกีฬาในชุมชน และความรู้ ความเข้าใจ ในทักษะกีฬาไทยและกีฬาสากล 
เกี่ยวกับเรื่อง หลักการ รูปแบบ กติกา ความปลอดภัย และวิธีการเล่นยอมรับและเห็นคุณค่าในการเล่นกีฬาไทย 
และกีฬาสากลชนิดต่าง ๆ โดยปฏิบัติตามสิทธิ กฎ กติกา รับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
ให้ความร่วมมือ เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา ชื่นชม สุนทรียภาพในการเล่นและชมกีฬา  
 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดริเร ิ ่มสร้างสรรค์  
กระบวนการสร ้างส ัมพ ันธ ์ท ี ่ด ีต ่อก ัน และม ีการพ ัฒนาสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางจิต  
และสมรรถภาพทางกลไก    
 เพื่อให้เกิดความรักในวิชาพลศึกษา การสร้างไมตรีที่ดีต่อกัน รู้จักการทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข  
ใส่ใจดูแลสุขภาพ  รักการออกกำลังกาย  และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
ผลการเรียนรู ้
 1.ผู้เรียนปฏิบัติทักษะตามหลักการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย                          
 2. ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจทักษะกีฬาไทยและกีฬาสากล                                                    .                
 3. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถแสดงทักษะการเล่นกีฬาไทยละกีฬาสากล                                    
 4. ผู้เรียนมีสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ตามเพศและอายุ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู ้
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 237 

 
 

คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
วิชา บาสเกตบอล (Basketball) รหัสวิชา พ30212 จำนวน   1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศ ึกษาแหล ่งเร ียนร ู ้สนามกีฬาในช ุมชนและร ูปแบบการเคล ื ่อนไหวในการออกกำล ังกาย  
เล่นบาสเกตบอลตามกฎ กติกา มารยาท  และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางกลไก  
 โดยใช้การอธิบายสาธิต วิเคราะห์ การเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย  
การเล่นบาสเกตบอลและวางแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและทางกลไก  
 เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของทีม พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม มีมารยาทในการเป็น 
ผู้ดูผู้เล่นด้วยความมีน้ำใจนักกีฬาและนำไปปฏิบัติในทุกโอกาสจนมีบุคลิกภาพที่ดีและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข 
  
ผลการเรียนรู ้
 1. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการเคลือ่นไหวพ้ืนฐานได้                                                                    
 2. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานของกีฬาบาสเกตบอลได้                                                         
 3. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎกติกา การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลได้                                                   
 4. นักเรียนสามารถทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพได้                                                  
 5. นักเรียนเหน็คุณค่าและรูถ้ึงประโยชน์ของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้
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คำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 
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โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รายวิชาพื้นฐาน 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
เวลาเรียน 
รายภาค 

ม.4 ศ31101 AR31101 ศิลปะ 1 Art 1 0.5 20 ชั่วโมง 
ศ31102 AR31102 ศิลปะ 2 Art 2 0.5 20 ชั่วโมง 

ม.5 ศ32101 AR32101 ศิลปะ 3 Art 3 0.5 20 ชั่วโมง 
ศ32102 AR32102 ศิลปะ 4 Art 4 0.5 20 ชั่วโมง 

ม.6 ศ33101 AR33101 ศิลปะ 5 Art 5 0.5 20 ชั่วโมง 
ศ33102 AR33102 ศิลปะ 6 Art 6 0.5 20 ชั่วโมง 
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รายวชิาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

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

วิชา ศิลปะ 1 (Art 1)       รหัสวิชา ศ31101                  จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                               จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
  

คำอธบิายรายวิชา 
         ศึกษาบรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ มีความรู้ การอ่าน 
การเขียน  ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้างและนำเสนอผลงานทางทัศนศิลป์จากจินตนาการ  
โดยสามารถคิดคำนวณใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิค วิธีการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์  ศึกษาและมีทักษะชีวิต มีทักษะการเรียนรู้และ
อาชีพ  ใช้เทคนิค วิธีการด้านของศิลปินในการสร้างงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
วิเคราะห ์ วิพากษ์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีทักษะในการแก้ปัญหา 
  

  โดยใช้จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์โดยจัดทำแฟ้มสะสมงาน วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์
เข้าใจต่างวัฒนธรรม  ต่างกระบวนทัศน์ ระหว่างทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอภิปรายเกี่ยวกับ
อิทธิพลของวัฒนธรรมเห็นคุณค่างานศิลปะงานทัศนศิลป์ทั้งในรูปแบบตะวันออกและตะวันตกที่เป็นมรดก  
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตหนองจอก การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคอยตั๊กวา (ลำไทร)  
โดยน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีไร่นานำดินเหนียวมาสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม  ภูมิปัญญา
ไทยและสากล 
 

เพื่อให้เกิดความสามารถในการใช้ภาษาคำศัพท์ศิลปะทัศนศิลป์(2-3ภาษา)มีทักษะด้านสื่อสารสนเทศ
การนำเสนอผลงานและรู้เท่าทันสื่อ ชื่นชม ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีทักษะด้านความร่วมมือ  การทำงาน
เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
 

 ตัวชี้วัด 
ศ 1.1 ม.4-6/1 - 4-6/7 
 

รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

วิชา ศิลปะ 2 (Art 2)       รหัสวิชา ศ31102                    จำนวน 1 คาบ/สัปดาห ์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4               จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
  

คำอธบิายรายวิชา 
         ศึกษาบรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ มีความรู้ การอ่าน 
การเขียน  ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้างและนำเสนอผลงานทางทัศนศิลป์จากจินตนาการ  
โดยสามารถคิดคำนวณใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิค วิธีการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์  ศึกษาและมีทักษะชีวิต มีทักษะการเรียนรู้และ
อาชีพ  ใช้เทคนิค วิธีการด้านของศิลปินในการสร้างงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
วิเคราะห ์ วิพากษ์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีทักษะในการแก้ปัญหา 
  

  โดยใช้จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์โดยจัดทำแฟ้มสะสมงาน วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์
เข้าใจต่างวัฒนธรรม  ต่างกระบวนทัศน์ ระหว่างทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอภิปรายเกี่ยวกับ
อิทธิพลของวัฒนธรรมเห็นคุณค่างานศิลปะงานทัศนศิลป์ทั้งในรูปแบบตะวันออกและตะวันตกที่เป็นมรดก  
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตหนองจอก การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคอยตั๊กวา (ลำไทร)  
โดยน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีไร่นานำดินเหนียวมาสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม  ภูมิปัญญา
ไทยและสากล 
 

เพื่อให้เกิดความสามารถในการใช้ภาษาคำศัพท์ศิลปะทัศนศิลป์(2-3ภาษา)มีทักษะด้านสื่อสารสนเทศ
การนำเสนอผลงานและรู้เท่าทันสื่อ ชื่นชม ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีทักษะด้านความร่วมมือ  การทำงาน
เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
 

 ตัวชี้วัด 
ศ 1.1 ม.4-6/8 - 4-6/11 
ศ 1.2 ม.4-6/1 - ม.4-6/3 
   

รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

วิชา ศิลปะ 3 (Art 3)        รหัสวิชา ศ32101           จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
  

คำอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับวงดนตรีไทยและสากล ปัจจัยในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีในแต่ละ

วัฒนธรรม โน้ตดนตรีไทยและสากล การประเมินผลงานดนตรี การนำดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอื่น ๆ ยุคสมัย
ของดนตรี ดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม บทบาทของดนตรีในการสะท้อนสังคม แนวทาง และวิธีการในการส่งเสริม
ในการอนุรักษ์ดนตรีไทย กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสังเกตภาพ ศึกษาใบความรู้ โดยใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ จำแนกประเภทอธิบายเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง การสรุปความรู้ 
และการจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สร้างและนำเสนอผลงานด้าน
ดนตรีด้านสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมถึงการใช้ดนตรีในโบสถ์ของคริสตจักร
หนองจอก ซึ่งเป็นดนตรีตะวันตกนำมาถ่ายทอดในโบสถ์ของท้องถิ่นหนองจอก เห็นความสำคัญและคุณค่าของ
ดนตรีและนำความรู้ด้านดนตรีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และประกอบการเรียนรู้ในกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ๆ ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานดนตรี เชื่อมั่น ภาคภูมิใจในการแสดงออก รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกและเอกลักษณ์ของชาติ  

โดยใช้ทักษะ อ่าน เขียน คิดคำนวณเป็น (การแบ่งสัดส่วนของโน้ตเพลง) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การแก ้ป ัญหาและม ีท ักษะในการแก ้ป ัญหา ม ีท ักษะด ้านการสร ้างสรรค ์ผลงานและนว ัตกรรม  
มีความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม มีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและความเป็นผู้นำ มีทักษะด้าน
การสื่อสาร สารสนเทศ (การถ่ายทอดสู่รุ่นอย่างเป็นระบบ) มีทักษะการเรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพ 

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะด้านการทำงาน (การปรับตัว ความเป็นผู้นำ) ด้านการเรียนรู้  (นำความรู้ไป
ประกอบอาชีพและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง) ด้านศีลธรรม (ให้ความเคารพผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ ช่วยเหลือ
ผู้อื่นในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมด้านดนตรี) 
ตัวชี้วัด 

ศ 2.1 ม.4-6/1 - ม.4-6/6 
 

รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

วิชา ศิลปะ 4 (Art 4)        รหัสวิชา ศ32102           จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
  

คำอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับวงดนตรีไทยและสากล ปัจจัยในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีในแต่ละ

วัฒนธรรม โน้ตดนตรีไทยและสากล การประเมินผลงานดนตรี การนำดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอื่น ๆ ยุคสมัย
ของดนตรี ดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม บทบาทของดนตรีในการสะท้อนสังคม แนวทาง และวิธีการในการส่งเสริม
ในการอนุรักษ์ดนตรีไทย กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสังเกตภาพ ศึกษาใบความรู้ โดยใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ จำแนกประเภทอธิบายเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง การสรุปความรู้ 
และการจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สร้างและนำเสนอผลงานด้าน
ดนตรีด้านสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมถึงการใช้ดนตรีในโบสถ์ของคริสตจักร
หนองจอก ซึ่งเป็นดนตรีตะวันตกนำมาถ่ายทอดในโบสถ์ของท้องถิ่นหนองจอก เห็นความสำคัญและคุณค่าของ
ดนตรีและนำความรู้ด้านดนตรีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และประกอบการเรียนรู้ในกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ๆ ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานดนตรี เชื่อมั่น ภาคภูมิใจในการแสดงออก รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกและเอกลักษณ์ของชาติ  

โดยใช้ทักษะ อ่าน เขียน คิดคำนวณเป็น (การแบ่งสัดส่วนของโน้ตเพลง) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การแก้ปัญหาและมีทักษะในการแก้ปัญหา มีทักษะด้านการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม มีความเข้า
ใจความต่างวัฒนธรรม มีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและความเป็นผู้นำ มีทักษะด้านการสื่อสาร 
สารสนเทศ (การถ่ายทอดสู่รุ่นอย่างเป็นระบบ) มีทักษะการเรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพ 

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะด้านการทำงาน (การปรับตัว ความเป็นผู้นำ) ด้านการเรียนรู้  (นำความรู้ไป
ประกอบอาชีพและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง) ด้านศีลธรรม (ให้ความเคารพผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ ช่วยเหลือ
ผู้อื่นในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมด้านดนตรี) 
ตัวชี้วัด 

ศ 2.1 ม.4-6/7 - ม.4-6/8   
ศ 2.2 ม.4-6/1 - ม.4-6/5  
 

รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

วิชา ศิลปะ 5 (Art 5)       รหัสวิชา ศ33101                    จำนวน 1 คาบ/สัปดาห ์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6               จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
  

คำอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ไทย การแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่ หลักการสร้างสรรค์

และวิจารณ์การแสดง การสร้างสรรค์ผลงานการแสดงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหนองจอก และการอนุรักษ์
นาฏศิลป์และภูมิปัญญาไทย 

โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากใบความรู้ ภาพการแสดง
นาฏศิลป์โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ การวิพากษ์ วิจารณ์ จำแนกประเภทอธิบาย เปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่าง การสรุปความรู้ การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ การปฏิบัติท่ารำต่าง ๆ เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สร้างและนำเสอมผลงานด้านนาฏศิลป์ให้ได้ผลตามที่ต้องการ สามารถสื่อสาร
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ สามารถเข้าใจความไพเราะงดงามของนาฏศิลป์ และบรรยาย
เกี่ยวกับนาฏศิลป์ได้สัมพันธ์ เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีของชาติ 

 

เพื่อให้เกิดเห็นความสำคัญและคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยและสากล สามารถนำความรู้ด้านนาฏศิลป์ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ตลอดจนสร้างสรรค์งาน
นาฏศิลป์ เชื่อมั่นภาคภูมิใจในการแสดงออกรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น และเห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกและเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ศ 3.1 ม.4-6/3 - ม.4-6/4, ม.4-6/8 
ศ 3.2  ม.4-6/1, ม.4-6/4   

 

รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

วิชา ศิลปะ 6 (Art 6)       รหัสวิชา ศ33102                  จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6               จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
  

คำอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย นาฏศิลป์และการละครของไทย วิวัฒนาการ

ละครไทย ความงามและคุณค่าของการละครไทย บุคคลสำคัญในวงการละครไทยในยุคสมัยต่าง ๆ ละครสากล 
เทคนิคการจัดการแสดง และละครสร้างสรรค์ 

 

โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากใบความรู้ ภาพการแสดง
นาฏศิลป์โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ การวิพากษ์ วิจารณ์ จำแนกประเภทอธิบาย เปรียบ เทียบความ
เหมือนและความแตกต่าง การสรุปความรู้ การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ การปฏิบัติทักษะเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดความรู้ ความเข้าใจ สร้างและนำเสอมผลงานด้านนาฏศิลป์ให้ได้ผลตามที่ต้องการ สามารถสื่อสารถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ สามารถเข้าใจความไพเราะงดงามของนาฏศิลป์ และบรรยายเกี่ยวกับ
นาฏศิลป์ได ้สัมพันธ์เช่ือมโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีของชาต ิ

 

เพื่อให้เกิดเห็นความสำคัญและคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยและสากล สามารถนำความรู้ด้านนาฏศิลป์ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ตลอดจนสร้างสรรค์งาน
นาฏศิลป์ เชื่อมั่นภาคภูมิใจในการแสดงออกรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น และเห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกและเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ศ 3.1 ม.4-6/1 - ม.4-6/2, ม.4-6/5 - ม.4-6/7 
ศ 3.2 ม.4-6/2 - ม.4-6/4   

 
รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ 
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โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

รายวิชาพื้นฐาน 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
เวลาเรียน
รายภาค 

ม.5 ง32101 OT32101 การงานอาชีพ 1 Occupation 1 0.5 20 ชั่วโมง 
ง32102 OT32102 การงานอาชีพ 2 Occupation 2 0.5 20 ชั่วโมง 

ม.6 ง33101 OT33101 การงานอาชีพ 3 Occupation 3 0.5 20 ชั่วโมง 
ง33102 OT33102 การงานอาชีพ 4 Occupation 4 0.5 20 ชั่วโมง 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มวิชาคหกรรม 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
เวลาเรียน
รายภาค 

ม.4 ง30201 OT30201 บริการงานจัดเลี้ยง 1 Catering service 1 2.0 80 ชั่วโมง 
ง30202  OT30202 บริการงานจัดเลี้ยง 2 Catering service 2 2.0 80 ชั่วโมง 
ง30203 OT30203 งานแม่บ้านโรงแรม 1 House keeping 1 2.0 80 ชั่วโมง 
ง30204 OT30204 งานแม่บ้านโรงแรม 2 House keeping 2 2.0 80 ชั่วโมง 

ม.5 ง30205 OT30205 เบเกอรี่ 1 Bakery 1 2.0 80 ชั่วโมง 
ง30206 OT30206 เบเกอรี่ 2 Bakery 2 2.0 80 ชั่วโมง 
ง30207 OT30207 งานบริการอาหาร 

และเครื่องด่ืมใน
โรงแรม 1 

Food service and 
beverages in the 
hotel 1 

2.0 80 ชั่วโมง 

ง30208 OT30208 งานบริการอาหาร 
และเครื่องด่ืมใน
โรงแรม 2 

Food service and 
beverages in the 
hotel 2 

2.0 80 ชั่วโมง 

ม.6 ง30209 OT30209 โครงงานแม่บ้าน
โรงแรม 

Hotel maid project 
 

3.0 120 ชั่วโมง 

ง30210 OT30210 โครงงานอาหารและ
เครื่องดื่ม 

Food and beverage 
project 

3.0 120 ชั่วโมง 
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กลุ่มวิชาธุรกิจ 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
เวลาเรียน 
รายภาค 

ม.4 ง30211 OT30211 ธุรกิจค้าปลีก 1 Retail business 1 2.0 80 ชั่วโมง 
ง30212 OT30212 ธุรกิจค้าปลีก 2 Retail business 1 2.0 80 ชั่วโมง 
ง30217 OT30217 การบัญชีเบื้องต้น 1 Basic Accounting 1 1.0 40 ชั่วโมง 
ง30219 OT30219 การขายเบื้องต้น 1 Basic Selling 1 2.0 80 ชั่วโมง 
ง30220 OT30220 การขายเบื้องต้น 2 Basic Selling 2 2.0 80 ชั่วโมง 
ง30222 OT30222 ความรู้เกี่ยวกับงาน

อาชีพ 
Professional 
knowledge 

1.0 40 ชั่วโมง 

ง30226  OT30226 การโรงแรม 1 Academic Hotel 1 1.0 40 ชั่วโมง 
ง30227 OT30227 การโรงแรม 2  Academic Hotel 2 1.0 40 ชั่วโมง 

ม.5 ง30213 OT30213 ธุรกิจค้าปลีก 3 Retail Business 3 2.0 80 ชั่วโมง 
ง30214 OT30214 ธุรกิจค้าปลีก 4 Retail Business 4 2.0 80 ชั่วโมง 
ง30218 OT30218 การบัญชีเบื้องต้น 2 Basic Accounting 2 2.0 80 ชั่วโมง 
ง30223 OT30223 การเป็น

ผู้ประกอบการ 
Entrepreneurship 1.0 40 ชั่วโมง 

ง30224 OT30224 คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพือ่งาน
อาชีพ 

Computer and 
Information for 
Careers 

1.0 40 ชั่วโมง 

ง30225 OT30225 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

Occupational 
Health and Safety 

2.0 80 ชั่วโมง 

ง30229 OT30229
  

ยุวมัคคุเทศก ์ Young Tour Guide 
Courses 

1.0 40 ชั่วโมง 

ง30228 OT30228 การท่องเที่ยว Academic tourism 1.0 40 ชั่วโมง 
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ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
เวลาเรียน
รายภาค 

ม.6 ง30215 OT30215 ธุรกิจค้าปลีก 5 Retail business 5 4.0 160 ชั่วโมง 

ง30221 OT30221 โครงการ Project subjects 2.0 80 ชั่วโมง 
ง30216 OT30216 ธุรกิจค้าปลีก 6 Retail business 6 4.0 160 ชั่วโมง 

ง30230 OT30230 โครงงานการ
ท่องเที่ยว 

Tourism project 2.0 40 ชั่วโมง 

ง30231  OT30231 การประชาสัมพันธ์ Public relations 1.0 40 ชั่วโมง 
ง30232 OT30232 จิตวิทยาธุรกิจ Business 

psychology 
1.0 40 ชั่วโมง 

ง30233 OT30233 ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา 

Personal income 
tax 

1.0 40 ชั่วโมง 
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กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
เวลาเรียน
รายภาค 

ม.4 ง30236  OT30236 เขียนแบบเทคนิค Technical Drawing 3 120 ชั่วโมง 

ง30237 OT30237 งานฝึกฝีมือเบื้องต้น Basic Skills Practice 3 120 ชั่วโมง 

ง30238 OT30238 งานวัสดุเหลือใช้ Waste Material 3 120 ชั่วโมง 

ง30239  OT30239 งานเช่ือมไฟฟ้า Electric welding 3 120 ชั่วโมง 

ง30246 OT30246 งานวัดละเอียด Measurement 3 120 ชั่วโมง 

ม.5 ง30240 OT30240 งานไม้เฟอร์นิเจอร์ Wood Working 
Furniture 

3 120 ชั่วโมง 

ง30241 OT30241 งานสิ่งประดิษฐ์จาก
โลหะ 1 

Metal Artifacts1 3 120 ชั่วโมง 

ง30242 OT0242 งานสิ่งประดิษฐ์จาก
โลหะ 2 

Metal Artifacts2 3 120 ชั่วโมง 

ง30243 OT30243 เครื่องมือวัดและ
วงจรไฟฟ้า 

Instrument and 
Electrical Circuits 

3 120 ชั่วโมง 

ง30249 OT30249 งานเครื่องยนต์
เบื้องต้น 

Basic Engine Job 3 120 ชั่วโมง 

ง30250 OT30250 งานบำรุงรักษา
เครื่องยนต์เล็ก 

Small Engines 
Management 

3 120 ชั่วโมง 

ม.6 ง30244  OT30244 งานติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

Installation of 
Electrical 
Equipment 

3 120 ชั่วโมง 

ง30245 OT30245 เครื่องทำความเย็น
และปรับอากาศ 

Refrigeration and 
Air Condition 

3 120 ชั่วโมง 

ง30247  OT30247
  

งานปูน Masonry Working 3 120 ชั่วโมง 

ง30248 OT30248 งานเครื่องมือกล
เบื้องต้น 

Basic Machine 
Tools 

3 120 ชั่วโมง 

ง30251 OT30251 งานบำรงุรกัษา
รถจกัรยานยนต ์

Motorcycle 
Maintenance 

3 120 ชั่วโมง 
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รายวชิาพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

ง32101   การงานอาชีพ 1   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ง32102   การงานอาชีพ 2   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ง33101   การงานอาชีพ 3   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ง33102   การงานอาชีพ 4   จำนวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 
    คหกรรม 
 ง30201  บรกิารงานจัดเลี้ยง 1  จำนวน  80  ชัว่โมง 2.0 หน่วยกิต 
 ง30202  บริการงานจัดเลี้ยง 2  จำนวน  80  ชัว่โมง 2.0 หน่วยกิต
 ง30203  งานแม่บ้านโรงแรม 1  จำนวน  80  ชัว่โมง 2.0 หน่วยกิต 
 ง30204  งานแม่บ้านโรงแรม 2  จำนวน  80  ชัว่โมง 2.0 หน่วยกิต
 ง30205  เบเกอรี่ 1   จำนวน  80  ชัว่โมง 2.0 หน่วยกิต 
 ง30206  เบเกอรี่ 2   จำนวน  80  ชัว่โมง 2.0 หน่วยกิต 
 ง30207  งานบริการอาหาร  จำนวน  80  ชัว่โมง 2.0 หน่วยกิต 

และเครื่องด่ืมในโรงแรม 1 
 ง30208  งานบริการอาหาร  จำนวน  80  ชัว่โมง 2.0 หน่วยกิต 

และเครื่องด่ืมในโรงแรม 1 
 ง30209  โครงงานแม่บ้านโรงแรม  จำนวน 120  ชั่วโมง 3.0 หน่วยกิต 
 ง30210  โครงงานอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 120  ชั่วโมง 3.0 หน่วยกิต 
    ธุรกิจ 
 ง30211  ธุรกิจค้าปลีก 1   จำนวน 80  ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต 
 ง30212  ธุรกิจค้าปลีก 2   จำนวน 80  ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต
 ง30213  ธุรกิจค้าปลีก 3   จำนวน 80  ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต 
 ง30214  ธุรกิจค้าปลีก 4   จำนวน 80  ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต 
 ง30215  ธุรกิจค้าปลีก 5   จำนวน 160  ชั่วโมง 4.0 หน่วยกิต 
 ง30216  ธุรกิจค้าปลีก 6   จำนวน 160  ชั่วโมง 4.0 หน่วยกิต 
 ง30217  การบัญชีเบื้องต้น 1  จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ง30218  การบัญชีเบื้องต้น 2  จำนวน  80  ชัว่โมง 2.0 หน่วยกิต 
 ง30219  การขายเบื้องต้น 1  จำนวน  80  ชัว่โมง 2.0 หน่วยกิต 
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 ง30220  การขายเบื้องต้น 2  จำนวน  80  ชัว่โมง 2.0 หน่วยกิต 
 ง30221  โครงการ    จำนวน  80  ชัว่โมง 2.0 หน่วยกิต 

ง30222  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  จำนวน  40  ชัว่โมง 1.0 หน่วยกิต 
 ง30223  การเป็นผู้ประกอบการ  จำนวน  40  ชัว่โมง 1.0 หน่วยกิต 
 ง30224  คอมพิวเตอร์   จำนวน  40  ชัว่โมง 1.0 หน่วยกิต 

และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
 ง30225  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน  80  ชัว่โมง 2.0 หน่วยกิต 
 ง30226  การโรงแรม 1   จำนวน  40  ชัว่โมง 1.0 หน่วยกิต 
 ง30227  การโรงแรม 2   จำนวน  40  ชัว่โมง 1.0 หน่วยกิต 
 ง30228  การท่องเที่ยว   จำนวน  40  ชัว่โมง 1.0 หน่วยกิต 
 ง30229  ยุวมัคคุเทศก ์   จำนวน  40  ชัว่โมง 1.0 หน่วยกิต 
 ง30230  โครงงานการท่องเที่ยว  จำนวน  40  ชัว่โมง 1.0 หน่วยกิต 
 ง30231  การประชาสัมพันธ์  จำนวน  40  ชัว่โมง 1.0 หน่วยกิต 
 ง30232  จิตวิทยาธุรกิจ   จำนวน  40  ชัว่โมง 1.0 หน่วยกิต 
 ง30233  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  จำนวน  40  ชัว่โมง 1.0 หน่วยกิต 
  
    อุตสาหกรรม 

ง30236  เขียนแบบเทคนิค   จำนวน 120  ชั่วโมง 3.0 หน่วยกิต 
ง30237  งานฝึกฝีมือเบื้องต้น  จำนวน 120  ชั่วโมง 3.0 หน่วยกิต 
ง30238  งานวัสดุเหลือใช้    จำนวน 120  ชั่วโมง 3.0 หน่วยกิต 
ง30239  งานเช่ือมไฟฟ้า    จำนวน 120  ชั่วโมง 3.0 หน่วยกิต 
ง30240  งานไม้เฟอร์นิเจอร์   จำนวน 120  ชั่วโมง 3.0 หน่วยกิต 
ง30241  งานสิ่งประดิษฐ์จากโลหะ1  จำนวน 120  ชั่วโมง 3.0 หน่วยกิต 
ง30242   งานสิ่งประดิษฐ์จากโลหะ2  จำนวน 120  ชั่วโมง 3.0 หน่วยกิต 
ง30243  เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า  จำนวน 120  ชั่วโมง 3.0 หน่วยกิต 
ง30244  งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า   จำนวน 120  ชั่วโมง 3.0 หน่วยกิต 
ง30245  เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ จำนวน 120  ชั่วโมง 3.0 หน่วยกิต 
ง30246  งานวัดละเอียด    จำนวน 120  ชั่วโมง 3.0 หน่วยกิต 
ง30247  งานปูน     จำนวน 120  ชั่วโมง 3.0 หน่วยกิต 
ง30248  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น   จำนวน 120  ชั่วโมง 3.0 หน่วยกิต 
ง30249  งานเครื่องยนต์เบื้องต้น   จำนวน 120  ชั่วโมง 3.0 หน่วยกิต 
ง30250  งานบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก  จำนวน 120  ชั่วโมง 3.0 หน่วยกิต 
ง30251   งานบำรุงรักษารถจักรยานยนต ์ จำนวน 120  ชั่วโมง 3.0 หน่วยกิต 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา การงานอาชีพ 1 (Occupation 1) รหัสวิชา ง32101 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาความหมาย ความสำคัญ วิธีการ หลักการ ประโยชน์ของงานช่างที ่ใช้ในชีวิตประจำวัน  
วิเคราะห์ข้อมูล วางแผน ดำเนินการงานช่างอย่างเป็นกระบวนการ โดยอาศัยแหล่งวิทยากรในท้องถิ่น   
 โดยใช้ทักษะการทำงานช่าง ซ่อมแซม ดัดแปลง เก็บบำรุงรักษา เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีเครื่องหมาย  
(มอก.) เครื่องมือความปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน การอ่านแบบเบื้องต้น  
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ เทคโนโลยีในการทำงานช่างและเทคโนโลยีภายในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้
อย่างเป็นระบบ ตลอดจนการใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยยึดหลัก
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวั น มีเจตคติที่ดีต่อการ
ทำงานช่าง มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดออม มุ่งมั่น  มีจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงาน
ทั้งในฐานะผู้นำและฐานะสมาชิกของกลุ่ม ทำงานอย่างมีความสุข มีนิสัยรักการทำงานอย่างประณีต รอบคอบ 
ปลอดภัย รักความสะอาดและนำไปใช้อย่างสร้างสรรค ์
 
ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ม.4-6/ - ม.4-6/7 
 ง 2.1 ม.4-6/1 -  ม.4-6/4 
 
รวมทั้งหมด  11  ตัวชี้วัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา การงานอาชีพ 2 (Occupation 2) รหัสวิชา ง32102 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาแนวคิดในการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา ด้านทรัพยากรน้ำ  ด้านทรัพยากรดิน ด้านทรัพยากร
ป่าไม้ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทของพืช การขยายพันธุ์พืช การประมง การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร และพัฒนาการเกษตร 
 โดยใช้กระบวนการอภิปราย ลงมือปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะของกระบวนการกลุ่ม การปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อื่น การศึกษาข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ รวมทั้งมีการประเมินตนเอง เพื่อเป็นแนวทางการเข้าสู่อาชีพ 
 เพื ่อให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการทำงาน สามารถนำความรู ้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการร่วมกับสภาพความเป็นอยู่ สังคม และการประกอบ
อาชีพในท้องถิ่น มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสมและมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรที่เหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ม.4-6/ - ม.4-6/7 
 ง 2.1 ม.4-6/1 -  ม.4-6/4 
 
รวมทั้งหมด  11  ตัวชี้วัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา การงานอาชีพ 3 (Occupation 3) รหัสวิชา ง33101 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาความรู ้ท ั ่วไปเกี ่ยวกับการดำเนินการทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ คุณสมบัติที ่ด ีของ
ผู้ประกอบการ ธุรกิจออนไลน์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณ การบัญชี การทำธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) การเลือกและใช้เทคโนโลยี เพื่อการดำรงชีวิตและงานอาชีพที่มีในท้องถิ่นหนองจอก 
 โดยใช้ทักษะการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะการแก้ปัญหา
ในการทำงาน ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพจากการทำโครงงานอาชีพ 
 เพื ่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับการดำเนินการทางธุรกิจ มีทักษะการทำงานและจัดการ  
ใฝ่เรียนรู้ มีความอดทน มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีใจรักงานบริการ มีจิตสาธารณะ มีเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 
ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ม.4-6/ - ม.4-6/7 
 ง 2.1 ม.4-6/1 -  ม.4-6/4 
 
รวมทั้งหมด  11  ตัวชี้วัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา การงานอาชีพ 4 (Occupation 4) รหัสวิชา ง33102 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายและความสำคัญของบ้าน ขั้นตอนการดูแลรักษาบ้าน การจัดตกแต่งบ้าน การจัด
สวน การจัดสวนหย่อม การทำความสะอาดโรงเรียน การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน จัดมุมในห้องเรียน
เพื่อให้มีบรรยากาศเข้ากับสภาพท้องถิ่นของหนองจอก ปฏิบัติงานประดิษฐ์ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ ออกแบบ
งานประดิษฐ์ โดยคำนึงถึงคุณค่าของเอกลักษณ์ไทย และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นหนองจอก ดูแลเสื้อผ้าเครื่อง
แต่งกาย ออกแบบดัดแปลงเสื้อผ้า ซ่อมแซมเสื้อผ้า และสนับสนุนการใช้ผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของ
ท้องถิ่น ถนอมอาหาร ดัดแปลงอาหาร ไม่ให้เน่าเสีย ซึ่งทำได้หลายวิธี และคำนึงถึงการอนุรักษ์สืบสานอาหาร
พื้นบ้าน และอาหารประจำท้องถิ่นของหนองจอก 
 โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจในการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ นำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้ดี ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม อดทน  
มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และประกอบอาชีพที่สุจริต 
 
ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ม.4-6/ - ม.4-6/7 
 ง 2.1 ม.4-6/1 -  ม.4-6/4 
 
รวมทั้งหมด  11  ตัวชี้วัด 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา บริการงานจัดเลี้ยง 1 (Catering service 1) รหัสวิชา ง30201 จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาเกี่ยวกับงานเลี้ยงอาหารและมารยาทสำหรับงานเลี้ยง การช่ัง ตวง วัด ในตำราอาหาร หลักการ
ทำเครื่องดื่ม การแกะสลักตกแต่งจานอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร  ขนม ของว่างสำหรับงาน
จัดเลี้ยง  
 โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม เน้นทักษะการปฏิบัติ ทักษะการทำงาน  
การจัดการการแก้ปัญหา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ ่งกันและกัน การประยุกต์ใช้ความรู้ ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง มีความเข้าใจในการทำงานอย่างสร้างสรรค์   
 เพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะการเรียนรู้ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะ
ในการแก้ไขปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม  
และภาวะผู้นำ ทักษะทางอาชีพ ทักษะการเปลี่ยนแปลง ทักษะความยืดหยุ่นและการปรับตัว มีความซื่อสัตย์
สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน มีความเสียสละในการทำงาน มีความรับผิดชอบ  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า ประหยัด และถูกวิธี มีคุณลักษณะด้านการทำงาน  
และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา บริการงานจัดเลี้ยง 1 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมายและความสำคัญของการจดัเลี้ยงได ้
2. บอกรูปแบบของการจัดงานเลี้ยงได ้
3. สามารถปฏิบัติตนไดถู้กตองตามมารยาทในงานเลี้ยง   
4. สามารถปฏิบัติตนไดถู้กตองตามมารยาทในการรับประทานอาหาร  
5. บอกเกี่ยวกับวิธีการช่ัง ตวง วัด ในตำราอาหารได้ 
6. ปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการชั่ง ตวง วัด ได้ 
7. บอกหลักการทำเครื่องดื่มได ้
8. ปฏิบัติการทำเครื่องดื่มได ้
9. บอกวัสดุอุปกรณ์ การดูแลรักษาเครื่องมือการแกะสลักได ้
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10. สามารถแกะสลักตกแต่งจานอาหารเพ่ือให้เกิดความสวยงามได ้
11. อธิบายเกี่ยวกับสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารได ้
12. สามารถปฏิบัติตนตามหลักสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารได ้
13. สามารถปฏิบัติขนม ของว่างสำหรับงานจัดเลี้ยงได ้
 

รวมทั้งหมด  13  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา บริการงานจัดเลี้ยง 2 (Catering service 2) รหัสวิชา ง30202 จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
  ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม อนามัยอาหาร การปฏิบัติค็อกเทล
ปาร์ตี้ การพับผ้าเช็ดมือ การจัดโต๊ะอาหารแบบตะวันตกและการเสิร์ฟอาหาร มารยาทและวิธีการรับประทาน
อาหารแบบตะวันตก  การปฏิบัติอาหาร   
 โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม เน้นทักษะการปฏิบัติ ทักษะการทำงาน  
การจัดการการแก้ปัญหา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ ่งกันและกัน การประยุกต์ใช้ความรู้ ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง มีความเข้าใจในการทำงานอย่างสร้างสรรค์   
 เพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะการเรียนรู้ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะ
ในการแก้ไขปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม  
และภาวะผู้นำ ทักษะทางอาชีพ ทักษะการเปลี่ยนแปลง ทักษะความยืดหยุ่นและการปรับตัว มีความซื่อสัตย์
สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน มีความเสียสละในการทำงาน มีความรับผิดชอบ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า ประหยัด และถูกวิธี มีคุณลักษณะด้านการทำงาน 
และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา บริการงานจัดเลี้ยง 2 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมายและความสำคัญของอาหารได้ 
2. สามารถแบ่งประเภทของเครื่องดื่มได ้
3. บอกความหมายและความสำคัญของการบริการได้ 
4. สามารถแบ่งประเภทของการบริการอาหารแบบตะวันตกได้ 
5. บอกอนามัยในการเลือกซื้ออาหารได้  
6. บอกลักษณะอนามัยของผู้ประกอบอาหารได ้
7. บอกอนามัยในการประกอบอาหารได ้
8. เขียนเมนูอาหารและขั้นตอนวิธีทำค็อกเทลปาร์ต้ีได ้
9. ปฏิบัติค็อกเทลปาร์ตี้ได้ 
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10. สามารถปฏิบัติการพับผ้าเช็ดมือได ้
11. บอกความแตกต่างการจัดโต๊ะอาหาร ตามแต่ละโอกาสแบบสากล จัดโต๊ะอาหารเช้า อาหารเที่ยง 

อาหารเย็น  
12. สามารถปฏิบัติการจัดโต๊ะอาหารแบบตะวันตกได้ 
13. สามารถปฏิบัติสาธิตการเสิร์ฟอาหารได้ 
14. บอกอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารแบบตะวันตกได้ 
15. บอกมารยาทและวิธีการรับประทานอาหารแบบตะวันตกได้ 
16. ปฏิบัติสาธิตเกี่ยวกับมารยาทและวิธีการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 
17. สามารถปฏิบัติอาหารสำหรับงานจัดเลี้ยงได ้
 

