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หลักสูตรโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  
 

1. ส่วนนำ 
    1.1  ความนำ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) เป็นแนวการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
วชิรธรรมสาธิตที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และ
มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย รวมถึงพันธกิจของโรงเรียนที่มุ ่งให้ผู ้เรียนมี
ศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรมจริยธรรม จัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ศูนย์การเรียนให้ทันสมัยครบวงจรและเอื้อต่อการเรียนรู้ เสริมสร้างศักยภาพครูให้มีความสามารถ
จัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่ดี ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ นอกจากนี้โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูมีทักษะ
ในการใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนรู้ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน “วชิรธรรมสาธิต ก้าวไกลด้วย ICT”  
โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์ของโรงเรียนดังนี ้ กลยุทธ์ที ่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กลยุทธ์ที ่ 2 
พัฒนาการให้บริการทางการศึกษา  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธ์
ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  โดยแผนปฏิบัติการของโรงเรียนซึ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทั ้งในและนอกห้องเรียน พร้อมทั้งจัดการเรียนรู้เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีการบูรณาการการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น 
ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต พุทธศักราช 2561 จะเป็นแนวทางที่ดีต่อการจัด
การศึกษา เพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามที่กำหนดไว้ 
 

    1.2 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

 วิสัยทัศน์ 
  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบน
พ้ืนฐานของความเป็นไทย 
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 พันธกิจ 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
 2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

และค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ 
 3. พัฒนาการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนให้ทันสมัย ครบวงจรและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 5. เสริมสร้างศักยภาพครูให้มีความสามารถจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 6. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่ดี 
 7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
 

 เป้าประสงค์ 
 1. มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
 2. มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 3. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
 4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีอัตลักษณ์“คนดีศรีวชิรธรรม” มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม 12 ประการ 
 5. ครูมีทักษะในการใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนรู้ ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

และสามารถจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 6. มีแหล่งเรียนรู ้ ศูนย์การเรียนที ่ทันสมัยครบวงจรและเอื ้อต่อการเรียนรู ้ตาม

เอกลักษณ ์“วชิรธรรมก้าวไกลด้วย ICT” 
 7. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและมีเครือข่ายการเรียนรู้ระดับท้องถิ่น

ระดับประเทศและระดับต่างประเทศ   
 

 กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการให้บริการทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 
 จุดเน้น 

 1. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
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 3. โรงเรียนมีหลักสูตรที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนที่ทันสมัย ครบวงจรและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 5. ครูมีความรู้ความสามารถเป็นครูมืออาชีพ 
 6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง 
 

 กลยุทธ์ของโรงเรียน 
 1. แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 2. แผนพัฒนาการให้บริการทางการศึกษา 
 3. แผนพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

    1.3 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 
5 ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการ
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆไปใช้ใน
การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง
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ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการ
รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท์ี่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้าน      
ต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสารการทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

    1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ              
อันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและ              
พลโลกที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ดังนี้ 
  1. รักชาติศาสน์ กษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย   
8. มีจิตสาธารณะ 

     

    1.5 ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ 
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ 
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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2. โครงสร้างหลักสูตร 
    2.1 โครงสร้างเวลาเรียน  (กำหนดกรอบเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 
หน่วยกิต ชั่วโมง หน่วยกิต ชั่วโมง หน่วยกิต ชั่วโมง หน่วยกิต ชั่วโมง 

ภาษาไทย 3 120 3 120 3 120 6 240 
คณิตศาสตร ์ 3 120 3 120 3 120 6 240 

วิทยาศาสตร ์ 3 120 3 120 3 120 6 240 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

4 160 4 160 4 160 8 320 

- ประวัติศาสตร์ 1 40 1 40 1 40 2 80 
- ศาสนา ศีลธรรม   จริยธรรม         
-หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ
การดำเนินชีวิตในสังคม 

3 120 3 120 3 120 6 240 

- เศรษฐศาสตร ์         
- ภูมิศาสตร ์         

สุขศึกษาและพลศึกษา 2 80 2 80 2 80 3 120 
ศิลปะ 2 80 2 80 2 80 3 120 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 2 80 2 80 2 80 3 120 
ภาษาต่างประเทศ 3 120 3 120 3 120 6 240 

รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 22 880 22 880 22 880 41 1,640 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  120  120  120  360 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม 
ปีละไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง 

ไม่น้อยกว่า 
1,600 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง / ปี 
รวม 3 ปี  

ไม่น้อยกว่า  
3,600 ชั่วโมง 
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2.1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรวมเวลาเรียนทั้งหมดไม่เกิน 1,200 ชั่วโมง/ปี เป็นรายวิชา
พื้นฐาน จำนวน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต หลักสูตรพิเศษ ICT 
ห้องเรียนที่ 1 หลักสูตรพิเศษ IEP ห้องเรียนที่ 2 หลักสูตรปกติห้องเรียนที่ 3 - 12 
 2.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมเวลาเรียนรวม 3 ปี ไม่เกิน 3,600 ชั่วโมง เป็นรายวิชา
พ้ืนฐาน จำนวน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
        แผนการเรียนที่ 1  แผนการเรียน วิทย์-คณิต    ห้องเรียนที่  1 - 3 
        แผนการเรียนที่ 2  แผนการเรียน คณิต – อังกฤษ    ห้องเรียนที่  4 - 6 
        แผนการเรียนที่ 3  แผนการเรียน ภาษาฝรั่งเศส-ภาษาเกาหลี ห้องเรียนที่  7 
        แผนการเรียนที่ 4  แผนการเรียน ภาษาญี่ปุ่น    ห้องเรียนที่  8    
        แผนการเรียนที่ 5  แผนการเรียน ภาษาจีน    ห้องเรียนที่  9  
        แผนการเรียนที่ 6  แผนการเรียน ศิลป์ – ไทย – สังคม   ห้องเรียนที่ 10, 11 
        แผนการเรียนที่ 7 หลักสูตรพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (ICT)  
                                        ห้องเรียนที ่12 (4/12, 5/11,6/9) 
 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  ได้นำแนวคิดการสร้างหลักสูตรมาตรฐานสากลมาปรับปรุงหลักสูตร
พิเศษ ICT, หลักสูตรปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ
เข้าสู่มาตรฐานสากล โดยจัดโครงสร้างเวลาเรียนจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 

 เกณฑ์การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
            1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมจำนวน 77 หน่วยกิตเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
จำนวน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมจำนวนไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
 2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิตโดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 
จำนวน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
 3. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน ในระดับ“ผ่าน” ขึ้นไป 
 4. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
 5. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและได้รับการตัดสินผลการเรียน “ผ่าน” ทุก
กิจกรรม 
 

 เกณฑ์การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมจำนวน 81 หน่วยกิตเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 

จำนวน 41 หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมจำนวนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
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2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิตโดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  
จำนวน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 3. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับ“ผ่าน”ขึ้นไป       
 4. ผ ู ้ เร ียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ “ผ่าน”ขึ ้นไป                  
  

5. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและได้รับการตัดสินผลการเรียน“ผ่าน”ทุก
กิจกรรม 

 

2.2 โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี  

หลักสูตร ICT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11 22 รายวิชาพื้นฐาน 11 22 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 3 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 3 

ค21101 คณิตศาสตร์ 1 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 

ว21105 ออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1 ว21106 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 1 

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 3 ส21103 สังคมศึกษา 2 1.5 3 

ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 1 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 1 

พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 1 พ21102 สุขศึกษา 2 0.5 1 

พ21105 พลศึกษา 1 0.5 1 พ21106 พลศึกษา 2 0.5 1 

ศ21101 ศิลปะ 1 1 2 ศ21102 ศิลปะ 2 1 2 

ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 1 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 3 อ2110 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 3 
รายวิชาเพิ่มเติม 6 12 รายวิชาเพิ่มเติม 6 12 

ค21203 คณิตศาสตร์สากล 1 1 2 ค21204 คณิตศาสตร์สากล2 1 2 

IS20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ 1 2 IS20202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1 2 
ว21207 ความรู้เบื้องต้นการเขียนโปรแกรม 1 1 2 ว21208 การออกแบบภาพนิ่งเชิงสร้างสรรค ์ 1 2 
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หลักสูตร ICT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

ว21203 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 
           ระดับพื้นฐาน 1 

1 2 ว21204 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 1 2 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 0.5 1 อ21202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 0.5 1 

จ21241 ภาษาจีน 1 1 2 จ21242 ภาษาจีน 2 1 2 

ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 1 ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 17 37 รวม 17 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรห้องเรียน IEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11 22 รายวิชาพื้นฐาน 11 22 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 3 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 3 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 

ว21105  ออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1 ว21106 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 1 
ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 3 ส21103 สังคมศึกษา 2 1.5 3 

ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 1 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 1 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 1 พ21102 สุขศึกษา 2 0.5 1 