รวมทั้งหมด  17  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

วิชา งานแม่บ้านโรงแรม 1 (House keeping 1) รหัสวิชา ง30203  จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของงานแม่บ้านโรงแรม โครงสร้างการบริหารงานแผนกแม่บ้านโรงแรม 
หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแม่บ้านโรงแรม ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการตกแต่งในงานแม่บ้านโรงแรม 
มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานแม่บ้านโรงแรม การประสานงานกับแผนกต่าง ๆ และความรูเ้รื่องห้องพัก  
 โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม เน้นทักษะการปฏิบัติ ทักษะการทำงาน  
การจัดการการแก้ปัญหา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ ่งกันและกัน การประยุกต์ใช้ความรู้ ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง มีความเข้าใจในการทำงานอย่างสร้างสรรค์   
 เพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะการเรียนรู้ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะ
ในการแก้ไขปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม  
และภาวะผู้นำ ทักษะทางอาชีพ ทักษะการเปลี่ยนแปลง ทักษะความยืดหยุ่นและการปรับตัว มี ความซื่อสัตย์
สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน มีความเสียสละในการทำงาน มีความรับผิดชอบ  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า ประหยัด และถูกวิธี มีคุณลักษณะด้านการทำงาน  
และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา งานแม่บ้านโรงแรม 1 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความสำคัญของงานแม่บ้านโรงแรมได ้
2. เขียนโครงสร้างการบริหารงานในแผนกแม่บ้านโรงแรมได้ 
3. อธิบายหน้าที่ต่างๆของพนักงานแต่ละระดับในงานแม่บ้านโรงแรมได้ 
4. มีความรูแ้ละสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะการตกแต่งในงานแม่บ้านโรงแรมได้ 
5. อธิบายมารยาทที่พนักงานในแผนกแม่บ้านโรงแรมต้องถือปฏิบัติได้ 
6. อธิบายวิธีการไหว้อย่างไทยที่สวยงามได้ 
7. บอกความสมัพันธ์ระหว่างแผนกแม่บ้านและงานแผนกอ่ืนๆในโรงแรมได้ 
8. บอกประเภทของห้องพักในโรงแรมได ้
9. อธิบายความแตกต่างของห้องพักในโรงแรมได้ 
10. บอกประเภทของห้องพักในโรงแรมได ้
11. อธิบายความแตกต่างของห้องพักได้ 
 
รวมทัง้หมด  11  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา งานแม่บ้านโรงแรม 2 (House keeping 2) รหัสวิชา ง30204 จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาเกี่ยวกับ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานแม่บ้านโรงแรม ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการตกแต่ง การทำ
ความสะอาดห้องพักตามมาตรฐานสากล การปูเตียงด้วยผ้าปูที่นอน 2 ผืน การปูเตียงแนวใหม่ การทำความ
สะอาดห้องน้ำ การทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ  
 โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม เน้นทักษะการปฏิบัติ ทักษะการทำงาน  
การจัดการการแก้ปัญหา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ ่งกันและกัน การประยุกต์ใช้ความรู้ ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง มีความเข้าใจในการทำงานอย่างสร้างสรรค์   
 เพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะการเรียนรู้ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะ
ในการแก้ไขปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม  
และภาวะผู้นำ ทักษะทางอาชีพ ทักษะการเปลี่ยนแปลง ทักษะความยืดหยุ่นและการปรับตัว มีความซื่อสัตย์
สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน มีความเสียสละในการทำงาน มีความรับผิดชอบ  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า ประหยัด และถูกวิธี มีคุณลักษณะด้านการทำงาน  
และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา งานแม่บ้านโรงแรม 2 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกชนิดของเครื่องมือและอปุกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดได้ 
2. อธิบายวิธีใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทำความสะอาดประเภทต่างๆได้อย่างถูกต้อง 
3. สามารถปฏิบัติการตกแต่งสถานที่ในงานแม่บ้านโรงแรมได้ 
4. บอกหลักการทำความสะอาดห้องพักได้ 
5. สามารถทำความสะอาดในส่วนห้องพักได้ตามมาตรฐานสากล  
6. บอกวิธีการปูเตียงด้วยผ้าปูที่นอน 2 ผืน 
7. บอกหลักและประโยชน์ของการปูเตียงแนวใหม่ 
8. สามารถอธิบายขั้นตอนการทำความสะอาดห้องน้ำได้ 
9. อธิบายขอบเขตพ้ืนที่ของงานทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะได้ถูกต้อง 
10. บอกหลักการทำความสะอาดพื้นสาธารณะได้ 

รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา เบเกอรี่ 1 (Bakery 1) รหัสวิชา ง30205 จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาและวิเคราะห์การทำงานตามทักษะกระบวนการทำงาน  การใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน 
ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  เกี่ยวกับการทำเบเกอรี่ ความหมายและความสำคัญของการทำเบเกอรี่   
มีความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดและลักษณะผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เครื่องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบ และลักษณะที่ดีของ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่  หลักการและเทคนิคการผลิตเบเกอรี่ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ก่อนและหลังบรรจุ 
การตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ ความหมายและความสำคัญของการทำเบเกอรี่ การเลือกวัตถุดิบและ
การเลือกเครื่องมือ อุปกรณ์  เครื่องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับชนิดของเบเกอรี่ที่ทำ ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต้อง
เรียนรู้ ทำความเข้าใจก่อนการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ คุกกี้จัดเป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ประเภทหนึ่ง มีลักษณะ  
กลมแบน ชิ้นเล็ก กรอบร่วน หวานมัน มีกลิ่นหอม พอดีคำ สามารถเก็บรักษาได้นาน มีหลากหลายรูปร่างและ
มีรสชาติที่แตกต่างกัน บรรจุภัณฑ์ เป็นสิ่งที่ใช้บรรจุหรือห่อหุ้มสินค้าหรือสิ่งของลงในภาชนะต่าง ๆ ให้มิดชิด 
เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าชำรุดเสียหายจากสภาพแวดล้อม ดังนั้นการเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับชนิด  
ขนาด และประเภทของขนมจึงมีความสำคัญ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ความยืดหยุ่นและการปรับตัว  
การริเริ่มสร้างสรรค์และลงมือปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะของกระบวนการกลุ่มเพื่อเป็นแนวทางสู่การประกอบ
อาชีพ 
 เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา เบเกอรี่ 1 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการ
ทำงาน มีความเสียสละในการทำงาน  มีความรับผิดชอบ รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม  ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างประหยัด คุ้มค่า 
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ผลการเรียนรู้ 
1. ผู้เรียนเลือกใช้วัตถุดิบในการทำเบเกอรี่ได้ถูกต้องเหมาะสม 
2. ผู้เรียนเลือกอุปกรณ์ เครื่องใช้ประเภทที่ใช้มือ เครื่องใช้ประเภทที่ใช้ไฟฟ้าและเครื่องทุ่นแรง

เหมาะสมกับงาน 
3. บอกความหมายคำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับเบเกอรี่เบื้องต้นได้ 
4. นำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงาน การทำเบเกอรี่เบ้ืองต้นได้ถูกต้อง 
5. ผู้เรียนมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

ในการปฏิบัติงาน 
6. ผู้เรียนเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับชนิด ขนาดและประเภทของขนมได้เหมาะสม 
7. ผู้เรียนจำแนกชนิดของคุกก้ี เลือกวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำคุกกี้ได้ 
8. บอกหลักและวิธีการทำคุกกี ้
 

รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา เบเกอรี่ 2 (Bakery 2) รหัสวิชา ง30206 จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาและวิเคราะห์การทำงานตามทักษะกระบวนการทำงาน  การใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน 
ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  เกี่ยวกับการทำเบเกอรี่ เค้ก พายและขนมปัง  มีความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดและ
ลักษณะผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เครื่องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบ และลักษณะที่ดีของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่  หลักการและ
เทคนิคการผลิตเบเกอรี่ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ก่อนและหลังบรรจุ การตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุ
ภัณฑ์ความหมายและความสำคัญของการทำเบเกอรี่เค้ก พายและขนมปัง  การเลือกวัตถุดิบและการเลือก
เครื่องมือ อุปกรณ์  เครื่องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับชนิดของเบเกอรี่ที่ทำ ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต้องเรียนรู้ใน
การทำเค้ก พายและขนมปัง ทำความเข้าใจก่อนการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เค้กจัดเป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ทำ
จากแป้งสาลีน้ำตาลทรายผงฟูเกลือไขมันนมไข่ไก่และกลิ่นรสเมื่อนำมาผสมกันเค้กที่มีเนื้อละเอียดรสหวานและ
มีกลิ่นหอมเค้กแบ่งตามวัตถุดิบหลักออกเป็น 3 ชนิดคือเค้กที่มีไขมันเป็นส่วนผสมหลักหรือเค้กเนย เค้กที่มีไข่
เป ็นส ่วนผสมหลักหร ือเค ้กไข ่ และเค ้กที ่ทำโดยการแยกไข ่ขาวไข ่แดงหร ือช ิฟฟ่อนเค ้กเค ้ก พาย  
เป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที ่มีลักษณะของเปลือกกรอบ ร่ วน บางชนิดมีลักษณะกรอบเป็นชั้น สีเหลืองทอง 
ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ เปลือกพาย และไส้พาย ส่วนผสมของเปลือกพาย ทำจากแป้งสาลี ไขมัน 
และของเหลว โดยใช้ของเหลวในปริมาณต่ำ แต่ใช้ไขมันในปริมาณสูง ขนมปัง เป็นผลิตภัณฑ์ขนมอบที่ได้จาก
ขบวนการหมักยีสต์กับส่วนผสมหลัก คือ แป้งสาลี เกลือ น้ำ และส่วนผสมอื่นๆนําไปหมักในอุณหภูมิที่
เหมาะสม   ผ่านเข้าสู่ขั้นตอนต่างๆ จนกระทั่งอบเสร็จจะได้ขนมปังที่มีลักษณะ ต่าง ๆ เช่น ผิวนอกกรอบ  
เนื้อนุ่ม ละเอียด มีทั้งชนิดมีไส้ และไม่มีไส้ ขนมปังแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ ขนมปังผิวแข็ง ขนมปังจืด ขนมปัง
กึ่งหวาน และ ขนมปังหวาน การทำขนมปังมีขั้นตอนที่สำคัญ คือ การผสมแป้ง การหมัก การพักแป้ง การนวด
ไล่อากาศ การทำรูปร่าง การพักแป้งก่อนอบ และการอบ 
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 โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ความยืดหยุ่นและการปรับตัว  
การริเริ่มสร้างสรรค์และลงมือปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะของกระบวนการกลุ่มเพื่อเป็นแนวทางสู่การประกอบ
อาชีพ 
 เพื่อให้เกิดนักเรียนมีมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา เบเกอรี่ 2 การทำเค้ก พายและขนมปัง มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน มีความเสียสละในการทำงาน  มีความรับผิดชอบ รู้จักการทำงาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนจำแนกชนิดของเค้ก พาย และขนมปังได ้
2. ผู้เรียนบอกวัตถุดิบ เลือกอุปกรณ์ เครื่องมือในการทำเค้ก พายและขนมปังได้ 
3. ผู้เรียนบอกเทคนิค ขั้นตอนการทำเค้ก พายและขนมปัง พร้อมสาเหตุและวิธีการแก้ไขเค้กที่ผิด

คุณลักษณะได ้
 

รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

วิชา งานบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม 1 (Food service and beverages in the hotel 1)  
รหัสวิชา ง30207 จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    จำนวน 2.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาและวิเคราะห์การทำงานตามทักษะกระบวนการทำงาน  การใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน 
ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  เกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ความหมายและความสำคัญของ
การบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม  การจัดสถานที่  หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริการ คุณสมบัติ
ของพนักงานบริการอาหารอุปกรณ์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดสถานที่ 
หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการ
อาหารและเครื ่องดื ่ม หลักการเทคนิคการจัดโต๊ะ มารยาทการรับประทานอาหาร การบริการอาหาร  
และเครื่องดื่มทุกประเภท ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรายการอาหารและเครื่องดื่ม จรรยาบรรณของพนักงาน
บริการอาหารและเครื่องด่ืม ฝึกปฏิบัติ การจัดโต๊ะอาหาร การบริการอาหารและเครื่องด่ืม  
 โดยใช้ทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
และทักษะในการแก้ไขปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงาน
เป็นทีม และภาวะผู้นำ ทักษะความยืดหยุ่นและการปรับตัว ทักษะการเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต มีคุณลักษณะด้าน
การทำงาน (การปรับตัว ความเป็นผู้นำ) 
 เพื่อให้เกิดให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน มีความเสียสละในการ
ทำงาน  มีความรับผิดชอบ   ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการ
ทำงานอย่างประหยัด  คุ้มค่า ถูกวิธี  และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา การบริการอาหารและเครื่องดื่มใน
โรงแรม 1 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานบริการ 
2. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ มารยาทของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
3. ผู้เรียนรู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
4. ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของงานบริการในแบบต่างๆ 
5. ผู้เรียนรู้จักวิธีการผสมและผสมเครื่องด่ืมในแบบต่าง ๆ ได ้
 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา งานบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม 2 (Food service and beverages in the hotel 2) 
รหัสวิชา ง30208      จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    จำนวน 2.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาและวิเคราะห์การทำงานตามทักษะกระบวนการทำงาน  การใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน 
ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  เกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม อธิบายขั้นตอนการ
ทำงาน สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดเลี้ยง หลักการ
บริการงานจัดเลี้ยง และการจัดรายการอาหารและการบริการอาหาร เป็นแนวทางการสู่อาชีพ การเลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ เกิดคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ อธิบายการทำงานสร้างผลงานอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์เกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดเลี้ยง หลักการบริการงานจัดเลี้ยง และการจัด
รายการอาหารและการบริการอาหาร เป็นแนวทางการสู่อาชีพ การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ 
เกิดคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ  
 โดยใช้ทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแก้ไขปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม 
และภาวะผู้นำ ทักษะความยืดหยุ่นและการปรับตัว ทักษะการเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต มีคุณลักษณะด้านการ
ทำงาน (การปรับตัว ความเป็นผู้นำ) 
 เพื ่อให้เกิดความรับผิดชอบ ซื ่อสัตย์สุจริต มุ ่งมั ่นในการทำงาน มีความเสียสละในการทำงาน                
มีความรับผิดชอบ   ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
อย่างประหยัด  คุ้มค่า ถูกวิธี  และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา การบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม 2 
และมีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการ
แก้ไขปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะ
ผู้นำ ทักษะความยืดหยุ่นและการปรับตัว ทักษะการเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต มีคุณลักษณะด้านการทำงาน  
(การปรับตัว ความเป็นผู้นำ) คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ (การชี้นำตนเอง) และคุณลักษณะด้านศีลธรรม  
(ความเคารพผู้อื่น ความซื่อสัตย์) 
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ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการจัดเลี้ยง 
2. ผู้เรียนสามารถจัดโต๊ะอาหาร เตรียมเครื่องใช้ในการรับประทานอาหารและการพับผ้าเช็ดมือ  

เช็ดปาก 
3. ผู ้เรียนมีความเข้าใจ การเตรียมการก่อน เปิดบริการอาหาร การจัดโต๊ะ จัดที ่นั ่งของแขก  

และเครื่องมือบนโต๊ะอาหาร 
4. ผู้เรียนมีความเข้าใจหลักบริการอาหารและเครื่องดื่มหลักการเสิร์ฟและการเก็บอุปกรณ์บนโต๊ะ

อาหาร 
5. ผู้เรียนมีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับอาหาร ประเภทและเมนูอาหารแบบต่างๆ 
6. ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและรายการอาหารตะวันตก 
 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา โครงงานแม่บ้านโรงแรม (Hotel maid project) รหัสวิชา ง30209 จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 120 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาและวิเคราะห์การทำงานตามทักษะกระบวนการทำงาน การใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน
และตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล เกี่ยวกับความรู้เรื่องงานแม่บ้านโรงแรม แนวทางการเขียน
รายงานโครงงาน 5 บท หลักการและแนวคิดของโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การพิมพ์เอกสาร
โครงงาน การผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ และจัดทำ โครงงานสื่อเพื่อการศึกษางาน “แม่บ้าน
โรงแรม”  
 โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม เน้นทักษะการปฏิบัติ ทักษะการทำงาน   
การจัดการการแก้ปัญหา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ ่งกันและกัน การประยุกต์ใช้ความรู้ ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง มีความเข้าใจในการทำงานอย่างสร้างสรรค์   
 เพื ่อให้เกิดทักษะการปฏิบัต ิงาน ทักษะการเรียนรู ้ ทักษะด้านการคิดอย่างมีว ิจารณญาณ        
และทักษะในการแก้ไขปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็น
ทีม และภาวะผู้นำ ทักษะทางอาชีพ ทักษะการเปลี่ยนแปลง ทักษะความยืดหยุ่นและการปรับตัว มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน มีความเสียสละในการทำงาน มีความรับผิดชอบ  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า ประหยัด และถูกวิธี มีคุณลักษณะด้าน
การทำงาน  และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา โครงงานแม่บ้านโรงแรม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานแม่บ้านโรงแรมได ้
2. บอกหน้าทีค่วามรับผิดชอบงานแม่บ้านโรงแรมได้ 
3. บอกขั้นตอนการเขียนรายงานโครงงาน 5 บทได้ 
4. บอกความสำคัญของโครงงานได้ 
5. สามารถแบ่งประเภทของโครงงานได้ 
6. สามารถจัดเรียงหน้าและพิมพ์เอกสารโครงงานได้ 
7. สามารถเขียนบรรณานุกรมได้อย่างถูกต้อง 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 272 

 
8. สามารถผลิตสื่อวีดีทัศน์เพือ่เป็นสื่อการเรียนรู้ได ้
9. สามารถจัดทำรูปเล่ม โครงงานสื่อเพื่อการศึกษา “งานแม่บ้านโรงแรม” ได้  
10. สามารถนำเสนอ โครงงานสื่อเพ่ือการศึกษา “งานแม่บ้านโรงแรม” ได้ 
 

รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา โครงงานอาหารและเครื่องดื่ม (Food and beverage project)       รหัสวิชา ง30210  
จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      จำนวน 3.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 120 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาและวิเคราะห์การการทำงานตามทักษะกระบวนการทำงาน การใช้กระบวนการกลุ่ม  
ในการทำงานและตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล เกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับการบริการอาหารและ
เครื ่องดื ่ม แนวทางการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท สื ่อการเร ียนรู ้สำหรับการจัดทำโครงงานได้  
การพิมพ์เอกสารโครงงาน การจัดทำรูปเล่มโครงงานอาหารและเครื่องด่ืม  
 โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม เน้นทักษะการปฏิบัติ ทักษะการทำงาน   
การจัดการการแก้ปัญหา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ ่งกันและกัน การประยุกต์ใช้ความรู้ ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง มีความเข้าใจในการทำงานอย่างสร้างสรรค์   
 เพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะการเรียนรู้ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะ
ในการแก้ไขปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และ
ภาวะผู้นำ ทักษะทางอาชีพ ทักษะการเปลี่ยนแปลง ทักษะความยืดหยุ่นและการปรับตัว มีความซื่อสัตย์สุจริต 
มุ่งมั่นในการทำงาน มีความเสียสละในการทำงาน มีความรับผิดชอบ  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า ประหยัด และถูกวิธี มีคุณลักษณะด้านการทำงาน  
และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา โครงงานอาหารและเครื่องด่ืม 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถแยกประเภทของสถานบริการอาหารและเครื่องดื่มได ้
2. บอกความสำคัญของแผนกบริการอาหารและเครื่องด่ืมได ้
3. บอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการอาหารและเครื่องด่ืมได้ 
4. เขียนอธิบายขั้นตอนการเขียนรายงานโครงงาน 5 บทได้ 
5. สามารถผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับการจัดทำโครงงานได้ 
6. สามารถจัดพิมพ์เอกสารโครงงานได้ 
7. สามารถจัดทำรูปเล่มโครงงานได้ 
8. สามารถนำเสนอโครงงานได ้
 

รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา ธุรกิจค้าปลีก 1 (Retail Business 1) รหัสวิชา ง30211 จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ และความเป็นมาของธุรกิจค้าปลีก ประเภทของ
ธุรกิจค้าปลีก โครงสร้างธุรกิจค้าปลีกลักษณะงานของธุรกิจค้าปลีกแต่ละประเภท บทบาท หน้าที่  
และความรับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน การดูแลรักษาความสะอาด สุขอนามัยและความปลอดภัย ประเภท
ของเอกสารที่ใช้ในธุรกิจค้าปลีก 
   โดยใชท้ักษะและประสบการณ์ในงานธุรกิจค้าปลีกที่ฝึกปฏิบัติ 
 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการให้บริการในร้านค้าปลีก  หลักการพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจค้าปลีก 
จำแนกประเภทและโครงสร้างธุรกิจค้าปลีก  และเขียนเอกสารที่ใช้ในธุรกิจค้าปลีก 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. รู้ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของธุรกิจค้าปลีก 

2. เข้าใจหลักการพื้นฐานของการดำเนินงานธุรกิจค้าปลีก 
3. รู้ประเภทของเอกสารที่ใช้ในธุรกิจค้าปลีกที่ฝึกปฏิบัติ 
4. เข้าใจโครงสร้างของงานและลักษณะงานของธุรกิจค้าปลีกที่ฝึกปฏิบัติ 
5. มีทักษะและประสบการณ์ในงานธุรกิจค้าปลีกที่ฝึกปฏิบัติ 
6. มีทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจค้าปลีก 

 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา ธุรกิจค้าปลีก 2 (Retail Business 2) รหัสวิชา ง30212 จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับความสำคัญของลูกค้า การบริการลูกค้า การสำรวจความต้องการ  
การกำหนดความต้องการ กระบวนการการบริการลูกค้า เทคนิคการขาย การให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ
แก่ลูกค้า เทคนิคการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 
 โดยใช้ทักษะการบริการไปใชไ้ด้อย่างเหมาะสมในสถานประกอบการที่ฝึกปฏิบัต ิ
 เพื่อให้ตระหนักถึงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้ามีกิจนิสัยที่ดีต่อการให้บริการในธุรกิจ
ค้าปลีก 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า 
2. มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการการบริการลูกค้าในธุรกิจค้าปลีกแต่ละประเภท 
3. ตระหนักถึงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า 
4. มีประสบการณ์ ทักษะในการขายและการให้บริการลูกค้า 
5. มีกิจนิสัยที่ดีต่อการให้บรกิารในธุรกิจค้าปลีก 

 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา ธุรกิจค้าปลีก 3 (Retail Business 3) รหัสวิชา ง30213 จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับความรู้ในสินค้า ประเภทของสินค้าในธุรกิจค้าปลีก การจัดการสินค้า  
การจัดหมวดหมู่สินค้า การคัดเลือกสินค้า การจัดเรียงสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย การสั่งซื้อสินค้า การตรวจรับ
สินค้า การตรวจสอบคุณภาพสินค้า การจัดเก็บสินค้าและดูแลรักษาคุณภาพสินค้าในธุรกิจค้าปลีก เทคนิคการ
สร้างเสริมทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก 
   โดยใช้เทคนิคการเสริมทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกละนำความรู้ที่ได้
จากบทเรียนไปปฏิบัติในสถานประกอบการที่ฝึก 
  เพื่อเพิ่มยอดขาย การสั่งซื้อสินค้า การตรวจรับสินค้า การตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บสินค้าและ
ดูแลรักษาคุณภาพสินค้าในธุรกิจค้าปลีก  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าประเภทสินค้าและการจัดการสินค้า 
2. เข้าใจความสำคัญเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการจัดการสินค้า 
3. พัฒนาทักษะการจัดการสินค้า 
4. สร้างเสริมกิจนิสัยให้เป็นผู้รักในอาชีพธุรกิจค้าปลีก 

 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา ธุรกิจค้าปลีก 4 (Retail Business 4) รหัสวิชา ง30214 จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดแสดงสินค้า การจัดเรียงสินค้าส่งเสริมการขาย การจัดเตรียม
สถานที่ การจัดเตรียมอุปกรณ์ การจัดเตรียมสินค้า การจัดแสดงสินค้า การจัดเรียงสินค้า การส่งเสริมการขาย
ในธุรกิจค้าปลีก เทคนิคการสร้างเสริมทักษะความชำนาญในการขายและส่งเสริมการขาย 
   โดยใช้ทักษะวิธีการจัดแสดงสินค้า การจัดเรียงสินค้าและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายใน 
ธุรกิจค้าปลีก 
 เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการขายและการส่งเสริมการขายสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดแสดง
สินค้า การจัดเรียงสินค้าและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในธุรกิจค้าปลีก 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดแสดงและการจัดเรียงสินค้า 
2. เข้าใจถึงความสำคัญของการขายและการส่งเสริมการขาย 
3. รู้วิธีการจัดแสดงสินค้าการจัดเรียงสินค้าและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในธุรกิจค้าปลีก 
4. สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดแสดงสินค้า การจัดเรียงสินค้า และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย  

ในธุรกิจค้าปลีก 
5. ตระหนักถึงความสำคัญและมีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินการธุรกิจค้าปลีก 

 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา ธุรกิจค้าปลีก 5 (Retail Business 5) รหัสวิชา ง30215 จำนวน 8 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   จำนวน 4.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 160 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสูญเสียสินค้า   ระบบการตรวจสอบสินค้า  สาเหตุการสูญเสียสินค้า  
หลักการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขการสูญเสียสินค้า  เทคนิคการสร้างเสริมทักษะ ความชำนาญเกี่ยวกับ
การป้องกันการสูญเสียสินค้า 
 โดยใช้ทักษะการปฏิบัติงานร้านค้าปลีก เกี่ยวกับการป้องกันและตรวจสอบการสูญเสีย ให้เป็นไปตาม
มาตราฐานร้านค้าปลีก 
 เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการสูญเสียสินค้ามีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงานของธุรกิจ
ค้าปลีก 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการสูญเสียสินค้าและการป้องกันการสูญเสียสินค้า 
 2. มีทักษะในการป้องกันการสูญเสียสินค้า 
 3. ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการสูญเสียสินค้า 
 4. มีทัศนคติทีด่ีต่อการดำเนินงานของธุรกิจค้าปลีก 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา ธุรกิจค้าปลีก 6 (Retail Business 6) รหัสวิชา ง30216 จำนวน 8 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 160 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาและปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับลักษณะงานในสาขาวิชาชีพในร้านสหกรณ์ของโรงเรียน สถาน
ประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยากร  ให้เกิดความชำนาญ  มีทักษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดับ
ฝีมือ โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั ้นๆ  และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
 โดยใช้ทักษะและประสบการณ์การ การทำงานที่เป็นกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
 เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏบิัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
 2. ปฏิบัติงานอาชีพในร้านสหกรณ์ของโรงเรียน สถานประกอบการอาชีพอิสระ หรือแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชำนาญ มีทักษะและประสบการณ์ นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอาชีพระดับฝีมือ 
 3. มีเจตคติที ่ดีต่อการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทำงานด้ วยความรับผิดชอบ มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น          
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา การบญัชีเบื้องตน้ 1 (Retail Business 1) รหัสวิชา ง30217 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของสินค้า การบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
สำหรับกิจการที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป การผ่าน
รายการไปบัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี  กระดาษทำการชนิด 8 ช่อง  
งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบทดลองหลังปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี 
 โดยใช้หลักการ  วิธีการ และขั้นตอนการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการ เจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจ
บริการ 
 เพื่อให้มีกิจนิสัย ความมีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ มีวินัย ตรงต่อเวลาและ มีเจตคติที่ดี ต่อวิชาชีพ
บัญชี 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความเข้าใจหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภท
ธุรกิจบริการ 
 2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องต้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว
ประเภทธุรกิจบริการ 
 3. เพื่อให้มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์  มีวินัยตรงต่อเวลาและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
บัญชี 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู ้
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 281 

 
 

คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา การบญัชีเบื้องตน้ 2 (Retail Business 2) รหัสวิชา ง30218 จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของสินค้า การบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าสำหรับ
กิจการที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการ
ไปบัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี  กระดาษทำการชนิด 8 ช่อง งบกำไร
ขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบทดลองหลังปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี 
 โดยใช้ทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องต้น หลักการบัญชีรับรองทั่วไปสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว
ประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้า 
 เพื่อให้มีกิจนิสัย ความมีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ มีวินัย ตรงต่อเวลาและ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
บัญชี 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความเข้าใจหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว 
ประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้า 
 2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องต้น ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว
ประเภทธุรกิจ ซื้อขายสินค้า 
 3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลาและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญช ี
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา การขายเบื้องต้น 1 (Basic Selling 1) รหัสวิชา ง30219 จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการขาย แนวคิดทางการขาย วิวัฒนาการการขาย หน้าที่ทางการขาย ประเภท
และลักษณะของงานขาย ความรู้เกี่ยวกับตนเอง ความรู้เกี่ยวกับกิจการ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความรู้
เกี่ยวกับลูกค้า ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน คุณสมบัติของนักขาย โอกาสและความก้าวหน้าของพนักขาย 
 โดยใช้ทักษะเกี่ยวกับความรับผิดชอบเกี่ยวกับพนักงาน ความพร้อมด้านบุคลิกภาพและการแต่งกาย
ในการให้บริการลูกค้า สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการขาย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบหน้าที่พนักงานขายแคชเชียร์ในร้านสะดวกซื้อ 
 เพื่อให้มีกิจนิสัย  ความมีระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  มีวินัย  ตรงต่อเวลาและมีเจตคติที่ดีต่ อวิชาชีพ
นักขายที่ดี 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. เข้าใจหลักการขายและความรู้พื้นฐานของงานขาย 
 2. เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักขายที่ดี 
 3. มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง และความมีมนุษยสัมพันธ ์
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา การขายเบื้องต้น 2 (Basic Selling 2) รหัสวิชา ง30220 จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการขาย การแสวงหาลูกค้า การเตรียมตัวก่อนเข้าพบ การเข้าพบ 
การเสนอขาย การตอบข้อโต้แย้ง การปิดการขาย การติดตามผลหลังการขาย การบริการก่อนและหลังการขาย 
จรรยาบรรณของนักขาย เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการขาย 
 โดยใช้มีทักษะในการปฏิบัติงานขายตามกระบวนการขายและบริการลูกค้า 
 เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ  ความอดทน  ความซื้อสัตย์ 
และจิตบริการ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. เข้าใจกระบวนการขาย และจรรยาบรรณของนักขาย 
 2. เข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับงานขาย 
 3. มีทักษะในการปฏิบัติงานขายตามกระบวนการขายและบริการลูกค้า 
 4. ม ีเจตคติและกิจนิส ัยที ่ด ีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ ความอดทน ความซื ่อสัตย์  
และจิตบริการ 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

วิชา โครงการ (Project subjects) รหัสวิชา ง30221 จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการจัดทำโครงการ การวางแผน การดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา 
การประเมินผล การจัดทำรายงานและการนำเสนอ 
 โดยปฏิบัติจัดทำโครงการสร้างและหรือพัฒนางานที่ใช้ความรู้และทักษะในระดับฝีมือสอดคล้องกับ
สาขาวิชาชีพที่ศึกษา ดำเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลา  
ที่กำหนด 
 เพื่อมีเจตคติและกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม  จริยธรรม ความคิด 
ริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทำโครงสร้างและหรือพัฒนางาน 
 2. ประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการวางแผน 
ดำเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทำรายงานและนำเสนอผลงาน  
 3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิด ริเริ่ม
สร้างสรรค์และสามารถทำงานร่วมกับผูอ้ื่น 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

วิชา ความรู้เกีย่วกับงานอาชีพ (Professional knowledge) รหัสวิชา ง30222 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพองค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ 
หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน 

 โดยปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีพบริการรวมทั้งจรรยาบรรณของพนักงานและศึกษาแนวทางการดำเนินงาน  
7ส.เพื่องานเพิ่มผลผลิต 
 เพื่อนำไปใช้ในการทำงานร้านสะดวกซื้อได้อย่างอย่างถูกต้อง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพองค์กรและการบริหารงานในองค์กรหลักการปฏิบัติตนในงาน
อาชีพหลักการบริหารงานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน 

2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตนและงานอาชีพ 
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและหลักการบริหารงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) รหสัวิชา ง30223 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพการออมและการลงทุน การเป็น
ผู้ประกอบการ การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบแผน
ธุรกิจ หลักเบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพ และเพิ่มผลผลิตในองค์กรและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในการเป็นผู้ประกอบการ 
 โดยใช้ทักษะและประสบการณ์ในการเป็นผู ้ประกอบการเบื ้องต้นและมีทัศนคติที ่ดีต่อการเป็น
ผู้ประกอบการและมีพื้นฐานในการเป็นผู้ประกอบการที่ดี 
 เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการและมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิต ด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การเป็นผู้ประกอบการ 
การวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องต้น และกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้อง 

2. สามารถจัดทำแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการ
บริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 

3. มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ 
ขยัน ประหยัดและอดทน 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (Computer and Information for Careers)  
รหัสวิชา ง30224      จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาและปฏิบัต ิเกี ่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื ่องานอาชีพ การใช้
ระบบปฏิบัติการ ( Windows, Mac, Open source OS, ฯลฯ) การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทำ
เอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตาราง ทำการเพื่อการคำนวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการนำเสนอ
ผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป อื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องาน
อาชีพและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความ
รับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ 
 โดยนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพจริงและเข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรม
สำนักงานเพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการประกอบอาชีพของแต่ละสถานประกอบการได้ 
 เพื่อให้เข้าใจหลักการและกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. เพื่อให้เข้าใจหลักการและกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ  
 2. เพื่อให้สามารถสืบค้นและสื่อสารข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมสำเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ 
 3. เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety) รหัสวิชา ง30225  
จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพมลพิษ โรคและ
อุบัติภัยที่เกิดจากการทำงานและการควบคุมป้องกัน การปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการศาสตร์การ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย เครื่องป้องกัน
อันตราย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 โดยสามาถอ่านปฏิบัติตามเครื่องหมาย สัญลักษณ์ความปลอดภัย เลือกใช้เครื่องป้องกันอันตรายตาม
สถานการณ์ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ 
 เพื ่อให้เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการเกี ่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ 
ปฏิบัติงานอาชีพ 

2. สามารถดำเนินการเบื้องต้นในการควบคุมและป้องกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการทำงาน 
3. สามารถปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4. มีจิตสำนึกและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานอาชีพหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา การโรงแรม 1 (Academic Hotel 1) รหัสวิชา ง30226 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   

ศึกษาเกี ่ยวกับความเป็นมา ความสำคัญของธุรกิจโรงแรมต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ประเภทโรงแรม การแบ่งระดับของโรงแรม 

 ปฏิบัติงานกลุ่มและฝึกทักษะการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะการแก้ปัญหาในการทำงาน ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา ความสำคัญของธุรกิจโรงแรมต่อเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ประเภทโรงแรม การแบ่งระดับของโรงแรม มีทักษะการทำงานและจัดการ ใฝ่เรียนรู้ มีความ
อดทน มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีใจรักงานบริการ มีจิตสาธารณะ มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพสุจริต 
และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพธุรกิจโรงแรมตามที่สนใจ 

2. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการบริหารงานของโรงแรม เพื่อให้กิจการประสบ
ความสำเร็จ 

3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบในอาชีพการบริการของธุรกิจโรงแรม 
4. มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพธุรกิจโรงแรม 

 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา การโรงแรม 2 (Academic Hotel 2) รหัสวิชา ง30227 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาโครงสร้างการบริหารงาน การปฏิบัติหน้าที ่ความรับผิดชอบ การแบ่งสายงานในโรงแรม 
ลักษณะพิเศษของงานโรงแรม คำศัพท์เฉพาะสำหรับงานโรงแรม 
 ปฏิบัติงานกลุ่มและฝึกทักษะการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะการแก้ปัญหาในการทำงาน ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงาน การปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ  
การบ่างสายงานในโรงแรม ลักษณะพิเศษของงานโรงแรม คำศัพท์เฉพาะสำหรับงานโรงแรม  มีทักษะ  
การทำงานและการจัดการ ใฝ่เรียนรู้ มีความอดทน มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีใจรักงานบริการ  
มีจิตสาธารณะ มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพธุรกิจโรงแรมตามที่สนใจ 

2. เลือกและใชเ้ทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการมาตรฐานการปฏิบัติตนในการทำงานบริการของ
โรงแรม เพื่อให้กิจการประสบความสำเร็จ 

3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบในอาชีพการบริการของธุรกิจโรงแรม 
4. มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพธุรกิจโรงแรม 

 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

วิชา การท่องเที่ยว (Academic tourism)  รหัสวิชา ง30228 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ความหมาย ความสำคัญและผลกระทบของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว บริษัทนำเที่ยว ตัวแทน
การท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมและที่พักอื่นๆ ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ธุรกิจภัตตาคาร
และร้านอาหาร ธุรกิจสถานบันเทิงและธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทรัพยากรการท่องเที่ยว ปัจจัยสนับสนุน
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 โดยฝึกทักษะการจัดการในการทำงาน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะความร่วมมือ ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะการแสวงหาความรู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง ทำงานกับผู้อื่น 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม มีภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ 
มีความสำนึกพลเมือง 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมาย ความสำคัญและผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม  
และการเมือง 

2. อธิบายองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
3. อธิบายธุรกิจที่พักแรม 
4. อธิบายธุรกิจนำเที่ยว  
5. อธิบายธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม  
6. อธิบายธุรกิจขนส่ง  
7. อธิบายธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่ระลึกและธุรกิจนันทนาการ  
8. อธิบายปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว 
9. มีทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อภิปราย นำเสนอ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
10. มีคุณลักษณะด้านการเรียนรู้ การทำงานและด้านศีลธรรม 

 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรยีนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา ยุวมัคคเุทศน ์(Young Tour Guide Courses) รหัสวิชา ง30229 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาความหมายและความสำคัญของมัคคุเทศก์ บทบาทและหน้าที ่ของมัคคุเทศก์ที ่ม ีต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บุคลิกลักษณะที่จำเป็นของมัคคุเทศก์ บทบาทการวางตัว การพูด และจรรยาบรรณ
ของมัคคุเทศก์  ความสามารถในการเป็นผู้นำเที่ยว ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์ 
 ฝึกทักษะกระบวนการเป็นรายบุคคลและกลุ่มทำงานร่วมกัน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการ
สื่อสาร ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การฝึกประสบการณ์  การประยุกต์ใช้พลังงาน
และทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ และเห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ 
 เพื่อให้นักเรียนเป็นคนรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่าง
พอเพียง   มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และคุณลักษณะตามศตวรรษที่ 21 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ความหมายและความสำคัญของมัคคุเทศก์ 
 2. บทบาทและคุณสมบัติและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ 
 3. บุคลิกภาพและมารยาทของมัคคุเทศก์ 
 4. การสร้างมนุษย์สัมพันธ์และศิลปะการพูด 
 5. ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์ 
 6. การปฏิบัติงานนำเที่ยว 
 7. ความรู้อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์ 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา โครงงานการท่องเที่ยว (Tourism project) รหัสวิชา ง30230 จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาความหมายและความสำคัญของโครงงาน การพิจารณาจัดทำโครงงาน ทักษะกระบวนการที่ใช้
ในการทำโครงงาน การวางแผนการทำโครงงาน การปฏิบัติงานโครงงานการเขียนรายงานโครงงานและ
นำเสนอผลงานการจัดทำโครงงาน 
 โดยฝึกทักษะการจัดการในการทำงาน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะความร่วมมื อ ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะการแสวงหาความรู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง ทำงานกับผู้อื่นได้ 
  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม มีภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ 
มีความสำนึกพลเมือง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายและความสำคัญของโครงงาน 
2. อธิบายการพิจารณาจัดทำโครงงาน 
3. อธิบายทักษะกระบวนการที่ใช้ในการทำโครงงาน 
4. อธิบายและจัดทำการวางแผนการทำโครงงาน  
5. ปฏิบัติโครงงาน เขียนรายงานโครงงานและนำเสนอผลงานการจัดทำโครงงาน 
6. มีทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อภิปราย นำเสนอ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
7. มีคุณลักษณะด้านการเรียนรู้ การทำงานและด้านศีลธรรม 

 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา การประชาสัมพันธ์ (Tourism project) รหัสวิชา ง30231 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการประชาสัมพันธ์ ความหมาย ความสำคัญ ประวัติ วิวัฒนาการประชาสัมพันธ์ 
ประชามติ กลุ่มเป้าหมาย ขั ้นตอน การสื่อสาร การเขียนข่าว การจัดประชุมแถลงข่าว การจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพประชาสัมพันธ์ 
  ฝึกทักษะการจัดการในการทำงาน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะความร่วมมือ ทักษะการสื่อสาร 
ทักษะการแสวงหาความรู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง ทำงานกับผู้อื่น 
  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม มีภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ 
มีความสำนึกพลเมือง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมาย ความสำคัญและความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ ์
2. อธิบายประวัติ วิวัฒนาการประชาสัมพันธ์ 
3. อธิบายกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนการประชาสัมพันธ ์
4. อธิบายการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ ์
5. อธิบายการจัดประชุมแถลงข่าว 
6. อธิบายการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ ์
7. อธิบายขั้นตอนการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
8. จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพประชาสัมพันธ ์
9. มีทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อภิปราย นำเสนอ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
10. มีคุณลักษณะด้านการเรียนรู้ การทำงานและด้านศีลธรรม 

 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรยีนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา จิตวิทยาธุรกิจ (Business psychology) รหัสวิชา ง30232 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาความหมาย ความสำคัญและทฤษฎีทางจิตวิทยา กฎเกณฑ์ของจิตวิทยาประยุกต์ใช้กับบุคคล
ตามสถานการณ์ต่าง ๆ  จิตวิทยาในการทำงาน ภาวะผู้นำในองค์กรธุรกิจ จิตวิทยาในการบริหารงานบุคคล
มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน การจูงใจในธุรกิจ บุคลิกภาพเชิงธุรกิจ บทบาทของจิตวิทยาที่มีผลต่อการทำงาน 
  ฝึกทักษะการจัดการในการทำงาน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะความร่วมมือ ทักษะการสื่อสาร 
ทักษะการแสวงหาความรู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง ทำงานกับผู้อื่นได ้
 ฝึกให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม มีภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ  
มีความสำนึกพลเมือง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของจิตวิทยา จิตวิทยาในการทำงาน 
2. อธิบายภาวะผู้นำในองค์กรธุรกิจ จิตวิทยาในการบริหารงานบุคคล 
3. อธิบายหลักการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร 
4. อธิบายประเภทสิ่งจูงใจในการทำงาน เทคนิคการจูงใจให้คนทำงาน 
5. อธิบายแนวคิด คุณลักษณะของบุคลิกภาพเชิงธุรกิจ 
6. มีทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อภิปราย นำเสนอ วิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
7. มีคุณลักษณะด้านการเรียนรู้ การทำงาน และด้านศีลธรรม 

 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal income tax) รหัสวิชา ง30233     จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน เงินได้พึงประเมิน
ที่ได้รับการยกเว้นภาษี การหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน เงินบริจาค การคำนวณภาษี วิธีการกรอกแบบและ
กำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีหัก ณ ที่จ่าย  
  ฝึกทักษะการจัดการในการทำงาน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะความร่วมมือ ทักษะการสื่อสาร 
ทักษะการแสวงหาความรู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง ทำงานกับผู้อื่น 
  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม มีภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ 
มีความสำนึกพลเมือง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายการปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
2. อธิบายเงินได้พึงประเมิน 8 ประเภท 
3. อธิบายเงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้นภาษี 
4. อธิบายการหักค่าใช้จ่าย  
5. อธิบายค่าลดหย่อนและเงินบริจาค 
6. คำนวณภาษ ี
7. วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีและกำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา 
8. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
9. มีทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อภิปราย นำเสนอ วิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างโดยใช้

กระบวนการกลุ่ม 
10. มีคณุลักษณะด้านการเรียนรู้ การทำงาน และด้านศีลธรรม 

 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรยีนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา เขียนแบบเทคนิค (Technical Drawing) รหัสวิชา ง30236 จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 120 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น การใช้และการบำรุงรักษา
เครื่องมือเขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรูปเรขาคณิต การกำหนด
ขนาดมิติ มาตราส่วน ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ภาพสเกตซ์ ภาพตัดและสัญลักษณ์
เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ และทักษะ
การอ่านแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณธรรม มุ่งมั่นการ
ทำงานเป็นแนวทางประกอบอาชีพสุจริต มีจิตสาธารณะ มีทักษะการดำรงชีวิตแบบพึ่งตนเองได้ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการเรียนรู ้

1. มีความรู้และเข้าใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเขียนแบบ และมีทักษะใช้เครื่องมือเขียนแบบอย่าง
ถูกต้องและระมัดระวังไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหาย  

2. มีความรู้และเข้าใจมาตร ฐานงานเขียนแบบ และมีทักษะเขียนแบบได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
การเขียนแบบ 

3. มีความรู้และเข้าใจการสร้างรูปเรขาคณิต และมีทักษะเขียนรูปทรงเรขาคณิต 
4. มีความรู้และเข้าใจภาพสามมิต ิและมีทักษะเขียนภาพสามมิต ิ
5. มีความรู้และเข้าใจภาพฉาย และมีทักษะเขียนภาพฉายมุมที่ 1 
6. มีความรู้และเข้าใจการอ่านและเขียนภาพฉายชิ้นงานทรงเหลี่ยม และมีทักษะเขียนภาพฉายชิ้นงาน

ทรงเหลี่ยมตัดตรงและตัดเฉียง 
7. มีความรู้และเข้าใจภาพฉายช่วย และมีทักษะเขียนภาพฉายช่วย 
8. มีความรู้และเข้าใจการสเกตช์ภาพ และมีทักษะเขียนแบบภาพการสเกตซ์ภาพ 
9. มีความรู้และเข้าใจภาพตัด และมีทักษะเขียนภาพตัด 
10. มีความรู้และเข้าใจการกำหนดขนาดที่ซับซ้อน และสัญลักษณ์ในการเขียนแบบ และมีทักษะเขยีน

แบบและกำหนดขนาด 
11. มีความรู้และเข้าใจแบบสั่งงาน และมีทักษะเขียนแบบสั่งงาน 

รวมทั้งหมด  11  ผลการเรยีนรู้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (Basic Skills Practice) รหัสวิชา ง30237 จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 120 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาประโยชน์งานฝึกฝีมือ หลักความปลอดภัย โครงสร้างส่วนประกอบโลหะ เลือกเครื่องมือ วัสดุ  
อุปกรณ์และเครื่องใช้ การวัดขนาด การตัด การตะไบ อ่านแบบและร่างเขียนแบบลงในชิ้นงานเจียร การลับคม
ตัด การเจาะ ประกอบชิ้นงานตามแบบ เลือกใช้เทคโนโลยีแก้ไขและปรับปรุงช้ินงาน 
 โดยใช้ทักษะ หลักความปลอดภัย โครงสร้างส่วนประกอบโลหะ เลือกเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์และ
เครื ่องใช้ การวัดขนาด การตัด การตะไบ อ่านแบบและร่างเขียนแบบลงในชิ ้นงาน เจียร การลับคมตัด  
การเจาะ ประกอบชิ้นงานตามแบบ ใช้เทคโนโลยีแก้ไขและปรับปรุงช้ินงาน คำนวณค่าใช้จ่ายในการผลิต 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงาน มีความสุข  ทำงานด้วยความประณีต
รอบคอบ ปลอดภัย มีแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต 
 

ผลการเรียนรู ้
 1.  มคีวามรู้ความเข้าใจประโยชน์และหลักการเบ้ืองต้นฝึกฝีมือ 
 2.  มคีวามรู้ความเข้าใจหลักความปลอดภัย 
 3.  มคีวามรู้ความเข้าใจและมีทักษะการเลอืกโครงสร้างส่วนประกอบโลหะ 

4.  มคีวามรู้ความเข้าใจและมีทักษะการเลอืกใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ ์
5.  มคีวามรู้ความเข้าใจและมีทักษะกระบวนการ วัด ตัด ตะไบ 
6.  มีความรู้ความเข้าใจหลักการอ่านแบบและร่างแบบลงในชิ้นงาน ลับคมตัด เจาะชิ้นงาน 
7.  มคีวามรู้ความเข้าใจและมีทักษะการใชเ้ทคโนโลยีประกอบช้ินงานตามแบบ 
8.  มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
 

รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา งานวัสดเุหลือใช้ (Waste Material) รหัสวิชา ง30238 จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 120 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาความสำคัญ ประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้ งานช่าง เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ วิเคราะห์ข้อมูล  วางแผน 
ดำเนินการงานช่างอย่างเป็นกระบวนการ ซ่อมแซม ดัดแปลง เก็บบำรุงรักษา  โดยอาศัยแหล่งวิทยากรใน
ท้องถิ่น  
 โดยใช้ทักษะการทำงานช่าง เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ วิเคราะห์ข้อมูล ซ่อมแซม ดัดแปลง เก็บบำรุงรักษา  
ปฏิบัติงาน การอ่านแบบเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีเพื ่อการออกแบบ และเทคโนโลยีภายในท้องถิ ่นมา
ประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนการใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด  
 เพื่อให้เกิดมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานช่าง มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์  อด
ออม  มุ่งมั่น  มีจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุข  มีนิสัยรักการทำงานอย่างประณีต  รอบคอบ  
ปลอดภัย รักความสะอาดและนำไปใช้อย่างสร้างสรรค์  
 

ผลการเรียนรู ้
1. บอกความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ ของการปฏิบัติงานประดิษฐเ์กี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัสดุท้องถิ่น การ

ทำดอกกุหลาบจากใบเตย การปฏิบัติงานการประดิษฐจ์ากกระดาษเหลือใช้ การปฏิบัตงิาน ผลิตภัณฑ์ของฉนั (คิดเอง) 
และการจัดนิทรรศการ การนำเสนองาน ผลิตภัณฑ์วัสดุท้องถิ่นได้ 

2. อธิบายหลักการ วธิีการ ขั้นตอน กระบวนการทำงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประดิษฐ์เกีย่วกับผลิตภัณฑ์
วัสดุท้องถิ่น การทำดอกกุหลาบจากใบเตย การปฏิบัติงานการประดิษฐ์จากกระดาษเหลือใช้ การปฏิบัตงิาน 
ผลิตภัณฑ์ของฉนั (คิดเอง) และการจดันิทรรศการ การนำเสนองาน ผลิตภัณฑ์วัสดุท้องถิ่นได ้

3. เลือกใชเ้ทคนิค กรรมวิธีการดัดแปลง ผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น หรือเหลอืใช้ ทีเ่รียนมาแล้วได้เหมาะสม 
สวยงาม 
 

รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา งานเชื่อมไฟฟ้า (Electric welding) รหัสวิชา ง30239 จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 120 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาประโยชน์งานเชื่อมไฟฟ้า หลักความปลอดภัย โครงสร้างส่วนประกอบโลหะ เลือกเครื่องมือ  
วัสดุ อุปกรณ์ เชื่อมไฟฟ้า อ่านแบบและเขียนแบบ เชื่อมตามแบบ ประกอบชิ้นงาน เลือกใช้เทคโนโลยีแก้ไข
และปรับปรุงชิ้นงาน 
 โดยใชท้ักษะ ป้องกันความปลอดภัย เลือกเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์เชื่อมไฟฟ้า อ่านแบบและเขียนแบบ 
เชื่อมตามแบบ ประกอบช้ินงาน เลือกใช้เทคโนโลยีแก้ไขและปรับปรุงชิ้นงาน 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงาน มีความสุข ทำงานด้วยความประณีต  
รอบคอบ ปลอดภัย มีแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต 
 

ผลการเรียนรู ้
 1.  มคีวามรู้ความเข้าใจประโยชน์และหลักการเบ้ืองต้นเชื่อมไฟฟ้า 
 2.  มคีวามรู้ความเข้าใจหลักความปลอดภัย 
 3.  มคีวามรู้ความเข้าใจและมีทักษะการเลอืกโครงสร้างส่วนประกอบโลหะ 

4.  มคีวามรู้ความเข้าใจและมีทักษะการเลอืกใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ ์
5.  มคีวามรู้ความเข้าใจและมีทักษะอ่านแบบและเขียนแบบ 
6.  มคีวามรู้ความเข้าใจและมีทักษะการเชื่อมตามแบบ 
7.  มคีวามรู้ความเข้าใจและมีทักษะการใชเ้ทคโนโลยีเช่ือมประกอบชิ้นงานตามแบบ 
8.  มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย 

 

รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา งานไม้เฟอร์นิเจอร์ (Wood Working Furniture) รหัสวิชา ง30240 จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 3 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 120 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธบิายรายวิชา   
 ปฏิบัติเกี่ยวกับการลับ ปรับ แต่ง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องมืองานไม้ งานวัดและร่างแบบลงบน
ชิ้นงาน ไส เจาะ เพลาะ ตัด ประกอบและตกแต่งชิ้นงาน การผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามกระบวนการผลิต 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการทำงาน การลับ ปรับ แต่ง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องมืองานไม้ 
การไส การตัด การเจาะ การเพลาะ และการประกอบช้ินงานไม้ได้ถูกต้องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณธรรม มุ่งมั่นการทำงานเป็นแนวทางประกอบอาชีพสุจริต มีจิตสาธารณะ มีทักษะการ
ดำรงชีวิตแบบพ่ึงตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้และเข้าใจการใช้เครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ และมีทักษะการวัดและร่างแบบบนช้ินงานไม้ตาม

แบบกำหนด 
2. มีความรู้และเข้าใจโต๊ะฝึกงานไม้ และมีทักษะการใช้โต๊ะฝึกงานไม้และใช้ตัวช่วยในการปฏิบัติงานไม้ 
3. มีความรู้และเข้าใจเครื่องมือตัดไม้ และมีทักษะการฉลุไม้ ตัดไม้ โกรกไม้ตามแบบได้ 
4. มีความรู้และเข้าใจเครื่องมือไสไม้ และมีทักษะการลับ ปรับ แต่งอุปกรณ์เครื่องมืองานไม้ 
5. มีความรู้และเข้าใจเครื่องมือเจาะไม้ และมีทักษะการใช้สว่านมือและสว่านข้อเสือ การเจาะไม้ด้วย

เครื่องมือเจาะไม้ตามขั้นตอน 
6. มีความรู้และเข้าใจเครื่องมือตอกและขันเกลียว และมีทักษะการตอกตะปู ถอนตะปูด้วยค้อนหงอน 

ปรับแต่งเครื่องมือด้วยค้อนไม ้
7. มีความรู้และเข้าใจเครื่องมือประกอบไม้ และมีทักษะการอัดไม้ ประกอบไม้ด้วยแม่แรงยาว ตัดหัว

ตะปู ส่งหัวตะปูด้วยคีมและเหล็กส่ง 
8. มีความรู้และเข้าใจการเข้าไม้ และมีทักษะการประกอบและการตกแต่งชิ้นงานไม้ 
9. มีความรู้ความเข้าใจงานเฟอร์นิเจอร ์และมีทักษะประกอบเฟอร์นิเจอร ์

 

รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา งานสิ่งประดิษฐ์จากโลหะ 1 (Metal Artifacts 1) รหัสวิชา ง30241 จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 3 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 120 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ หลักความปลอดภัย โครงสร้างส่วนประกอบโลหะ เครื่องมือ วัสดุ  
อุปกรณ์และเครื่องใช้จากโลหะ อ่านแบบและออกผลิตภัณฑ์ ดำเนินการผลิตภัณฑ์โลหะ อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
 โดยใช้ทักษะปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบ เลือกใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ดำเนินการ
ผลิต แก้ไขและปรับปรุง คำนวณค่าใช้จ่ายในการผลิต 
 เพื่อให้เกิดมีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงาน มีความสุข ทำงานด้วยความประณีต  
รอบคอบ ปลอดภัยและสะอาด มีแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต 
 

ผลการเรียนรู ้
 1.  มคีวามรู้ความเข้าใจประโยชน์และหลักการเบ้ืองต้นผลิตภัณฑ์โลหะ 
 2.  มคีวามรู้ความเข้าใจหลักความปลอดภัย 
 3.  มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการเลอืกโครงสร้างส่วนประกอบโลหะ 

4.  มคีวามรู้ความเข้าใจและมีทักษะการเลอืกใช้เครื่องมืองานผลิตภัณฑ์โลหะ 
5.  มคีวามรู้ความเข้าใจและมีทักษะกระบวนการผลิตอุปกรณ์จากโลหะ 
6.  มคีวามรู้ความเข้าใจหลักการเขียนแบบและออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ 
7.  มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการใชเ้ทคโนโลยีโลหะแผ่น  และเทคโนโลยีผลิต 
8.  มคีวามรู้ความเข้าใจและมีทักษะกระบวนการผลิตภัณฑ์โลหะ 
9.  มคีวามรู้ความเข้าใจและมีทักษะการแก้ไข  ปรับปรุงผลิตภัณฑ ์
10.  มีความรูค้วามเข้าใจและมีทักษะการทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย 

 

รวมทั้งหมด  10  ผลการเรยีนรู้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา งานสิ่งประดิษฐ์จากโลหะ 2 (Metal Artifacts 2) รหัสวิชา ง30242 จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 3 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 120 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ หลักความปลอดภัย โครงสร้างส่วนประกอบโลหะ เลือกเครื่องมือ  
วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องใช้ อ่านแบบและการเขียนแบบ เลือกใช้เทคโนโลยี ดำเนินการผลิตภัณฑ์โลหะ 
 โดยใช้การปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบ เลือกใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ดำเนินการ
ผลิต แก้ไขและปรับปรุง คำนวณค่าใช้จ่ายในการผลิต 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงาน มีความสุข  ทำงานด้วยความประณีต  
รอบคอบ ปลอดภัยและสะอาด มีแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต 
 

ผลการเรียนรู ้
 1.  มคีวามรู้ความเข้าใจประโยชน์และหลักการเบ้ืองต้นผลิตภัณฑ์โลหะ 
 2.  มคีวามรู้ความเข้าใจหลักความปลอดภัย 
 3.  มคีวามรู้ความเข้าใจและมีทักษะการเลอืกโครงสร้างส่วนประกอบโลหะ 

4.  มคีวามรู้ความเข้าใจและมีทักษะการเลอืกใช้เครื่องมืองานผลิตภัณฑ์โลหะ 
5.  มคีวามรู้ความเข้าใจและมีทักษะกระบวนการผลิตอุปกรณ์จากโลหะ 
6.  มคีวามรู้ความเข้าใจหลักการเขียนแบบและออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ 
7.  มคีวามรู้ความเข้าใจและมีทักษะการใชเ้ทคโนโลยีโลหะแผ่น  และเทคโนโลยีผลิต 
8.  มคีวามรู้ความเข้าใจและมีทักษะกระบวนการผลิตภัณฑ์โลหะ 
9.  มคีวามรู้ความเข้าใจและมีทักษะการแก้ไข  ปรับปรุงผลิตภัณฑ ์
10.  มีความรูค้วามเข้าใจและมีทักษะการทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
 

รวมทั้งหมด  10  ผลการเรยีนรู้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า (Instrument and Electrical Circuits)  
รหัสวิชา ง30243                                    จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 3 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 120 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องมือวัดกระแส แรงดัน ความต้านทาน กำลังไฟฟ้า 
มัลติมิเตอร์และออสซิโสสโคป กฎของโอห์ม กำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า การต่อวงจรความต้านทานแบบต่างๆ 
กฎของเคอร์ชอฟฟ์ การกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ เฟสและเฟสเซอร์ไดอะแกรม ปริมาณเชิงซ้อน วงจร R-L-C 
แบบต่างๆ เพาเวอร์แฟคเตอร์ การใช้เครื่องมือวัดชนิดต่างๆ ต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับและวัดหา
ค่าต่างๆ ของวงจร คำนวณค่าพารามิเตอร์ในวงจรไฟฟ้า  
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการใชเ้ครื่องมือวัดไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีคุณธรรม มุ่งมั่นการทำงานเป็นแนวทางประกอบอาชีพสุจริต มีจิตสาธารณะ มีทักษะการดำรงชีวิตแบบ
พึ่งตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเครื่องมือวัดไฟฟ้า และมีทักษะคำนวณหาความคลาดเคลื่อน 
2. มีความรู้ความเข้าใจมัลติมิเตอร์ และมีทักษะอ่านค่าสเกลย่านวัด ใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าต่าง  ๆ  

ทางไฟฟ้า 
3. มีความรู้ความเข้าใจเครื่องมือวัดไฟฟ้า และมีทักษะใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าวัดค่าต่างๆ ทางไฟฟ้า 
4. มีความรู้ความเข้าใจเครื ่องกำเนิดสัญญาณและออสซิโลสโคป และมีทักษะใช้ออสซิลโลสโคป  

วัดแรงดันไฟฟ้า 
5. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานวงจรไฟฟ้ากระแสตรง และมีทักษะคำนวณหาค่าต่างๆ ทางไฟฟ้า 
6. มีความรู ้ความเข้าใจกฎของโอห์ม กำลังไฟฟ้า และพลังงาน ไฟฟ้า  และมีทักษะต่อวงจร  

วัดแรงดันไฟฟ้า วัดกระแสไฟฟ้า ตามกฎของโอห์ม 
7. มีความรู้ความเข้าใจวงจรอนุกรม วงจรขนาน และวงจรผสม และมีทักษะต่อวงจรอนุกรม วงจร

ขนาน และวงจรผสม 
8. มีความรู้ความเข้าใจกฎของเคอร์ชอฟฟ์ และมีทักษะคำนวณหาค่าต่างๆ ทางไฟฟ้า ตามกฎของ

เคอร์ชอฟฟ์ 
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9. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานไฟฟ้ากระแสสลับ และมีทักษะเขียนเฟสเซอร์ไดอะแกรมจากสมการ
คลื่นไซน์ 

10. มีความรู้ความเข้าใจจำนวนเชิงซ้อน และมีทักษะคำนวณหาค่าในรูปแบบจำนวนเชิงซ้อน 
11. มีความรู้ความเข้าใจวงจร R-L-C และมีทักษะต่อวงจร R-L-C 
12. มีความรู้ความเข้าใจกำลังไฟฟ้าและเพาเวอร์แฟกเตอร์ และมีทักษะวัดกำลังไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า 

แรงดันไฟฟ้าและเพาเวอร์แฟกเตอร์ 
 

รวมทั้งหมด  12  ผลการเรยีนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา งานติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟา้ (Installation of Electrical Equipment)  
รหัสวิชา ง30244                                    จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 120 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาหน้าที่ ชนิด ประโยชน์ไฟฟ้า หลักความปลอดภัย เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ขั้นตอนการทำงาน 
หลักการวิธีการงานไฟฟ้าในอาคาร เสริมสร้างประสบการอาชีพ เตรียมเข้าสู่อาชีพ ที่จำเป็น ต่อการประกอบ
อาชีพ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 โดยใชท้ักษะการจดัการทำงานไฟฟ้าในอาคารตามขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การทำงานโดย
กระบวนการกลุ่ม วิเคราะห์แนวทาง กระบวนแก้ปัญหาการทำงาน วิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มี
แนวทางการประกอบอาชีพสุจริต 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ วิธีการ ทำงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
คุณธรรม มุ่งมั่นการทำงาน เป็นแนวทางประกอบอาชีพสุจริต มีจิตาธารณะ มีทักษะการดำรงชีวิตแบบผึ่ง
ตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู ้

1. อธิบายหลักการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า การวัดค่าไฟฟ้า คุณสมบัติของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 
คุณสมบัติของอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า คุณสมบัติของชนิดและการใชง้านของสายไฟฟ้าได้ 

2. แสดงวิธีการปฏิบัติงานทางไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยได้ 
3. สามารถใช้เครื่องมือวัดค่าไฟฟ้า อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า และสายไฟฟ้าได้

อย่างเหมาะสม 
4. อธิบายคุณสมบัติของการต่อสายไฟฟ้าแบบต่างๆ การเดินสายไฟฟ้า การติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า การ

ติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า การประเมินราคาในการติดต้ังไฟฟ้า และการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารได้ 
5. แสดงการต่อสายไฟฟ้าแบบต่างๆ เดินสายไฟฟ้า การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน

ทางไฟฟ้า การประเมินราคาในการติดตั้งไฟฟ้า และการงานติดตั้งไฟฟ้าในอาคารได้ถูกต้อง  
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา เครื่องทำความเยน็และปรับอากาศ (Refrigeration and Air Condition)  
รหัสวิชา ง30245                                จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 120 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับศัพท์เทคนิคในงานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ หลักการทำความ
เย็นและปรับอากาศ ระบบทำความเย็นแบบอัดไอและแบบดูดซึม  หลักการถ่ายโอนความร้อน อุณหภูมิ  
ความดัน กฎของบอยส์ กฎของชาร์ล งานท่อ งานบริการคอมเพรสเซอร์งานตรวจรอยรั่ว งานทำสุญญากาศ 
งานบรรจุสารทำความเย็น งานติดตั้งและบริการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการติดตั้งและบริการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับผู้อื ่นอย่างมีคุณธรรม มุ ่งมั ่นการทำงานเป็นแนวทางประกอบอาชีพสุจริต  
มีจิตสาธารณะ มีทักษะการดำรงชีวิตแบบพ่ึงตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องทำความเย็น และมีทักษะคำนวณหาค่าอุณหภูมิ ความดัน 
2. มีความรู้ความเข้าใจการปรับอากาศ และมีทักษะถอดกรองอากาศ ฝาครอบคอยล์เย็น ถาดน้ำทิ้ง 

พัดลมคอยล์เย็น 
3. มีความรู ้ความเข้าใจโครงสร้างของเครื ่องปรับ อากาศ และมีทักษะถอดประกอบฝาครอบ

เครื่องปรบัอากาศ 
4. มีความรู้ความเข้าใจอุปกรณ์ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ และมีทักษะตรวจวัดอุปกรณ์ไฟฟ้าของ

เครื่องปรับอากาศ 
5. มีความรู้ความเข้าใจวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ และมีทักษะเขียนวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ 
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6. มีความรู้ความเข้าใจสารความเย็นและน้ำมันหล่อลื่นและมีทักษะปฏิบัติการถ่ายคืนและการเติมสาร
ความเย็นและน้ำมันหล่อลื่น 

7. มีความรู้ความเข้าใจงานท่อ และมีทักษะดัดท่อแบบต่าง ๆ 
8. มีความรู้ความเข้าใจการคำนวณโหลดความร้อน และมีทักษะวัดขนาดพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของห้องที่

จะคำนวณโหลดความร้อน 
9. มีความรู ้ความเข้าใจเครื ่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์  และมีทักษะตรวจวัดอุปกรณ์ไฟฟ้า

เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร ์
10. มีความรู้ความเข้าใจการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และมีทักษะถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ 
11. มีความรู้ความเข้าใจการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ และมีทักษะซ่อมบำรุงเครื่อง ปรับอากาศ 

 

รวมทั้งหมด  11  ผลการเรยีนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา งานวัดละเอียด (Measurement) รหัสวิชา ง30246 จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 120 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเครื่องมือวัด ระบบหน่วยวัด มาตรฐานหน่วยวัด 
การแปลงหน่วยวัด การใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือตรวจสอบชนิดต่างๆ บรรทัดเหล็ก ตลับเมตร ใบวัดมุม ฉาก
ตาย ฉากผสม เกจสอบรัศมี เกจวัดเกลียว Plug gage  Ring gage  Taper Plug gage  Taper Ring gage  
Outside caliper  Inside caliper  Snap gage  Telescoping gage  Filler gage  Pin gage  Block gage 
เวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์ เวอร์เนียร์ไฮเกจ ไมโครมิเตอร์ นาฬิกาวัด จัดเก็บ บำรุงรักษาเครื่องมือวัด และเครื่องมือ
ตรวจสอบ 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการและกระบวนการ การบำรุงรักษา เครื่องมือวัด และเครื่องมือ
ตรวจสอบ และมีทักษะการปฏิบัติงาน การบำรุงรักษา ด้านเครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ อย่าง มี
ประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณธรรม มุ่งมั่นการทำงานเป็นแนวทางประกอบอาชีพสุจริต มีจิต
สาธารณะ มีทักษะการดำรงชีวิตแบบพึ่งตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดละเอียด และมีทักษะทำการแปลงหน่วยความ

ยาวระบบอังกฤษกับระบบเมตริก 
2.  มีความรู้ความเข้าใจบรรทัดเหล็ก และมีทักษะวัดขนาดช้ินงานด้วยบรรทัดเหล็กที่กำหนด 
3. มีความรู้ความเข้าใจเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ และมีทักษะวัดขนาดช้ินงานด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร ์
4. มีความรู้ความเข้าใจไมโครมิเตอร์ และมีทักษะอ่านค่าวัดจากสเกลของไมโครมิเตอร์ 
5. มีความรู้ความเข้าใจคาลิปเปอร์ และมีทักษะใช้คาลิปเปอร์ถ่ายทอดขนาด 
6. มีความรู้ความเข้าใจใบวัดมุมและบรรทัดวัดมุมสากล และมีทักษะวัดค่ามุมของช้ินงานด้วยใบวัดมุม 

ใช้บรรทัดวัดมุมสากลวัดค่ามุมของช้ินงาน 
7. มีความรู้ความเข้าใจฉากเครื่องกล และมีทักษะตรวจ สอบความถูกตอ้งของฉาก 
8. มีความรู้ความเข้าใจไดอัลเกจและคอมพาราเรเตอร์ และมีทักษะใช้ไดอัลเกจตรวจสอบชิ้นงาน ใช้

ชุดคอมพาเรเตอร์ 
9. มีความรู้ความเข้าใจเกจ และมีทักษะใช้งานเกจ 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 310 

10. มีความรู ้ความเข้าใจระดับน้ำเครื ่องกล และมีทักษะวัดและตรวจสอบผิวงานด้วยระดับน้ำ
เครื่องกลตามหลักการ 

11. มีความรู้ความเข้าใจเกจวัดความโตรูคว้าน และมีทักษะวัดและตรวจสอบชิ้นงานด้วยเกจวัดความ
โตรูคว้านและเกจวัดรูในตามหลักการ 

12. มีความรู้ความเข้าใจการสอบเทียบ และมีทักษะทำการสอบเทียบเวอร์เนียร์คาลิปเปอร ์
 

รวมทั้งหมด  12  ผลการเรยีนรู้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา งานปนู (Masonry Working) รหัสวิชา ง30247 จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 120 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาหน้าที่ ชนิด ประโยชน์งานปูน หลักความปลอดภัย เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ขั้นตอนการทำงาน 
หลักการวิธีการงานปูน ส่วนประกอบ การผสม การก่อตามแบบ การฉาบ การเสริมสร้างประสบการอาชีพ 
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 โดยใช้ทักษะการจัดการทำงานปูนในอาคารตามขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การทำงานโดย
กระบวนการกลุ่ม การผสม การก่อตามแบบ การฉาบ วิเคราะห์แนวทาง กระบวนแก้ปัญหาการทำงาน วิธีการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการประกอบอาชีพสุจริต 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ วิธีการ ทำงานปูนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับผู้อื ่นอย่างมี
คุณธรรม มุ่งมั่นการทำงาน เป็นแนวทางประกอบอาชีพสุจริต มีจิตาธารณะ มีทักษะการดำรงชีวิตแบบผึ่ง
ตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู ้

1.  มคีวามรู้ความเข้าใจความหมาย  ความสำคัญ  หน้าที ่ ชนิด  และประโยชน์ของปูน 
2.  มคีวามรู้ความเข้าใจและมีทักษะการทำงานอย่างปลอดภัย 
3.  มคีวามรู้ความเข้าใจและมีทักษะการเลอืกใช้เครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ์ที่เหมาะสม 
4.  มคีวามรู้ความเข้าใจประวัติปูน 
5.  มคีวามรู้ความเข้าใจและมีทักษะเลือกประเภทปูน 
6.  มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะประสมปูน 
7.  มคีวามรู้ความเข้าใจและมีทักษะการเทปูน  
8.  มคีวามรู้ความเข้าใจและมีทักษะการฉาบปูน 
9.  มคีวามรู้ความเข้าใจและมีทักษะการแก้ไข การเทและฉาบปูน 
10.  มีความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

รวมทั้งหมด  10  ผลการเรยีนรู้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา งานเครื่องมือกลเบื้องตน้ (Basic Machine Tools) รหัสวิชา ง30248 จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 120 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเครื่องมือกล ชนิด ส่วนประกอบ
การทำงาน การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือกลเบื้องต้น การคำนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด 
อัตราการป้อน ปฏิบัติงานกลึงปาดหน้า กลึงปอก เจาะรู และรีมเมอร์ งานลับคมตัดมีดกลึงปาดหน้ามีดกลึง
ปอก ดอกสว่าน 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการทำงาน การบำรุงรักษา การปรับตั้ง การใช้งานเครื่องมือกล
พื้นฐานตามคู่มือ และมีทักษะการตัด เจาะ กลึง ด้วยเครื่องมือกลเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีคุณธรรม มุ่งมั่นการทำงานเป็นแนวทางประกอบอาชีพสุจริต มีจิตสาธารณะ มีทักษะการดำรงชีวิต
แบบพึ่งตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และมีทักษะปฏิบัติงานตามกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด  

2. มีความรู้ความเข้าใจเครื่องเลื่อยกลและงานเลื่อย และมีทักษะปฏิบัติงานบนเครื่องเลื่อยกลตาม
แบบกำหนด 

3. มีความรู้ความเข้าใจเครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด และมีทักษะปฏิบัติงานบนเครื่อง
เจียระไนลับคมตัดตามแบบกำหนด 

4. มีความรู้ความเข้าใจเครื่องกลึงและงานกลึง และมีทักษะปฏิบัติงานบนเครื่องกลึงตามแบบกำหนด 
5. มีความรู้ความเข้าใจเครื่องเจาะและงานเจาะ และมีทักษะปฏิบัติงานบนเครื่องเจาะตามแบบที่

กำหนด 
 

รวมทั้งหมด  10  ผลการเรยีนรู้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา งานเครื่องยนต์เบื้องต้น (Basic Engine Job) รหัสวิชา ง30249 จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 3 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 120 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ช่างยนต์ หลักการ
ทำงานการถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบหล่อลื่น ระบบ
ระบายความร้อน ระบบไอเสีย การสตาร์ทเครื่องยนต์ การปรับแต่งและการบำรุงรักษาเครื่องยนต ์
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องยนต์ และมีทักษะถอด ประกอบ 
ตรวจสภาพชิ้นส่วนปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื ่องยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับผู้อื ่นอย่างมี
คุณธรรม มุ่งมั่นการทำงานเป็นแนวทางประกอบอาชีพสุจริต มีจิตสาธารณะ มีทักษะการดำรงชีวิตแบบ
พึ่งตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างของเครื่องยนต ์และมีทักษะจำแนกประเภทของช้ินส่วนเครื่องยนต์ 
2. มีความรู้ความเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องยนต ์
3. มีความรู้ความเข้าใจระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ 
4. มีความรู้ความเข้าใจระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ และมีทักษะเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นให้เหมาะสมกับ