พ21105 พลศึกษา 1 0.5 1 พ21106 พลศึกษา 2 0.5 1 

ศ21101 ศิลปะ 1 1 2 ศ21102 ศิลปะ 2 1 2 
ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 1 

อ21101 English 1 
 (foreign teacher +co-Thai teacher) 

1.5 3 อ21102 English 2  
( foreign teacher +co-Thai teacher ) 

1.5 3 

รายวิชาเพิ่มเติม 5 10 รายวิชาเพิ่มเติม 5 10 

ค21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 0.5 1 ค21202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 0.5 1 
ว21205  เทคโนโลยีรอบตัว 1 0.5 1 ว21206 การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม 1 0.5 1 

IS20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์  
            ความรู ้

1 2 IS20202  การสื่อสารและการนำเสนอ 1 2 

อ21203 Smart Listening – Speaking 1  
( foreign teacher +co-Thai teacher ) 

1 2 อ21204 Smart Listening – Speaking 2 
( foreign teacher +co-Thai teacher ) 

1 2 

อ21205 Smart Reading - Writing 1 
( foreign teacher +co-Thai teacher ) 

1 2 อ21206 Smart Reading - Writing 2 
( foreign teacher +co-Thai teacher ) 

1 2 

 
 
 
 
 



 14 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรห้องเรียน IEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

จ21243 ภาษาจีนน่ารู้ 1 0.5 1 จ21244 ภาษาจีนน่ารู้ 2 0.5 1 

ส21231 หน้าที่พลเมือง 1  0.5 1 ส21232 หน้าที่พลเมือง 2  0.5 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 16 35 รวม 16 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรปกต ิ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 – 14 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11 22 รายวิชาพื้นฐาน 11 22 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 3 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 3 

ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 3 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 3 

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 3 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 3 

ว21105  ออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1 ว21106 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 1 

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 3 ส21103 สังคมศึกษา 2 1.5 3 

ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 1 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 1 

พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 1 พ21102 สุขศึกษา 2 0.5 1 

พ21105 พลศึกษา 1 0.5 1 พ21106 พลศกึษา 2 0.5 1 

ศ21101 ศิลปะ 1 1 2 ศ21102 ศิลปะ 2 1 2 

ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 1 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 3 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 3 

รายวิชาเพิ่มเติม 3.5 7 รายวิชาเพิ่มเติม 3.5 7 

ท20201 การใช้ห้องสมุด 1 0.5 1 ท20202 การใช้ห้องสมุด 2 0.5 1 

ค21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 0.5 1 ค21202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 0.5 1 

IS20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ 
            ความรู ้

1 2 IS20202  การสื่อสารและการนำเสนอ 1 2 

ว21205 เทคโนโลยีรอบตัว 1 0.5 1 ว21206 การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม 1 0.5 1 

อ21201 ภาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 1 อ21202 ภาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 0.5 1 

ส21231 หน้าที่พลเมือง 1  0.5 1 ส21232 หน้าที่พลเมือง 2  0.5 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 14.5 32 รวม 14.5 32 

 
 
 



 16 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
 

หลักสูตร ICT  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11 22 รายวิชาพื้นฐาน 11 22 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 3 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 3 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 

ว22105 ออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว22106 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 1 

ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 3 ส22103 สังคมศึกษา 4 1.5 3 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 1 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 1 

พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 1 พ22102 สุขศึกษา 4 0.5 1 

พ22105 พลศึกษา 3 0.5 1 พ22104 พลศึกษา 4 0.5 1 

ศ22101 ศิลปะ 3 1 2 ศ22102 ศิลปะ 4 1 2 

ง22103 การงานอาชีพ 3 0.5 1 ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 1 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 3 อ2210 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 3 
รายวิชาเพิ่มเติม 5 10 รายวิชาเพิ่มเติม 5 10 

ค22203 คณิตศาสตร์สากล 3 1 2 ค22204 คณิตศาสตร์สากล 4 1 2 

ว22201 มัลติมีเดีย 1 1 2 ว22202 มัลติมีเดีย 2 1 2 
ว22203 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ  
           ระดับกลาง 1 

1 2 ว22204 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 
           ระดับกลาง 2 

1 2 

อ22201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 0.5 1 อ22202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 0.5 1 

ญ22231 ภาษาญี่ปุ่น 1 1 2 ญ22232 ภาษาญี่ปุ่น 2 1 2 

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 1 ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 16 35 รวม 16 35 



 17หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

หลักสูตรปกต ิ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 – 11 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11 22 รายวิชาพื้นฐาน 11 22 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 3 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 3 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 3 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 3 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 3 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 3 

ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 3 ส22103 สังคมศึกษา 4 1.5 3 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 1 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 1 

พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 1 พ22102 สุขศึกษา 4 0.5 1 

พ22105 พลศกึษา 3 0.5 1 พ22104 พลศึกษา 4 0.5 1 

ศ22101 ศิลปะ 3 1 2 ศ22102 ศิลปะ 4 1 2 

ว22105  ออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว22106 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 1 

ง22103 การงานอาชีพ 3 0.5 1 ง22104 การงานอาชีพ 4 0.5 1 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 3 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 3 

รายวิชาเพิ่มเติม 3 6 รายวิชาเพิ่มเติม 3 6 

ค22201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 0.5 1 ค22202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 0.5 1 

อ22201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 0.5 1 อ22202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 0.5 1 

ว22205 เทคโนโลยีรอบตัว 2 0.5 1 ว22206 การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม 2 0.5 1 

ง20261 ไฟฟ้าเบื้องต้น 1 2 ง20262 ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์   1 2 

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3  0.5 1 ส22234 หน้าที่พลเมือง 4  0.5 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 14 31 รวม 14 31 

 
 
 
 



 18 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตร ICT  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11 22 รายวิชาพื้นฐาน 11 22 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 3 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 3 

ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ภาคภาษาอังกฤษ           1.5 3 ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 

ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 ว23102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 ภาคภาษาอังกฤษ 1.5 3 

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 3 ส23103 สังคมศึกษา 6 1.5 3 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 1 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 1 

พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 1 พ23102 สุขศึกษา 6 0.5 1 

พ23103 พลศึกษา 5 0.5 1 พ23104 พลศึกษา 6 0.5 1 

ศ23101 ศิลปะพ้ืนฐาน 5 1 2 ศ23102 ศิลปะพ้ืนฐาน 6 1 2 

ง23101 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 5 0.5 1 ง23102 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 6 0.5 1 

ง23103 การงานอาชีพ 5 0.5 1 ง23104 การงานอาชีพ 6 0.5 1 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 3 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 3 

รายวิชาเพิ่มเติม 5 10 รายวิชาเพิ่มเติม 5 10 
ค23203 คณิตศาสตร์สากล 5 1 2 ค23204 คณิตศาสตร์สากล 6 1 2 

ง20214 หุ่นยนต์ 1 1 2 ง20218 หุ่นยนต์  2 1 2 

ง20215 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติระดับสูง 1 1 2 ง20217 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติระดับสูง 2 1 2 
อ23201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5 0.5 1 อ23202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6 0.5 1 

ฝ23221 ภาษาฝรั่งเศส 1 1 2 ฝ23222 ภาษาฝรั่งเศส 2 1 2 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5  0.5 1 ส23236 หน้าที่พลเมือง 6  0.5 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 16 35 รวม 16 35 

 
 
 



 19หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรปกต ิ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 – 11   

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11 22 รายวิชาพื้นฐาน 11 22 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 3 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 3 

ค23101 คณติศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.5 3 ค23102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1.5 3 

ว23101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1.5 3 ว23102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1.5 3 

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 3 ส23103 สังคมศึกษา 6 1.5 3 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 1 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 1 

พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 1 พ23102 สุขศึกษา 6 0.5 1 

พ23103 พลศึกษา 5 0.5 1 พ23104 พลศึกษา 6 0.5 1 

ศ23101 ศิลปะพ้ืนฐาน 5 1 2 ศ23102 ศิลปะพ้ืนฐาน 6 1 2 

ง23103 การงานอาชีพ 5 0.5 1 ง23104 การงานอาชีพ 6 0.5 1 

ง23101 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 5 0.5 1 ง23102 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 6 0.5 1 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 3 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 3 

รายวิชาเพิ่มเติม 3.5 7 รายวิชาเพิ่มเติม 3.5 7 

ค23201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 1 2 ค23202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 1 2 

อ23201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5 0.5 1 อ23202ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6 0.5 1 

ง20241 การปลูกผักสวนครัว 1 1 2 ง20242 การปลูกผักสวนครัว 2 1 2 

ง20219 การสร้างและตกแต่งกราฟิก 1 0.5 1 ง20220 การออกแบบและสร้างเว็บไซต์ 0.5 1 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5  0.5 1 ส23236 หน้าที่พลเมือง 6  0.5 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 14.5 32 รวม 14.5 32 

 
 
 
 
 



 20 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

แผนการเรียนที่ 1  วิทย์ – คณิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 - 3 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 