เครื่องยนต ์
5. มีความรู้ความเข้าใจระบบระบายความร้อน 
6. มีความรู้ความเข้าใจระบบไอดีและไอเสียเครื่องยนต ์
7. มีความรู้ความเข้าใจระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ 
8. มีความรู้ความเข้าใจการติดเครื่องยนต์และปรับแต่ง และมีทักษะปรับแต่งเครื่องยนต ์
9. มีความรู้ความเข้าใจการบำรุงรักษาเครื ่องยนต์ และมีทักษะการบำรุงรักษาระบบต่าง ๆของ

เครื่องยนต ์
 

รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา งานบำรงุรักษาเครื่องยนต์เล็ก (Small Engines Management)  
รหัสวิชา ง30250                                    จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 3 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 120 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาความสำคัญ ประโยชน์ วิธีการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ หลักความ
ปลอดภัย  ผลิตภัณฑ์ทางเคมี บำรุงรักษาภายใน ภายนอกประจำวัน และตามระยะเวลา ใช้พลังงานทรัพยากร
ในการทำงานอย่างคุ้มค่า ยั่งยืน อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 โดยใช้ทักษะการทำงาน กระบวนการแก้ไขปัญหา บำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
หลักความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ทางเคมี บำรุงรักษาภายใน ภายนอกประจำวันและตามระยะเวลา มีความคิด
สร้างสรรค์  การแก้ปัญหา สนองความต้องการในงาน 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการบำรุงเครื่องยนต์เล็ก มีคุณธรรม ลักษณะนิสัยการทำงาน  
ทำงานด้วยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย สะอาด มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจความสำคญั ประโยชน์การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก 
2. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการเลือกเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ บำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก 
3. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการป้องกันความปลอดภัย 
4. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการใช้ผลิตภัณฑ์ทางเคมี 
5. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ 
6. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ประจำวัน 
7. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ตามระยะเวลา 
8. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการแก้ปัญหาเครื่องยนต์ 
9. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการคำนวณค่าใช้จ่าย 
10. มีความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

รวมทั้งหมด  10  ผลการเรยีนรู้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
วิชา งานบำรงุรักษารถจักรยานยนต ์(Motorcycle Maintenance)  
รหัสวิชา ง30251                                    จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 120 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาหน้าที่ ชนิด ประโยชน์วิธีการทำงานโครงสร้างชิ้นส่วน เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ หลักความ
ปลอดภัย หลักการทำงานเครื่องยนต์ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบายความร้อน ระบบหล่อลื่น  
ระบบรองรับน้ำหนัก  ล้อและยาง  อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 โดยใช้ทักษะการจัดการทำงาน กระบวนแก้ปัญหาโครงสร้างชิ้นส่วน เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ หลัก
ความปลอดภัย หลักการทำงานเครื่องยนต์ ระบบน้ำมันเช้ือเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบายความร้อน ระบบหล่อ
ลื่น  ระบบรองรับน้ำหนัก ล้อและยาง สร้างและพัฒนา 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะกระบวนแก้ปัญหา ในการแสวงหาความรู้ในการดำรงชีวิต
ประจำวัน  มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ  มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างของเครื่องยนต ์และมีทักษะจำแนกประเภทของช้ินส่วนเครื่องยนต์ 
2. มีความรู้ความเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องยนต ์
3. มีความรู้ความเข้าใจระบบน้ำมันเช้ือเพลิงเครื่องยนต ์
4. มีความรู้ความเข้าใจระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ และมีทักษะเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นให้เหมาะสมกับ

เครื่องยนต ์
5. มีความรู้ความเข้าใจระบบระบายความร้อน 
6. มีความรู้ความเข้าใจระบบไอดีและไอเสียเครื่องยนต ์
7. มีความรู้ความเข้าใจระบบไฟฟ้าเครื่องยนต ์
8. มีความรู้ความเข้าใจการติดเครื่องยนต์และปรับแต่ง และมีทักษะปรับแต่งเครื่องยนต ์
9. มีความรู้ความเข้าใจการบำรุงรักษาเครื ่องยนต์  และมีทักษะการบำรุงรักษาระบบต่าง ๆของ

เครื่องยนต ์
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู ้
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คำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
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โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
เวลาเรียน
รายภาค 

ม.4 อ31101 E31101 ภาษาอังกฤษ 1 English 1 1.0 40 ชั่วโมง 
อ31102 E31102 ภาษาอังกฤษ 2 English 2 1.0 40 ชั่วโมง 

ม.5 อ32101 E32101 ภาษาอังกฤษ 3 English 3 1.0 40 ชั่วโมง 

อ32102 E32102 ภาษาอังกฤษ 4 English 4 1.0 40 ชั่วโมง 
ม.6 อ33101 E33101 ภาษาอังกฤษ 5 English 5 1.0 40 ชั่วโมง 

อ33102 E33102 ภาษาอังกฤษ 6 English 6 1.0 40 ชั่วโมง 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกติ เวลาเรียน
รายภาค 

ม.4 อ30201 E30201 ภาษาอังกฤษฟัง พูด 1 English Listening 
and Speaking 1 

1.0 40 ชั่วโมง 

อ30202 E30202 ภาษาอังกฤษฟัง พูด 2 English Listening 
and Speaking 2 

1.0 40 ชั่วโมง 

อ30207 E30207 ภาษาอังกฤษ 
อ่าน เขียน 1 

English Reading 
and Writing 1 

1.0 40 ชั่วโมง 

อ30208 E30208 ภาษาอังกฤษ 
อ่าน เขียน 2 

English Reading 
and Writing 2 

1.0 40 ชั่วโมง 

อ30213 E30213 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 English for General 
Knowledge 1 

1.0 40 ชั่วโมง 

อ30214 E30214 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 English for General 
Knowledge 2 

1.0 40 ชั่วโมง 

อ30215 E30215 ภาษาอังกฤษ 
เพื่อธุรกิจ 1 

English for Business 1 1.0 40 ชั่วโมง 

อ30216 E30216 ภาษาอังกฤษเพือ่ธุรกิจ 2 English for Business 2 1.0 40 ชั่วโมง 
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ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกติ เวลาเรียน
รายภาค 

อ30225 E30225 ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร 1 

English for 
Communication 1 

0.5 20 ชั่วโมง 

อ30226 E30226 ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร 2 

English for 
Communication 2 

0.5 20 ชั่วโมง 

ม.5 อ30203 E30203 ภาษาอังกฤษฟัง พูด 3 English Listening 
and Speaking 3 

1.0 40 ชั่วโมง 

อ30204 E30204 ภาษาอังกฤษฟัง พูด 4 English Listening 
and Speaking 4 

1.0 40 ชั่วโมง 

อ30209 E30209 ภาษาอังกฤษ 
อ่าน เขียน 3 

English Reading 
and Writing 3 

1.0 40 ชั่วโมง 

อ30210 E30210 ภาษาอังกฤษ 
อ่าน เขียน 4 

English Reading 
and Writing 4 

1.0 40 ชั่วโมง 

อ30217 E30217 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 English Project 1 1.0 40 ชั่วโมง 
อ30218 E30218 ภาษาอังกฤษโครงงาน 2 English Project 2 1.0 40 ชั่วโมง 
อ30219 E30219 ภาษาอังกฤษ 

เพื่อการโรงแรม 1 
English for Hotel 1 1.0 40 ชั่วโมง 

อ30220 E30220 ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการโรงแรม 2 

English for Hotel 2 1.0 40 ชั่วโมง 

อ30227 E30227 ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร 3 

English for 
Communication 3 

0.5 40 ชั่วโมง 

อ30228 E30228 ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร 4 

English for 
Communication 4 

0.5 20 ชั่วโมง 

ม.6 อ30205 E30205 ภาษาอังกฤษฟัง พูด 5 English Listening 
and Speaking 5 

1.0 40 ชั่วโมง 

อ30206 E30206 ภาษาอังกฤษฟัง พูด 6 English Listening 
and Speaking 6 

1.0 40 ชั่วโมง 

อ30211 E30211 ภาษาอังกฤษ 
อ่าน เขียน 5 

English Reading 
and Writing 5 

1.0 40 ชั่วโมง 

อ30212 E30212 ภาษาอังกฤษ 
อ่าน เขียน 6 

English Reading 
and Writing 6 

1.0 40 ชั่วโมง 
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ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกติ เวลาเรียน
รายภาค 

อ30221 E30221 ภาษาอังกฤษ 
อ่านคิดวิเคราะห์ 1 

English for Critical 
Thinking 1 

1.0 40 ชั่วโมง 

อ30222 E30222 ภาษาอังกฤษ 
อ่านคิดวิเคราะห์ 2 

English for Critical 
Thinking 2 

1.0 40 ชั่วโมง 

อ30223 E30223 ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การโรงแรมและ 
สายการบิน 1 

English for Hotel 
and Airline 1 

1.0 40 ชั่วโมง 

อ30224 E30224 ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การโรงแรมและ 
สายการบิน 2 

English for Hotel 
and Airline 2 

1.0 40 ชั่วโมง 

อ30229 E30229 ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสาร 5 

English for 
Communication 5 

0.5 20 ชั่วโมง 

อ30230 E30230 ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสาร 6 

English for 
Communication 6 

0.5 20 ชั่วโมง 

 

กลุ่มวิชาภาษาจีน 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกติ 
เวลาเรียน
รายภาค 

ม. 4 จ30225 CH30225 ภาษาจีนระดับพื้นฐาน 1 Basic Chinese 1 2.0 80 ชั่วโมง 

จ30226 CH30226 ภาษาจีนระดับพื้นฐาน 2 Basic Chinese 2 2.0 80 ชั่วโมง 

จ30237 CH30237 HSK ระดับพื้นฐาน 1 HSK Basic 1 2.0 80 ชั่วโมง 

จ30238 CH30238 HSK ระดับพื้นฐาน 2 HSK Basic 2 2.0 80 ชั่วโมง 

จ30243 CH30243 ภาษาจีนเพ่ือ 
การสื่อสาร 

Chinese for 
Communication 

1.0 40 ชั่วโมง 

จ30244 CH30244 ศิลปวัฒนธรรมจีน Art and cultural  
Chinese 

1.0 40 ชั่วโมง 

ม. 5 จ30227 CH30227 ภาษาจีนระดับต้น 1 Elementary 
Chinese 1 

2.0 80 ชั่วโมง 

จ30228 CH30228 ภาษาจีนระดับตน้ 2 Elementary 
Chinese 2 

2.0 80 ชั่วโมง 
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ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกติ 
เวลาเรียน
รายภาค 

จ30239 CH30239 HSK ระดับ 1 HSK Elementary 1 2.0 80 ชั่วโมง 

จ30240 CH30240 HSK ระดับ 2 HSK Elementary 2 2.0 80 ชั่วโมง 
จ30245 CH30245 ภาษาจีน 

ในชีวิตประจำวัน 
Chinese in  
Daily Life 

1.0 40 ชั่วโมง 

จ30246 CH30246 การพูดภาษาจีน 
ในชุมชน 

Chinese Public 
Speaking 

1.0 40 ชั่วโมง 

ม.6 จ30229 CH30229 ภาษาจีนระดับกลาง 1 Intermediate 
Chinese 1 

2.0 80 ชั่วโมง 

จ30230 CH30230 ภาษาจีนระดับกลาง 2 Intermediate 
Chinese 2 

2.0 80 ชั่วโมง 

จ30241 CH30241 HSK ระดับ 3 HSK Elementary 3 2.0 80 ชั่วโมง 
จ30242 CH30242 HSK ระดับ 4 HSK Elementary 4 2.0 80 ชั่วโมง 
จ30247 CH30247 สนทนาภาษาจีน 

เพื่องานอาชีพ 
Chinese  

Conversation                        
for Careers work 

1.0 40 ชั่วโมง 

จ30248 CH30248 สนทนาภาษาจีน 
เชิงธุรกิจ 

Chinese  
Conversation                         
for Business 

1.0 40 ชั่วโมง 

 
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
เวลาเรียน
รายภาค 

ม.4 ญ30201 JA30201 ภาษาญี่ปุ่น 1 Japanese 1 2.0 80 ชั่วโมง 
ญ30202 JA30202 ภาษาญี่ปุ่น 2 Japanese 2 2.0 80 ชั่วโมง 
ญ30207 JA30207 ภาษาญี่ปุ่น 

เพื่อการสื่อสาร 1 
Japanese for 

Communication 1 
1.0 40 ชั่วโมง 

ญ30208 JA30208 ภาษาญี่ปุ่น 
เพื่อการสื่อสาร 2 

Japanese for 
Communication 2 

1.0 40 ชั่วโมง 

ญ30213 JA30213 ศิลปะและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น 1 

Japan Culture and 
Tradition 1 

1.0 40 ชั่วโมง 
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ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
เวลาเรียน
รายภาค 

ญ30214 JA30214 ศิลปะและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น 2 

Japan Culture and 
Tradition 2 

1.0 40 ชั่วโมง 

ม.5 ญ30203 JA30203 ภาษาญี่ปุ่น 3 Japanese 3 2.0 80 ชั่วโมง 
ญ30204 JA30204 ภาษาญี่ปุ่น 4 Japanese 4 2.0 80 ชั่วโมง 
ญ30209 JA30209 ภาษาญี่ปุ่น 

เพื่อการสื่อสาร 3 
Japanese for 

Communication 3 
1.0 40 ชั่วโมง 

ญ30210 JA30210 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการ
สื่อสาร  4 

Japanese for 
Communication 4 

1.0 40 ชั่วโมง 

ญ30215 JA30215 ศิลปะและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น 3 

Japan Culture and 
Tradition 3 

1.0 40 ชั่วโมง 

ญ30216 JA30216 ศิลปะและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น 4 

Japan Culture and 
Tradition 4 

1.0 40 ชั่วโมง 

ม.6 ญ30205 JA30205 ภาษาญี่ปุ่น 5 Japanese 5 2.0 80 ชั่วโมง 
ญ30206 JA30206 ภาษาญี่ปุ่น 6 Japanese 6 2.0 80 ชั่วโมง 
ญ30211 JA30211 ภาษาญี่ปุ่น 

เพื่อการสื่อสาร 5 
Japanese for 

Communication 5 
1.0 40 ชั่วโมง 

ญ30212 JA30212 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการ
สื่อสาร 6 

Japanese for 
Communication 6 

1.0 40 ชั่วโมง 

ญ30217 JA30217 ศิลปะและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น 5 

Japan Culture and 
Tradition 5 

1.0 40 ชั่วโมง 

ญ30218 JA30218 ศิลปะและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น 6 

Japan Culture and 
Tradition 6 

1.0 40 ชั่วโมง 
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รายวชิาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

รายวิชาพื้นฐาน 

 อ31101    ภาษาอังกฤษ 1   จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 อ31102    ภาษาอังกฤษ 2   จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 อ32101    ภาษาอังกฤษ 3    จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 อ32102    ภาษาอังกฤษ 4   จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

อ33101    ภาษาอังกฤษ 5   จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 อ33102    ภาษาอังกฤษ 6   จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
อ30201  ภาษาอังกฤษฟัง พูด 1  จำนวน  40  ชัว่โมง        1.0      หน่วยกติ 
อ30202  ภาษาอังกฤษฟัง พูด 2  จำนวน  40  ชัว่โมง        1.0      หน่วยกติ 
อ30203   ภาษาอังกฤษฟัง พูด 3   จำนวน  40  ชัว่โมง        1.0      หน่วยกติ 
อ30204   ภาษาอังกฤษฟังพูด 4  จำนวน  40  ชัว่โมง        1.0      หน่วยกติ 
อ30205  ภาษาอังกฤษฟังพูด 5                จำนวน  40  ชั่วโมง        1.0      หน่วยกิต 
อ30206  ภาษาอังกฤษฟังพูด 6                จำนวน  40  ชั่วโมง        1.0      หน่วยกิต 
อ30207  ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 1  จำนวน  40  ชัว่โมง 1.0  หน่วยกิต 
อ30208  ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 2  จำนวน  40  ชัว่โมง 1.0  หน่วยกิต 
อ30209  ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 3  จำนวน  40  ชัว่โมง        1.0      หน่วยกติ 
อ30210  ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 4  จำนวน  40  ชัว่โมง        1.0      หน่วยกติ 
อ30211  ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 5  จำนวน  40  ชัว่โมง        1.0      หน่วยกติ 
อ30212  ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 6  จำนวน  40  ชัว่โมง        1.0      หน่วยกติ 
อ30213  ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1  จำนวน  40  ชัว่โมง        1.0      หน่วยกติ 
อ30214  ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2  จำนวน  40  ชัว่โมง        1.0      หน่วยกติ 
อ30215  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 1  จำนวน  40  ชัว่โมง 1.0  หน่วยกิต 
อ30216  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 2  จำนวน  40  ชัว่โมง 1.0  หน่วยกิต 
อ30217   ภาษาอังกฤษโครงงาน 1             จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
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อ30218   ภาษาอังกฤษโครงงาน 2             จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
อ30219   ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 จำนวน  40  ชัว่โมง        1.0      หน่วยกติ 
อ30220  ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2 จำนวน  40  ชัว่โมง        1.0      หน่วยกติ 
อ30221  ภาษาอังกฤษอ่านคิดวิเคราะห์  1 จำนวน  40  ชัว่โมง        1.0      หน่วยกติ 
อ30222  ภาษาอังกฤษอ่านคิดวิเคราะห์  2 จำนวน  40  ชัว่โมง        1.0      หน่วยกติ 
อ30223  ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและ  จำนวน  40  ชั่วโมง        1.0      หน่วยกิต 

   สายการบิน 1 
อ30224  ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและ  จำนวน  40  ชั่วโมง        1.0      หน่วยกิต 

   สายการบิน 2 
อ30225  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 จำนวน  20  ชัว่โมง 0.5  หน่วยกิต 
อ30226  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 จำนวน  20  ชัว่โมง 0.5  หน่วยกิต 
อ30227  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 จำนวน  20  ชัว่โมง 0.5  หน่วยกิต 
อ30228  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 จำนวน  20  ชัว่โมง 0.5  หน่วยกิต 
อ30229           ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5     จำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
อ30230           ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6     จำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มวิชาภาษาจีน 
จ30201  ภาษาจีนระดับพื้นฐาน 1  จำนวน 80  ชั่วโมง 2 หน่วยกิต                                 

 จ30202  ภาษาจีนระดับพื้นฐาน 2  จำนวน 80  ชั่วโมง 2 หน่วยกิต                     
 จ30203  ภาษาจีนระดับต้น 1  จำนวน 80  ชั่วโมง 2 หน่วยกิต 
 จ30204  ภาษาจีนระดับต้น 2  จำนวน 80  ชั่วโมง 2 หน่วยกิต 
 จ30205  ภาษาจีนระดับกลาง 1  จำนวน 80  ชั่วโมง 2 หน่วยกิต                       
 จ30206   ภาษาจีนระดับกลาง 2  จำนวน 80  ชั่วโมง 2 หน่วยกิต 
 จ30207  HSK ระดับพื้นฐาน 1  จำนวน 80  ชั่วโมง 2 หน่วยกิต 
 จ30208  HSK ระดับพื้นฐาน 2  จำนวน 80  ชั่วโมง 2 หน่วยกิต 
 จ30209  HSK ระดับ 1          จำนวน 80  ชั่วโมง 2 หน่วยกิต 
 จ30210  HSK ระดับ 2   จำนวน 80  ชั่วโมง 2 หน่วยกิต                      
 จ30211  HSK ระดับ 3          จำนวน 80  ชั่วโมง 2 หน่วยกิต                                              
 จ30212  HSK ระดับ 4   จำนวน 80  ชั่วโมง 2 หน่วยกิต 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 324 

 จ30213  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   จำนวน 40  ชั่วโมง 1 หน่วยกิต 
 จ30214  ศิลปวัฒนธรรมจีน   จำนวน 40  ชั่วโมง 1 หน่วยกิต                         
 จ30215  ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน  จำนวน 40  ชั่วโมง 1 หน่วยกิต 
 จ30216  การพูดภาษาจีนในชุมชน   จำนวน 40  ชั่วโมง 1 หน่วยกิต                          
 จ30217  สนทนาภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ จำนวน 40  ชั่วโมง 1 หน่วยกิต 
 จ30218  สนทนาภาษาจีนเชิงธุรกิจ  จำนวน 40  ชั่วโมง 1 หน่วยกิต 
 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 
 ญ30201  ภาษาญี่ปุ่น 1   จำนวน  4  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
 ญ30202  ภาษาญี่ปุ่น 2   จำนวน  4  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
 ญ30203  ภาษาญี่ปุ่น 3   จำนวน  4  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต  
 ญ30204  ภาษาญี่ปุ่น 4   จำนวน  4  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
 ญ30205  ภาษาญี่ปุ่น 5   จำนวน  4  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 

 ญ30206  ภาษาญี่ปุ่น 6   จำนวน  4  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 

 ญ30207  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร  1 จำนวน  2  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
 ญ30208  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร  2 จำนวน  2  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
 ญ30209  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร  3 จำนวน  2  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 

 ญ30210  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร  4 จำนวน  2  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 

 ญ30211  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร  5 จำนวน  2  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 

 ญ30212  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร  6 จำนวน  2  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 

 ญ30213 ศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1 จำนวน  2  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 

 ญ30214 ศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2 จำนวน  2  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 

 ญ30215 ศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3 จำนวน  2  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 

 ญ30216 ศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 4 จำนวน  2  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 

 ญ30217 ศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 5 จำนวน  2  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 

 ญ30218 ศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 6 จำนวน  2  ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

วิชา ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)   รหัสวิชา อ31101                  จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธบิายรายวิชา  
 ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นในการใช้
ภาษาอังกฤษทั ้ง 4 ทักษะ และการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื ่อง Tense Active Passive Question Tag  
และการใช้ภาในการเชิญชวน โฆษณา เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของหนองจอก ให้ถูกต้องตามสถานการณ์ 
 โดยใช้กระบวนการ Active Learning ทำให้ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและ
นานกว่ากระบวนการเรียนรู้ Passive Learning เพราะกระบวนการเรียนรู้ Active Learning สอดคล้องกับการ
ทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจำ โดยสามารถเก็บและจำสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์กับ
เพื ่อน ผู ้สอน สิ ่งแวดล้อม การเรียนรู ้ได้ผ่านการปฏิบัติจริง จะสามารถเก็บจำในระบบความจำระยะยาว  
(Long Term Memory) ทำให้ผลการเรียนรู้ ยังคงอยู่ได้ในปริมาณที่มากกว่าระยะยาวกว่า 
 เพื่อให้เกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ สร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และร่วมมือกันมากกว่า
การแข่งขัน ได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทํางาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล, ข่าวสาร, สารสนเทศ, และหลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอดความคิดรวบยอด 
 

ตัวชี้วัด 
ต.1.1 ม.4-6/1 – ม.4-6/4 
ต.1.2 ม.4-6/1 – ม.4-6/5 
ต.1.3 ม.4-6/1 – ม 4-6/3  
ต.2.1 ม.4-6/1 – 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 
 

รวมทั้งหมด  21  ตัวชี้วัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

วิชา ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)   รหัสวิชา อ31102 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธบิายรายวิชา  
 ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นในการใช้
ภาษาอังกฤษทั ้ง 4 ทักษะ และการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื ่อง Tense Active Passive Question Tag  
และการใช้ภาในการเชิญชวน โฆษณา เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของหนองจอก ให้ถูกต้องตามสถานการณ์ 
 โดยใช้กระบวนการ Active Learning ทำให้ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและ
นานกว่ากระบวนการเรียนรู้ Passive Learning เพราะกระบวนการเรียนรู้ Active Learning สอดคล้องกับการ
ทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจำ โดยสามารถเก็บและจำสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์  
กับเพื่อน ผู้สอน สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ได้ผ่านการปฏิบัติจริง จะสามารถเก็บจำในระบบความจำระยะยาว  
(Long Term Memory) ทำให้ผลการเรียนรู้ ยังคงอยู่ได้ในปริมาณที่มากกว่า ระยะยาวกว่า 
 เพื่อให้เกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ สร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และร่วมมือกันมากกว่า
การแข่งขัน ได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทํางาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล, ข่าวสาร, สารสนเทศ, และหลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอดความคิดรวบยอด 
ตัวชี้วัด 

ต.1.1 ม.4-6/1 – ม.4-6/4 
ต.1.2 ม.4-6/1 – ม.4-6/5 
ต.1.3 ม.4-6/1 – ม 4-6/3  
ต.2.1 ม.4-6/1 – 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 
 

รวมทั้งหมด  20  ตัวชี้วัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

วิชา ภาษาอังกฤษ 3 (English 3) รหัสวิชา อ32101 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธบิายรายวิชา 
  

  ศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำคำชี้แจงคำอธิบายคำบรรยายคู่มือการใช้อุปกรณ์สิ่งของต่างๆ ยาอาหาร 
อ่านออกเสียง ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้นๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
ตีความประโยคข้อความและแสดงความคิดเห็นสิ่งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ จับใจความ
วิเคราะห์สรุปความจากการอ่านข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดีจากสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับสภาพสังคม
สิ่งแวดล้อมประเพณีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เหตุการณ์ปัจจุบันและเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม สื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลใช้คำศัพท์สำนวน
ประโยคและข้อความแสดงความคิดเห็นแสดงความต้องการเสนอและให้ความช่วยเหลือและให้ข้อมู ลอธิบาย
เปรียบเทียบ แลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับประสบการณ์เหตุการณ์ข่าวที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคม แสดงความรู้สึกความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ศึกษาวิถีชีวิตความคิดความเชื่อและ
ที่มาของขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษาและอภิปรายความเหมือนและความแตกต่าง เข้าร่วมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรม ใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนทางภาษาและผลจากการฝึกทักษะต่างๆ รวมทั้งแสวงหา
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอื่น ใช้ภาษาต่างประเทศในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน
ท้องถิ่นและสืบค้น ค้นคว้ารวบรวมวิเคราะห์สรุปความรู้ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู ้ต่างๆ ใน
สถานศึกษาต่อการประกอบอาชีพ 
  โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การฟังการพูดการอ่านออกเสียง การจับใจความ การอ่านคิด
วิเคราะห์และการเขียนคำและประโยคข้อความที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง การสำรวจการสืบค้นข้อมูลการ
อธิบายการอภิปรายการปฏิบัติกิจกรรม การสื่อสารเป็นรายบุคคลและกลุ่ม สามารถนำเสนอเรื่องราว สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณใช้ 
  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีมารยาท ถูกต้อง    
รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ ชอบใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น 
ประยุกต์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและพัฒนาบุคลิกภาพ มีประสิทธิภาพในการสื่อความ มีสุนทรียภาพ
ทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีขันติธรรม 
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ตัวชี้วัด 
ต 1.1 ม.4-6/1 – ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/1 – ม.4-6/5 
ต 1.3 ม.4-6/1 – ม.4-6/3  
ต 2.1 ม.4-6/1 – 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 
 

รวมทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

วิชา ภาษาอังกฤษ 4 (English 4) รหัสวิชา อ32102 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธบิายรายวิชา 

  ศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำคำชี้แจงคำอธิบายคำบรรยายคู่มือการใช้อุปกรณ์สิ่งของต่างๆ ยาอาหาร 
อ่านออกเสียง ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้นๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
ตีความประโยคข้อความและแสดงความคิดเห็นสิ่งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ จับใจความ
วิเคราะห์สรุปความจากการอ่านข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดีจากสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับสภาพสังคม
สิ่งแวดล้อมประเพณีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เหตุการณ์ปัจจุบันและเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม สื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลใช้คำศัพท์สำนวน
ประโยคและข้อความแสดงความคิดเห็นแสดงความต้องการเสนอและให้ความช่วยเหลือและให้ข้อมูลอธิบาย
เปรียบเทียบ แลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับประสบการณ์เหตุการณ์ข่าวที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคม แสดงความรู้สึกความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ศึกษาวิถีชีวิตความคิดความเชื่อและ
ที่มาของขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษาและอภิปรายความเหมือนและความแตกต่าง เข้าร่วมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรม ใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนทางภาษาและผลจากการฝึกทักษะต่างๆ รวมทั้งแสวงหา
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอื่น ใช้ภาษาต่างประเทศในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน
ท้องถิ ่นและสืบค้น ค้นคว้ารวบรวมวิเคราะห์สรุปความรู ้ข้อมูลต่างๆ จากสื่ อและแหล่งการเรียนรู ้ต่าง ๆ               
ในสถานศึกษาต่อการประกอบอาชีพ 

  โดยใช้ใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การฟังการพูดการอ่านออกเสียง การจับใจความ การอ่านคิด
วิเคราะห์และการเขียนคำและประโยคข้อความที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง การสำรวจการสืบค้นข้อมูลการ
อธิบายการอภิปรายการปฏิบัติกิจกรรม การสื่อสารเป็นรายบุคคลและกลุ่ม สามารถนำเสนอเรื่องราว สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ 
                 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีมารยาท ถูกต้อง   
รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ ชอบใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น 
ประยุกต์การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงานและพัฒนาบุคลิกภาพ มีประสิทธิภาพในการสื่อความ มีสุนทรียภาพ
ทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรคแ์ละมีขันติธรรม    
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ตัวชี้วัด 
ต 1.1 ม.4-6/1 – ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/1 – ม.4-6/5 
ต 1.3 ม.4-6/1 – ม.4-6/3  
ต 2.1 ม.4-6/1 – 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 
 

รวมทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

วิชา ภาษาอังกฤษ 5 (English 5) รหัสวิชา อ33101 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธบิายรายวิชา  
  ศึกษาคำชี้แจง คำอธิบาย อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านตีความวิเคราะห์สังเคราะห์ 
คำ วลี ประโยค เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน และแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกของผู้พูดจากการอ่านสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร 
บทความ สารคดี บันเทิงคดี จากสิ่งพิมพ์และสื่อเทคโนโลยี สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดำเนินการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลและขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยทั้ง
ในอดีต ปัจจุบันอนาคต แสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการของคน ขอและให้ข้อมูล อธิบาย บรรยาย 
เปรียบเทียบ แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวประเด็นปัญหาต่างๆ ตลอดจนเหตุการณ์ที่สำคัญในอดีตและ
ปัจจุบันในเขตหนองจอก สร้างองค์ความรู้โดยใช้ประโยชน์จากสื่อ รวมทั้งแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น 
  โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในการศึกษาสืบค้นข้อมูล 
การปฏิบัติกิจกรรม 
  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและ
ประยุกต์ใช้เพื่อการทำงานและการพัฒนาบุคลิกภาพมีสุนทรียภาพทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และมีขันติธรรม 
ตัวชี้วัด 

 ต 1.1  ม.4-6/1-  ม.4-6/4  
           ต 1.2  ม.4-6/1,   ม.4-6/3,  ม.4-6/4 - ม.4-6/5  
           ต 1.3  ม.4-6/1 – ม.4-6/3   

 ต 2.1  ม.4-6/1 – ม.4-6/2  
 ต 2.2  ม.4-6/2  
 ต 3.1  ม.4-6/1 
 ต 4.1  ม.4-6/1 

           ต 4.2  ม.4-6/1- ม.4-6/2 

รวมทั้งหมด  18  ตัวชี้วัด 
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คำอธบิายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

วิชา ภาษาอังกฤษ 6 (English 6)   รหัสวิชา อ33102 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
  ศึกษาคำชี้แจง คำอธิบาย อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านตีความวิเคราะห์สังเคราะห์ 
คำ วลี ประโยค เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน และแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกของผู้พูดจากการอ่านสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร 
บทความ สารคดี บันเทิงคดี จากสิ่งพิมพ์และสื่อเทคโนโลยี สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดำเนินการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลและขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยทั้ง
ในอดีต ปัจจุบันอนาคต แสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการของคน ขอและให้ข้อมูล อธิบาย บรรยาย 
เปรียบเทียบ แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวประเด็นปัญหาต่างๆ ตลอดจนเหตุการณ์สำคัญในอดีตและ
ปัจจุบันของเขตหนองจอก  สร้างองค์ความรู้โดยใช้ประโยชน์จากสื่อ รวมทั้งแสวงหาความรู้ที่เกี่ ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น 
  โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในการสืบค้นข้อมูล         
การปฏิบัติกิจกรรม 
  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและ
ประยุกต์ใช้เพื่อการทำงานและการพัฒนาบุคลิกภาพมีสุนทรียภาพทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และมีขันติธรรม 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 333 

ตัวชี้วัด 
ต 1.1  ม.4-6/2 - ม.4-6/4  
ต 1.2  ม.4-6/1- ม.4-6/2,  ม.4-6/4- ม.4-6/5  
ต 1.3  ม.4-6/1- ม.4-6/2  
ต 2.1  ม.4-6/1 - 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.4-6/2 
รวมทั้งหมด  18  ตัวชี้วัด 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

วิชา ภาษาอังกฤษฟัง พูด 1 (English Listening & Speaking 1)  
รหัสวิชา อ30201  จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 
  ศึกษาภาษาที่ใช้ในการสื ่อสารระหว่างบุคคล การแลกเปลี ่ยนข้อมูลเกี ่ยวกับตนเอง  เรื ่องใกล้ตัว 
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน สภาพแวดล้อมในชุมชนหนองจอก การสนทนา/เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  
ประสบการณ์  สถานการณ์ต่างๆ ข่าวเหตุการณ์  ประเด็นที่อยู ่ในความสนใจของสังคม เลือ กใช้คำขอร้อง 
คำแนะนำ คำชี้แจง  คำอธิบาย ที่มีขั้นตอนง่าย ๆด้วยภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ เชิญชวนให้ผู้คนอนุรักษ์
สิ ่งแวดล้อมในชุมชนหนองจอก เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ  ใช้คำศัพท์  สำนวน ประโยคและข้อความที่ใ ช้ในการขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย   
เปรียบเทียบ  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที ่ฟังและอ่านภาษาที่ใช้ในการแสดง
ความรู้สึกความคิดเห็น เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ     มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง      
ดี   ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ ในชีวิตประจำวัน  พูดนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์  
ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม  พูดใจความสำคัญ/แก่นสาระ วิเคราะห์เรื ่อง 
กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์  และสถานการณ์ตามความสนใจ การแสดงความคิดเห็น  การให้ เหตุผลประกอบและ
ยกตัวอย่างเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ในท้องถิ่น  สังคม  การเลือกใช้ภาษา  น้ำเสียง และ
กิริยาท่าทางในการสนทนา  ระดับของภาษา  มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ใช้สีหน้าท่าทาง
ประกอบ การพูดขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงความ รู้สึกชอบ/ไม่ชอบ  การกล่าวอวย
พร การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ    พูดอภิปราย วิถีชีวิต  ความคิด  ความเช่ือ และที่มาของขนบธรรมเนียม 
และประเพณีของเจ้าของภาษากิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม   
  โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษาเพื ่อการสื ่อสารการปฏิบัติกิจกรรมการสื ่อสารเป็นรายบุคคล           
คู่และเป็นกลุ่ม สามารถนำเสนอเรื่องราว สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   
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             เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีมารยาทถูกต้อง
ตามกาลเทศะและบุคคล รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ ชอบใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้วิชาอื่น ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ   
มีประสิทธิภาพในการสื ่อความ มีสุนทรียภาพทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์และ             
มีขันติธรรม 

 
ผลการเรียนรู ้
    1. สื่อสาร กล่าวทักทาย และพูดสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติตามและใช้คำขอร้อง    
       คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายและคำบรรยายที่ฟังและอ่านได้ 
    2. อ่านและเขียนแนะนำตัวเอง สิ่งรอบตัว และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

    3. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ข่าว/      
        เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม  และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

    4.  ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและ 
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ 
 

รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

วิชา ภาษาอังกฤษฟัง พูด 2 (English Listening & Speaking 2)  
รหัสวิชา อ30202  จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธบิายรายวิชา 
 

  ศึกษาภาษาที ่ใช้ในการสื ่อสารระหว่างบุคคล การแลกเปลี ่ยนข้อมูลเกี ่ยวกับตนเอง เรื ่องใกล้ตัว 
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การสนทนา/เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองสภาพแวดล้อมในชุมชนหนองจอก  
ประสบการณ์  สถานการณ์ต่างๆ ข่าวเหตุการณ์  ประเด็นที่อยู ่ในความสนใจของสังคม เลือกใ ช้คำขอร้อง 
คำแนะนำ คำชี้แจง  คำอธิบาย ที่มีขั้นตอนง่าย ๆด้วยภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ เชิญชวนให้ผู้คนช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนหนองจอก ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ต่างๆ  ใช้คำศัพท์  สำนวน ประโยคและข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย   
เปรียบเทียบ  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที ่ฟังและอ่านภาษาที่ใช้ในการแสดง
ความรู้สึกความคิดเห็น เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ     มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง ดี   
ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ ในชีวิตประจำวัน  พูดนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์  ข่าว/
เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม  พูดใจความสำคัญ/แก่นสาระ วิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม 
ข่าว เหตุการณ์  และสถานการณ์ตามความสนใจ การแสดงความคิดเห็น  การให้ เหตุผลประกอบและยกตัวอย่าง
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ในท้องถิ่น  สังคม  การเลือกใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางใน
การสนทนา  ระดับของภาษา  มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ใช้สีหน้าท่าทางประกอบ การพูด
ขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงความ รู้สึกชอบ/ไม่ชอบ  การกล่าวอวยพร การแสดง
อาการตอบรับหรือปฏิเสธ    พูดอภิปราย วิถีชีวิต  ความคิด  ความเช่ือ และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณี
ของเจ้าของภาษากิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม   
  โดยใช้โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารการปฏิบัติกิจกรรมการสื่อสารเป็นรายบุคคล     
คู่และเป็นกลุ่ม สามารถนำเสนอเรื่องราว สื่อสารสิ่งที่เรียนรู ้
  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีมารยาทถูกต้อง
ตามกาลเทศะและบุคคล รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ ชอบใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ
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ในการเรียนรู้วิชาอื่น ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มี
ประสิทธิภาพในการสื่อความ มีสุนทรียภาพทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีขันติธรรม 
 

ผลการเรียนรู้ 
    1. ฟังและสื่อสาร กล่าวทักทาย และพูดสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
    2. บอกความรู้สึกและสิ่งที่สนใจโดยใช้ adjective แสดงความรู้สึกได้ 
    3. บอกเทศกาล ประวัติของเทศกาลในและต่างประเทศ และสามารถแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ฟัง หรือ 
        อ่านเกี่ยวกับเทศกาลต่างๆ ได้ 
    4. จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่    
        ต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง ประกอบได้ 
   5. ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่ง   
        การเรียนรู้ต่างๆ ได้ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

วิชา ภาษาอังกฤษฟัง พูด 3 (English Listening & Speaking 3)  
รหัสวิชา อ30203  จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 
   

    ศึกษาภาษาที่ใช้ในการสื ่อสารระหว่างบุคคล การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี ่ยวกับตนเอง  เรื ่องใกล้ตัว 
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน สภาพแวดล้อมในชุมชนหนองจอก การสนทนา/เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  
ประสบการณ์  สถานการณ์ต่างๆ ข่าวเหตุการณ์  ประเด็นที่อยู ่ในความสนใจของสังคม เลือกใช้คำขอร้อง 
คำแนะนำ คำชี้แจง  คำอธิบาย ที่มีขั้นตอนง่าย ๆด้วยภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ เชิญชวนให้ผู้คนอนุรักษ์
สิ ่งแวดล้อมในชุมชนหนองจอก เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ  ใช้คำศัพท์  สำนวน ประโยคและข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย   
เปรียบเทียบ  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที ่ฟังและอ่านภาษาที่ใช้ในการแสดง
ความรู้สึกความคิดเห็น เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ     มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง ดี   
ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ ในชีวิตประจำวัน  พูดนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์  ข่าว/
เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม  พูดใจความสำคัญ/แก่นสาระ วิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม 
ข่าว เหตุการณ์  และสถานการณ์ตามความสนใจ การแสดงความคิดเห็น  การให้เหตุผลประกอบและยกตัวอย่าง
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ในท้องถิ่น  สังคม  การเลือกใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางใน
การสนทนา  ระดับของภาษา  มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ใช้สีหน้าท่าทางประกอบ การพูด
ขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงความ รู้สึกชอบ/ไม่ชอบ  การกล่าวอวยพร การแสดง
อาการตอบรับหรือปฏิเสธ    พูดอภิปราย วิถีชีวิต  ความคิด  ความเช่ือ และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณี
ของเจ้าของภาษากิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม   
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 โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษาเพื ่อการสื ่อสารการปฏิบัติกิจกรรมการสื ่อสารเป็นรายบุคคล             
คู่และเป็นกลุ่ม สามารถนำเสนอเรื่องราว สื่อสารสิ่งที่เรียนรู ้นำใช้ในชีวิตประจำวันและสู่ชุมชนท้องถิ่นได ้  
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีมารยาทถูกต้อง
ตามกาลเทศะและบุคคล รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ ชอบใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้วิชาอื่น ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ     
มีประสิทธิภาพในการสื่อความ มีสุนทรียภาพทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีขันติ
ธรรม 

 

ผลการเรียนรู ้

     1. การฟังและพูดโต้ตอบด้วยสำนวนภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ ได้อ่านและเขียน    
           แนะนำตัวเอง สิ่งรอบตัว และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
       2. ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาท  
           สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
       3. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น /ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอา่นภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก       
    ความคิดเหน็ และให้เหตุผล         
       4. สนทนาโต้ตอบและแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ต่างๆ ที่พบเจอในชีวิตประจำวันได้ 
       5. ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น /ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและ  
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

วิชา ภาษาอังกฤษฟัง พูด 4 (English Listening & Speaking 4)  
รหัสวิชา อ30204   จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธบิายรายวิชา  
    ศึกษาภาษาที่ใช้ในการสื ่อสารระหว่างบุคคล การแลกเปลี ่ยนข้อมูลเกี ่ยวกับตนเอง เรื ่องใกล้ตัว 

สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การสนทนา/เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองสภาพแวดล้อมในชุมชนหนองจอก  

ประสบการณ์  สถานการณ์ต่างๆ ข่าวเหตุการณ์  ประเด็นที ่อยู่ ในความสนใจของสังคม เลือกใช้คำขอร้อง 

คำแนะนำ คำชี้แจง  คำอธิบาย ที่มีขั้นตอนง่าย ๆด้วยภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้ความ

ช่วยเหลือ เชิญชวนให้ผู้คนช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนหนองจอก ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ

ในสถานการณ์ต่างๆ  ใช้คำศัพท์  สำนวน ประโยคและข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย   

เปรียบเทียบ  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที ่ฟังและอ่านภาษาที่ใช้ในการแสดง

ความรู้สึกความคิดเห็น เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ     มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลี ยด เสียงดัง ดี   

ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ ในชีวิตประจำวัน  พูดนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์  ข่าว/

เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม  พูดใจความสำคัญ/แก่นสาระ วิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม 

ข่าว เหตุการณ์  และสถานการณ์ตามความสนใจ การแสดงความคิดเห็น  การให้เหตุผลประกอบและยกตัวอย่าง

เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ในท้องถิ่น  สังคม  การเลือกใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางใน

การสนทนา  ระดับของภาษา  มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ใช้สีหน้าท่าทางประกอบ การพูด

ขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงความ รู้สึกชอบ/ไม่ชอบ  การกล่าวอวยพร การแสดง

อาการตอบรับหรือปฏิเสธ    พูดอภิปราย วิถีชีวิต  ความคิด  ความเช่ือ และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณี

ของเจ้าของภาษากิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม   
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 โดยใช้โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารการปฏิบัติกิจกรรมการสื่อสารเป็นรายบุคคล      
คู่และเป็นกลุ่ม สามารถนำเสนอเรื่องราว สื่อสารสิ่งที่เรียนรู ้นำใช้ในชีวิตประจำวันและสู่ชุมชนท้องถิ่นได้   
    เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีมารยาทถูกต้อง
ตามกาลเทศะและบุคคล รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ ชอบใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้วิชาอื่น ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ    
มีประสิทธิภาพในการสื่อความ มีสุนทรียภาพทางภาษา มีนิส ัยรักการอ่าน มีความคิดริเร ิ ่มสร้างสรรค์                
และมีขันติธรรม 

 

ผลการเรียนรู ้
      1. การฟังและพูดโต้ตอบด้วยสำนวนภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ ได้อ่านและเขียน    

          แนะนำตัวเอง สิ่งรอบตัว และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
      2. ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาท  

          สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
      3. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น /ความรู้สึกข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอา่นภาษาที่ใช้ในการแสดง     
   ความคิดเหน็ และให้เหตุผล         
      4. สนทนาโต้ตอบและแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ต่างๆ ที่พบเจอในชีวิตประจำวันได้ 
      5. ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น /ค้นควา้ รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ และ 
         ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

วิชา ภาษาอังกฤษฟัง พูด 5 (English Listening & Speaking 5)  
รหัสวิชา อ30205  จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธบิายรายวิชา 
 

 ศึกษาภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย      
การพูดแทรกอย่างสุภาพ  การชักชวน  การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจำวัน การสนทนา/เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลใกล้ตัว  ประสบการณ์  สถานการณ์ต่างๆ ข่าว
เหตุการณ์  ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมเลือกใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง  คำอธิบาย ที่มีขั้นตอน
ซับซ้อนพูดด้วยภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ  ใช้คำศัพท์  สำนวน ประโยคและข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล บรรยาย 
อธิบาย   เปรียบเทียบ  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านภาษาที่ใช้ในการ
แสดงความรู ้สึก ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ  ฟังข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ ในชีวิตประจำวัน            
พูดนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นที่สำคัญที่เ กิดขึ้นในชุมชุน    
หนองจอก  พูดใจความสำคัญ/แก่นสาระ วิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์  และสถานการณ์ตามความสนใจ 
การแสดงความคิดเห็น  การให้เหตุผลประกอบและยกตัวอย่างเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ใน
ท้องถิ่น  สังคม  และโลกการเลือกใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา  ระดับของภาษา  มารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ พูด บอกเล่า เล่นเกม แสดงบทบาทสมมติ 
ถ่ายทอดวิถีชีวิต  ความคิด  ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษากิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม    

 โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารการปฏิบัติกิจกรรมการสื่อสารเป็นรายบุคคล คู่และ
เป็นกลุ่ม สามารถนำเสนอเรื่องราว สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ถึงเหตุการณ์ที่สำคัญทั้งในอดีตและปัจจุบันในเขตหนองจอก 

 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีมารยาทถูกต้อง
ตามกาลเทศะและบุคคล รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ ชอบใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้วิชาอื่น ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มี
ประสิทธิภาพในการสื่อความ มีสุนทรียภาพทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีขันติธรรม  
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ผลการเรียนรู้ 
    1. ฟังและพูดโต้ตอบด้วยสำนวนภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
    2. ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาทสังคม 
       และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
    3. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก  
       ความคิดเห็น และให้เหตุผล  
    4. พูดสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ     
        การชักชวน  การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได ้
    5. ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่ง  
        การเรียนรู้ต่างๆ ได้ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

วิชา ภาษาอังกฤษฟัง พูด 6 (English Listening & Speaking 6)  
รหัสวิชา อ30206  จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธบิายรายวิชา 
 

 ศึกษาภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การ
พูดแทรกอย่างสุภาพ  การชักชวน  การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจำวัน การสนทนา/เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลใกล้ตัว  ประสบการณ์  สถานการณ์ต่างๆ ข่าว
เหตุการณ์  ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมเลือกใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง  คำอธิบาย ที่มีขั้นตอน
ซับซ้อนพูดด้วยภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ  ใช้คำศัพท์  สำนวน ประโยคและข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล บรรยาย 
อธิบาย   เปรียบเทียบ  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านภาษาที่ใช้ในการ
แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ  ฟังข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ ในชีวิตประจำวัน  พูด
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูด
ใจความสำคัญ/แก่นสาระ วิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์  และสถานการณ์ตามความสนใจ การแสดง
ความคิดเห็น  การให้เหตุผลประกอบและยกตัวอย่างเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ในชุมชุนหนอง
จอกที่ตนเองสนใจ  และโลกการเลือกใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา  ระดับของภาษา  
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ พูด บอกเล่า เล่นเกม แสดงบทบาท
สมมติ ถ่ายทอดวิถีชีวิต  ความคิด  ความเช่ือ และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษากิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรม    

 โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารการปฏิบัติกิจกรรมการสื่อสารเป็นรายบุคคล คู่และ
เป็นกลุ ่ม สามารถนำเสนอเรื ่องราว สื ่อสารสิ ่งที ่เรียนรู ้  ถึงเหตุการณ์ที ่สำคัญทั ้งในอดีตและปัจจุบันใ น               
เขตหนองจอก 

 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีมารยาทถูกต้อง
ตามกาลเทศะและบุคคล รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ ชอบใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้วิชาอื่น ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ      
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มีประสิทธิภาพในการสื่อความ มีสุนทรียภาพทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีขันติ
ธรรม  
ผลการเรียนรู้ 
    1. ฟังและพูดโต้ตอบด้วยสำนวนภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
    2. ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาทสังคม 
       และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
    3. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก  
        ความคิดเห็น และให้เหตุผล  
    4. พูดสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ     
        การชักชวน  การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได ้
    5.  ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่ง  
        การเรียนรู้ต่างๆ ได้ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

วิชา ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 1 (English Reading & Writing 1)  
รหัสวิชา อ30207  จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธบิายรายวิชา 
 

 ศึกษาการอ่านจับใจความสำคัญสภาพแวดล้อมในชุมชนหนองจอก/การวิเคราะห์ความจากสารคดี      
การเขียนให้ข้อมูลเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนหนองจอก/บรรยาย/แสดงความคิดเห็น และ
การศึกษาข้อมูลทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และการดำรงชีวิตของเจ้าของภาษา และของตนเอง ควบคู่ กับการเรียนรู้
คำศัพท์ โครงสร้างประโยค การใช้ภาษาที่มีความสำคัญในการพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนของนักเรียน 

 โดยใช้ผ่านกระบวนการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผ่านกระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆใน
ห้องเรียน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และฝึกฝนการใช้ภาษา ให้มีทักษะด้านกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน และ
การสื่อสาร 

 เพื่อให้เกิดความสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีเหตุมีผล สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง 
  

ผลการเรียนรู้ 
    1. เรียนรู้เข้าใจสังคมต่างวัฒนธรรมอ่านสารคดีเกี่ยวกับเทศกาล งานฉลอง สามารถจับใจความสำคัญ และ   
       บอกรายละเอียดได้ สามารถเปรียบเทียบเทศกาลงานฉลองที่มีในต่างประเทศกับที่มีในไทยได้ 
    2. อ่านเรื่องที่เป็นสารคดีเกี่ยวกับเมืองและประเทศ ทักษะการอ่านพื้นฐานทีใ่ช้ในการอ่าน เขียนเชิง 
       บรรยายรายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งภูมิอากาศ ประชากร สถานที่ที่มีชื่อเสียง การต้ัง  
       คำถาม สรุป ให้เหตุผล 
    3. อ่านสารคดี/ บทความเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ ศึกษาค้นคว้าสาเหตุ แนวทางการแก้ปัญหา และ 
        ให้นักเรียนเขียนบรรยายปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ สาเหตุ การแก้ปัญหา และนำเสนอหน้าช้ันเรียน   
    4. นักเรียนอ่านประเพณีสำคัญๆ ในประเทศต่างๆ ทีน่่าสนใจ น่าค้นหา เพ่ือฝึกฝนกระบวนการคิด   
        อ่านจับใจความ และสรุปความจากความเข้าใจ และฝึกฝนการค้นหาข้อมูล สรุป และนำเสนอ  
        ข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีของประเทศไทยที่นักเรียนสนใจ 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้  
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

วิชา ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 2 (English Reading & Writing 2)  
รหัสวิชา อ30208  จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธบิายรายวิชา 

 ศึกษาการอ่านจับใจความสำคัญ/การวิเคราะห์ความจากสารคดี การเขียนให้ข้อมูลสิ่งแวดล้อม และการ
อนุรักษ์สิ ่งแสดล้มในชุมชนหนองจอก/บรรยาย/แสดงความคิดเห็น  การพูดเพื่อให้ข้อมูล และการเขียนเพื่อ
นำเสนอ จากข้อมูลทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และการดำรงชีวิตของเจ้าของภาษา และของตนเอง ควบคู่กับการ
เรียนรู้คำศัพท์ โครงสร้างประโยค การใช้ภาษาที่มีความสำคัญในการพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนของ
นักเรียน 

 โดยใช้ผ่านกระบวนการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผ่านกระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆใน
ห้องเรียน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และฝึกฝนการใช้ภาษา ให้มีทักษะด้านกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน และ
การสื่อสาร 

           เพื่อให้เกิดความสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีเหตุมีผล สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง 

ผลการเรียนรู้ 
    1. เรียนรู้เขา้ใจสังคมต่างวัฒนธรรมอ่านสารคดีเกี่ยวกับอาหาร และเครื่องดื่มในประเทศ เทศกาลสำคัญ    
        ต่างๆ สามารถจับใจความสำคัญ และบอกรายละเอียดได้ สามารถเปรียบเทียบในต่างประเทศกับในไทย    
        ได ้
    2. อ่านเรื่องที่เป็นสารคดีเกี่ยวกับเมืองและประเทศที่สามารถพัฒนาด้านเทคโนโลยี ทักษะการอ่าน  
        พื้นฐานที่ใช้ในการอ่าน เขียนเชิง บรรยายรายละเอียดของขอ้มูลที่ได้อ่าน การตั้ง คำถาม สรุป ให ้
        เหตุผล 
    3. อ่านเรื่องที่เป็นวรรณกรรม นิทาน โครง หรือกลอน ที่เสริมสร้างทักษะการอ่าน พื้นฐานที่ใช้ใน  
        การอ่าน เขียนเชิงสรุปใจความของข้อมูลที่ได้อ่าน การตั้ง คำถาม สรุป ให้เหตผุล 
    4. อ่านเรื่องที่บทความ สารคดีของบุคคลที่เป็นคนสำคญัของโลก ทักษะการอ่าน  
        พื้นฐานที่ใช้ในการอ่าน เขียนเชิง บรรยายรายละเอียดของข้อมูลที่ได้อ่าน การตั้ง คำถาม สรุป ให ้
        เหตุผล และการนำเสนอ 

รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

วิชา ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 3 (English Reading & Writing 3)  
รหัสวิชา อ30209  จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน  
คำอธบิายรายวิชา   

  ศึกษากลยุทธ์การอ่านซึ ่งมีการเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท การจับใจความสำคัญระบุ

รายละเอียด วิเคราะห์ความ  ตีความ เชื่อมโยงความรู้เดิมกับข้อเขียนความสัมพันธ์เชิงลำดับ ใช้กระบวนการเขียน

ในการเขียนให้ข้อมูล บรรยายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของต่างชาติ

รวมทั้งศิลปะประเพณีและความเชื่อของคนในเขตหนองจอก  พูดให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล     

ใช้ภาษาอังกฤษค้นคว้าบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆทั้งในโรงเรียน

และในท้องถิ่น 

  โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษาฟัง พูด อ่าน และเขียน การใช้ภาษาสื่อสาร ในการปฏิบัติกิจกรรม
ทางภาษา 
           เพื่อให้เกิดความรู้และมีทักษะด้านกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ มีเหตุมีผล และมุ่งมั่นในการทำงาน 
 
 

ผลการเรียนรู้ 
    1. อ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคในบทอ่านตามที่ได้รับมอบหมาย 
    2. เดาความหมายคำศัพท์จากบริบทจับใจความสำคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะห์ความ ตีความ 
    3. เขียนประโยค ย่อหน้าบรรยาย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านหรือหัวข้อที่กำหนด 
    4. ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
  
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

วิชา ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 4 (English Reading & Writing 4)  
รหัสวิชา อ30210  จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน  
คำอธบิายรายวิชา   

  ศึกษากลยุทธ์การอ่านซึ ่งมีการเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท การจับใจความสำคัญระบุ
รายละเอียด วิเคราะห์ความ  ตีความ เชื่อมโยงความรู้เดิมกับข้อเขียนความสัมพันธ์เชิงลำดับ ใช้กระบวนการเขียน
ในการเขียนให้ข้อมูล บรรยายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่ องของชาวต่างชาติ
รวมทั้งศิลปะประเพณีและความเชื่อของคนในเขตหนองจอก  พูดให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล    
ใช้ภาษาอังกฤษค้นคว้าบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียนและ
ในท้องถิ่น 
  โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษาฟัง พูด อ่าน และเขียน การใช้ภาษาสื่อสาร ในการปฏิบัติกิจกรรม
ทางภาษา 
  เพื่อให้เกิดความรู้และมีทักษะด้านกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ มีเหตุมีผล และมุ่งมั่นในการทำงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 
     1. อ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคในบทอ่านตามที่ได้รับมอบหมาย 
     2. เดาความหมายคำศัพท์จากบริบทจับใจความสำคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะห์ความ ตีความ 
   3. เขียนประโยค ย่อหน้าบรรยาย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านหรือหัวข้อที่กำหนด 
     4. ใช้ภาษาอังกฤษในการคน้คว้าและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
  
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

วิชา ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 5 (English Reading & Writing 5)  
รหัสวิชา อ30211        จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                                                               จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน  
คำอธบิายรายวิชา   

  ศึกษาบทความ ข่าว สารคดี ข่าว ประกาศ โฆษณา การออกเสียงคำ ข้อความ บทความ สาร การหลัก 
การจับใจความสำคัญ/การวิเคราะห์/การสรุป/การแสดงความคิดเห็น/การให้เหตุผลประกอบจากเรื่องที่อ่าน การ
เขียนบรรยายเพื ่อขอ และให้ข้อมูลเกี ่ยวกับเรื ่องที ่อ่าน การเขียนสรุปใจความสำคั ญ และบทกลอนของ
ภาษาต่างประเทศ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต ข้อความ และโครงสร้างประโยคที่แตกต่างกัน 

 โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร การสืบค้น การใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม และเป็น
รายบุคคล สามารถนำเสนอเรื่องราว สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ     
มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีมารยาทถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล รักการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ ชอบใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น ประยุกต์ใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีประสิทธิภาพในการสื่อความ     
มีสุนทรียภาพทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีขันติธรรม   

 เพื่อให้เกิดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความหวงแหน
และมีจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในถิ่นกำเนิด โดยยึดแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มุ่งมั่นในการ
ทำงาน และสามารถนำไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสังคม
โลกได้อย่างสร้างสรรค์มีวิจารณญาณ มีคุณธรรมและมีจริยธรรม 
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ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงคำศัพท์ จากบทความ/สารคดี/ข้อความ/ข่าว/ ประกาศ และวิธีการอ่านออกเสียงให ้  

ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
    2.   บอกความหมาย และเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท 
    3.   พูดบรรยายความรู้สึก แสดงความคิดเห็นจากการอ่านเรื่องที่เป็นสารคดี และบันเทิงคดีพร้อมทั้งให้  
         เหตุผลประกอบ 
    4.   จับใจความสำคัญ ระบุข้อเท็จจริง วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ จากการอ่านเรื่องที่เป็น สารคดี   
          และบันเทิงคดี 
    5.   อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวนคำพังเพยสุภาษิต และ  
          บทกลอนของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย 
 
รวมทั้งหมด 5  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

วิชา ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 6 (English Reading & Writing 6)  
รหัสวิชา อ30212       จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                                                              จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน  
คำอธบิายรายวิชา 
 

 ศึกษาบทความ ข่าว สารคดี ข่าว ประกาศ โฆษณา การออกเสียงคำ ข้อความ บทความ สาร การหลัก 
การจับใจความสำคัญ/การวิเคราะห์/การสรุป/การแสดงความคิดเห็น/การให้เหตุผลประกอบจาก เรื่องที่อ่าน     
การเขียนบรรยายเพื่อขอ และให้ข้อมูลเกี ่ยวกับเรื่องที่อ่าน การเขียนสรุปใจความสำคัญ และบทกลอนของ
ภาษาต่างประเทศ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต ข้อความ และโครงสร้างประโยคที่แตกต่างกัน 

 โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร การสืบค้น การใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม และเป็น
รายบุคคล สามารถนำเสนอเรื่องราว สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ     
มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีมารยาทถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล รักการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ ชอบใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น ประยุกต์ใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีประสิทธิภาพในการสื่อความ    
มีสุนทรียภาพทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีขันติธรรม   

 เพื่อให้เกิดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความหวงแหน
และมีจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในถิ่นกำเนิด โดยยึดแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มุ่งมั่นในการ
ทำงาน และสามารถนำไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสังคม
โลกได้อย่างสร้างสรรค์มีวิจารณญาณ มีคุณธรรมและมีจริยธรรม 
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ผลการเรียนรู้ 
    1. บอกความหมาย และเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท 
    2. จับใจความสำคัญ ระบุข้อเท็จจริง วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ จากการอ่านเรื่องที่เป็น สารคดี   
       และบันเทิงคดี 
    3. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวนคำพังเพยสุภาษิต และ  
        บทกลอนของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย 
    4. บอกลักษณะโครงสร้างของคำ ประโยคต่างๆ และใช้โครงสร้างประโยคง่ายๆ ได้อย่างถูกต้อง 
    5. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ /แก่นสาระที ่ได้จากการวิเคราะห์เรื ่อง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์  
        และสถานการณ์ตามความสนใจ 
 
รวมทั้งหมด 5  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

วิชา ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 (English for General Knowledge 1) 
รหัสวิชา อ30213      จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธบิายรายวิชา   
 

  ศึกษาคำแนะนำ  คำชี้แจง  คำอธิบาย  คำบรรยาย ประกาศต่างๆ  การใช้ยา การใช้อุปกรณ์และสิ่งของ  
การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง การใช้พจนานุกรม การตีความ/
ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น ภาพ แผนผัง กราฟ แผนภูมิ  ตาราง อักษรย่อ  ด้วยการพูด
และการเขียนอธิบายเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์  ข่าว/
เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม     การจับใจความสำคัญ/แก่นสาระ การวิเคราะห์เรื่อง 
กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์  และสถานการณ์ตามความสนใจการแสดงความคิดเห็น  การให้เหตุผลประกอบและ
ยกตัวอย่างเกี ่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ในท้องถิ ่น  สังคม  และโลก วิถีชีวิต  ความคิด        
ความเชื ่อ และที ่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษากิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม         
การค้นคว้า การบันทึก การสรุป  การแสดงความคิดเห็น และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆการใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/การค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู ้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ การใช้ภาษาอังกฤษในการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารของโรงเรียน หรือการบรรยายถึงแนวคิดทางวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชนหนองจอกตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันเป็นภาษาอังกฤษ    

   โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร การสืบค้น การใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม และเป็น
รายบุคคล สามารถนำเสนอเรื่องราว สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ     
มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีมารยาทถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล รักการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ ชอบใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น ประยุกต์ใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีประสิทธิภาพในการสื่อความ    
มีสุนทรียภาพทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีขันติธรรม  

 เพื่อให้เกิดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถนำความรู้
ต่าง ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ 
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ผลการเรียนรู้ 
    1. สื่อสาร กล่าวทักทาย และพูดสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติตามและใช้คำ 
        ขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจงคำอธิบายและคำบรรยายที่ฟังและอ่านได ้
    2. อ่านและ เข้าใจเนื้อหาของสื่อต่างๆ ที่ได้อ่าน เช่น โฆษณา หนังสอืพิมพ์ บทความต่างๆ และ  
        สามารถจับ   ใจความสำคัญ ตอบคำถามได้ 
    3. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์   
        ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม  และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
    4.  ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นควา้ รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและ 
        แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได ้
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
วิชา ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 (English for General Knowledge 2)  
รหัสวิชา อ30214     จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธบิายรายวิชา  
  ศึกษาคำแนะนำ  คำชี้แจง  คำอธิบาย  คำบรรยาย ประกาศต่างๆ  การใช้ยา การใช้อุปกรณ์และสิ่งของ  
การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง การใช้พจนานุกรม การตีความ/
ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น ภาพ แผนผัง กราฟ แผนภูมิ  ตาราง อักษรย่อ  ด้วยการพูด
และการเขียนอธิบายเรื ่องที ่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี การนำเสนอข้อมูลเกี ่ยวกับตนเอง ประสบการณ์           
ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม     การจับใจความสำคัญ/แก่นสาระ การวิเคราะห์
เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์  และสถานการณ์ตามความสนใจการแสดงความคิดเห็น  การให้เหตุผลประกอบ
และยกตัวอย่างเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ในท้องถิ่น  สังคม  และโลก วิถีชีวิต  ความคิด  
ความเชื ่อ และที ่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษากิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม         
การบรรยายถึงแนวคิดทางวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชนหนองจอกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การค้นคว้า การ
บันทึก การสรุป  การแสดงความคิดเห็น และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรยีนรู้
ต่างๆการใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/การค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ การใช้ภาษาอังกฤษในการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน 
เป็นภาษาอังกฤษ    

โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร การสืบค้น การใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม และเป็น
รายบุคคล สามารถนำเสนอเรื่องราว สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ     
มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีมารยาทถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล รักการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ ชอบใช้ภาษาเป็นเครื่ องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น ประยุกต์ใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีประสิทธิภาพในการสื่อความ     
มีสุนทรียภาพทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีขันติธรรม  

เพื่อให้เกิดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถนำความรู้
ต่าง ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ 
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ผลการเรียนรู้ 
    1. สื่อสาร กล่าวทักทาย และพูดสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติตามและใช้คำ 
        ขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงคำอธิบายและคำบรรยายที่ฟังและอ่านได ้
    2. อ่านและ เข้าใจเนื้อหาของสื่อต่าง ๆ ที่ได้อ่าน เช่น โฆษณา หนังสือพิมพ์ บทความต่าง ๆ และ  
        สามารถจับ   ใจความสำคัญ ตอบคำถามได้ 
    3. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ ์สถานการณ์   
        ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม  และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
    4. ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและ 
       แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได ้
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 1 (English for Business 1)   
รหัสวิชา อ30215  จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธบิายรายวิชา  

 ศึกษาทักษะภาษาอังกฤษเพื ่อใช้ในการสื ่อสารทั ้งทักษะการฟัง พูด อ่าน ลักษณะของธุรกิจและ

องค์ประกอบสำคัญในการประกอบธุรกิจเบื ้องต้น การจัดการ การบริหารสำนักงาน การบริหารงานบุคคล 

การตลาด การบัญชี และการเงิน ศึกษาเอกสารทางธุรกิจประเภทต่างๆ แนวทางการดำเนินธุรกิจ ปัญหาในการ

ดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ คำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในการเจรจาต่อรองในสถานการณ์ทางธุรกิจที่เป็น

สากล ฝึกกระบวนการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การเปิดประเด็น การชักชวน การแก้ปัญหา การหาข้อสรุปในการ

เจรจาต่อรอง ฝึกฝนการสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทำงาน การแนะนำตนเองและผู้ร่วมงาน การอธิบายลักษณะงาน

และหน้าที่รับผิดชอบ การสัมภาษณ์งาน การนัดหมายงาน และการพบปะลูกค้าและแขกผู้มาเยือน  

 โดยใช้กระบวนการ Active Learning ทำให้ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและ
นานกว่ากระบวนการเรียนรู้ Passive Learning เพราะกระบวนการเรียนรู้ Active Learning สอดคล้องกับการ
ทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจำ โดยสามารถเก็บและจำสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์   
กับเพื่อน ผู้สอน สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ได้ผ่านการปฏิบัติจริง จะสามารถเก็บจำในระบบความจำระยะยาว    
(Long Term Memory) ทำให้ผลการเรียนรู ้ยังคงอยู่ได้ในปริมาณที่มากกว่า ระยะยาวกว่า 
 เพื่อให้เกิดทักษะทางการสื่อสารในการคิด การแก้ปัญหา การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 
และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน ได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทํางาน และการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบเปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล, ข่าวสาร, สารสนเทศ, และหลักการสู่การสร้างความคิดรวบ
ยอดความคิดรวบยอด 
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ผลการเรียนรู้ 
    1. เรียนรู้เขา้ใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศและสามารถฟังการสนทนาทาง  
        โทรศัพท์ ในสถานที่ทำงานได้รู้เรื่องและสรุปความได้  
    2. อ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกสเ์กี่ยวกับการสอบถาม สั่งซื้อ และคืนสินค้าได้เข้าใจรายละเอียดของข้อมูลที่  
        ได้อ่าน การต้ัง คำถาม สรุป ให้เหตุผล 
    3. พูดสนทนาเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจทางโทรศัพท์ การสื่อสารระหว่างองค์กรได้ถูกต้องและเข้าใจ 
    4. เขียนจดหมายสมัครงาน การประชุมทางธุรกิจ และเอกสารทางธุรกิจ บรรยายรายละเอียดของ 
       ข้อมลูที่ได้อ่าน และฝึกการต้ัง คำถาม สรุป ให้เหตุผล และการนำเสนอ 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 2 (English for Business 2)   
รหัสวิชา อ30216 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธบิายรายวิชา 

 ศึกษาทักษะภาษาอังกฤษเพื ่อใช้ในการสื ่อสารทั ้งทักษะการฟัง พูด อ่าน ลักษณะของธุรกิจและ

องค์ประกอบสำคัญในการประกอบธุรกิจเบื ้องต้น การจัดการ การบริหารสำนักงาน การบริหารงานบุคคล 

การตลาด การบัญชี และการเงิน ศึกษาเอกสารทางธุรกิจประเภทต่างๆ แนวทางการดำเนินธุรกิจ ปัญหาในการ

ดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ คำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในการเจรจาต่อรองในสถานการณ์ทางธุรกิจที่เป็น

สากล ฝึกกระบวนการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การเปิดประเด็น การชักชวน การแก้ปัญหา การหาข้อสรุปในการ

เจรจาต่อรอง ฝึกฝนการสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทำงาน การแนะนำตนเองและผู้ร่วมงาน การอธิบายลักษณะงาน

และหน้าที่รับผิดชอบ การสัมภาษณ์งาน การนัดหมายงาน และการพบปะลูกค้าและแขกผู้มาเยือน  

 โดยใช้กระบวนการ Active Learning ทำให้ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและ
นานกว่ากระบวนการเรียนรู้ Passive Learning เพราะกระบวนการเรียนรู้ Active Learning สอดคล้องกับการ
ทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจำ โดยสามารถเก็บและจำสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์   
กับเพื่อน ผู้สอน สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ได้ผ่านการปฏิบัติจริง จะสามารถเก็บจำในระบบความจำระยะยาว     
(Long Term Memory) ทำให้ผลการเรียนรู้ ยังคงอยู่ได้ในปริมาณที่มากกว่า ระยะยาวกว่า 
 เพื่อให้เกิดทักษะทางการสื่อสารในการคิด การแก้ปัญหา การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง กา รสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 
และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน ได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทํางาน และการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบเปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล, ข่าวสาร, สารสนเทศ, และหลักการสู่การสร้างความคิดรวบ
ยอดความคิดรวบยอด 
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ผลการเรียนรู้ 
1. เรียนรู้เข้าใจเกีย่วกับพื้นฐานทางธุรกิจทั้งในประเทศและตา่งประเทศและสามารถฟังการสนทนาทาง  

โทรศัพท์ ในสถานที่ทำงานได้รู้เรื่องและสรุปความได ้
    2.   อ่านเกีย่วกับโฆษณา ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร เข้าใจข้อมูลที่ได้อ่าน สามารถตั้ง คำถาม สรุป  
 ให้เหตุผล 
    3.   พูดสนทนาเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจ การสัมภาษณ์งาน การสือ่สารระหว่างองค์กรได้ถูกต้องและ  
          เข้าใจ 
    4.   เขียนอวยพรในโอกาสต่างๆ และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

วิชา ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (English Project 1)   
รหัสวิชา อ30217  จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน  
คำอธบิายรายวิชา 
 

 ศึกษาความหมาย ประโยชน์ และความสำคัญของการเรียนรู้ในรูปแบบของโครงงาน การปฏิบัติการทำ
โครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม โดยเน้นการจัดทำโครงงานเชิงสำรวจเป็น
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับประเพณีความเชื่อท้องถิ่นเขตหนองจอก ที่มีความหลากหลายตามบริบททางศาสนา
พุทธ คริสต์ อิสลาม  

 โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษาการพูด อ่านและเขียน การวางแผนปฏิบัติงาน การกำหนด
จุดประสงค์ การสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูลค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม การรวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือเพื่อการเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูล การเขียนโครงงานตาม
รูปแบบที่ถูกต้อง การอภิปราย การแสดงผลงาน สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  

 เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการตัดสินใจ เกิดกระบวนการทำงานร่วมกัน 
เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  

 

ผลการเรียนรู ้
   1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำโครงงานภาษาอังกฤษ  
   2. ศึกษาปัญหา และอภิปราย ค้นคว้า หาหัวข้อโครงงาน  
   3. วางแผน อภิปรายแยกแยะ เปรียบเทียบเกี่ยวกับ เนื้อหา และขอบข่ายของโครงงานที่จะทำ  
   4. เรียนรู้ การสร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล  
   5. ลงมือปฏิบัตกิารทำโครงงานตามหัวข้อที่เลือกไว ้  
  
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

วิชา ภาษาอังกฤษโครงงาน 2 (English Project 2)   
รหัสวิชา อ30218                                                                    จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                                 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน  
คำอธบิายรายวิชา 
 

 ศึกษาความหมาย ประโยชน์ และความสำคัญของการเรียนรู้ในรูปแบบของโครงงาน การปฏิบัติการทำ
โครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม รวมถึงการนำเสนอผลงาน และการวัดและ
ประเมินผลโครงงาน เน้นการลงมือปฏิบัติการณ์ในพื้นที่ท้องถิ่น เขตหนองจอก ในเรื่องการเก็บข้อมูลเกี่ยวข้องกับ
ประเพณีความเช่ือจากชุมชนเขตหนองจอกเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ 

 โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษาการพูด อ่านและเขียน การวางแผนปฏิบัติงาน การกำหนดจุดประสงค์ 
การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูลค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
การรวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมูล การอภิปราย การแสดงและนำเสนอผลงานโดยใช้วิธีการและสื่อที่หลากหลาย
ให้สอดคล้องกับผลงานที่นำเสนอ และประเมินผลงานของตนเองและของเพ่ือน 