ท31101 ภาษาไทย 1 1 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1 2 

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1 2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1 2 

ส31101 สังคมศึกษา 1 1 2 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1 2 

ส31102 ศาสนาและวัฒนธรรม 1 0.5 1 ส31104 ศาสนาและวัฒนธรรม  2 0.5 1 

พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 

ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 1 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 1 

ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 1 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1 2 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1 2 

ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1 2 ว31182 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 1 

ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1    
รายวิชาเพิ่มเติม 10.5 21 รายวิชาเพิ่มเติม 10.5 21 

ว31201 ฟิสิกส์ 1 2 4 ว31202 ฟิสิกส์ 2 2 4 

ว31221 เคมี 1 1.5 3 ว31222 เคมี 2 1.5 3 
ว31241 ชีววิทยา 1 1.5 3 ว31242 ชีววิทยา 2 1.5 3 

อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1 2 อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1 2 

ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 2 4 ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 2 4 
IS30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ 
            ความรู ้

1 2 IS30202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1 2 

ว31287 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 1 0.5 1 ว31288 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิง 
           คำนวณ 1 

0.5 1 

 
 
 



 21หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

แผนการเรียนที่ 1  วิทย ์– คณิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 - 3 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

ส31201 อาเซียนศึกษา 1 0.5 1 ส31202 อาเซียนศึกษา 2 0.5 1 

ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 1 ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 18 39 รวม 17 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*หมายเหตุ 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 1,3,5  วิชาสุขศึกษา 
  2. สุขศึกษาและพลศึกษา 2,4,6  วิชาพลศึกษา 
 



 22 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

แผนการเรียนที่ 2   คณิต - อังกฤษ  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 - 6 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 

ท31101 ภาษาไทย 1 1 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1 2 

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1 2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1 2 

ส31101 สังคมศึกษา 1 1 2 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1 2 
ส31102 ศาสนาและวัฒนธรรม  1 0.5 1 ส31104 ศาสนาและวัฒนธรรม  2 0.5 1 

พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 1 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 1 

ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 1 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1 2 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1 2 

ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1 2 ว31182 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 1 

ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1    

รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 17 รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 17 

ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 2 4 ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 2 4 

อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1 2 อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1 2 

อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1 2 อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1 2 

IS30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ 
            ความรู ้

1 2 IS30202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1 2 

ว31287 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 1 0.5 1 ว31288 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิง 
           คำนวณ 1 

0.5 1 

ง30233  งานประดิษฐ์ 1 1.5 3 ง30234  งานประดิษฐ์ 2 1.5 3 

ศ30205 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 1 0.5 1 ศ30206 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 2 0.5 1 

 
 
 



 23หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

แผนการเรียนที่ 2   คณิต - อังกฤษ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 - 6 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

ส31201  อาเซียนศึกษา 1 0.5 1 ส31202 อาเซียนศึกษา 2 0.5 1 

ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 1 ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 16 35 รวม 15 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*หมายเหตุ 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 1,3,5  วิชาสุขศึกษา 
  2. สุขศึกษาและพลศึกษา 2,4,6  วิชาพลศึกษา 
 



 24 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

แผนการเรียนที่ 3   ภาษาฝรั่งเศส   
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 
ท31101 ภาษาไทย 1 1 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1 2 

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1 2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1 2 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1 2 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1 2 

ส31102 ศาสนาและวัฒนธรรม  1 0.5 1 ส31104 ศาสนาและวัฒนธรรม  2 0.5 1 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 

ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 1 ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 1 
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 1 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1 2 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1 2 

ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1 2 ว31182 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 1 

ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1    

รายวิชาเพิ่มเติม 9 18 รายวิชาเพิ่มเติม 9 18 
ท30201 ประวัติวรรณคดี 1 1 2 ท30202 ประวัติวรรณคดี 2 1 2 

อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1 2 อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1 2 

อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1 2 อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1 2 
ฝ31221 ภาษาฝรั่งเศส 1 3 6 ฝ31222 ภาษาฝรั่งเศส 2 3 6 

IS30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ 
            ความรู ้

1 2 IS30202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1 2 

ว31287 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 1 0.5 1 ว31288 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิง 
           คำนวณ 1 

0.5 1 

 
 
 
 
 
 



 25หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

แผนการเรียนที่ 3   ภาษาฝรั่งเศส    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/7 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

ศ30205 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 1 0.5 1 ศ30206 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 2 0.5 1 
ส31201 อาเซียนศึกษา 1 0.5 1 ส31202 อาเซียนศึกษา 2 0.5 1 

ส30231 หน้าที่พลเมือง 1  0.5 1 ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 16.5 36 รวม 15.5 34 

  *หมายเหตุ 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 1,3,5  วิชาสุขศึกษา 
  2. สุขศึกษาและพลศึกษา 2,4,6  วิชาพลศึกษา 
 



 26 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

แผนการเรียนที่ 3   ภาษาเกาหลี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/7 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 

ท31101 ภาษาไทย 1 1 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1 2 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1 2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1 2 

ส31101 สังคมศึกษา 1 1 2 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1 2 

ส31102 ศาสนาและวัฒนธรรม  1 0.5 1 ส31104 ศาสนาและวัฒนธรรม  2 0.5 1 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 

ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 1 ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 1 

ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 1 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1 2 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1 2 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1 2 ว31182 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 1 

ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1    
รายวิชาเพิ่มเติม 9 18 รายวิชาเพิ่มเติม 9 18 

ท30201 ประวัติวรรณคดี 1 1 2 ท30202 ประวัติวรรณคดี 2 1 2 

อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1 2 อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1 2 
อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1 2 อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1 2 

ก31251 ภาษาเกาหลี 1 3 6 ก31252 ภาษาเกาหลี 2 3 6 
IS30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ 
            ความรู ้

1 2 
IS30202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1 2 

ว31287 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 1 0.5 1 ว31288 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิด  
           เชิงคำนวณ 1 

0.5 1 

 
  



 27หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

แผนการเรียนที่ 3   ภาษาเกาหลี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/7 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

ศ30205 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 1 0.5 1 ศ30206 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 2 0.5 1 
ส31201 อาเซียนศึกษา 1 0.5 1 ส31202 อาเซียนศึกษา 2 0.5 1 

ส30231 หน้าที่พลเมือง 1  0.5 1 ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 16.5 36 รวม 15.5 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*หมายเหตุ 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 1,3,5  วิชาสุขศึกษา 
  2. สุขศึกษาและพลศึกษา 2,4,6  วิชาพลศึกษา 
 



 28 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

แผนการเรียนที่ 4  ภาษาญี่ปุ่น  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/8 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 
ท31101 ภาษาไทย 1 1 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1 2 

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1 2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1 2 

ส31101 สังคมศึกษา 1 1 2 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1 2 

ส31102 ศาสนาและวัฒนธรรม  1 0.5 1 ส31104 ศาสนาและวัฒนธรรม  2 0.5 1 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 

ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 1 ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 1 

ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 1 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1 2 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1 2 

ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1 2 ว31182 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 1 

ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1    

รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 19 รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 19 

ท30201 ประวัติวรรณคดี 1 1 2 ท30202 ประวัติวรรณคดี 2 1 2 

อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1 2 อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1 2 

อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1 2 อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1 2 

ญ31231 ภาษาญี่ปุ่น 1 3 6 ญ31232ภาษาญี่ปุ่น 2 3 6 
IS30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ 
            ความรู ้

1 2 
IS30202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1 2 

ว31287 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 1 0.5 1 ว31288 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิด 
           เชิงคำนวณ 1 

0.5 1 

 
 
 
 
 



 29หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

แผนการเรียนที่ 4  ภาษาญี่ปุ่น  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/8 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

ศ30205 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 1 0.5 1 ศ30206 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 2 0.5 1 

ส31201 อาเซียนศึกษา 1 0.5 1 ส31202 อาเซียนศึกษา 2 0.5 1 

ส30231 หน้าที่พลเมือง 1  0.5 1 ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 17 37 รวม 19 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*หมายเหตุ 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 1,3,5  วิชาสุขศึกษา 
  2. สุขศึกษาและพลศึกษา 2,4,6  วิชาพลศึกษา 
 



 30 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

แผนการเรียนที่ 5  ภาษาจีน     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/9 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 
ท31101 ภาษาไทย 1 1 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1 2 

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1 2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1 2 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1 2 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1 2 

ส31102 ศาสนาและวัฒนธรรม  1 0.5 1 ส31104 ศาสนาและวัฒนธรรม  2 0.5 1 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 

ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 1 ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 1 

ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 1 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1 2 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1 2 

ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1 2 ว31182 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 1 

ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1    
รายวิชาเพิ่มเติม 9 18 รายวิชาเพิ่มเติม 9 18 

ท30201 ประวัติวรรณคดี 1 1 2 ท30202 ประวัติวรรณคดี 2 1 2 

อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1 2 อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1 2 
อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1 2 อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1 2 

จ31241 ภาษาจีน 1 3 6 จ31242 ภาษาจีน 2 3 6 
IS30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ 
            ความรู ้

1 2 
IS30202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1 2 

ว31287 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 1 0.5 1 ว31288 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิด 
           เชิงคำนวณ 1 

0.5 1 

ศ30205 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 1 0.5 1 ศ30206 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 2 0.5 1 
 
 
 
 
 



 31หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

แผนการเรียนที่ 5  ภาษาจีน     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/9 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

ส31201 อาเซียนศึกษา 1 0.5 1 ส31202 อาเซียนศึกษา 2 0.5 1 

ส30231 หน้าที่พลเมือง 1  0.5 1 ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 16.5 36 รวม 15.5 34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*หมายเหตุ 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 1,3,5  วิชาสุขศึกษา 
  2. สุขศึกษาและพลศึกษา 2,4,6  วิชาพลศึกษา 
 



 32 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

แผนการเรียนที่ 6   ศิลป ์ -ไทย  -  สังคม (ผู้ประกอบการยุคใหม่) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/10-11 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 

ท31101 ภาษาไทย 1 1 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1 2 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1 2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1 2 

ส31101 สังคมศึกษา 1 1 2 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1 2 

ส31102 ศาสนาและวัฒนธรรม  1 0.5 1 ส31104 ศาสนาและวัฒนธรรม  2 0.5 1 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 

ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 1 ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 1 
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 1 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1 2 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1 2 

ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1 2 ว31182 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 1 
ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1 

 
  

รายวิชาเพิ่มเติม 8 16 รายวิชาเพิ่มเติม 8 16 

ส31201 อาเซียนศึกษา 1 0.5 1 ส31202 อาเซียนศึกษา 2 0.5 1 
ท30201 ประวัติวรรณคดี 1 1 2 ท30202 ประวัติวรรณคด ี2 1 2 

ส30221 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 1 2 ส30241 การเงินการธนาคารและการคลัง 1 2 

IS30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ 1 2 IS30202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1 2 

ศ30205 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 1 0.5 1 ศ30206 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 2 0.5 1 

อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1 2 อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1 2 

ว31287 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 1 0.5 1 ว31288 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ 1 0.5 1 
ง31221 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 1 2 4 ง31222  ผู้ประกอบการยุคใหม่ 2 2 4 

ส30231 หน้าที่พลเมือง 1  0.5 1 ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 
รวม 15.5 34 รวม 14.5 32 

 *หมายเหตุ 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 1,3,5  วิชาสุขศึกษา 
  2. สุขศึกษาและพลศึกษา 2,4,6  วิชาพลศึกษา 
 



 33หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
แผนการเรียนที่ 6   ศิลป ์ -ไทย  -  สังคม (สุนทรียภาพทางดนตรี) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/10-11 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 

ท31101 ภาษาไทย 1 1 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1 2 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1 2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1 2 

ส31101 สังคมศึกษา 1 1 2 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1 2 

ส31102 ศาสนาและวัฒนธรรม  1 0.5 1 ส31104 ศาสนาและวัฒนธรรม  2 0.5 1 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 

ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 1 ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 1 
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 1 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1 2 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1 2 

ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1 2 ว31182 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 1 
ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1 

 
  

รายวิชาเพิ่มเติม 8 16 รายวิชาเพิ่มเติม 8 16 

ส31201 อาเซียนศึกษา 1 0.5 1 ส31202 อาเซียนศึกษา 2 0.5 1 
ท30201 ประวัติวรรณคดี 1 1 2 ท30202 ประวัติวรรณคดี 2 1 2 

ส30221 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 1 2 ส30241 การเงินการธนาคารและการคลัง 1 2 

IS30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ 1 2 IS30202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1 2 

ศ30205 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 1 0.5 1 ศ30206 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 2 0.5 1 

อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1 2 อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1 2 

ว31287 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 1 0.5 1 ว31288 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ 1 0.5 1 
ศ30231 สุนทรียภาพทางดนตรี 1 2 4 ศ30232 สุนทรียภาพทางดนตรี 2 2 4 

ส30231 หน้าที่พลเมือง 1  0.5 1 ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 
รวม 15.5 34 รวม 14.5 32 

 *หมายเหตุ 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 1,3,5  วิชาสุขศึกษา 
  2. สุขศึกษาและพลศึกษา 2,4,6  วิชาพลศึกษา 
 



 34 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

แผนการเรียนที่ 7  วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ (ICT)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/12 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 

ท31101 ภาษาไทย 1 1 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1 2 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1 2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1 2 

ส31101 สังคมศึกษา 1 1 2 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1 2 

ส31102 ศาสนาและวัฒนธรรม  1 0.5 1 ส31104 ศาสนาและวัฒนธรรม  2 0.5 1 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 

ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 1 ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 1 
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 1 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1 2 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1 2 

ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1 2 ว31182 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 1 
ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1    

รายวิชาเพิ่มเติม 12.5 25 รายวิชาเพิ่มเติม 12 24 
ว31201 ฟิสิกส์ 1 2 4 ว31202 ฟิสิกส์ 2 2 4 

ว31221 เคมี 1 1.5 3 ว31222 เคมี 2 1.5 3 

ว31241 ชีววิทยา 1 1.5 3 ว31242 ชีววิทยา 2 1.5 3 
อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1 2 อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1 2 

ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 2 4 ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 2 4 

IS30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ 
            ความรู ้

1 2 IS30202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1 2 

ว31287 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 1 0.5 1 ว31288 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิด 
           เชิงคำนวณ 1 

0.5 1 
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แผนการเรียนที่ 7  วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ (ICT)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

ว31285 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 
           ระดับสูง 1 

1 2 ว31286 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิต ิ
           ระดับสูง 2 

1 2 

ว31283 หลักการแก้ปัญหาและการเขียน   
           โปรแกรม 

0.5 1 ว31284 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 0.5 1 

ส31201 อาเซียนศึกษา 1 1 2 ส31202 อาเซียนศึกษา 2 1 2 

ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 1 ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 20 43 รวม 18.5 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*หมายเหตุ 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 1,3,5  วิชาสุขศึกษา 
  2. สุขศึกษาและพลศึกษา 2,4,6  วิชาพลศึกษา 
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แผนการเรียนที่ 1  วิทย์ - คณิต   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 - 3 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 

ท32101 ภาษาไทย 3 1 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1 2 

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1 2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1 2 

ส32101 สังคมศึกษา 2 1 2 ส32103 สังคมศึกษา 3 1 2 

ส32102 ศาสนาและวัฒนธรรม  3 0.5 1 ส32104 ศาสนาและวัฒนธรรม 4 0.5 1 

พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3  0.5 1 

ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 1 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 1 

ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 1 ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 1 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1 2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1 2 

ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 

ว32181 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว32182 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 1 

รายวิชาเพิ่มเติม 9 18 รายวิชาเพิ่มเติม 9 18 

ว32203 ฟิสิกส์ 3 2 4 ว32204 ฟิสิกส์ 4 2 4 
ว32223 เคมี 3 1.5 3 ว32224 เคมี 4 1.5 3 

ว32243 ชีววิทยา 3 1.5 3 ว32244 ชีววิทยา 4 1.5 3 

ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 2 4 ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 2 4 
อ32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1 2 อ32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1 2 

ว32281 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว32282 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ 2  0.5 1 

ส30233 หน้าที่พลเมือง 3  0.5 1 ส30234 หน้าที่พลเมือง 4  0.5 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 16.5 36 รวม 16.5 36 
 
 

*หมายเหตุ 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 1,3,5  วิชาสุขศึกษา 
  2. สุขศึกษาและพลศึกษา 2,4,6  วิชาพลศึกษา 
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แผนการเรียนที่ 2  คณิต - อังกฤษ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 

ท32101 ภาษาไทย 3 1 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1 2 

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1 2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1 2 

ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 

ส32101 สังคมศึกษา 2 1 2 ส32103 สังคมศึกษา 3 1 2 

ส32102 ศาสนาและวัฒนธรรม  3 0.5 1 ส32104 ศาสนาและวัฒนธรรม 4 0.5 1 

พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3  0.5 1 

ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 1 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 1 

ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 1 ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 1 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1 2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1 2 

ว32181 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 1 ว32182 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 1 

รายวิชาเพิ่มเติม 7 14 รายวิชาเพิ่มเติม 7 14 

ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 2 4 ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 2 4 

อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1 2 อ32202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 1 2 

อ32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1 2 อ32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1 2 

ว32281 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว32282 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ 2 0.5 1 

ง30223 ขนมในการจัดเลี้ยง 1 1.5 3 ง30224 ขนมในการจัดเลี้ยง 2 1.5 3 

ศ30225 ความถนัดดนตรีสากล 1 0.5 1 ศ30226 ความถนัดดนตรีสากล 2 0.5 1 

ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 1 ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 1 

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 14.5 32 รวม 14.5 32 
 
 