 เพื ่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู ้ เพื ่อการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการตัดสินใจ เกิดกระบวนการทำงานร่วมกัน เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  

 

ผลการเรียนรู ้
   1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำโครงงานภาษาอังกฤษ  
   2. ศึกษาปญัหา และอภิปราย ค้นคว้า หาหัวข้อโครงงาน  
   3. วางแผน อภิปรายแยกแยะ เปรียบเทียบเกี่ยวกับ เนื้อหา และขอบขา่ยของโครงงานที่จะทำ  
   4. เรียนรู้ การสร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล  
   5. ลงมือปฏบิัตกิารทำโครงงานตามหัวข้อที่เลือกไว ้
   6. นำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อและวิธีการที่หลากหลายด้วยภาษาที่ถูกต้อง      
   7. มีความรูแ้ละทักษะในการวัดผล ประเมินผล โครงงานอย่างมีประสิทธิภาพ   
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 (English for Hotel 1)  
รหัสวิชา อ30219                                                                    จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5                                                                 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน  
คำอธบิายรายวิชา   

  ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศึกษาและฝึกฝน การใช้คำศัพท์ สำนวน และ
โครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในแผนกต่าง ๆ ในการให้บริการส่วนต่างๆ ของโรงแรม การให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องพัก 
การสำรองห้องพัก การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การติดต่อทางโทรศัพท์ การกรอกแบบฟอร์มที่ใช้ในงาน
โรงแรม การบริการส่วนหน้า การกล่าวต้อนรับ การอำนวยความสะดวก การให้บริการการเช็คอิน การให้บริการ
รักษาความปลอดภัย การให้บริการในห้องอาหาร งานแม่บ้าน การให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ ่น โดยเน้นความสามารถในการฟัง และการสนทนาโต้ตอบ โดยการใช้บาทสมมุติ หรือ
สถานการณ์จำลอง ฝึกเขียนจดหมายโต้ตอบ แบบฟอร์มต่าง ๆ บันทึกติดต่อภายใน และอ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง สาน
วนและโครงสร้างประโยคที่สุภาพ มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเอง มุ่งมั่นในการทำงาน 
รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาในระดับสูงขึ้น 
  โดยเน้นความสามารถในการฟัง และการสนทนาโต้ตอบ โดยการใช้บาทสมมุติ หรือสถานการณ์จำลอง 
  เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเอง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย
และมีจิตสาธารณะ เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาในระดับสูงขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการเรียนรู้ 
    1. มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ทั่ว ๆ ไป และเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์ สำนวน  
        ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม การติดต่อสื่อสารด้วยถ้อยคำและประโยคเกี่ยวกับการ  
        ให้บริการในส่วนต่างๆของโรงแรม  
    2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในเรื่องเกี่ยวกับงานบริการธุรกิจโรงแรม  
    3. พัฒนาความสามารถการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง  
    4. มีทัศนคติและกิจนิสัยที่ดีต่ออาชีพให้บริการ  
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2 (English for Hotel 2)  
รหัสวิชา อ30220                                                                    จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                                 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน  
คำอธบิายรายวิชา   

  เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษและเรียนรู้ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษของการฝึก
ปฏิบัติการในธุรกิจโรงแรมเช่น การทักทาย การสำรองที่พัก การให้ข้อมูล การบอกทิศทาง การให้คำแนะนำ     
การรับข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาจากการทำงาน เพิ่มเติมด้านโครงสร้าง ประโยค การใช้คำ ศัพท์เฉพาะและ
การฝึกบทบาทสมมติโดยมีการนำเสนอบทสนทนาที่ใช้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อช่วยให้นัก เรียนสามารถนำ
ทักษะภาษาที่ได้ไปใช้ในการสนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  โดยเน้นความสามารถในการฟัง และการสนทนาโต้ตอบ โดยการใช้บาทสมมุติ หรือสถานการณ์จำลอง 
  เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเอง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย
และมีจิตสาธารณะ เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาในระดับสูงขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการเรียนรู้ 
    1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษและบทสนทนาในการ  
       สนทนาภาษาอังกฤษในธุรกิจการโรงแรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่าง  
       ถูกต้องและเหมาะสม  
    2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องของการใช้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง  
        ทางด้านการบริการในโรงแรม  
    3. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่อยู่ในธุรกิจการโรงแรมและรู้จักพัฒนาการ ใช ้ 
        ภาษาอังกฤษสื่อสารของตนให้สอดคล้องกับการทำงาน  
    4. เพื่อให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในการใชภ้าษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารงานด้านการบริการมาก  
        ขึ้นและสามารถเข้าใจในวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษในสายงานของธุรกิจบริการของโรงแรม  
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

วิชา ภาษาอังกฤษอ่านคิดวิเคราะห์ 1 (English for Critical Thinking 1)  
รหัสวิชา อ30221                                                                    จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                                                 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน  
คำอธบิายรายวิชา   

  ศึกษาการอ่าน วิเคราะห์ บทความเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบบการทำงานของร่างกาย 
ปัญหาเรื่องการหายใจของคนในเมืองใหญ่ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม พลังงานทางเลือก และภัยธรรมชาต ิ
  โดยใช้กลยุทธก์ารอ่านประเภทต่างๆ คือ การหาใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน (Main Idea) การแยกแยะ
ข้อเท็จจริงกับรายละเอียด (Facts and Details) การลำดับเหตุการณ์ (Sequence of Events) การหาสาเหตุ  
และผล (Cause and Effect) และการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง (Compare and Contrast)      
จากเรื่องที่อ่าน หรือเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในเขตหนองจอกทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
  เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะความคิดควบคู่กับทักษะการอ่านด้วยกลยุทธ์ต่างๆ แล้วสามารถนำทักษะการ
อ่านและการคิดไปใช้ในการตอบคำถามและเขียนบรรจุข้อมูลลงในแผนผังความคิด  (Graphic Organizers) 
รูปแบบต่างๆ และสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีเหตุผล และมุ่งมั่นในการทำงาน 
ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุหัวข้อเรื่องและจับใจความสำคัญ วิเคราะห์และตีความเกี่ยวกับเนื้อหาที่อ่าน ด้วยการใช้กล  
ยุทธ์การอ่านรูปแบบต่างๆ เพื ่อการสรุปหาใจความสำคัญของเรื ่องที่อ่าน (Main idea) การแยกแยะ
ข ้อเท ็จจร ิงก ับรายละเอ ียด (Facts and details) การลำด ับเหต ุการณ์ (Sequence of Events)  
การหาสาเหตุและผลจากเรื่องที่อ่าน )Cause and Effect) และการเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกตา่ง (Compare and Contrast) จากเรื่องที่อ่านได ้

2. การอ่านและการคิดเพื่อการตอบคำถาม และเขียนข้อมูลลงในแผนผังความคิด (Graphic Organizers) 
 ในรูปแบบต่าง ๆ 

    3.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านคิดวิเคราะห์เนื้อเรื่องที่อ่าน 
    4.  ฝึก QAR (Question and Answer Relationship) เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ที่มาของคำตอบของแต่    
         ละคำถาม 
 
รวมทั้งหมด 4  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

วิชา ภาษาอังกฤษอ่านคิดวิเคราะห์ 2 (English for Critical Thinking 2)  
รหัสวิชา อ30222                                                                    จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                                                 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
  
คำอธบิายรายวิชา   

  ศึกษาการอ่าน วิเคราะห์ บทความเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการชันสูตรพลิกศพและ
ผลจากการดูโทรทัศน์ในด้านระบบการทำงานของนิติเวช (Forensics) ภูมิศาสตร์ของโลก (Continent) 
สิ ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ( Inventions) การทำมัมมี ่ (Mummy) ความเชื ่อของคนในสมัยโบราณ (Curse)      
และการทำฝนเทียม (Rain Making and Cloud Seeding) 
  โดยใช้กลยุทธ์การอ่านแบบ การสรุปความ ( Inference) การวิเคราะห์ภาษา (Analyzing Language) 
การเข้าใจจุดประสงค์ของผู ้เขียน (Writer’s Purpose) การเรียงลำดับเนื ้อหาให้สอดคล้องกับเหตุการณ์
(Recognizing Coherence) และการสรุปความ (Drawing Conclusions) จากเรื่องที่อ่าน หรือเหตุการณ์ที่สำคัญ
ที่เกิดขึ้นในเขตหนองจอกทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
  เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะความคิดควบคู่กับทักษะการอ่านด้วยกลยุทธต์่างๆ แล้วสามารถนำทักษะการ
อ่านและการคิดไปใช้ในการตอบคำถามและเขียนบรรจุข้อมูลลงในแผนผังความคิด  (Graphic Organizers)  
รูปแบบต่างๆ และสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีเหตุผล และมุ่งมั่นในการทำงาน 
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ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุหัวข้อเรื่องและจับใจความสำคัญ วิเคราะห์และตีความเกี่ยวกับเนื้อหาที่อ่าน ด้วยการใช้กล  
ยุทธ์การอ่านรูปแบบต่างๆ เพื ่อการสรุปหาใจความสำคัญของเรื ่องที่อ่าน (Main idea) การแยกแยะ
ข ้อเท ็จจร ิงก ับรายละเอ ียด (Facts and details) การลำด ับเหต ุการณ์ (Sequence of Events)  
การหาสาเหตุและผลจากเรื่องที่อ่าน )Cause and Effect) และการเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกตา่ง (Compare and Contrast) จากเรื่องที่อ่านได ้

2. การอ่านและการคิดเพื่อการตอบคำถาม และเขียนข้อมูลลงในแผนผังความคิด (Graphic Organizers) 
 ในรูปแบบต่าง ๆ 

    3.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านคิดวิเคราะห์เนื้อเรื่องที่อ่าน 
    4.  ฝึก QAR (Question and Answer Relationship) เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ที่มาของคำตอบของ 
        แต่ละคำถาม 
 
รวมทั้งหมด 4  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและสายการบิน 1 (English for Hotel and Airline 1)  
รหัสวิชา อ30223                                                                    จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                                                 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน  
คำอธบิายรายวิชา   

  ศึกษาประวัติความเป็นมาเกี ่ยวกับกำเนิดธุรกิจสายการบิน รู ้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างทาง
ภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในการต้อนรับ ติดต่อสื่อสาร การให้บริการ ให้ข้อมูล คำแนะนำ 
การแสดงความต้องการและความรู้สึก แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการ สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม ข่าวสาร 
วัฒนธรรมในท้องถิ่นและต่างประเทศ รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและบริการโรงแรมและสายการบิน รู้จักใช้
รูปแบบภาษาและท่าทางเพื่อการสื่อสาร โดยใช้กระบวนการเรียนทางภาษา เพื่อการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับ
ระดับของบุคคล สถานการณ์และวัฒนธรรม เชื่อมโยงเหตุการณ์สำคัญในท้องถิ่นกับธุรกิจสายการบินจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน 

  โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสร้างเจตคติ การสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจจากสื่อต่างๆ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา
จากสถานการณ์เฉพาะหน้าและอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษ  
  เพื่อให้เกิดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการทำงานเกี่ยวกับการโรงแรมและ
สายการบินได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยยึดแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มุ่งมั่นในการทำงาน 
และสามารถนำไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมโลกได้
อย่างสร้างสรรค์มีวิจารณญาณ มีคุณธรรมและมีจริยธรรม 
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ผลการเรียนรู้ 
    1. รู้จักและใช้คำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรมและสายการบินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
    2. เข้าใจลำดับขั้นตอนการเดินทาง และเอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศ รวมทั้งนำ  
        ความรู้ไปใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ 
    3. อ่านจดหมายสมัครงานและเข้าใจใจความสำคัญของตำแหน่งงานเกี ่ยวกับธุรกิจการโรงแรมและ  
        สายการบิน ตอบคำถามเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรมและสายการบินได้ 
    4. ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและ   
        แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการโรงแรมและสายการบินได ้
 
รวมทั้งหมด 4  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและสายการบิน 2 (English for Hotel and Airline 2)  
รหัสวิชา อ30224                                                                    จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                                                 จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน  
คำอธบิายรายวิชา   

  ศึกษาการใช้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างทางภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในการ
ต้อนรับ ติดต่อสื่อสาร การให้บริการ ให้ข้อมูล คำแนะนำ การแสดงความต้องการและความรู้สึก แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริการ สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม ข่าวสาร วัฒนธรรมในท้องถิ่นและต่างประเทศ รู้จักคำศัพท์
ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและบริการโรงแรมและสายการบิน รู้จักใช้รูปแบบภาษาและท่าทางเพื่อการสื่อสาร โดยใช้
กระบวนการเรียนทางภาษา เพื่อการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับระดับของบุคคล สถานการณ์และวัฒนธรรม 
บรรยายอาชีพในชุมชนหนองจอกเกี่ยวพันกับอาชีพธุรกิจสายการบิน 

   โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสร้างเจตคติ การสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจจากสื่อต่างๆ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา
จากสถานการณ์เฉพาะหน้าและอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษ 
  เพื่อให้เกิดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการทำงานเกี่ยวกับการโรงแรมและ
สายการบินได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยยึดแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มุ่งมั่นในการทำงาน 
และสามารถนำไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมโลกได้
อย่างสร้างสรรค์มีวิจารณญาณ มีคุณธรรมและมีจริยธรรม 
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ผลการเรียนรู้ 
    1. ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น /ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ  
        และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการโรงแรมและสายการบินได ้
    2. ปฏิบัติตามและใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจงคำอธิบายและคำบรรยายที่ฟังและอ่าน 
    3. ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ตาม 
        มารยาท สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
    4. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่อ่าน ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความ 
        เรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน และเขียนกรอกข้อมูล  
        เกี่ยวกับการโรงแรมและสายการบินได ้
    5. สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการให้บริการของโรงแรมและสายการบินได ้

 
รวมทั้งหมด 5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1 (English for Communication 1)  
รหัสวิชา อ30225                                                                   จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                                                จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธบิายรายวิชา   

 ศึกษาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้ผู้เรียนได้รับการ
กระตุ้นในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ เพื่อสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามเนื้อเรื ่องที่มีการ
สอดแทรก เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของหนองจอก ให้ถูกต้องตามสถานการณ์ 
 โดยใช้กระบวนการ Active Learning ทำให้ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและ
นานกว่ากระบวนการเรียนรู้ Passive Learning เพราะกระบวนการเรียนรู้ Active Learning สอดคล้องกับการ
ทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจำ โดยสามารถเก็บและจำสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์    
กับเพื่อน ผู้สอน สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ได้ผ่านการปฏิบัติจริง จะสามารถเก็บจำในระบบความจำระยะยาว    
(Long Term Memory) ทำให้ผลการเรียนรู้ ยังคงอยู่ได้ในปริมาณที่มากกว่า ระยะยาวกว่า 
   เพื่อให้เกิดทักษะทางการสื่อสารในการคิด การแก้ปัญหา การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 
และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน ได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทํางาน และการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบเปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล, ข่าวสาร, สารสนเทศ, และหลักการสู่การสร้างความคิดรวบ
ยอดความคิดรวบยอด 
ผลการเรียนรู้ 

1. เรียนรู้เข้าใจสังคมต่างวัฒนธรรมฟังบทความเกี่ยวกับสิ่งของที่ผลิตมาจากวัสดุที่แตกต่างกัน เทศกาลสำคัญ  
ต่างๆ สามารถจับใจความสำคัญ และบอกรายละเอียดได้ สามารถเปรียบเทียบในต่างประเทศกับในไทยได้ 

2. อ่านเรื่องที่เป็นบทความเกี่ยวกับเมืองและประเทศที่สามารถพัฒนาด้านเทคโนโลยี ทักษะการอ่านพื้นฐาน
ที่ใช้ในการอ่านรายละเอียดของข้อมูลที่ได้อ่าน การตั้ง คำถาม สรุป ใหเ้หตุผล 

    3.   พูดเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ที่เสริมสร้างทักษะการพูดพื้นฐาน 
    4.   เขียนสื่อสารเกี่ยวกับบทความ สารคดีของบุคคลที่เป็นคนสำคญัของโลก บรรยายรายละเอียด   
         ของข้อมูลที่ได้อ่าน และฝึกการต้ัง คำถาม สรุป ใหเ้หตุผล และการนำเสนอ 

รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 2 (English for Communication 2)  
รหัสวิชา อ30226                                                                   จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                                                จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน  
คำอธบิายรายวิชา   
 

 ศึกษาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้ผู้เรียนได้รับการ
กระตุ้นในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ เพื่อสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามเนื้อเรื ่องที่มีการ
สอดแทรก เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของหนองจอก ให้ถูกต้องตามสถานการณ์ 
 โดยใช้กระบวนการ Active Learning ทำให้ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและ
นานกว่ากระบวนการเรียนรู้ Passive Learning เพราะกระบวนการเรียนรู้ Active Learning สอดคล้องกับการ
ทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจำ โดยสามารถเก็บและจำสิ่งที่ผู้ เรียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์   
กับเพื่อน ผู้สอน สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ได้ผ่านการปฏิบัติจริง จะสามารถเก็บจำในระบบความจำระยะยาว    
(Long Term Memory) ทำให้ผลการเรียนรู้ ยังคงอยู่ได้ในปริมาณที่มากกว่า ระยะยาวกว่า 
 เพื่อให้เกิดทักษะทางการสื่อสารในการคิด การแก้ปัญหา การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 
และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน ได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทํางาน และการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบเปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล, ข่าวสาร, สารสนเทศ, และหลักการสู่การสร้างความคิดรวบ
ยอดความคิดรวบยอด 
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ผลการเรียนรู้ 
1. เรียนรู้เข้าใจสังคมต่างวัฒนธรรมฟังบทความเกี่ยวกับสิ่งของที่ผลิตมาจากวัสดุที่แตกต่างกัน     

เทศกาลสำคญัต่างๆ สามารถจับใจความสำคัญ และบอกรายละเอียดได้ สามารถเปรียบเทียบใน
ต่างประเทศกับในไทยได ้

2. อ่านเรื่องที่เป็นบทความเกี่ยวกับเมืองและประเทศที่สามารถพัฒนาด้านเทคโนโลยี ทักษะการ  
อ่านพื้นฐานที่ใช้ในการอ่านรายละเอียดของข้อมูลที่ได้อ่าน การตั้ง คำถาม สรุป ให้เหตผุล 

3. พูดเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ที่เสริมสร้างทกัษะการพูดพื้นฐาน 
    4.  เขียนสือ่สารเกี่ยวกับบทความ สารคดีของบุคคลที่เป็นคนสำคญัของโลก บรรยายรายละเอียดของ 
        ข้อมูลที่ได้อ่าน และฝึกการต้ัง คำถาม สรุป ให้เหตผุล และการนำเสนอ 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 3 (English for Communication 3)  
รหัสวิชา อ30227                                                                    จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                                 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน  
คำอธบิายรายวิชา   

  ศึกษาเรื่องราว ข้อความ และบทสนทนาจากสื่อต่างๆ แล้วจับใจความ พูดบอกรายละเอียดและสรุป
ประเด็นสำคัญ และสร้างบทสนทนาโต้ตอบได้อย่างเหมาะสม มีการใช้ภาษาท่าทางที่เหมาะสมตามบริบทและ
มารยาททางสังคม เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตของเจ้าของภาษาอั งกฤษในด้านการใช้ชีวิตประจำวัน 
ความสนใจส่วนบุคคล การเข้าสังคม และการแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ต่างๆ และในเรื่องประเพณีในเขต
ชุมชนหนองจอก และความเช่ือตามหลักศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม 
  โดยใช้กระบวนการทางภาษา คือ การ ฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้น
ข้อมูล และการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ที่จำลองขึ้น  

 เพื ่อให้เกิดทักษะการจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความตีความ และแสดงความคิดเห็น        
เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และความสามารถในการสื่อสาร สนทนาโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมตามบริบทของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
ผลการเรียนรู้ 
   1. การตีความ จับใจความ และวิเคราะหข์้อมูล และสรปุสาระสำคัญจากเรื่องที่ฟังและอ่านได้ 
   2. สร้างประโยค และบทสนทนาโต้ตอบเพื่อการสื่อสารในภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง เหมาะสมตาม    
       หลักการภาษาอังกฤษ 

3. เลือกใช้คำ ประโยค และสำนวนในการชี้แจง ขอร้อง ให้คำแนะนำ อธิบาย แสดงความคิดเห็นและความรู้สึก
ได้อย่างเหมาะสม 

4. พูดสนทนาตอบโต้ แสดงความคิดเห็น และความรู้สึก เพื่อการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ในเรื่องที่เก่ียวกับ
ตนเอง สังคม และการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      มีการออกเสียงตามหลักภาษาอังกฤษได้ชัดเจน พร้อมทั้งสามารถถา่ยทอดน้ำเสียงและแสดง    
      ท่าทางเหมาะสม 

รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 4 (English for Communication 4)  
รหัสวิชา อ30228                                                                    จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                                 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน  
คำอธบิายรายวิชา   

  ศึกษาเรื่องราว ข้อความ และบทสนทนาจากสื่อต่างๆ แล้วจับใจความ พูดบอกรายละเอียดและสรุป
ประเด็นสำคัญ และสร้างบทสนทนาโต้ตอบได้อย่างเหมาะสม มีการใช้ภาษาท่าทางที่เหมาะสมตามบริบทและ
มารยาททางสังคม เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตของเจ้าของภาษาอังกฤษในด้านการใช้ชีวิตประจำวัน 
ความสนใจส่วนบุคคล การเข้าสังคม และการแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ต่างๆ และการเปรียบเทียบวิถีชีวิต
ของเจ้าของภาษา กับวัฒนธรรมประเพณีความเช่ือท้องถิ่นเขตหนองจอก  

 โดยใช้กระบวนการทางภาษา คือ การ ฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้น
ข้อมูล และการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ที่จำลองขึ้น  

 เพื ่อให้เกิดทักษะการจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความตีความ และแสดงความคิดเห็น        
เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และความสามารถในการสื่อสาร สนทนาโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมตามบริบทของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งให้เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อันเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
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ผลการเรียนรู้ 
    1. การตีความ จับใจความ และวิเคราะหข์้อมูล และสรปุสาระสำคัญจากเรื่องที่ฟังและอ่านได้ 
    2. สร้างประโยค และบทสนทนาโต้ตอบเพื่อการสื่อสารในภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง เหมาะสมตาม  
        หลักการภาษาอังกฤษ 
    3. เลือกใชค้ำ ประโยค และสำนวนในการช้ีแจง ขอร้อง ให้คำแนะนำ อธิบาย แสดงความคิดเห็นและ 
        ความรูส้ึกได้อย่างเหมาะสม 
    4. พูดสนทนาตอบโต้ แสดงความคิดเห็น และความรูส้ึก เพื่อการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ในเรื่องที่  
        เกี่ยวกบัตนเอง สังคม และการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    5. มีการออกเสียงตามหลักภาษาองักฤษได้ชัดเจน พร้อมทั้งสามารถถา่ยทอดน้ำเสียงและแสดง  
        ท่าทางเหมาะสมกับเน้ือเรื่อง สถานการณ์ และบริบทที่สนทนาได ้
    6. เรียนรู ้เข้าใจ และยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทยได้ 
    7. เห ็นค ุณค ่าของการใช ้ภาษาอ ังกฤษเพ ื ่อการส ื ่อสารในการศ ึกษาต ่อ และการประกอบอาชีพ  
        และการดำเนินชีวิต 
 
รวมทั้งหมด 7  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 5 (English for Communication 5)  
รหัสวิชา อ30229                                                                    จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                                                 จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน  
คำอธบิายรายวิชา 
 

เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อต่างๆ แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ปฏิบัติตามคำแนะนำ
ในคู่มือการใช้งานต่างๆ คำชี้แจง คำอธิบาย คำบรรยายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียง ข้อความ ข่าว ประกาศ 
โฆษณา บทร้อยกรอง บทละครสั้น ถูกต้องตามหลักการอ่าน อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับ
สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับ
ประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน  จับใจความสำคัญ  วิเคราะห์ความ  สรุปความตีความ และแสดงความคิดเห็น
จากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคด ีพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง ประกอบ 

มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกความคิดเห็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์  สถานการณ์  
ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม สื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เลือกใช้คำขอร้อง       
ให้คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายอย่างคล่องแคล่ว พูดและเขียน แสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการ
ให้ความช่วยเหลือ  ในสถานการณ์จำลอง หรือสถานการณ์จริง อย่างเหมาะสม  
  เพื่อสามารถพูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล  บรรยาย  อธิบาย  เปรียบเทียบ  และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก แสดงความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล นำเสนอข้อมูล
ข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน พูดและเขียนนำเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์  เรื่อง และประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม  พูดและเขียน
สรุปใจความสำคัญ/ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์และสถานการณ์ตามความ
สนใจ   พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น  สังคม     
และโลก  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
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ผลการเรียนรู ้
    1.  นักเรียนสามารถตีความจากเรื่องที่ฟังและอ่าน แสดงความคิดเห็นได ้
    2.  ปฏิบัติตามคำแนะนำและเรื่องที่ฟังได้ 
    3.  จับใจความสำคัญ  วิเคราะห์ความ  สรุปความตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน   
        เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง ประกอบได้ 
    4.  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
    5.  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ 
         สถานการณ์  ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม  และสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 
         และเหมาะสม 
    6.  เลือกและใช้คำขอร้อง  ให้คำแนะนำ  คำชี้แจง คำอธิบายอย่างคล่องแคล่ว 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 6 (English for Communication 6)  
รหัสวิชา อ30230                                                                   จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                                                  จำนวน 0.5 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน  
คำอธบิายรายวิชา 
 

เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อต่างๆ แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ปฏิบัติตามคำแนะนำ
ในคู่มือการใช้งานต่างๆ คำชี้แจง คำอธิบาย คำบรรยายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียง ข้อความ ข่าว ประกาศ 
โฆษณา บทร้อยกรอง บทละครสั้น ถูกต้องตามหลักการอ่าน อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับ
สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กั บ
ประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน  จับใจความสำคัญ  วิเคราะห์ความ  สรุปความตีความ และแสดงความคิดเห็น
จากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคด ีพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง ประกอบ 

มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกความคิดเห็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์  สถานการณ์  
ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม สื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เลือกใช้คำขอร้อง ให้
คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายอย่างคล่องแคล่ว พูดและเขียน แสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือ  ในสถานการณ์จำลอง หรือสถานการณ์จริง อย่างเหมาะสม  
  เพื่อสามารถพูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล  บรรยาย  อธิบาย  เปรียบเทียบ  และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก แสดงความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล นำเสนอข้อมูล
ข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน พูดและเขียนนำเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์  เรื่อง และประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม  พูดและเขียน
สรุปใจความสำคัญ/ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์และสถานการณ์ตามความ
สนใจ   พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น  สังคม    
และโลก  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
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ผลการเรียนรู ้
    1.  นักเรียนสามารถตีความจากเรื่องที่ฟังและอ่าน แสดงความคิดเห็นได ้
    2.  ปฏิบัติตามคำแนะนำและเรื่องที่ฟังได้ 
    3.  จับใจความสำคัญ  วิเคราะห์ความ  สรุปความตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน  
        เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง ประกอบได้ 
    4.  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
    5.  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ 
         สถานการณ์  ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม  และสื่อสารอย่างต่อเนื่อง    
         และเหมาะสม 
    6.  เลือกและใช้คำขอร้อง  ให้คำแนะนำ  คำชี้แจง คำอธิบายอย่างคล่องแคล่ว 

 
 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 
วิชา ภาษาจนีระดับพืน้ฐาน 1 (Basic Chinese 1)     
รหัสวิชา จ30201  จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาทักษะการปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอ่านออกเสียง และประสมเสียงคำ
ง่าย ๆ ตามหลักการออกเสียง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยค จากการ
ฟังหรือการอ่าน พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน คำศัพท์
ง่าย ๆ บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ  ประโยค และข้อความของภาษาจีนกับ
ภาษาไทย 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจำ คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความกระบวนการ
ทำงานกลุ ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื ่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 เพื่อให้เกิดเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนหนองจอกและร่วมพัฒนา  ยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอ่านออกเสียง และประสมเสียงคำง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง  
2. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน 
3. พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล 
4. เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน คำศพัท์ง่ายๆ 
5. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ  ประโยค และข้อความของภาษาจีน

กับภาษาไทย 
 
รวมทั้งหมด 5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 
วิชา ภาษาจนีระดับพืน้ฐาน 2 (Basic Chinese 2)        
รหัสวิชา จ30202  จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
  ศึกษาทักษะการปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอ่านออกเสียง และประสม
เสียงคำง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยค 
จากการฟังหรือการอ่าน พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้น ๆ เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน 
คำศัพท์ง่ายๆ บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ  ประโยค และข้อความของ
ภาษาจีนกับภาษาไทย 
  โดยใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจำ คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความ
กระบวนการทำงานกลุ่ม/คู ่ และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
  เพื่อให้เกิดเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาต ิศาสน ์กษัตริย ์ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนหนองจอกและร่วมพัฒนา  ยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ  
2. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอ่านออกเสียง และประสมเสียงคำง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง  
3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน 
4. ตอบคำถามง่าย ๆ จากการฟัง  
5. พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหว่างบคุคล 
6. พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว 
7. เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน คำศัพท์ง่าย ๆ     
8. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ  ประโยค และข้อความของภาษาจีน

กับภาษาไทย 
 

รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 
วิชา ภาษาจนีระดับต้น 1 (Elementary Chinese 1)     
รหัสวิชา จ30203  จำนวน 4 คาบ/สัปดาห ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาทักษะการออกเสียง และประสมเสียงคำง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง ตอบคำถามง่ายๆ จากการฟัง  
พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว 
และสิ่งใกล้ตัว เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน คำศัพท์ง่ายๆบอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียง
ตัวอักษร คำ กลุ่มคำ  ประโยค และข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย 
 โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจำ คิด วิเคราะห์และเขียน สื ่อความ
กระบวนการทำงานกลุ่ม/คู ่ และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนหนองจอกและร่วมพัฒนา  ยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน อ่านออกเสียง และประสมเสียง คำง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง                         
2. สามารถถามและแสดงความเห็นหรือความรู้สึกผ่านวัฒนธรรมการกินได ้                                                            
3. สามารถตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่าน ประโยค บทสนทนา                                                                 
4. สามารถบอกใจความสำคญัและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาจากเรื่องสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน                       
5. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตาม ความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคจากการฟังหรืออ่าน  

 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 
วิชา ภาษาจนีระดับต้น 2 (Elementary Chinese 2)          
รหัสวิชา จ30204  จำนวน 4 คาบ/สัปดาห ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาทักษะการออกเสียง และประสมเสียงคำง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง ตอบคำถามง่ายๆ จากการฟัง  
พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว 
และสิ่งใกล้ตัว เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน คำศัพท์ง่ายๆบอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียง
ตัวอักษร คำ กลุ่มคำ  ประโยค และข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย 
 โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจำ คิด วิเคราะห์และเขียน สื ่อความ
กระบวนการทำงานกลุ่ม/คู ่ และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนหนองจอกและร่วมพัฒนา  ยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน อ่านออกเสียง และประสมเสียง คำง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง 

2. สามารถตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่าน ประโยค บทสนทนา 

3. สามารถบอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาจากเรื่องสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน 

4. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตาม ความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคจากการฟังหรืออ่าน  

5. สามารถใช้ภาษาจีนเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาระดับความสามารถภาษาจีนได้ด้วย

ตนเอง 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 
วิชา ภาษาจนีระดับกลาง 1 (Intermediate Chinese 1)     
รหัสวิชา จ30205  จำนวน 4 คาบ/สัปดาห ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาทักษะคำศัพท์ภาษาจีนระดับต้น-กลางและพูดโต้ตอบด้วยประโยคที่เป็นทางการ เพื่อสื่อสารระหว่าง
บุคคล แต่งประโยคตามหลักไวยากรณ ์
 โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจำ คิด วิเคราะห์และเขียน สื ่อความ
กระบวนการทำงานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนหนองจอกและร่วมพัฒนายึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่าน ประโยค บทสนทนา 
2. สามารถบอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาจากเรื่องสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน 
3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตาม ความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคจากการฟังหรืออ่าน 
4. สามารถใช้ภาษาจีนเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาระดับความสามารถภาษาจีนได้ด้วย

ตนเอง 
5. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมให้เหตุผล

สั้นๆ ประกอบ 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 
วิชา ภาษาจนีระดับกลาง 2 (Intermediate Chinese 2)    
รหัสวิชา จ30206  จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาทักษะคำศัพท์ภาษาจีนระดับต้น-กลาง และ พูดโต้ตอบด้วยประโยคที่เป็นทางการ เพื่อสื่อสาร
ระหว่างบุคคล แต่งประโยคตามหลักไวยากรณ์ 
 โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจำ คิด วิเคราะห์และเขียน สื ่อความ
กระบวนการทำงานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม     
สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนหนองจอกและร่วมพัฒนายึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่าน ประโยค บทสนทนา 
2. สามารถบอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาจากเรื่องสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน 
3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตาม ความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคจากการฟังหรืออ่าน 
4. สามารถใช้ภาษาจีนเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาระดับความสามารถภาษาจีนได้ด้วย

ตนเอง 
5. พูดและเขยีนแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมให้เหตุผล

สั้นๆ ประกอบ 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 

วิชา HSK ระดับพื้นฐาน 1 (HSK Basic 1)     
รหัสวิชา จ30207  จำนวน 4 คาบ/สัปดาห ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาทักษะพื้นฐานของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน และขั้นตอนการสอบ โดยเริ่มตั้งแต่ การฟัง 
การอ่านและการเขียนคำศัพท์ อ่านคำศัพท์ที่ใช้ในการสอบHSK เข้าใจความหมายและสามารถอ่านประโยคคำถาม
ง่ายๆและเข้าใจความหมายตรงตามความหมายของคำ  กลุ ่มคำ และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน  
พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน คำศัพท์ง่าย ๆ บอกความ
เหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ  ประโยค และข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจำ คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความกระบวนการ
ทำงานกลุ ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื ่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 เพื่อให้เกิดเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง มุ ่งมั ่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและสิ ่งแวดล้อม  
สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนหนองจอกและร่วมพัฒนา  ยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ผลการเรียนรู้ 

1. ทักษะพื้นฐานของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของตัวผู้เรียน    
2. รู้ขั้นตอนการสอบ โดยเริ่มตั้งแต่ การฟัง การอ่านและการเขียนคำศัพท์ 
3. อ่านคำศัพท์ที่ใช้ในการสอบHSK1 เข้าใจความหมายและสามารถอ่านประโยคคำถามง่ายๆ 
4. ตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่าน ประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบบอกใจความ

สำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆหรือ เรื่องสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน 
5. บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆหรือ เรื่องสั้นๆที่ฟังหรือ

อ่าน 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 

วิชา HSK ระดับพื้นฐาน 2 (HSK Basic 2)   
รหัสวิชา จ30208  จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาทักษะพื้นฐานของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน และขั้นตอนการสอบ โดยเริ่มตั้งแต่ การฟัง 
การอ่านและการเขียนคำศัพท์ อ่านคำศัพท์ที่ใช้ในการสอบ HSK เข้าใจความหมายและสามารถอ่านประโยคคำถาม
ง่าย ๆ และเข้าใจความหมายตรงตามความหมายของคำ กลุ ่มคำ และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน  
พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน คำศัพท์ง่าย ๆ บอกความ
เหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ  ประโยค และข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจำ คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความกระบวนการ
ทำงานกลุ ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื ่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 เพื่อให้เกิดเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง มุ ่งมั ่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและสิ ่งแวดล้อม  
สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนหนองจอกและร่วมพัฒนา  ยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ผลการเรียนรู้ 

1. ทักษะพื้นฐานของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของตัวผู้เรียน    
2. รู้ขั้นตอนการสอบ โดยเริ่มตั้งแต่ การฟัง การอ่านและการเขียนคำศัพท์ 
3. อ่านคำศัพท์ทีใ่ช้ในการสอบ HSK1 เข้าใจความหมายและสามารถอ่านประโยคคำถามง่าย ๆ 
4. ตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่าน ประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบบอกใจความ

สำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่าย ๆ หรือ เรื่องสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน 
5. บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่าย ๆ หรือ เรื่องสั้นๆที่ฟังหรือ

อ่าน 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 
วิชา HSK ระดับ 1 (HSK Elementary 1) 
รหัสวิชา จ30209  จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาทักษะพื้นฐานของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน และขั้นตอนการสอบ โดยเริ่มตั้งแต่ การฟัง 
การอ่านและการเขียนคำศัพท์ อ่านคำศัพท์ที่ใช้ในการสอบHSK เข้าใจความหมายและสามารถอ่านประโยคคำถาม
ง่ายๆและเข้าใจความหมายตรงตามความหมายของคำ  กลุ ่มคำ และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน  
พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน คำศัพท์ง่าย ๆ บอกความ
เหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ  ประโยค และข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจำ คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความกระบวนการ
ทำงานกลุ ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื ่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 เพื่อให้เกิดเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนหนองจอกและร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการเรียนรู้ 