*หมายเหตุ 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 1,3,5  วิชาสุขศึกษา 
  2. สุขศึกษาและพลศึกษา 2,4,6  วิชาพลศึกษา 
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แผนการเรียนที่ 2  คณิต - อังกฤษ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5 – 5/6 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 

ท32101 ภาษาไทย 3 1 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1 2 

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1 2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1 2 

ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 

ส32101 สังคมศึกษา 2 1 2 ส32103 สังคมศึกษา 3 1 2 

ส32102 ศาสนาและวัฒนธรรม  3 0.5 1 ส32104 ศาสนาและวัฒนธรรม 4 0.5 1 

พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4  0.5 1 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 1 

ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 1 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 1 

ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 1 ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 1 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1 2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1 2 

ว32181 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 1 ว32182 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 1 

รายวิชาเพิ่มเติม 7 14 รายวิชาเพิ่มเติม 7 14 

ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 2 4 ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 2 4 

อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1 2 อ32202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 1 2 

อ32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1 2 อ32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1 2 

ว32281 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว32282 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ 2 0.5 1 

ง30223 ขนมในการจัดเลี้ยง 1 1.5 3 ง30224 ขนมในการจัดเลี้ยง 2 1.5 3 

ศ30225 ความถนัดดนตรีสากล 1 0.5 1 ศ30226 ความถนัดดนตรีสากล 2 0.5 1 

ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 1 ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 14.5 32 รวม 14.5 32 

 
 
 

*หมายเหตุ 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 1,3,5  วิชาสุขศึกษา 
  2. สุขศึกษาและพลศึกษา 2,4,6  วิชาพลศึกษา 
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แผนการเรียนที่ 3  ภาษาฝรั่งเศส  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/7 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 

ท32101 ภาษาไทย 3 1 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1 2 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1 2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1 2 

ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 
ส32101 สังคมศึกษา 2 1 2 ส32103 สังคมศึกษา 3 1 2 

ส32102 ศาสนาและวัฒนธรรม  3 0.5 1 ส32104 ศาสนาและวัฒนธรรม 4 0.5 1 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3  0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1 
ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 1 ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 1 

ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 1 ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 1 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1 2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1 2 
ว32181 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 1 ว32182 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 1 

รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 15 รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 15 

ท30203 หมอภาษา 1 2 ท30204 วรรณกรรมปัจจุบัน 1 2 

อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1 2 อ32202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 1 2 

อ32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1 2 อ32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1 2 

ฝ32221 ภาษาฝรั่งเศส 3 3 6 ฝ32222 ภาษาฝรั่งเศส 4 3 6 

ว32281 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว32282 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ 2 0.5 1 

ศ30225 ความถนัดดนตรีสากล 1 0.5 1 ศ30226 ความถนัดดนตรีสากล 2 0.5 1 
ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 1 ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 
รวม 15 33 รวม 15 33 

*หมายเหตุ 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 1,3,5  วิชาสุขศึกษา 
  2. สุขศึกษาและพลศึกษา 2,4,6  วิชาพลศึกษา 
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แผนการเรียนที่ 4  ภาษาญี่ปุ่น   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/8 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 

ท32101 ภาษาไทย 3 1 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1 2 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1 2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1 2 

ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 
ส32101 สังคมศึกษา 2 1 2 ส32103 สังคมศึกษา 3 1 2 

ส32102 ศาสนาและวัฒนธรรม  3 0.5 1 ส32104 ศาสนาและวัฒนธรรม 4 0.5 1 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3  0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1 

ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 1 ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 1 

ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 1 ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 1 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1 2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1 2 
ว32181 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 1 ว32182 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 1 

รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 15 รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 15 

ท30203 หมอภาษา 1 2 ท30204 วรรณกรรมปัจจุบัน 1 2 

อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1 2 อ32202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 1 2 
อ32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1 2 อ32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1 2 

ญ32231 ภาษาญี่ปุ่น 3 3 6 ญ32232 ภาษาญี่ปุ่น 4 3 6 

ว32281 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว32282 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ 2 0.5 1 
ศ30225 ความถนัดดนตรีสากล 1 0.5 1 ศ30226 ความถนัดดนตรีสากล 2 0.5 1 

ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 1 ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 15 33 รวม 15 33 

*หมายเหตุ 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 1,3,5  วิชาสุขศึกษา 
  2. สุขศึกษาและพลศึกษา 2,4,6  วิชาพลศึกษา 
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แผนการเรียนที่ 5 ภาษาจีน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/9 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 

ท32101 ภาษาไทย 3 1 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1 2 

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1 2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1 2 

ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 

ส32101 สังคมศึกษา 2 1 2 ส32103 สังคมศึกษา 3 1 2 

ส32102 ศาสนาและวัฒนธรรม  3 0.5 1 ส32104 ศาสนาและวัฒนธรรม 4 0.5 1 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3  0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1 

ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 1 ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 1 

ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 1 ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 1 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1 2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1 2 

ว32181 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 1 ว32182 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 1 

รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 15 รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 15 

ท30203 หมอภาษา 1 2 ท30204 วรรณกรรมปัจจุบัน 1 2 

อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1 2 อ32202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 1 2 

อ32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1 2 อ32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1 2 

จ32241 ภาษาจีน 3 3 6 จ32242 ภาษาจีน 4 3 6 

ว32281 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว32282 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ 2 0.5 1 

ศ30225 ความถนัดดนตรีสากล 1 0.5 1 ศ30226 ความถนัดดนตรีสากล 2 0.5 1 

ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 1 ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 15 33 รวม 15 33 

*หมายเหตุ 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 1,3,5  วิชาสุขศึกษา 
  2. สุขศึกษาและพลศึกษา 2,4,6  วิชาพลศึกษา 
 



 42 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
 
 

แผนการเรียนที่ 6  ศิลป์ – ไทย - สังคม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/10 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 

ท32101 ภาษาไทย 3 1 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1 2 

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1 2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1 2 

ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 

ส32101 สังคมศึกษา 2 1 2 ส32103 สังคมศึกษา 3 1 2 
ส32102 ศาสนาและวัฒนธรรม  3 0.5 1 ส32104 ศาสนาและวัฒนธรรม 4 0.5 1 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3  0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1 
ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 1 ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 1 

ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 1 ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 1 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1 2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1 2 
ว32181 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว32182 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 1 

รายวิชาเพิ่มเติม 5.5 11 รายวิชาเพิ่มเติม 5.5 11 

ท30203 หมอภาษา 1 2 ท30204 วรรณกรรมปัจจุบัน 1 2 

ส30201 พระพุทธรูปพระพุทธศิลป์ 1 2 ส30283 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 1 2 
ศ30225 ความถนัดดนตรีสากล 1 0.5 1 ศ30226 ความถนัดดนตรีสากล 2 0.5 1 

อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1 2 อ32202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 1 2 

ว32281 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว32282 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ 2 0.5 1 

ง30263 งานไม้ 1 1 2 ง30227 เส้นสายบนลายผ้า 1 1 2 

ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 1 ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 13 32 รวม 13 32 

*หมายเหตุ 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 1,3,5  วิชาสุขศึกษา 
  2. สุขศึกษาและพลศึกษา 2,4,6  วิชาพลศึกษา 
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แผนการเรียนที่ 7  วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ (ICT)   
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 15 
ท32101 ภาษาไทย 3 1 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1 2 

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1 2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1 2 
ส32101 สังคมศึกษา 2 1 2 ส32103 สังคมศึกษา 3 1 2 

ส32102 ศาสนาและวัฒนธรรม  3 0.5 1 ส32104 ศาสนาและวัฒนธรรม 4 0.5 1 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4  0.5 1 
ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 1 ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 1 

ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 1 ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 1 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1 2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1 2 

ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 

ว32181 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว32182 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 1 

รายวิชาเพิ่มเติม 10.5 21 รายวิชาเพิ่มเติม 10.5 21 

ว32203 ฟิสิกส์ 3 2 4 ว32204 ฟิสิกส์ 4 2 4 

ว32223 เคมี 3 1.5 3 ว32224 เคมี 4 1.5 3 

ว32243 ชีววิทยา 3 1.5 3 ว32244 ชีววิทยา 4 1.5 3 

ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 2 4 ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 2 4 

อ32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1 2 อ32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1 2 

ว32281 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 2 0.5 1 ว32282 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิด 
           เชิงคำนวณ 2 

0.5 1 

ว32283 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 0.5 1 ว32284 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 0.5 1 
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แผนการเรียนที่ 7  วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ (ICT)   
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

ว32285 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 
           ระดับสูง 3 

1 2 ว32286 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 
           ระดับสูง 4 

1 2 

ส30233 หน้าที่พลเมือง 3  0.5 1 ส30234 หน้าที่พลเมือง 4  0.5 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 
รวม 18 39 รวม 18 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*หมายเหตุ 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 1,3,5  วิชาสุขศึกษา 
  2. สุขศึกษาและพลศึกษา 2,4,6  วิชาพลศึกษา 
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แผนการเรียนที่ 1  วิทย์ - คณิต   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 - 3 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 5.5 11 รายวิชาพื้นฐาน 5.5 11 

ท33101 ภาษาไทย 5 1 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1 2 

ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1 2 ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1 2 

ส33101 ประวัติศาสตร์ 2 1 2 ส33102 สังคมศึกษา 4 1 2 

พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 

ศ33101 ศิลปะพ้ืนฐาน 5 0.5 1 ศ33102 ศิลปะพ้ืนฐาน 6 0.5 1 

ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 0.5 1 ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 0.5 1 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1 2 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1 2 

รายวิชาเพิ่มเติม 9 18 รายวิชาเพิ่มเติม 9 18 

ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 2 4 ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 2 4 

ว30204 ฟิสิกส์ 4 2 4 ว30205 ฟิสิกส์ 5 2 4 

ว30224 เคมี 4 1.5 3 ว30225 เคมี 5 1.5 3 

ว30244 ชีววิทยา 4 1.5 3 ว30245 ชีววิทยา 5 1.5 3 

อ33203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 1 2 อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 1 2 

ง30216 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ 1 2 ง30208 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 14.5 32 รวม 14.5 32 

 
 
 
 
 

 

*หมายเหตุ 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 1,3,5  วิชาสุขศึกษา 
  2. สุขศึกษาและพลศึกษา 2,4,6  วิชาพลศึกษา 
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แผนการเรียนที่ 2  คณิต - อังกฤษ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 

ท33101 ภาษาไทย 5 1 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1 2 

ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1 2 ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1 2 

ว30108 การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ 1 2 ว30110 พลังงาน 1 2 

ส33101 ประวัติศาสตร์ 2 1 2 ส33102 สังคมศึกษา 4 1 2 

พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 

ศ33101 ศิลปะพ้ืนฐาน 5 0.5 1 ศ33102 ศิลปะพ้ืนฐาน 6 0.5 1 

ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 0.5 1 ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 0.5 1 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1 2 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1 2 

รายวิชาเพิ่มเติม 7 14 รายวิชาเพิ่มเติม 7 14 

ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 2 4 ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 2 4 

อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1 2 อ33202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 1 2 

อ33203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 1 2 อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 1 2 

ง30216 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ 1 2 ง30208 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 2 

ง30267 ธุรกิจเบื้องต้น 1 1 2 ง30268 ธุรกิจเบื้องต้น 2 1 2 

ศ30229 นาฏศิลป์ 1 2 ศ30230 การละคร 1 2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 13.5 30 รวม 13.5 30 

 
 
 
 
 

*หมายเหตุ 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 1,3,5  วิชาสุขศึกษา 
  2. สุขศึกษาและพลศึกษา 2,4,6  วิชาพลศึกษา 
 



 47หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

แผนการเรียนที่ 2  คณิต - อังกฤษ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 

ท33101 ภาษาไทย 5 1 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1 2 

ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1 2 ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1 2 

ว30108 การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ 1 2 ว30110 พลังงาน 1 2 

ส33101 ประวัติศาสตร์ 2 1 2 ส33102 สังคมศึกษา 4 1 2 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1 

ศ33101 ศิลปะพ้ืนฐาน 5 0.5 1 ศ33102 ศิลปะพ้ืนฐาน 6 0.5 1 

ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 0.5 1 ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 0.5 1 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1 2 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1 2 

รายวิชาเพิ่มเติม 7 14 รายวิชาเพิ่มเติม 7 14 

ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 2 4 ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 2 4 

อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1 2 อ33202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 1 2 

อ33203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 1 2 อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 1 2 

ง30216 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ 1 2 ง30208 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 2 

ศ30229 นาฏศิลป์ 1 2 ศ30230 การละคร 1 2 

ง30267 ธุรกิจเบื้องต้น 1 1 2 ง30268 ธุรกิจเบื้องต้น 2 1 2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 13.5 30 รวม 13.5 30 

 
 
 
 
 

*หมายเหตุ 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 1,3,5  วิชาสุขศึกษา 
  2. สุขศึกษาและพลศึกษา 2,4,6  วิชาพลศึกษา 
 



 48 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

แผนการเรียนที่  3  ภาษาฝรั่งเศส    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/6 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 

ท33101 ภาษาไทย 5 1 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1 2 

ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1 2 ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1 2 

ว30108 การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ 1 2 ว30110 พลังงาน 1 2 

ส33101 ประวัติศาสตร์ 2 1 2 ส33102 สังคมศึกษา 4 1 2 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1 

ศ33102 ศิลปะพ้ืนฐาน 6 0.5 1 ศ33101 ศิลปะพ้ืนฐาน 5 0.5 1 

ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 0.5 1 ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 0.5 1 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1 2 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1 2 

รายวิชาเพิ่มเติม 8 16 รายวิชาเพิ่มเติม 8 16 

ท30205 ภาษาไทยเพื่อการแสดง 1 2 ท30206 การพูดต่อหน้าประชุมชน 1 2 

อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1 2 อ33202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 1 2 

อ33203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 1 2 อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 1 2 

ฝ33221 ภาษาฝรั่งเศส 5 3 6 ฝ33222 ภาษาฝรั่งเศส 6 3 6 

ง30216 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ 1 2 ง30208  โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 2 

ง30267 ธุรกิจเบื้องต้น 1 1 2 ง30268 ธุรกิจเบื้องต้น 2 1 2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 14.5 32 รวม 14.5 32 

 
 

 
 
 

*หมายเหตุ 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 1,3,5  วิชาสุขศึกษา 
  2. สุขศึกษาและพลศึกษา 2,4,6  วิชาพลศึกษา 
 



 49หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

แผนการเรียนที่ 3   ภาษาญี่ปุ่น   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/6 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 

ท33101 ภาษาไทย 5 1 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1 2 

ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1 2 ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1 2 

ว30108 การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ 1 2 ว30110 พลังงาน 1 2 

ส33101 ประวัติศาสตร์ 2 1 2 ส33102 สังคมศึกษา 4 1 2 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1 

ศ33102 ศิลปะพ้ืนฐาน 6 0.5 1 ศ33101 ศิลปะพ้ืนฐาน 5 0.5 1 

ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 0.5 1 ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 0.5 1 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1 2 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1 2 

รายวิชาเพิ่มเติม 8 16 รายวิชาเพิ่มเติม 8 16 

ท30205 ภาษาไทยเพื่อการแสดง 1 2 ท30206 การพูดต่อหน้าประชุมชน 1 2 

อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1 2 อ33202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 1 2 

อ33203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 1 2 อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 1 2 

ญ33231 ภาษาญี่ปุ่น 5 3 6 ญ33232 ภาษาญี่ปุ่น 6 3 6 

ง30216 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ 1 2 ง30208  โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 2 

ง30267 ธุรกิจเบื้องต้น 1 1 2 ง30268 ธุรกิจเบื้องต้น 2 1 2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน - 3 

รวม 14.5 32 รวม 14.5 32 

 
 
 
 
 

*หมายเหตุ 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 1,3,5  วิชาสุขศึกษา 
  2. สุขศึกษาและพลศึกษา 2,4,6  วิชาพลศึกษา 
 



 50 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

แผนการเรียนที่ 4  ศิลป์ – ไทย - สังคม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/7 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 

ท33101 ภาษาไทย 5 1 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1 2 
ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1 2 ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1 2 

ว30108 การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ 1 2 ว30110 พลังงาน 1 2 

ส33101 ประวัติศาสตร์ 2 1 2 ส33102 สังคมศึกษา 4 1 2 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1 

ศ33102 ศิลปะพ้ืนฐาน 6 0.5 1 ศ33101 ศิลปะพ้ืนฐาน 5 0.5 1 

ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 0.5 1 ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 0.5 1 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1 2 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1 2 

รายวิชาเพิ่มเติม 7 14 รายวิชาเพิ่มเติม 7 14 

ท30205 ภาษาไทยเพ่ือการแสดง 1 2 ท30206 การพูดต่อหน้าประชุมชน 1 2 

ส30283 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 1 2 ส30261 ท้องถิ่นของเรา 1 2 

ศ30229 นาฏศิลป์ 1 2 ศ30230 การละคร 1 2 

ศ30223 การวาดภาพลายเส้น 1 1 2 ศ30224 การวาดภาพลายเส้น 2 1 2 

อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1 2 อ33202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 1 2 

ง30216 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ 1 2 ง30208  โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 2 

ง30267 ธุรกิจเบื้องต้น 1 1 2 ง30268 ธุรกิจเบื้องต้น 2 1 2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 13.5 30 รวม 13.5 30 

 
 
 
 

*หมายเหตุ 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 1,3,5  วิชาสุขศึกษา 
  2. สุขศึกษาและพลศึกษา 2,4,6  วิชาพลศึกษา 
 



 51หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

แผนการเรียนที่ 5 ภาษาจีน    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/8 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 13 

ท33101 ภาษาไทย 5 1 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1 2 

ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1 2 ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1 2 

ว30108 การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ 1 2 ว30110 พลังงาน 1 2 