1. ทักษะพื้นฐานของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของตัวผู้เรียน    
2. รู้ขั้นตอนการสอบ โดยเริ่มตั้งแต่ การฟัง การอ่านและการเขียนคำศัพท์ 
3. อ่านคำศัพท์ที่ใช้ในการสอบHSK1 เข้าใจความหมายและสามารถอ่านประโยคคำถามง่ายๆ 
4. ตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่าน ประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบบอกใจความ

สำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆหรือ เรื่องสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน 
5. บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆหรือ เรื่องสั้นๆที่ฟังหรือ

อ่าน 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 394 

 
 

คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 
วิชา HSK ระดับ 2 (HSK Elementary 2)     
รหัสวิชา จ30210  จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาทักษะพื้นฐานของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน และขั้นตอนการสอบ โดยเริ่มตั้งแต่ การฟัง 
การอ่านและการเขียนคำศัพท์ อ่านคำศัพท์ที่ใช้ในการสอบHSK เข้าใจความหมายและสามารถอ่านประโยคคำถาม
ง่ายๆและเข้าใจความหมายตรงตามความหมายของคำ  กลุ ่มคำ และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน  
พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน คำศัพท์ง่าย ๆ บอกความ
เหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ  ประโยค และข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจำ คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความกระบวนการ
ทำงานกลุ ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื ่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 เพื่อให้เกิดเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนหนองจอกและร่วมพัฒนา  ยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ผลการเรียนรู้ 

1. ทักษะพื้นฐานของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของตัวผู้เรียน    
2. รู้ขั้นตอนการสอบ โดยเริ่มตั้งแต่ การฟัง การอ่านและการเขียนคำศัพท์ 
3. อ่านคำศัพท์ที่ใช้ในการสอบHSK2 เข้าใจความหมายและสามารถอ่านประโยคคำถามง่ายๆ 
4. ตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่าน ประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบบอกใจความ

สำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆหรือ เรื่องสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน 
5. บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆหรือ เรื่องสั้นๆที่ฟังหรือ

อ่าน 
 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 
วิชา HSK ระดับ 3 (HSK Elementary 3)     
รหัสวิชา จ30211  จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาทักษะพื้นฐานของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน และขั้นตอนการสอบ โดยเริ่มตั้งแต่ การฟัง 
การอ่านและการเขียนคำศัพท์ อ่านคำศัพท์ที่ใช้ในการสอบHSK เข้าใจความหมายและสามารถอ่านประโยคคำถาม
ง่ายๆและเข้าใจความหมายตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน พูดโต้ตอบ
ด้วยประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน คำศัพท์ง่ายๆ บอกความเหมือน หรือ
ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ  ประโยค และข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจำ คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความกระบวนการ
ทำงานกลุ ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื ่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 เพื่อให้เกิดเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง มุ ่งมั ่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและสิ ่งแวดล้อม  
สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนหนองจอกและร่วมพัฒนา  ยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 397 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ทักษะพื้นฐานของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของตัวผู้เรียน    
2. รู้ขั้นตอนการสอบ โดยเริ่มตั้งแต่ การฟัง การอ่านและการเขียนคำศัพท์ 
3. อ่านคำศัพท์ที่ใช้ในการสอบHSK3 เข้าใจความหมายและสามารถอ่านประโยคคำถามง่ายๆ 
4. ตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่าน ประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบบอกใจความ

สำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆหรือ เรื่องสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน 
5. บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆหรือ เรื่องสั้นๆที่ฟังหรือ

อ่าน 
 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 
วิชา HSK ระดับ 4 (HSK Elementary 4)   
รหัสวิชา จ30212  จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
  ศึกษาทักษะพื้นฐานของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน และขั้นตอนการสอบ โดยเริ่มตั้งแต่ 
การฟัง การอ่านและการเขียนคำศัพท ์อ่านคำศัพท์ที่ใช้ในการสอบ HSK เข้าใจความหมายและสามารถอ่านประโยค
คำถามง่ายๆและเข้าใจความหมายตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน พูด
โต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน คำศัพท์ง่าย ๆ บอกความ
เหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ  ประโยค และข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย 
  โดยใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจำ คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความ
กระบวนการทำงานกลุ่ม/คู ่ และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
  เพื่อให้เกิดเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาต ิศาสน ์กษัตริย ์ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนหนองจอกและร่วมพัฒนา  ยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ผลการเรียนรู้ 

1. ทักษะพื้นฐานของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของตัวผู้เรียน    
2. รู้ขั้นตอนการสอบ โดยเริ่มตั้งแต่ การฟัง การอ่านและการเขียนคำศัพท์ 
3. อ่านคำศัพท์ที่ใช้ในการสอบHSK4 เข้าใจความหมายและสามารถอ่านประโยคคำถามง่ายๆ 
4. ตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่าน ประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบบอกใจความ

สำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆหรือ เรื่องสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน 
5. บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆหรือ เรื่องสั้นๆที่ฟังหรือ

อ่าน 
 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 
วิชา ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Communication)      
รหัสวิชา จ30213  จำนวน 2 คาบ/สัปดาห ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาทักษะการปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอ่านออกเสียง และประสมเสียงคำ
ง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยค จากการ
ฟังหรือการอ่าน พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน คำศัพท์
ง่ายๆ บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ  ประโยค และข้อความของภาษาจีนกับ
ภาษาไทย 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจำ คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความกระบวนการ
ทำงานกลุ่ม/คู ่ และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 เพื่อให้เกิดเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนหนองจอกและร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
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ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอ่านออกเสียง และประสมเสียงคำง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง  
2. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน 
3. พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้น ๆ เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล 
4. เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน คำศัพท์ง่าย ๆ 
5. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ  ประโยค และข้อความของภาษาจีน

กับภาษาไทย 
 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 

วิชา ศิลปวัฒนธรรมจีน (Art and cultural  Chinese)      
รหัสวิชา จ30214  จำนวน 2 คาบ/สัปดาห ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 

คำอธบิายรายวิชา   
  ศึกษาทักษะการพูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจีนและประสมเสียงคำง่ายๆ 
ตามหลักการออกเสียง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยค จากการฟังหรือ
การอ่าน พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล มีเจตคติที่ดีต่อ ภาษา และวัฒนธรรมต่างชาติ  
รู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติที่ส่งผลต่อแนวคิด,และทัศนคติที่แตกต่างกันของคน  เขียนอักษรจีนตาม
หลักการเขียน คำศัพท์ง่ายๆ บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ  ประโยค  
และข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย 
  โดยใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจำ คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความ
กระบวนการทำงานกลุ่ม/คู ่ และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
  เพื่อให้เกิดเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาต ิศาสน ์กษัตริย ์ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนหนองจอกและร่วมพัฒนา  ยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ผลการเรียนรู้ 
1. รู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติที่ส่งผลต่อแนวคิด,และทัศนคติที่แตกต่างกันของคน 
2. มีเจตคติที่ดีต่อ ภาษา และวฒันธรรมต่างชาติ  
3. พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจีน 
4. เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน คำศัพท์ง่ายๆ สนทนาบทความสั้นๆ และการตอบคำถามจากประโยค

คำถาม 
5. ตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่าน ประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบบอกใจความ

สำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นทิานง่ายๆหรือ เรื่องสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน 
6. บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นทิานง่ายๆหรือ เรื่องสั้นๆที่ฟังหรือ

อ่าน 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 404 

 
 

คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 
วิชา ภาษาจนีในชีวิตประจำวัน (Chinese in Daily Life)      
รหัสวิชา จ30215  จำนวน 2 คาบ/สัปดาห ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาทักษะการพูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในชีวิตประจำวันและประสมเสียง
คำง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยค จากการ
ฟังหรือการอ่าน พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล มีเจตคติที่ดีต่อ ภาษา เขียนอักษรจีนตาม
หลักการเขียน คำศัพท์ง่ายๆ บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ  ประโยค และ
ข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจำ คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความกระบวนการ
ทำงานกลุ ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื ่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 เพื่อให้เกิดเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนหนองจอกและร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการเรียนรู้ 
1. พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล 
2. เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน คำศัพท์ง่ายๆ สนทนาบทความสั้นๆ และการตอบคำถามจากประโยคคำถาม 
3. ตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่าน ประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบบอกใจความสำคัญ

และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆหรือ เรื่องสัน้ๆที่ฟังหรืออ่าน 
4. บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นทิานง่ายๆหรือ เรื่องสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน 
5. พูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 
วิชา การพูดภาษาจีนในชุมชน (Chinese Public Speaking) 
รหัสวิชา จ30216  จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาทักษะการพูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในชีวิตประจำวันและประสมเสียง
คำง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยค  
จากการฟังหรือการอ่าน พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล มีเจตคติที่ดีต่อ ภาษา เขียนอักษร
จีนตามหลักการเขียน คำศัพท์ง่ายๆ บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ  ประโยค 
และข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจำ คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความกระบวนการ
ทำงานกลุ ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื ่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 เพื่อให้เกิดเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนหนองจอกและร่วมพัฒนา  ยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ผลการเรียนรู้ 
1. พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้น ๆ เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล 
2. เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน คำศัพท์ง่าย ๆ สนทนาบทความสั้น ๆ และการตอบคำถามจากประโยค

คำถาม 
3. ตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่าน ประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ ที่มีภาพประกอบบอกใจความ

สำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นทิานง่ายๆหรือ เรื่องสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน 
4. บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นทิานง่าย ๆ หรือ เรื่องสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน 
5. พูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 

 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
 

วิชา การพูดภาษาจีนเพื่ออาชีพ (Chinese  Conversation  for Careers work) 
รหัสวิชา จ30217  จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาทักษะและรูปแบบประโยคที่ใช้ในการทำงาน การเดินทาง พัฒนาทักษะการเขียนเพื่อนำไป
ประยุกต์ใช้กับการทำงาน เบื้องต้นได ้
 โดยมีบทสนทนาและการเรียนรู ้จากแบบบทความเนื ้อหา   การพูด การเขียนรูปแบบประโยค   
และสามารถสนทนากับบุคคล ในการทำงาน  ตอบคำถามได้    
 เพื่อให้เกิดเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนหนองจอกและร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจบริบทของการเดินทาง การใช้ชีวิตในต่างประเทศ และรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการเดินทางและสามารถ
สนทนาง่ายๆได ้

2. เรียนรู้คำศัพท์ สำนวนเกี่ยวกับภาษาจนีเพื่อการอาชีพ 
3. พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาจีนพื้นฐาน 
4. สามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
5. เข้าใจวัฒนธรรมการทำงานของคนจีน 

 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 
วิชา การสนทนาภาษาจีนเชิงธุรกิจ (Chinese  Conversation for Business)    
รหัสวิชา จ30218  จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาทักษะและรูปแบบประโยคที่ใช้ในการทำงาน การเดินทาง พัฒนาทักษะการเขียนเพื่อนำไป
ประยุกต์ใช้กับการทำงาน เบื้องต้นได ้
 โดยมีบทสนทนาและการเรียนรู ้จากแบบบทความเนื ้อหา   การพูด การเข ียนรูปแบบประโยค   
และสามารถสนทนากับบุคคล ในการทำงาน  ตอบคำถามได้    
 เพื่อให้เกิดเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนหนองจอกและร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียง และประสมเสียง คำง่าย ๆ ตามหลักการออกเสียง 
2. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน 
3. พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้น ๆ เชิงธุรกิจ เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล 
4. ตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่าน ประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ ที่มีภาพประกอบบอกใจความ

สำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นทิานง่าย ๆ หรอื เรื่องสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน 
5. บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นทิานง่าย ๆ หรือ เรื่องสั้น ๆ  

ที่ฟังหรืออ่าน 
6. พูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
7. ตอบคำถามจากการฟังหรือการอ่าน ประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ ที่มีภาพประกอบ 

รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

วิชา ภาษาญีปุ่่น 1 (Japanese 1) 
รหัสวิชา ญ30201                                                                         จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธบิายรายวิชา   

ศึกษาและฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ตัวอักษร  คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความบทอ่านสั้น ๆ คำสั่ง    
คำขอร้อง คำแนะนำ รวมทั้งเข้าใจภาษาท่าทาง ความรู้สึกของผู้พูด พูดและเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเอง   
ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและแสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึกของตนเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ รวมถึง
เหตุการณ์สำคัญในหนองจอกและใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสม  เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมญี่ปุ ่น  ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่ นกับของไทย เข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างสนุกสนาน  เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาญี่ปุ ่น  ใช้ภาษาญี่ปุ ่นตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิด และการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมในการเรียนภาษา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน   รักการอ่าน  
มีสุนทรียภาพทางภาษา สามารถใช้ภาษาญี่ปุ ่นสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมกับวัย มีเจตคติที่ดตี่อการเรียนรู้ภาษา ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่เหมาะสม สามารถสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
ตลอดจนเห็นคุณค่าความแตกต่างของวัฒนธรรม ประเพณี และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ ่น และสามารถ
นำไปใช้ในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อตนเอง คนรอบข้าง และสังคมสูงสุด 
ผลการเรยีนรู ้
 1. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ตัวอักษร  คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความบทอ่านสั้น ๆ คำสั่ง คำขอร้อง 
คำแนะนำเบื้องต้นได้ 
 2. พูดและเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองได ้
 3. รู้และเข้าใจคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นในระดับชั้นต้น 
 4. ปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้ 
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 
วิชา ภาษาญีปุ่่น 2 (Japanese 2) 
รหัสวิชา ญ30202                                                                         จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   

ศึกษาและฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน  ตัวอักษรคำ กลุ ่มคำ ประโยค ข้อความบทอ่านสั ้นๆ คำสั่ง    
คำขอร้อง คำแนะนำ รวมทั้งเข้าใจภาษาท่าทาง ความรู้สึกของผู้พูด พูดและเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองใน
ชีวิตประจำวัน สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความชอบและไม่ชอบได้ถูกต้อง ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม
และแสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการ เสนอความช่วยเหลือ แสดงความรู้สึกของตนเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ 
รวมถึงเหตุการณ์สำคัญในหนองจอก และใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสม  เข้าใจ ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับของไทย เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาญี่ปุ่น เลือกวิธีการเรียน
ภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับตนเอง และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิด และการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม ในการเรียนภาษา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนรักการอ่าน มี
สุนทรียภาพทางภาษา สามารถใช้ภาษาญี่ปุ ่นสื ่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมกับวัย มีเจตคติที่ดตี่อการเรียนรู้ภาษา ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่เหมาะสม สามารถสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
ตลอดจนเห็นคุณค่าความแตกต่างของวัฒนธรรม ประเพณี และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ ่น และสามารถ
นำไปใช้ในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อตนเอง คนรอบข้าง และสังคมสูงสุด 
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ผลการเรียนรู ้
 1. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ตัวอักษร  คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความบทอ่านสั้น ๆ คำสั่ง คำขอร้อง 
คำแนะนำเบื้องต้นได ้
 2. สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน     ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 3. รู้และเข้าใจคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นในระดับชั้นต้น 
 4. เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและ
วัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับของไทย 
 
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 
วิชา ภาษาญีปุ่่น 3 (Japanese 3) 
รหัสวิชา ญ30203                                                                         จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาและฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน   ประโยค ข้อความบทอ่าน คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ รวมทั้ง
เข้าใจภาษาท่าทาง ความรู้สึกของผู้พูด พูดและเขียนเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของคน  สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้  กิจวัตรประจำวัน  งานอดิเรก   ประสบการณ์  เหตุการณ์ต่าง ๆ  แสดงความ
ต้องการ ขอความช่วยเหลือ  เสนอความช่วยเหลือ แสดงความรู้สึกของตนเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์
สำคัญในหนองจอก และใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสม เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
ภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับของไทย เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาญี่ปุ่น แสวงหาความรู้จากสื่อ สิ่งพิมพ์จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้อื่น ใช้ภาษาญี่ปุ่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและ
ชุมชน  เลือกวิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับตนเอง และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิด และการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม ในการเรียนภาษา 
 เพื ่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน รักการอ่าน มีสุนทรียภาพทางภาษา 
สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัย           มีเจต
คติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษา ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
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ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจน้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คำสั่ง คำขอร้อง คำชี้แจง 

2. อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้อง ตามหลักการออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่าน 

3. ใช้ภาษาเพ่ือขอและให้ข้อมลูอธิบาย บรรยายเปรียบเทียบ แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องราว และใช้

ภาษาตามมารยาททางสังคม เพื่อดำเนินการสื่อสาร 

4. ใช้ภาษาและทา่ทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

5. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยในเรื่องคำ วลี สำนวน ประโยค 

6. มีเจคติที่ดีต่อวิชาภาษาญี่ปุ่น 

 

รวมทั้งหมด  6 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 
วิชา ภาษาญีปุ่่น 4 (Japanese 4) 
รหัสวิชา ญ30204                                                                         จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาและฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน   ประโยค ข้อความบทอ่าน คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ รวมทั้ง
เข้าใจภาษาท่าทาง ความรู้สึกของผู้พูด พูดและเขียนเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของคน  สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้  กิจวัตรประจำวัน  งานอดิเรก   ประสบการณ์  เหตุการณ์ต่าง ๆ   แสดงความ
ต้องการ ขอความช่วยเหลือ  เสนอความช่วยเหลือ แสดงความรู้สึกของตนเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์
สำคัญในหนองจอก และใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสม    เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น  ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับของไทย เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมอย่าสนุกสนาน เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาญี่ปุ่น แสวงหาความรู้จากสื่อ สิ่งพิมพ์จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ โดยเชื ่อมโยงกับสาระการเรียนรู ้อื ่น ใช้ภาษาญี่ปุ ่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและชุมชน      
เลือกวิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับตนเอง และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิด และการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม ในการเรียนภาษา 
 เพื ่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน รักการอ่าน มีสุนทรียภาพทางภาษา 
สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัย มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้ภาษา ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
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ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจน้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คำสั่ง คำขอร้อง คำชี้แจง 

2. อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้อง ตามหลักการออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่าน 

3. ใช้ภาษาเพ่ือขอและให้ข้อมลูอธิบาย บรรยายเปรียบเทียบ แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องราว และใช้

ภาษาตามมารยาททางสังคม เพื่อดำเนินการสื่อสาร 

4. ใช้ภาษาและทา่ทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

5. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยในเรื่องคำ วลี สำนวน ประโยค 

6. มีเจคติที่ดีต่อวิชาภาษาญี่ปุ่น 
 

รวมทั้งหมด  6 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 
วิชา ภาษาญีปุ่่น 5 (Japanese 5) 
รหัสวิชา ญ30205                                                                         จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาและฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน   ประโยค ข้อความบทอ่าน คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ รวมทั้ง
เข้าใจภาษาท่าทาง ความรู้สึกของผู้พูด พูดและเขียนเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของคน  สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้  กิจวัตรประจำวัน  งานอดิเรก ประสบการณ์  เหตุการณ์ต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์
สำคัญในหนองจอก  แสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ  เสนอความช่วยเหลือ แสดงความรู้สึกของตนเกี่ยวกับ
เรื่องราวต่าง ๆ และใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสม เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษา
และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับของไทย เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาญี่ปุ่น ใช้ภาษาญี่ปุ่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ภายในโรงเรียนและชุมชน  เลือกวิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับตนเอง และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิด และการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม ในการเรียนภาษา 
 เพื ่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน รักการอ่าน มีสุนทรียภาพทางภาษา 
สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัย มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้ภาษา ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
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ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจน้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คำสั่ง คำขอร้อง คำชี้แจง 

2. อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้อง ตามหลักการออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่าน 

3. ใช้ภาษาเพ่ือขอและให้ข้อมลูอธิบาย บรรยายเปรียบเทียบ แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องราว  

4. ใช้ภาษาและทา่ทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

5. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยในเรื่องคำ วลี สำนวน ประโยค และข้อความที่

ซับซ้อนยิ่งขึ้นและนำไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ 

6. มีเจคติที่ดีต่อวิชาภาษาญี่ปุ่น 
 

รวมทั้งหมด  6 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 
วิชา ภาษาญีปุ่่น 6 (Japanese 6) 
รหัสวิชา ญ30206                                                                         จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 80 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาและฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน   ประโยค ข้อความบทอ่าน คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ รวมทั้ง
เข้าใจภาษาท่าทาง ความรู้สึกของผู้พูด พูดและเขียนเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของคน  สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้  กิจวัตรประจำวัน  งานอดิเรก ประสบการณ์  เหตุการณ์ต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์
สำคัญในหนองจอก  แสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ  เสนอความช่วยเหลือ แสดงความรู้สึกของตนเกี่ยวกับ
เรื่องราวต่าง ๆ และใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสม เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษา
และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับของไทย ใช้ภาษาญี่ปุ่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและชุมชน  เลือกวิธีการ
เรียนภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับตนเอง และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิด และการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม ในการเรียนภาษา 
 เพื ่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน รักการอ่าน มีสุนทรียภาพทางภาษา 
สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัย มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้ภาษา ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
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ผลการเรียนรู้ 
1. เข้าใจน้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คำสั่ง คำขอร้อง คำชี้แจง 

2. อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้อง ตามหลักการออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่าน 

3. ใช้ภาษาเพ่ือขอและให้ข้อมลูอธิบาย บรรยายเปรียบเทียบ แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องราว  

4. ใช้ภาษาและทา่ทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

5. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยในเรื่องคำ วลี สำนวน ประโยค และข้อความที่

ซับซ้อนยิ่งขึ้นและนำไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ 

6. มีเจคติที่ดีต่อวิชาภาษาญี่ปุ่น 
7.  

รวมทั้งหมด  6 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 
วิชา ภาษาญีปุ่่นเพื่อการสื่อสาร 1 (Japanese for Communication 1) 
รหัสวิชา ญ30207                                                                         จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาและฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน   ประโยค ข้อความบทอ่าน คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ รวมทั้ง
เข้าใจภาษาท่าทาง ความรู้สึกของผู้พูด สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้  กิจวัตร
ประจำวัน  การเดินทางท่องเที่ยว เหตุการณ์ต่าง ๆรวมถึงเหตุการณ์สำคัญในหนองจอก  แสดงความรู้สึกของตน
เกี่ยวกับเรื ่องราวต่าง ๆ และใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสม  เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมญี่ปุ ่น  ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ ่นกับของไทย เข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่าสนุกสนาน เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาญี่ปุ่น  
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิด และการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม ในการเรียนภาษา 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน  สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารในสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัย มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษา ตลอดจนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจน้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คำสั่ง คำขอร้อง คำชี้แจง 

2. ใช้ภาษาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องราว และใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม เพื่อดำเนินการ

สื่อสาร 

3. ใช้ภาษาและทา่ทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

4. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่องคำ วลี สำนวน ประโยค 

5. มีเจคติที่ดีต่อวิชาภาษาญี่ปุน่เพื่อการสื่อสาร 

รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู ้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 
วิชา ภาษาญีปุ่่นเพื่อการสื่อสาร 2 (Japanese for Communication 2) 
รหัสวิชา ญ30208                                                                         จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาและฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน   ประโยค ข้อความบทอ่าน คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ รวมทั้ง
เข้าใจภาษาท่าทาง ความรู้สึกของผู้พูด สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้  กิจวัตร
ประจำวัน  การเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆและสถานที่สำคัญในหนองจอก เหตุการณ์ต่าง ๆ  แสดง
ความรู้สึกของตนเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ และใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสม  เข้าใจขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับของไทย 
เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่าสนุกสนาน เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาญี่ปุ่น  
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิด และการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม ในการเรียนภาษา 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน  สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารในสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัย มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษา ตลอดจนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจน้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คำสั่ง คำขอร้อง คำชี้แจง 

2. ใช้ภาษาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องราว และใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม เพื่อดำเนินการ

สื่อสาร 

3. ใช้ภาษาและทา่ทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

4. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่องคำ วลี สำนวน ประโยค 

5. มีเจคติที่ดีต่อวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 
วิชา ภาษาญีปุ่่นเพื่อการสื่อสาร 3 (Japanese for Communication 3) 
รหัสวิชา ญ30209                                                                         จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาและฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ประโยค ข้อความบทอ่าน คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ รวมทั้งเข้าใจ
ภาษาท่าทาง ความรู้สึกของผู้พูด พูดและเขียนเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของคน  สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการ
สนทนาภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การทักทาย การพูดถึงครอบครัว การนัดหมาย การซื้อของ 
ให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นในแง่มุมต่าง ๆ ผ่านภาพวาดและภาพถ่ายอย่างสนุกสาน แสดงความต้องการ ขอ
ความช่วยเหลือ  เสนอความช่วยเหลือ แสดงความรู้สึกของตนเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆรวมถึงเหตุการณ์สำคัญใน
หนองจอก และใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสม    เข้าใจชีวิตและความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่แท้จริงของ
ชาวญี่ปุ่น ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับของไทย เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมอย่าสนุกสนาน เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาญี่ปุ่น  
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิด และการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม ในการเรียนภาษา 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน  สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารในสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัย มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษา ตลอดจนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์
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ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจน้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คำสั่ง คำขอร้อง คำชี้แจง 

2. ใช้ภาษาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องราว และใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม เพื่อดำเนินการ

สื่อสารตามมารยาทสังคม 

3. ใช้ภาษาและทา่ทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

4. นำเสนอข้อมูล เรื่องราว รายงานที่เกี่ยวกับประสบการณ์ รวมทั้งเหตุการณ์หรือเรื่องทั่วไป 

5. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยในเรื่องคำ วลี สำนวน ประโยค 

 

รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
 

วิชา ภาษาญีปุ่่นเพื่อการสื่อสาร 4 (Japanese for Communication 4) 
รหัสวิชา ญ30210                                                                         จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาและฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ประโยค ข้อความบทอ่าน คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ รวมทั้งเข้าใจ
ภาษาท่าทาง ความรู้สึกของผู้พูด พูดและเขียนเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของคน  สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการ
สนทนาภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การทักทาย การพูดถึงครอบครัว การนัดหมาย การซื้อของ 
สุขภาพ การแสดงความยินดี การแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ  เสนอความช่วยเหลือ แสดงความรู้สึกของ
ตนเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆรวมถึงเหตุการณ์สำคัญในหนองจอก และใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสม    
เข้าใจชีวิตและความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่แท้จริงของชาวญี่ปุ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับของไทย เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอย่าสนุกสนาน เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาญี่ปุ่น  
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิด และการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม ในการเรียนภาษา 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน  สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารในสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัย มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษา ตลอดจนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์
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ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจน้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คำสั่ง คำขอร้อง คำชี้แจง 

2. ใช้ภาษาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องราว และใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม เพื่อดำเนินการ

สื่อสารตามมารยาทสังคม 

3. ใช้ภาษาและทา่ทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

4. นำเสนอข้อมูล เรื่องราว รายงานที่เกี่ยวกับประสบการณ์ รวมทั้งเหตุการณ์หรือเรื่องทั่วไป 

5. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยในเรื่องคำ วลี สำนวน ประโยค 

รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

วิชา ภาษาญีปุ่่นเพื่อการสื่อสาร 5 (Japanese for Communication 5) 
รหัสวิชา ญ30211                                                                         จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาและฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ประโยค ข้อความบทอ่าน คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ รวมทั้งเข้าใจ
ภาษาท่าทาง ความรู้สึกของผู้พูด พูดและเขียนเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของคน  สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการ
สนทนาภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การรับประทานอาหารที่ร้าน การซื้อของออนไลน์ การพบปะ
เพื่อนใหม่ ให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นในแง่มุมต่าง ๆ ผ่านภาพวาดและภาพถ่ายอย่างสนุกสาน แสดงความ
ต้องการ ขอความช่วยเหลือ  เสนอความช่วยเหลือ แสดงความรู้สึกของตนเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์
สำคัญในหนองจอก และใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสม เข้าใจชีวิตและความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่
แท้จริงของชาวญี่ปุ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่าสนุกสนาน  
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิด และการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม ในการเรียนภาษา 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน  สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารในสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัย มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษา ตลอดจนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ภาษาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องราว และใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม  

2.  ใช้ภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการของตน เสนอบริการแก่ผู้อื่น เจรจาต่อรอง  

3. ใช้ภาษาเพ่ือขอและให้ข้อมลูอธิบาย บรรยายเปรียบเทียบ แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวหรือประเด็น

ปัญหาต่างๆโดยใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนทางภาษา 

4. นำเสนอข้อมูล เรื่องราว รายงานที่เกี่ยวกับประสบการณ์ รวมทั้งเหตุการณ์หรือเรื่องทั่วไป 

5. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยในเรื่องคำ วลี สำนวน ประโยค 

รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 
วิชา ภาษาญีปุ่่นเพื่อการสื่อสาร 6 (Japanese for Communication 6) 
รหัสวิชา ญ30212                                                                         จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาและฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ประโยค ข้อความบทอ่าน คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ รวมทั้งเข้าใจ
ภาษาท่าทาง ความรู้สึกของผู้พูด พูดและเขียนเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของคน  สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการ
สนทนาภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การรับประทานอาหารที่ร้าน การซื้อของออนไลน์ การพบปะ
เพื่อนใหม่ ให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นในแง่มุมต่าง ๆ ผ่านภาพวาดและภาพถ่ายอย่างสนุกสาน แสดงความ
ต้องการ ขอความช่วยเหลือ  เสนอความช่วยเหลือ แสดงความรู้สึกของตนเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์
สำคัญในหนองจอก และใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสม    เข้าใจชีวิตและความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่
แท้จริงของชาวญี่ปุ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่าสนุกสนาน เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาญี่ปุ่น  
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิด และการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม ในการเรียนภาษา 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน  สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารในสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัย มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษา ตลอดจนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์
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ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ภาษาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องราว และใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม  

2.  ใช้ภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการของตน เสนอบริการแก่ผู้อื่น เจรจาต่อรอง  

3. ใช้ภาษาเพ่ือขอและให้ข้อมลูอธิบาย บรรยายเปรียบเทียบ แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวหรือประเด็น

ปัญหาต่างๆโดยใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนทางภาษา 

4. นำเสนอข้อมูล เรื่องราว รายงานที่เกี่ยวกับประสบการณ์ รวมทั้งเหตุการณ์หรือเรื่องทั่วไป 

5. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยในเรื่องคำ วลี สำนวน ประโยค 

รวมทั้งหมด  7 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 
วิชา ศิลปะและวัฒนธรรมญีปุ่่น 1 (Japan Culture and Tradition 1) 
รหัสวิชา ญ30213                                                                         จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   

ศึกษาการเกี ่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง ความเป็นอยู่ของญี่ปุ ่น วิถีชีวิตความคิด ความเชื่อ  
ที่มาของขนบธรรมเนียม  และประเพณีของญี่ปุ่นของเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  รวมไปสามารถเรียนรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปะการพับกระดาษโอริกามิ, ศิลปะการใช้ผ้าห่อสิ่งของในแบบต่างๆ, ศิลปะการต่อสู้ มังงะและ 
อนิเมะญี่ปุ่น รวมถึงศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และความเช่ือในหนองจอก 

โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการการกลุ ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการสร้างเจตคติ การสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจจากสื่อต่างๆ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาจากสถานการณ์เฉพาะหน้า
และอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น สามารถประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนและใช้ชีวิตประจำวันและในการทำงานกับชาวญี่ปุ ่นได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และเข้าใจในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมชาวญี่ปุ่น และสามารถนำไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพและ
พัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์มีวิจารณญาณ มีคุณธรรมและมีจริยธรรม  
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ผลการเรียนรู ้

1. รู้และเข้าใจเกีย่วกับศิลปะ ธรรมเนียมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น   

2. อธิบายอย่างง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล วันสำคญังานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่น 

3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลวันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของญี่ปุ่น 

4. ปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่นได ้

5. มีเจคติที่ดีต่อวิชาศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 
วิชา ศิลปะและวัฒนธรรมญีปุ่่น 2 (Japan Culture and Tradition 2) 
รหัสวิชา ญ30214                                                                         จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   

ศึกษาเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง ความเป็นอยู่ของญี่ปุ่น วิถีชีวิตความคิด ความเชื่อ ที่มาของ
ขนบธรรมเนียม  และประเพณีของญี่ปุ่นของเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน  รวมไปสามารถเรียนรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับ ศิลปะการแสดงและดนตรี วัฒนธรรมการแต่งกาย  และศาลเจ้า รวมถึงศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และ
ความเช่ือในหนองจอก 

โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการการกลุ ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการสร้างเจตคติ การสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจจากสื่อต่างๆ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาจากสถานการณ์เฉพาะหน้า
และอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น สามารถประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนและใช้ชีวิตประจำวันและในการทำงานกับชาวญี่ปุ ่นได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และเข้าใจในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมชาวญี่ปุ่น และสามารถนำไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพและ
พัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์มีวิจารณญาณ มีคุณธรรมและมีจริยธรรม   
ผลการเรียนรู ้
 1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะ ธรรมเนียมและวัฒนธรรมญีปุ่่น   
 2. อธิบายอย่างง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญงานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่น 
 3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลวันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของญี่ปุ่น 
 4. ปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้ 
 5. มีเจคติที่ดีต่อวิชาศิลปะและวัฒนธรรมญีปุ่่น 

 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 
วิชา ศิลปะและวัฒนธรรมญีปุ่่น 3 (Japan Culture and Tradition 3) 
รหัสวิชา ญ30215                                                                         จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ฤดู  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นและสถานที่สำคัญใน
หนองจอก  สำนวนที่ใช้ในร้านอาหาร ร้านค้า การซื้อของ งานบริการ รวมถึงเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนช่วย
ให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นให้แก่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น  
 โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการการกลุ ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการแก้ปัญหา       
การสืบค้นข้อมูลจากสื่อต่างๆ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาจากสถานการณ์เฉพาะหน้าและอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม รวมถึงการสร้างสถานการณ์จำลอง  
 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่เหมาะสม ตลอดจนเห็นคุณค่าความแตกต่างของ
วัฒนธรรม ประเพณี และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่น และสามารถนำไปใช้ในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม และเกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง คนรอบข้าง และสังคมสูงสุด 
  
ผลการเรียนรู ้
 1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ และความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น   
 2. เข้าใจและสื่อสารโดยใช้สำนวนที่ใช้ในการบริการของคนญี่ปุ่นได้ 
 3. รู้และเข้าใจคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการของญี่ปุ่น 
 4. ปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมญี่ปุ่นได้ 

 
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 
วิชา ศิลปะและวัฒนธรรมญีปุ่่น 4 (Japan Culture and Tradition 4) 
รหัสวิชา ญ30216                                                                         จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   
 ศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านทางด้านศิลปะของประเทศญี่ปุ่น เช่น การเขียนพู่ กัน การฝึกฝนเขียนพู่กันนี้    
เป็นหนึ่งในหนทางในการผ่อนคลาย และฝึกสมาธิ ไปพร้อมๆกับการสร้างสรรค์ รวมถึงเข้าใจประวัติศาสตร์ความ
เป็นมา การชงชา สามารถใช้ในการทำสมาธิและเป็นวิธีการยกย่องแขกและนำผู้คนมารวมกัน ทำให้นักเรียนเข้าใจ
ลำดับขั้นตอนในการชงชา อิเคบานะ การจัดดอกไม้เน้นจัดสมดุลของดอกไม้เพื่อให้เกิดความงาม และสื่อถึงความ
สงบสุข ความสมดุล และการสื่อสารกับธรรมชาติ และการแต่งกายไม่ว่าจะเป็นการใส่ยูกาตะ กิโมโนซึ่งมีการใส่ที่
แตกต่างกัน 
 โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการการกลุ ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการแก้ปัญหา       
การสืบค้นข้อมูลจากสื่อต่างๆ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาจากสถานการณ์เฉพาะหน้าและอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม รวมถึงการสร้างสถานการณ์จำลอง  
 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่เหมาะสม ตลอดจนเห็นคุณค่าความแตกต่างของ
วัฒนธรรม ประเพณี และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่น และสามารถนำไปใช้ในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม และเกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง คนรอบข้าง และสังคมสูงสุด 
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ผลการเรียนรู ้

1. เข้าใจหลักการเขียนพู่กัน ลำดับเส้น การจับและการตวัด และเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาญี่ปุ่น 

2. เข้าใจลำดับขั้นตอนการชงชาและพิธีชงชา สามารถทำตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง และเรียนรู้คำศัพท์ที่

เกี่ยวข้องเป็นภาษาญี่ปุ่น 

3. เข้าใจการจัดดอกไม้ตามสไตล์ญี่ปุ่น และเรยีนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาญี่ปุ่น 

4. เข้าใจการแต่งกายของญี่ปุ่น เช่น การใส่ยูกาตะและกิโมโน สามารถใส่ได้อย่างถูกต้อง 

5. ปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้อยา่งถูกต้อง 

6.  