ส33101 ประวัติศาสตร์ 2 1 2 ส33102 สังคมศึกษา 4 1 2 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1 

ศ33102 ศิลปะพ้ืนฐาน 6 0.5 1 ศ33101 ศิลปะพ้ืนฐาน 5 0.5 1 

ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 0.5 1 ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 0.5 1 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1 2 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1 2 

รายวิชาเพิ่มเติม 7 14 รายวิชาเพิ่มเติม 7 14 

อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1 2 อ33202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 1 2 

อ33203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 1 2 อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 1 2 

จ33241 ภาษาจีน 5 3 6 จ33242 ภาษาจีน 6 3 6 

ง30216 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ 1 2 ง30208 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 2 

ศ30229 นาฏศิลป์ 1 2 ศ30230 การละคร 1 2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 

รวม 13.5 30 รวม 13.5 30 

 
 
 
 

*หมายเหตุ 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 1,3,5  วิชาสุขศึกษา 
  2. สุขศึกษาและพลศึกษา 2,4,6  วิชาพลศึกษา 
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แผนการเรียนที่ 6  วิทยาศาสตร์– คณิตศาสตร์– คอมพิวเตอร์  (ICT)    
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 5.5 11 รายวิชาพื้นฐาน 5.5 11 

ท33101 ภาษาไทย 5 1 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1 2 

ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 1 2 ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1 2 

ส33101 ประวัติศาสตร์ 2 1 2 ส33102 สังคมศึกษา 4 1 2 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1 
ศ33102 ศิลปะพ้ืนฐาน 6 0.5 1 ศ33101 ศิลปะพ้ืนฐาน 5 0.5 1 

ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 0.5 1 ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 0.5 1 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1 2 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1 2 

รายวิชาเพิ่มเติม 10.5 21 รายวิชาเพิ่มเติม 10.5 21 

ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 2 4 ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 2 4 

ว30204 ฟิสิกส์ 4 2 4 ว30205 ฟิสิกส์ 5 2 4 

ว30224 เคมี 4 1.5 3 ว30225 เคมี 5 1.5 3 
ว30244 ชีววิทยา 4 1.5 3 ว30245 ชีววิทยา 5 1.5 3 

อ33203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 1 2 อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 1 2 
ง30216 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ 1 2 ง30208 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 2 

ง33201 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 
           ระดับสูง 5 

1 2 ง33202 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 
           ระดับสูง 6 

1 2 

ง30212 ระบบการสื่อสารข้อมูลและ 
           เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

0.5 1 ง30213  ระบบคอมพิวเตอร์และ 
            สถาปัตยกรรม 

0.5 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 
รวม 16 35 รวม 16 35 

*หมายเหตุ 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 1,3,5  วิชาสุขศึกษา 

  2. สุขศึกษาและพลศึกษา 2,4,6  วิชาพลศึกษา 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
มัธยมศึกษาตอนต้น : ปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ม. 1 ม. 2 ม.3 

ชั่วโมง หน่วย ชั่วโมง หน่วย ชั่วโมง หน่วย 
0 กิจกรรมแนะแนว 40 - 40 - 40 - 

0 กิจกรรมนักเรียน       

    ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 35 - 35 - 35 - 
    ชุมนุม 30 - 30 - 30 - 

0 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 15 - 15 - 15 - 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 - 120 - 120 - 
 
มัธยมศึกษาตอนปลาย : ปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ม.4 ม.5 ม.6 

ชั่วโมง หน่วย ชั่วโมง หน่วย ชั่วโมง หน่วย 

0 กิจกรรมแนะแนว 40 - 40 - 40 - 
0 กิจกรรมนักเรียน       

    ชุมนุม     40 - 40 - 40 - 

    กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม (ประชุมระดับ) 20  20  20  

0 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 20 - 20 - 20 - 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 - 120 - 120 - 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 54 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
พัฒนาผู้เรียน  รู้รักอ่านเขียน  มีคุณธรรม เลิศล้ำภาษาไทย  ก้าวไกลสู่สากล 
 

 
พันธกิจ 

1. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาการภาษาไทยตรงตามมาตรฐานรายวิชา 
2. ส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ

ค่านิยมอันดีงามบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
3. จัดการเรียนรู้ให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน รักการเขียน รักการเรียนรู้ภาษาไทยตลอดชีวิต มีความรู้เป็น

สากล 
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รายวิชาที่เปิดสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
รายวิชาพื้นฐาน  มัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
  สัปดาห์ 

ม.1 
1 ท21101 ภาษาไทย 1  1.5 3 

2 ท21102 ภาษาไทย 2  1.5 3 

ม.2 
1 ท22101 ภาษาไทย 3  1.5 3 

2 ท22102 ภาษาไทย 4  1.5 3 

ม.3 
1 ท23101 ภาษาไทย 5  1.5 3 

2 ท23102 ภาษาไทย 6  1.5 3 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.1 
1 ท20201 การใช้ห้องสมุด 1 0.5 1 

2 ท20202 การใช้ห้องสมุด 2 0.5 1 
 
รายวิชาพื้นฐาน  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.4 
1 ท31101 ภาษาไทย 1 1 2 

2 ท31102 ภาษาไทย 2 1 2 

ม.5 
1 ท32101 ภาษาไทย 3 1 2 

2 ท32102 ภาษาไทย 4 1 2 

ม.6 
1 ท33101 ภาษาไทย 5 1 2 

2 ท33102 ภาษาไทย 6 1 2 
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รายวิชาเพิ่มเติม 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.4-6 

1    ท30201  ประวัติวรรณคดี 1 1 2 

2    ท30202  ประวัติวรรณคดี 2 1 2 

1 ท30203  หมอภาษา 1 2 

2 ท30204  วรรณกรรมปัจจุบัน 1 2 

1 ท30205  ภาษาไทยเพ่ือการแสดง 1 2 

2 ท30206  การพูดต่อหน้าประชุมชน 1 2 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

 
 

 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ท21101   ภาษาไทย 1                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1          เวลาเรียน   60 ชั่วโมง    จำนวน  1.5  หน่วยกิต 
...................................................................................................................... .......................................... 
 ศึกษาและฝึกทักษะ หลักการใช้ภาษาการอ่าน  การฟัง  การดู การพูด การเขียน และ
วรรณคดีวรรณกรรมเกี่ยวกับเสียงในภาษาไทย ชนิดและหน้าที่ของคำ  แต่งบทร้อยกรอง การอ่าน
ออกเสียง อ่านบทร้อยแก้วประเภทบทบรรยาย  บทร้อยกรองประเภท กลอนสุภาพ  กาพย์ยานี 11 
กาพย์ฉบัง 16 กาพย์สุรางคนางค์ 28  อ่านจับใจความจากเรื่องเล่าจากประสบการณ์  บทสนทนา 
นิทานชาดก  วรรณคดี ในบทเรียน  อ่านเอกสารทางวิชาการที่มีคำ ประโยคและข้อความที่ต้องใช้
บริบทช่วยพิจารณาความหมาย  งานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจเชิงสร้างสรรค์  อ่านและปฏิบัติ
ตามเอกสารคู่มือ  มารยาทในการอ่าน พูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ ความคิดอย่างสร้างสรรค์จาก
เรื่องที่ฟังและดู  มารยาทในการฟัง  การดู และการพูด การเขียนย่อความจากคำสอน โอวาทคำ
ปราศรัย  สุนทรพจน์ บทสนทนา เรื่องเล่าประสบการณ์ เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจาดสื่อ
บทความ ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน เขียนจดหมายส่วนตัว จดหมายขอความช่วยเหลือ จดหมาย
แนะนำ สรุป  วิเคราะห์  คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจำบทอาขยานและบท
ร้อยกรองที่มีคุณค่าบทอาขยานตามท่ีกำหนด และบทร้อยกรองตามท่ีสนใจ 
 โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการฟัง  การดู  การพูด  กระบวนการเขียนสื ่อสาร
สร้างสรรค์ความรู้และความคิดเพื ่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เข้าใจ
ธรรมชาติของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา เลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ 
ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
และมีนิสัยรักการอ่านการเขียน มีมารยาท ในการอ่าน  การฟังการดู 
 
ตัวช้ีวัด 

ท1.1 ม1/1  ม1 /2  ม1/3  ม1/4 ม1/5  ม1/6  ม1/9 
ท2.1 ม1/1  ม1/2   ม 1/3  ม1/5  ม1/6  ม1/7 
ท3.1 ม1/1  ม1/2  ม1/3 
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ท4.1 ม1/1  ม1/2  ม1/3  ม1/5 
ท5.1 ม1/1  ม1/2  ม1/3  ม1/4  ม1/5 
รวม  25  ตัวชี้วัด 