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 
วิชา ศิลปะและวัฒนธรรมญีปุ่่น 5 (Japan Culture and Tradition 5) 
รหัสวิชา ญ30217                                                                         จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   

ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านอนิเมะ มังงะ ซีรีส์ ภาพยนตร์ และสื่อต่างๆ เพื่ อให้นักเรียนสามารถเข้าใจ
วัฒนธรรมได้อย่างถ่องแท้ เข้าใจบริบทความเป็นจริง ธรรมชาติและเห็นภาพชัดเจน และยังเข้าใจสำนวนการใช้
ประโยคหรือการพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ 

โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการการกลุ ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการสร้างเจตคติ การสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจจากสื่อต่างๆ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาจากสถานการณ์เฉพาะหน้า
และอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น สามารถประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนและใช้ชีวิตประจำวันและในการทำงานกับชาวญี่ปุ ่นได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และเข้าใจในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมชาวญี่ปุ่น และสามารถนำไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพและ
พัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมโลกและการประกอบอาชีพในหนองจอกได้อย่างสร้างสรรค์มี
วิจารณญาณ มีคุณธรรมและมีจริยธรรม  
ผลการเรียนรู ้

1. เข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้อย่างถ่องแท้ ผ่านอนิเมะ มังงะ ซีรีส์ ภาพยนตร์ และสื่อต่างๆ 

2. เข้าใจบริบทความเป็นจริง ธรรมชาติและเห็นภาพวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน 

3. เข้าใจสำนวนการใช้ประโยคหรือการพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ 

4. สามารถประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนและใช้

ชีวิตประจำวันและในการทำงานกับชาวญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 
วิชา ศิลปะและวัฒนธรรมญีปุ่่น 6 (Japan Culture and Tradition 6) 
รหัสวิชา ญ30218                                                                         จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา   

ศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่นทุกด้านที่นักเรียนสนใจ และเลือกด้านที่สนใจมานำเสนอและแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมต่างในงานวัฒนธรรม bunkasai ไม่ว่าจะเป็น การ workshop การแข่งขัน การให้
ความรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ความรู้ที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมดในการแลกเปลี่ยนและเป็นการเผย แพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่นกับผู้อื่นโดยประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรม 

โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการการกลุ ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการสร้างเจตคติ การสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจจากสื่อต่างๆ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาจากสถานการณ์เฉพาะหน้า
และอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น สามารถประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนและใช้ชีวิตประจำวันและในการทำงานกับชาวญี่ปุ ่นได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และเข้าใจในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมชาวญี่ปุ่น และสามารถนำไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพและ
พัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมโลกและการประกอบอาชีพในหนองจอกได้อย่างสร้างสรรค์มี
วิจารณญาณ มีคุณธรรมและมีจริยธรรม  
ผลการเรียนรู ้

1. ใช้ความรู้ที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมดในการแลกเปลี่ยนและเป็นการเผยแพร่ศลิปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับผู้อื่น 

2. สามารถเรียนรูผ้่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในงานวัฒนธรรม bunkasai 

3. มีทักษะในการสื่อสารและนำเสนอกับผู้อื่น 

4. สามารถประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนและใช้

ชีวิตประจำวันและในการทำงานกับชาวญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู ้
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คำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (IS) 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (IS) 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
เวลาเรียน 

รายภาค 

ม.5 I32201 การศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู ้(IS1) 

Research and 
Knowledge 

Formation (IS1) 

1.0 40 ชั่วโมง 

I32202 การสื่อสารและนำเสนอ 
(IS2) 

Communication and 
Presentation (IS2) 

1.0 40 ชั่วโมง 

I32910 กิจกรรมการนำองค์ความรู้
ไปใช้บริการสังคม (IS3) 

Social Service 
Activity (IS3) 

- 10 ชั่วโมง 
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รายวชิาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (IS) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รายวิชาเพิ่มเติม 
 I32201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้(IS1)  จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 I32202 การสื่อสารและนำเสนอ (IS2)   จำนวน 40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 I32910 กิจกรรมการนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3) จำนวน 10  ชั่วโมง   - หน่วยกิต 
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
วิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) รหัสวชิา I32201 จำนวน   2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา/ตั้งคำถามเกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้ โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ และมีทฤษฎี
รองรับ ออกแบบวางแผน รวบรวมข้อมูล ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งปฐม
ภูมิและทุติยภูมิ และสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพและพิจารณาความน่าเชื ่อถือของแหล่งเรียนรู ้อย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์  
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้และร่วมกัน มีกระบวนการกลุ่มในการ
วิพากษ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ เสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ  
 เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ สังเคราะห์สรุป อภิปรายผลเปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู้ 
ความเป็นมาของศาสตร์ เข้าใจหลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ผลการเรียนรู้  
 1. ตั้งประเด็นปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบนัและสังคมโลก  
 2. ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้ โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ 
และมีทฤษฎีรองรับ  
 3. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ  
 4. ศึกษาค้นควา้ แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือกจากแหล่งเรยีนรูท้ี่มีประสิทธิภาพ  
 5. ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแหล่งที่มาของข้อมูลได้  
 6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม  
 7. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม  
 8. เสนอแนวคดิ การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
วิชา การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) รหัสวิชา I32202 จำนวน   2 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1.0 หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 40 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษา เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์จากรายวิชา IS 1 (Research and Knowledge 
Formation) เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก โดยเขียนโครงร่าง บทนำ เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว จำนวน 4,000 คำ หรือเป็นภาษาอังกฤษ ความยาว จำนวน 
2,000 คำ มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เช่ือถือได้อย่างหลากหลาย เชื่อถือได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรียบเรียง
และถ่ายทอดสื่อสาร นำเสนอความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ  
 มีการนำเสนอในรูปแบบเดี ่ยว(Oral individual) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation) โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่หลากหลาย และมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ  
 เพื่อให้เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์
และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้  
 1. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง  
 2. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทยความยาว 4,000 คำ หรือภาษาอังกฤษ ความยาว 
จำนวน 2,000 คำ  
 3. นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็น ที่เลือกในรูปแบบเด่ียว(Oral individual presentation)  
หรือกลุ่ม ( Oral panel presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย  
 4. เผยแพรผ่ลงานสู่สาธารณะ โดยใช้การสนทนา / วิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-conference , 
social media online  
 5. เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน ์
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 442 

 
 

คำอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
วิชา กิจกรรมการนำองคค์วามรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3) รหัสวิชา I32901 จำนวน - คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน - หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 10 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 
 เป็นกิจกรรมที่นำความรู้ หรือประยุกต์ใช้ความรู้จากสิ่งที่ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้จากรายวิชาเพิ่มเติม
(IS1,IS2) ไปสู่การปฏิบัติในการสร้างสรรค์โครงงาน / โครงการต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะหรือบริการ
สังคม ชุมชน ประเทศหรือสังคมโลก  
 มีการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วางแผนการทำงานและตรวจสอบความก้าวหน้า วิเคราะห์ วิจารณ์
ผลที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงงาน / โครงการโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  
 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ไม่มีค่าจ้างตอบแทน เป็นกิจกรรมที่ให้มี
ความตระหนักรู้ มีสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม 
 
เป้าหมายการดำเนนิกิจกรรม  
 1. วิเคราะห์องค์ความรู้จากการเรียนใน IS1 และ IS2 เพื่อกำหนดแนวทางไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม  
 2. เขียนเป้าหมาย/ วัตถุประสงค์ เค้าโครง กิจกรรม/โครงงานการ และแผนปฏิบัติโครงงาน / โครงการ  
 3. ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความก้าวหน้าทางการปฏิบัติโครงงาน / โครงการ  
 4. ร่วมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วพิากษ์ การปฏิบัติโครงงาน / โครงการ  
 5. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงงาน / โครงการ และแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงาน
หรือกิจกรรม ซึ่งแสดงถึงการตระหนักรู้ มีสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม 
 
รวมทั้งหมด  5  เป้าหมายการดำเนินกิจกรรม 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พุทธศักราช 2566 | 443 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมแนะแนว 
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โครงสร้างหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน : กิจกรรมแนะแนว 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 

รายภาค 

ม.4 ก31905 G31905 กิจกรรมแนะแนว ม.4 Guidance activities 4 0 20 ชั่วโมง 
ก31906 G31906 กิจกรรมแนะแนว ม.4 Guidance activities 4 0 20 ชั่วโมง 

ม.5 ก32905 G32905 กิจกรรมแนะแนว ม.5 Guidance activities 5 0 20 ชั่วโมง 
ก32906 G32906 กิจกรรมแนะแนว ม.5 Guidance activities 5 0 20 ชั่วโมง 

ม.6 ก33905 G33905 กิจกรรมแนะแนว ม.6 Guidance activities 6 0 20 ชั่วโมง 
ก33906 G33906 กิจกรรมแนะแนว ม.6 Guidance activities 6 0 20 ชั่วโมง 
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รายวชิาหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมแนะแนว 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
รายวิชากิจกรรมแนะแนว 
 ก31905  กิจกรรมแนะแนว ม.4  จำนวน 20  ชั่วโมง 0 หน่วยกิต 
 ก31906  กิจกรรมแนะแนว ม.4  จำนวน 20  ชั่วโมง 0 หน่วยกิต 
 ก32905  กิจกรรมแนะแนว ม.5  จำนวน 20  ชั่วโมง 0 หน่วยกิต 
 ก32906  กิจกรรมแนะแนว ม.5  จำนวน 20  ชั่วโมง 0 หน่วยกิต 
 ก33905  กิจกรรมแนะแนว ม.6  จำนวน 20  ชั่วโมง 0 หน่วยกิต 
 ก33906  กิจกรรมแนะแนว ม.6  จำนวน 20  ชั่วโมง 0 หน่วยกิต 
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คำอธบิายรายวิชา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมแนะแนว 

 

วิชา กิจกรรมแนะแนว ม.4 (Guidance activities 4) รหัสวิชา ก31905 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน - หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 

 

 
คำอธบิายรายวิชา 

รับรู้และเข้าใจความต้องการ และยอมรับปัญหา มีแนวทางในการแก้ปัญหา  มีเอกลักษณ์ของตนเอง  
เรียนรู้และเข้าใจลักษณะเฉพาะตนและศักยภาพของตนเอง  รู้จักรักนับถือตนเองและผู้อื่นรู้จักเข้าใจ เกี่ยวกับอาชีพ
ในครอบครัว ชุมชนท้องถิ่นหนองจอก 

เข้าใจและยอมรับในศักดิ์ศรีและความแตกต่างของแต่ละบุคคล   สื่อสารความคิดความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่นและ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  จัดการกับอารมณ์และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น  
ทำงานตามบทบาทในฐานะผู้นำผู้ตามที่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเอง และร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ ้นกับชุมชนและสังคมโดย
กระบวนการค้นคว้ารวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเฉพาะด้านจากแหล่งต่างๆด้วยวิธีการที่หลากหลายทันสมัย 
และสร้างสรรค์  เลือกสรรและใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและสังคม จนเป็นนิสัย 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
 2. ผู้เรียนสามารถวางแผนชีวิตด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัวและสังคม 
 3. ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
รวมทั้งหมด  3 จุดประสงค์การเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมแนะแนว 

 
วิชา กิจกรรมแนะแนว ม.4 (Guidance activities 4) รหัสวิชา ก31906 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน - หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 

รับรู้และเข้าใจความต้องการ และยอมรับปัญหา มีแนวทางในการแก้ปัญหา  มีเอกลักษณ์ของตนเอง  
เรียนรู้และเข้าใจลักษณะเฉพาะตนและศักยภาพของตนเอง  รู้จักรักนับถือตนเองและผู้อื่นรู้จักเข้าใจ เกี่ยวกับอาชีพ
ในครอบครัว ชุมชนท้องถิ่นหนองจอก 

เข้าใจและยอมรับในศักดิ์ศรีและความแตกต่างของแต่ละบุคคล   สื่อสารความคิดความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่นและ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  จัดการกับอารมณ์และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น   
ทำงานตามบทบาทในฐานะผู้นำผู้ตามที่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเอง และร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาที ่เกิดขึ ้นกับชุมชนและสังคม  
โดยกระบวนการค้นคว้ารวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเฉพาะด้านจากแหล่งต่างๆด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ทันสมัย และสร้างสรรค์   เลือกสรรและใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม จนเป็นนิสัย 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
 2. ผู้เรียนสามารถวางแผนชีวิตด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัวและสังคม 
 3. ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
รวมทั้งหมด  3 จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมแนะแนว 

 
วิชา กิจกรรมแนะแนว ม.5 (Guidance activities 5) รหัสวิชา ก32905 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน - หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 

เรียนรู้เกี่ยวกับการรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  มีเอกลักษณ์ของตนเองรู้ จักรักนับถือ
ตนเองและผู้อื่นสื่อสารความคิด ความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม การจัดการกับอารมณ์และ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเอง และร่วมตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวโรงเรียนสังคม และประเทศชาต ิ

สามารถคิดและค้นหา รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะด้าน  จากแหล่งต่าง ๆ ด้วยวิธีการเทคโนโลยีที่
หลากหลายและทันสมัยเลือกและใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมจนเป็นนิสัย และนำมาใช้
คาดการณ์ส ิ ่ งท ี ่จะเก ิดข ึ ้นในอนาคตได ้อย ่างม ี เหต ุผล  ม ีแนวทางและท ักษะในการประกอบอาชีพ   
โดยมีพื้นฐานข้อมูลอาชีพในชุมชนหนองจอก ที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 

โดยมีกระบวนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   และความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ผู้เรียนสามารถค้นพบและพัฒนาความสามารถของตนเอง อีกทั้งเสริมสร้างทักษะชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณ์   
เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง  มีเป้าหมายชีวิต รู้จักวางแผนตัดสินใจ แก้ปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม  
ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาตนเองด้านการศึกษา ชีวิตและสังคม สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับตนเอง ต่อสังคม  
และดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
 2. ผู้เรียนสามารถวางแผนชีวิตด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัวและสังคม 
 3. ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
รวมทั้งหมด 3 จุดประสงค์การเรยีนรู ้
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คำอธบิายรายวิชา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมแนะแนว 

 
วิชา กิจกรรมแนะแนว ม.5 (Guidance activities 5) รหัสวิชา ก32906 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน - หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 

เรียนรู้เกี่ยวกับการรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  มีเอกลักษณ์ของตนเองรู้ จักรักนับถือ
ตนเองและผู้อื่นสื่อสารความคิด ความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม การจัดการกับอารมณ์และ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเอง และร่วมตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวโรงเรียนสังคม และประเทศชาต ิ

สามารถคิดและค้นหา รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะด้าน  จากแหล่งต่าง ๆ ด้วยวิธีการเทคโนโลยีที่
หลากหลายและทันสมัยเลือกและใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมจนเป็นนิสัย และนำมาใช้
คาดการณ ์สิ่ งท ี ่จะเก ิดข ึ ้นในอนาคตได ้อย ่างม ี เหต ุผล  ม ีแนวทางและท ักษะในการประกอบอาชีพ   
โดยมีพื้นฐานข้อมูลอาชีพในชุมชนหนองจอก ที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 

โดยมีกระบวนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   และความแตกต่างระหว่างบคุคล 
ผู้เรียนสามารถค้นพบและพัฒนาความสามารถของตนเอง อีกทั้งเสริมสร้างทักษะชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณ์   
เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง  มีเป้าหมายชีวิต รู้จักวางแผนตัดสินใจ แก้ปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม  
ใช้ข ้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาตนเองด้านการศึกษา ชีว ิตและสังคม สร้างจิตสำนึกที ่ด ีให้ก ับตนเอง  
ต่อสังคม และดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
 2. ผู้เรียนสามารถวางแผนชีวิตด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัวและสังคม 
 3. ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
รวมทั้งหมด  3 จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมแนะแนว 

 
วิชา กิจกรรมแนะแนว ม.6 (Guidance activities 6) รหัสวิชา ก33905 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน - หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 

ศึกษาเอกลักษณ์ของตนเอง  เรียนรู้และเข้าใจลักษณะเฉพาะตนและศักยภาพของตนเอง รู้สึกรักและนับ
ถือตนเองและผู้อื่น รับรู้เข้าใจและยอมรับปัญหาและสามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์     

เข้าใจและยอมรับศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล สื่อสารความคิดความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื ่นและเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม  จัดการกับอารมณ์และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  ทำงานตามบทบาท
ในฐานะผู้นำผู้ตามที่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเองและร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียน สังคม  
และประเทศชาติอย่างถูกต้องเหมาะสมมีความพร้อมในการเลือกตัดสินใจ ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ 
ความถนัดของตนเอง และมีแนวทางในการส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่นหนองจอกได้ 

โดยกระบวนการค้นหารวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเฉพาะด้านจากแหล่งต่าง  ๆ ด้วยวิธีการ
เทคโนโลยีที่หลากหลายทันสมัย   เลือกและใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม จนเป็นนิสัย
และนำมาใช้คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีเหตุผล 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
 2. ผู้เรียนสามารถวางแผนชีวิตด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัวและสังคม 
 3. ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
รวมทั้งหมด  3 จุดประสงค์การเรียนรู ้
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คำอธบิายรายวิชา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมแนะแนว 

 
วิชา กิจกรรมแนะแนว ม.6 (Guidance activities 6) รหัสวิชา ก33906 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน - หน่วยกิต   
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 คาบ/ชั่วโมง : ภาคเรียน 
 
คำอธบิายรายวิชา 

ศึกษาเอกลักษณ์ของตนเอง  เรียนรู้และเข้าใจลักษณะเฉพาะตนและศักยภาพของตนเอง รู้สึกรักและนับ
ถือตนเองและผู้อื่น รับรู้เข้าใจและยอมรับปัญหาและสามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์     

เข้าใจและยอมรับศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล สื่อสารความคิดความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื ่นและเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม  จัดการกับอารมณ์และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  ทำงานตามบทบาท
ในฐานะผู้นำผู้ตามที่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเองและร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียน  สังคม และ
ประเทศชาติอย่างถูกต้องเหมาะสมมีความพร้อมในการเลือกตัดสินใจ ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ 
ความถนัดของตนเอง และมีแนวทางในการส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่นหนองจอกได้ 

โดยกระบวนการค้นหารวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเฉพาะด้านจากแหล่งต่าง ๆ ด้วยวิธีการ
เทคโนโลยีที่หลากหลายทันสมัย   เลือกและใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม จนเป็นนิสัย
และนำมาใช้คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีเหตุผล 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
 2. ผู้เรียนสามารถวางแผนชีวิตด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัวและสังคม 
 3. ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
รวมทั้งหมด  3 จุดประสงค์การเรียนรู ้ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
  



 

        
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
ที่  ๐๓๐ / ๒๕๖๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ 

.................................................................................................................................................................. 
เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและบริหารวิชาการข้ันพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ มาตร ๒๗ ที่กำหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดทำ
หลักสูตรเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือ
การศึกษาต่อ ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาของชุมชน และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือ
เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ และสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๔  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
๓๙ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ 
แห่งพระราชบัญญัต ิระเบียบข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งตั ้งแต ่งตั้ง
คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับกลุ่มสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖-๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 
๑. นายสมศักดิ์  แสวงการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นางสุภาวดี  นาคพริก  รองผู้อำนวยการชำนาญการ กรรมการ 
๓. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ สุวินัย รองผู้อำนวยการชำนาญการ กรรมการ 
๔. นายธงไชย  สันติถาวรยิ่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการ กรรมการ 
๕. นายขัตติยะ  โคตถา รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑) ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  

๒. คณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตร 
 ๑. นายปกป้อง  สนิท  คร ู ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวภัครจิราภรณ์  บุญชน  ครู                                  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวอรอุมา  วรานุสาสน์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นางกองเงิน  แก้วทะเล  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๕. นางวันเพ็ญ  เจริญผล  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๖. นายธีรเดช  จันทรางศุ  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๗. นางสาวปานทิพย์  กลิ่นจันทร์หอม  ครูชำนาญการ กรรมการ   
 ๘. นางปรียานุช  ชัยสิทธิ์  ครูชำนาญการ กรรมการ  
 ๙. นางสาววิไลวรรณ  อารีราษฎร์  ครูชำนาญการ กรรมการ 
 ๑๐. นายทองแดง  วงษ์พินิจ  คร ู กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวศศิธร  พูลอนันต์  คร ู กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวพงษ์สุดา  สำเภาพงษ์  คร ู กรรมการ 
 ๑๓. นายศิวเชษฐ  ชัยโรจน์  คร ู กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวอรุณรัตน์  กลิ่นหอม  คร ู กรรมการ 

/15.นางสาวช่อแก้ว... 
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 ๑๕. นางสาวช่อแก้ว  ส่งแสงทอง  คร ู กรรมการ 
 ๑๖. นางสาวชฎาพร  กุลประกอบกิจ  คร ู กรรมการ 
 ๑๗. นายกิตติพัฒน์  ศรีชำนิ  คร ู กรรมการ 
 ๑๘. นางสาวอัญชลี  ซอกรัมย์  คร ู กรรมการ 
 ๑๙. นายสุทธิพร  ลีเจริญ  คร ู กรรมการ 
 ๒๐. นางสาวศศิตา กองเป็ง  คร ู กรรมการ 
 ๒๑. นางสาวปริษา  สหคุณชัย  คร ู กรรมการ 
 ๒๒. นางสาวเปรมกมล  แววสว่าง  คร ู กรรมการ 
 ๒๓. นางสาวนัฐรีญา  นาเงิน  ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 ๒๔. นางสุฑาทิพย์  พลอยจันทร์กุล  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 ๒๕. นางสาวจรรญา  กระโจมทอง   คร ู กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑) จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับคณะกรรมการหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และให้คณะกรรมการ 
 สถานศึกษาผ่านความเห็นชอบ 
 ๒) พัฒนาหลักสูตรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ และสังคมปัจจุบัน 
 ๓) ประเมินผล และปรับปรุงหลกสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรของแต่ละกลุ่มสาระ 
 

๓. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ๑. นายสมศักดิ์  แสวงการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

             ๒. นางจันทนา  เกษมพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๓. นางสาวกัญญาวีร์  วุฒิศิริพรรณ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ  
 ๔. นางสุนันทา  ไกรน้อย ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ   
 ๕. นายบัญญัติ  ยอดเวียน ครูชำนาญการ  กรรมการ 
 ๖. นายภิสิทธิ์  ศิลาทอง ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ  
 ๗. นางสาววิไลวรรณ  อารีราษฎร์ ครูชำนาญการ  กรรมการ 
 ๘. นางสาวจิราภรณ์  กลิ่นโสภณ ครูชำนาญการ  กรรมการ 
 ๙. นางสาวกฤษณา  เขียนนา คร ู  กรรมการ  
 ๑๐. นางวันเพ็ญ  เจริญผล ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๑๑. นายเจริญ  มุศิริ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวกลรัตน์  ศิริ ครูชำนาญการ  กรรมการ  
 ๑๓. นายกิตติพัฒน์  ศรีชำนิ คร ู  กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวปานทิพย์  กลิ่นจันทร์หอม ครูชำนาญการ  กรรมการ 
          ๑๕. นายขัตติยะ  โคตถา รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๖. นายปกป้อง  สนิท คร ู  กรรมการและ 
                                                                                            ผู้ช่วยเลขานุการ 
๔. คณะอนุกรรมการระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  

    ๔.๑ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     ๑. นางสาววิไลวรรณ  อารีราษฎร์  ครูชำนาญการ ประธานกรรมการ 
     ๒. นางทิตย์ติยา  เรือนทองดี  ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

/๓. นายเจริญ...   
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     ๓. นายเจริญ  มุศิริ  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๔. นางสาวธัญปภัทร  พงศ์ภรภัทร  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๕. นายวรรธนะ  พนไธสง  ครูชำนาญการ กรรมการ 
     ๖. นายกรกช  ประเสริฐศราวุธ  ครูชำนาญการ กรรมการ 
     ๗. นางสาวปริศนา  ไข่มุกข์  ครูชำนาญการ กรรมการ 
     ๘. นางสาวพัชญา  สาทา  คร ู กรรมการ 
     ๙. นายสุทธินันท์  ติ้งดำ  คร ู กรรมการ 
     ๑๐. นางสาววิลาสินี  คลับคล้าย  คร ู กรรมการ 
     ๑๑. นางสาววิชุดา  ฝากไธสง  คร ู กรรมการ 
     ๑๒. นางสาวกนกอร  จันทร์เวียง  ครูผู้ช่วย กรรมการ 
     ๑๓. นางสาวธีรวรรณ  ต๊ะวิกา  คร ู กรรมการและเลขานุการ 
 
          ๔.๒ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       
     ๑. นายบัญญัติ  ยอดเวียน ครูชำนาญการ ประธานกรรมการ 
     ๒. นางมยุรี  อ่วมน้อย ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธากรรมการ 
     ๓. นางฤทัย  ประสิทธิ์นอก ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๔. นายชะยันต์  เรือนทองดี ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ  
     ๕. นางสาวจารึก  ไกรนรา ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๖. นางสาวอรอุมา  วรานุสาสน์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ  
     ๗. นางสาวประเสริฐ  แนบเนียม ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๘. นายธนนนท์  ใจน้อม ครูชำนาญการ กรรมการ 
     ๙. นางสาวนิติกานต์  แก้วประดิษฐ์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
     ๑๐. นางสาวจุฑารัตน์  บุญชูวงค์ คร ู กรรมการ 
     ๑๑. นางสาวชฎาพร  กุลประกอบกิจ คร ู กรรมการ 
     ๑๒. นางสาวชิดชไม  เจือมา คร ู กรรมการ 
     ๑๓. นายกิตติพัฒน์  ศรีชำนิ คร ู กรรมการ 
     ๑๔. นายกำธร  ผิวหอม คร ู กรรมการ 
     ๑๕. นางสาวนัฐรีญา  นาเงิน ครูผู้ช่วย กรรมการ 

๑๖. นายวีรฉัตร  ทาตาล คร ู กรรมการและเลขานุการ 
       

 ๔.๓ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     ๑. นางจันทนา  เกษมพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
     ๒. นางสาวกัญญาวีร์  วุฒิศิริพรรณ ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
     ๓. นายอดิศักดิ์  ยงยุทธ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๔. นายมนตรี  สังข์โต ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๕. นางทัศนีย์  สืบสันติวรพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๖. นายอัญชัน  สุคาร ครูชำนาญการ กรรมการ 
     ๗. นางสาวปานทิพย์  กลิ่นจันทร์หอม ครูชำนาญการ กรรมการ 

/๘. นางปรียานุช...   



- ๔ - 

  

     

     ๘. นางปรียานุช  ชัยสิทธิ์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
     9. นางสาววราภรณ์  บุญดอก ครชูำนาญการ กรรมการ 
     ๑0. นายสิทธิพงศ์  โชติมณี ครูชำนาญการ กรรมการ 
     ๑1. นางสาวดาริญา  ดุลยากานต์ คร ู กรรมการ 
     ๑2. นางเดือนประดับ  จันทรางศ ุ คร ู กรรมการ 
     ๑3. นายสัญชาติ  ไพสิทธิ์ คร ู กรรมการ 
     ๑4. นายศิวเชษฐ  ชัยโรจน์ คร ู กรรมการ  
     ๑5. นางสาวสายชล  ภูแล่นกลับ คร ู กรรมการ    
     ๑6. นางสาวศศิตา  กองเป็ง คร ู กรรมการ 
     ๑7. นางสุภรัตน์  สิงห์ลา คร ู กรรมการ  
     ๑8. นางสาวฐิตินันท์  ม่วงจีน คร ู กรรมการ 
     19. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงศ์  อิ่มใจ คร ู กรรมการ  
     ๒0. นายกฤษฎิ์  วงศ์พันธุ์ คร ู กรรมการ 
     ๒1. นางสาวณิชาภา  นพสันเทียะ พนักงานราชการ กรรมการ 
     ๒2. นางสาวอโณทัย  ศรีสวัสดิ์ ครูผู่ช่วย กรรมการ 
     ๒3. นายจตุรวิทย์  ถึงเสียบญวณ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
     ๒4. นางสาวลลิตา  อินไชยา ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
     ๒5. นางสาววัชรี  นิสัยตรง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
     ๒6. นางสาวดารณี  ทุมแก้ว คร ู กรรมการและเลขานุการ 
 

   ๔.๔ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
     ๑. นายภิสิทธิ์  ศิลาทอง ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
     ๒. นางสาววรนุช  คำภาพักตร์ ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
     ๓. นางกราโสม  พูลทรัพย ์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๔. นางพิศมัย  ณะศรีธะ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๕. นางสาวกชามาส  ยานะ ครูชำนาญการ กรรมการ 
     ๖. นางสาวสุไรยา  แอนดริส ครูชำนาญการ กรรมการ 
     ๗. นางสาวชนิดา  หาญจริง ครชูำนาญการ กรรมการ 
     ๘. นางสาวสุภาพร  มูฮำหมัด คร ู กรรมการ 
     ๙. นางสาวเมธินุช  ทองธีรภาพ คร ู กรรมการ 
     ๑๐. นางสาวสุทธิจิต  ทิพย์สภาพกุล คร ู กรรมการ 
     ๑๑. นางสาวศศิธร  พูลอนันต์ คร ู กรรมการ 
     ๑๒. นางสาวนิตยา  สังสีมา คร ู กรรมการ 
     ๑๓. นางสาวปริษา  สหคุณชัย คร ู กรรมการ 
     ๑๔. นางสาวอรณิชชา  ชินรัมย์ คร ู กรรมการ 
     ๑๕. นางสาวเปรมกมล  แวงสว่าง คร ู กรรมการ 
     ๑๖. นางสาวธนัชชา  หนูปาน ครูผู้ช่วย กรรมการ 
     ๑๗. นางสาวกมลวรรณ  ผิวโชติ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

/๑๘. นางสาวจุฑามาศ...   
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๑๘. นางสาวจุฑามาศ  อินทะจักษ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
                

 ๔.๕ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     ๑. นางสุนันทา  ไกรน้อย ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ  
     ๒. นางสาวพิมลวรรณ  ขำแท้ คร ู รองประธานกรรมการ 
     ๓. นางสาวใกล้รุ่ง  จันทร์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๔. นางใกล้รุ่ง  เชื้อคล้อยวรรณา ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ  
     ๕. นางสาวดวงใจ  บ่อรุณรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๖. นายวิเชียร  แพทย์ชา ครูชำนาญการ กรรมการ 
     ๗. นายเกษม  ธัมมวารีกานต์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
     ๘. นายศุภชัย  เพ็ชร์รัตน์ ครชูำนาญการ กรรมการ 
     ๙. ว่าที่ร้อยตรีสามารถ  ใยบัว ครชูำนาญการ กรรมการ 
     ๑๐. นายสุภกิจ  กำลังคลี่ คร ู กรรมการ 
     ๑๑. นายอาวุธ  จิโนวัฒน์ คร ู กรรมการ 
     ๑๒. นางสาวพงษ์สุดา  สำเภาพงษ์ คร ู กรรมการ 
     ๑๓. นายพงศธร  ทองโคตร คร ู กรรมการ 
     ๑๔. นางสาวอัญชลี  ซอกรัมย์ คร ู กรรมการ 
     ๑๕. นางสาวจรรญา  กระโจมทอง คร ู กรรมการ 
     ๑๖. นายอดิศักดิ์  ถิ่นทัพไทย ครู                      กรรมการ 
     ๑๗. นายสุทธิพร  ลีเจริญ คร ู กรรมการ 
     ๑๘. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังกฤษ  บุรกสิกร คร ู กรรมการ 
     ๑๙. นายศุภโชค  มานพศิลป์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

          ๒๐. นายปกป้อง  สนิท คร ู กรรมการและเลขานุการ 
  

 ๔.๖ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
     ๑. นางสาวจิราภรณ์  กลิ่นโสภณ ครูชำนาญการ ประธานกรรมการ 
     ๒. นายนฤเทพ  กั้งเหล้ง ครชูำนาญการ รองประธานกรรมการ 
     ๓. นางพิชญฑิวา  ทันประสงค์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๔. นางมณีรัตน์  สุไลมานดี ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๕. นายสิริวุธ  พันธ์ภูโต ครูชำนาญการ กรรมการ 
     ๖. นางสาวเปรมฤดี  ไชยนุต คร ู กรรมการ 
     ๗. นางสาวอรุณรัตน์  กลิ่นหอม คร ู กรรมการ 

          ๘. นางสาวชุติมา  ปาละวงษ์ ครชูำนาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๔.๗ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
      ๑. นางวันเพ็ญ  เจริญผล ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
      ๒. นางสาวจีระพร  สิงโต คร ู รองประธานกรรมการ  
      ๓. นางประนอม  โซ๊ะอาดำ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
      ๔. นายทองแดง  วงษ์พินิจ คร ู กรรมการ 

/๕. นางสาวณัฐชา...  



- ๖ - 

  

     

      ๕. นางสาวณัฐชา  มาปัสสา คร ู กรรมการ  
      ๖. นางสาววิชญาดา  อุณวงค์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
      ๗. นางสาวปรียาภรณ์  เครื่องทิพย์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
      ๘. นางสาวภัทราภร์  วงศ์ธำรงทรัพย์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
      ๙. นางสาวสุฑาทิพย์  พลอยจันทร์กุล ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
      ๑0. นางสาวภัครจิราภรณ์  บุญชน คร ู กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๔.๘ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
      ๑. นางสาวกฤษณา  เขียนนา คร ู ประธานกรรมการ 
      ๒. นายธีรเดช  จันทรางศุ ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ  
      ๓. นายวิทยา  คลับคล้าย ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
      ๔. นายอนุวัตร์  หนูทอง คร ู กรรมการ 
      ๕. ว่าที่ร้อยตรีวรพล  เพชรสมัย คร ู กรรมการ 
      ๗. นางสาวญาดาภรณ์  ปานรัตน์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
      ๘. นางสาวธันวา  สุริยะมณี ครูผู้ช่วย กรรมการ  
      ๙. นายอำนาจ  ฉัตรน้อย ครปูกครอง กรรมการ 

          ๑๐. นายณัฐวัฒน์  พงษ์ธนินท์ธร คร ู กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๔.๙ คณะกรรมการสนับสนุนการสอน  
 ๑. นางกองเงิน  แก้วทะเล ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวสกลรัตน์  ศิร ิ ครูชำนาญการ รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวช่อแก้ว  ส่งแสงทอง ครู กรรมการ 
 ๔. นายกฤษฏิ ์ วงศ์พันธุ์ ครู กรรมการ 
 ๕. นางอภิญญา  มูฮำหมัดตอเฮด ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 ๕. นางสาวสารีนา  สาแล๊ะ ครู กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่ ๑) กำหนดสัดส่วนของสาระกลุ่มวิชา และพัฒนาหลักสูตรรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒) ดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และวัดผลการประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ  
 ๓) กำหนดแนวทางพัฒนา เครื่องมือ และกำกับติดตามการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม 
  มาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนด 
 
 ๔) รวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรรายวิชา และกระบวนการจัดการเรียนรู้ และประเมิน 
 การบริหารหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 ๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย         
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
 
 

  

        (นายสมศักดิ์  แสวงการ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

 



 

คณะกรรมการดำเนินการ 

คณะทีป่รึกษา 
1. นายสมศักดิ ์ แสวงการ   ผู้อำนวยการโรงเรียน  
2. นายขัตติยะ  โคตถา    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
คณะกรรมการจัดทำและเรยีบเรียงข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษา 

1. นายปกป้อง  สนทิ งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
2. นางสาวพงษ์สุดา  สำเภาพงษ์ งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
3. นายสุทธิพร  ลีเจรญิ งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
4. นางสาวอัญชลี  ซอกรัมย ์ งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
5. นางสาวจรรญา  กระโจมทอง งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
6. นางสาวปานทิพย์  กลิ่นจนัทร์หอม     งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลย ี
7. นางปรียานุช  ชัยสิทธิ ์ งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลย ี
8. นายศิวเชษฐ  ชัยโรจน ์ งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลย ี
9. นางสาวศศิตา กองเป็ง งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลย ี
10. นายทองแดง  วงษ์พินิจ งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
11. นางสุฑาทพิย์  พลอยจันทร์กุล        งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
12. นางสาวภัครจิราภรณ์  บุญชน        งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
13. นางวันเพ็ญ  เจริญผล  งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
14. นางสาววิไลวรรณ  อารีราษฎร ์       งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
15. นางสาวช่อแก้ว  ส่งแสงทอง           งานพัฒนาหลักสูตรกุล่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
16. นางสาวชฎาพร  กุลประกอบกิจ      งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  
17. นายกิตติพัฒน์  ศรีชำน ิ               งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
18. นางสาวอรอุมา  วรานุสาสน ์         งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร ์  
19. นางสาวนัฐรีญา  นาเงิน   งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
20. นายธีรเดช  จันทรางศ ุ งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 



 

21. นางสาวญาดาภรณ ์ ปานรัตน ์        งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศกึษา  
22. นางสาวเปรมกมล  แววสว่าง  งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
23. นางสาวปริษา  สหคุณชยั งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
24. นางสาวศศิธร  พูลอนันต ์ งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
25. นางสาวอรุณรัตน์  กลิ่นหอม          งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
26. นางกองเงิน  แก้วทะเล งานห้องสมุด 
 

คณะกรรมการตรวจทานหลักสูตรสถานศึกษา 

 1. นายขัตติยะ  โคตถา    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 2. นายปกป้อง  สนทิ   หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร 
 3. นางสาวญาดาภรณ์  ปานรัตน์          งานพัฒนาหลักสูตร 
 4. นางสาวภัครจิราภรณ์  บญุชน    งานพัฒนาหลักสูตร 
 5. นายสุทธิพร  ลีเจรญิ    งานพัฒนาหลักสูตร 
 
ผู้ออกแบบปกหลักสูตรสถานศึกษา 

นางสาวญาดาภรณ์  ปานรัตน์          งานพัฒนาหลักสูตร 
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