 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ท21102    ภาษาไทย 2                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2         เวลาเรียน   60 ชั่วโมง    จำนวน   1.5  หน่วยกิต 
................................................................... .............................................................................................  
 ศึกษาและฝึกทักษะ  หลักการใช้ภาษา  การอ่าน  การฟัง  การดู  การพูด  การเขียน  และ
วรรณคดีวรรณกรรมเกี่ยวกับการแต่งบทร้อยกรอง  การอ่านออกเสียง อ่านบทร้อยแก้วประเภทบท
บรรยาย บทร้อยกรองประเภท กลอนสุภาพ กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 กาพย์สุร างคนางค์ 28  
อ่านจับใจความจากเรื่องเล่าจากประสบการณ์  บทสนทนา  นิทานชาดก  วรรณคดีในบทเรียน อ่าน
เอกสารทางวิชาการที่มีคำ  ประโยคและข้อความที่ต้องใช้บริบทช่วยพิจารณาความหมาย งานเขียน
ประเภทชักจงูโน้มน้าวใจเชิงสร้างสรรค์  อ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ มารยาทในการอ่าน พูดสรุป
ความ พูดแสดงความรู้  ความคิดอย่างสร้างสรรค์จากเรื่องที่ฟังและดู มารยาทในการฟัง  การดู  และ
การพูด  การเขียนย่อความจากคำสอน  โอวาทคำปราศรัย  สุนทรพจน์  บทสนทนา  เรื ่องเล่า
ประสบการณ์  เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจาดสื่อบทความ ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน  
เขียนจดหมายส่วนตัวจดหมายขอความช่วยเหลือ  จดหมายแนะนำ สรุป วิเคราะห์ คุณค่าและข้อคิด
จากวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าบทอาขยานตามท่ีกำหนด 
และบทร้อยกรองตามท่ีสนใจ 
 โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการฟัง  การดู  การพูด  กระบวนการเขียนสื ่อสาร
สร้างสรรค์ความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เข้าใจ
ธรรมชาติของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา เลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ 
ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณแสดงความคิดเห็นและ วิเคราะห์วรรณคดี
และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของ
ชาติและมีนิสัยรักการอ่านการเขียน มีมารยาทในการอ่าน  การฟังการดู 
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ตัวช้ีวัด 
ท1.1 ม1/1  ม1/2  ม1/3  ม1/4  ม1/5  ม1/6  ม1/9 
ท2.1 ม1/1  ม1/2   ม 1/3  ม1/5  ม1/6  ม1/7 
ท3.1 ม1/1  ม1/2  ม1/3 
ท4.1 ม1/4  ม1/5  ม1/6   
ท5.1 ม1/1  ม1/2  ม/3  ม1/4  ม1/5 
รวม  24  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ท22101   ภาษาไทย 3                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2    ภาคเรียนที่ 1             เวลาเรียน   60 ชั่วโมง  จำนวน  1.5 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 
 ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด การวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม 
โดยศึกษาเก่ียวกับการอ่านออกเสียง การอ่านในใจความ การอ่านตามความสนใจ การอ่านจับใจความ
สำคัญของเรื ่อง การพิจารณาวิเคราะห์วิจารณ์ลักษณะนิสัยของตัวละครในเรื ่อง การพิจารณา
จุดมุ่งหมายของผู้เขียนว่ามีทำนองหรือแนวคิดไปในทิศทางใด หรือชักชวนให้เชื่อถือในเรื่องใด ฝึก
ทักษะการพูดแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นเหตุเป็นผล พูดวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่อ่าน พูดรายงาน
การศึกษาค้นคว้า และศึกษาเกี่ยวกับคำภาษาต่างประเทศที่ปะปนในวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
วิเคราะห์วิถีไทย ประเมินค่าความรู้และข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจำบทอาขยานที่
กำหนดในบทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอน 
นารายณ์ปราบนนทก โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กลอน
ดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า นิราศเมืองแกลง และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนิน
ชีวิต กระบวนการเขียนสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือก
ฟังและดู และพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ
ภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา วิเคราะห์
วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยไว้
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เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอ่านการเขียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู 
และการพูด 
 
ตัวช้ีวัด    
 ท 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8 
 ท 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8 
 ท 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6 
 ท 4.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
 ท 5.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 

  รวม   32  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ท22102    ภาษาไทย 4                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2    ภาคเรียนที่ 2           เวลาเรียน   60 ชั่วโมง   จำนวน  1.5  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................  
 การฝึกทักษะการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  การวิเคราะห์วรรณคดีและ
วรรณกรรม โดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง การอ่านในใจความ การอ่านตามความสนใจ การ
อ่านจับใจความสำคัญของเรื่อง การพิจารณาวิเคราะห์วิจารณ์ลักษณะนิสัยของตัวละครในเรื่อง การ
พิจารณาจุดมุ่งหมายของผู้เขียนว่ามีทำนองหรือแนวคิดไปในทิศทางใด หรือชักชวนให้เชื่อถือในเรื่อง
ใด การฝึกทักษะการพูดแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่
อ่าน การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า และศึกษาเกี่ยวกับคำภาษาต่างประเทศที่ปะปนในวรรณคดี
และวรรณกรรมไทยวิเคราะห์วิถีไทย การประเมินค่าความรู้และข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม 
การท่องจำบทอาขยานที่กำหนดให้ในกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่า
ช้า  การศึกษาที่มาของคำราชาศัพท์ การใช้คำราชาศัพท์สำหรับบุคคลต่างๆ นิราศเมืองแกลง และบท
ร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 มีความสามารถในการใช้กระบวนการอ่านเพื ่อสร้างความรู ้ความคิดนำไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต กระบวนการเขียนสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกระบวนการฟัง การดู และ
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การพูด สามารถเลือกฟังและดู และพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทาง
ภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน 
การฟัง การดู และการพูด 
 เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอังพึงประสงค์ในด้านมี
วินัยใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและมุ่งมั่นในการทำงาน ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้ดำเนินชีวิตอย่างสันติสุข
ในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
ตัวชีวั้ด    
 ท 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8 
 ท 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8 
 ท 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6 
 ท 4.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
 ท 5.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 

รวม  32  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา 23101  ภาษาไทย 5                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3       ภาคเรียนที่ 1           เวลาเรียน   60 ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต 
.................................................................................................................................... ............................ 
 การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง การระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนัย การระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่อง
ที่อ่าน เขียนผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงานคัดลายมือ  เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ 
เขียนย่อความ เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือ
โต้แย้งในเรื่องต่างๆ กรอกแบบสมัครงาน 
 วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ ประเมินความถูกต้อง
ของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน วิจารณ์ความสมเหตุสมผล  ลำดับความ และความเป็นไปได้
ของเรื่อง แสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ตีความและประเมินคุณค่า แนวคิดที่ได้จาก
งานเขียนอย่างหลากหลาย  แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู  วิเคราะห์และ
วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู  พูดในโอกาสต่างๆ  จำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  ใช้
คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ  อธิบายความหมายคำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ  และแต่งบทร้อย
กรองสรุปเนื ้อหาวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ ่น วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจาก
วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้และข้อคิดบอกคุณค่าของบทอาขยานและบทร้อยกรอง 

มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด มีคุณลักษณะด้านการทำงาน ด้าน
การเรียนรู้และด้านศีลธรรม เพ่ือนำไปใช้ในชีวิตจริง  

 
ตัวช้ีวัด 

ท1.1ม.3/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
ท2.1 ม. 3/1,3,4,5,7,8,10  
ท3.1ม. 3/1,2,4,6 
ท4.1ม. 3/1,4,5,6 
ท5.1 ม. 3/1,2,3,4 
รวม   29  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ท23102     ภาษาไทย 6                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย               
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ภาคเรียนที่ 2             เวลาเรียน   60 ชั่วโมง  จำนวน 1.5  หน่วยกิต 
............................................................................................ .................................................................... 

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง การระบุความแตกต่างของคำที ่มี
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย การระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่
สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน การเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน การ
วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ การประเมินความถูกต้องของ
ข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน การวิจารณ์ความสมเหตุสมผล  การลำดับความ และความเป็นไปได้
ของเรื่อง การแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ตีความและประเมินคุณค่า และแนวคิดที่
ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย  

เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับภาษา  เขียนอธิบาย ชี้แจง วิเคราะห์ วิจารณ์ 
แสดงความคิดเห็นและโต้แย้ง เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า และโครงงาน มีคุณลักษณะด้านการ
ทำงานและ ด้านการเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู  วิเคราะห์และ
วิจารณ์เรื่องที่ฟัง และดู  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า  พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลและ
น่าเชื่อถือ มีคุณลักษณะด้านการทำงาน ด้านการเรียนรู้และด้านศีลธรรม วิเคราะห์โครงสร้างประโยค
ซับซ้อน ระดับภาษา  อธิบายความหมายคำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ  แต่งบทร้อยกรอง มี
คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่น วิเคราะห์วิถีไทย
และคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้และข้อคิดเพื่อนำไปใช้ในชี วิตจริง บอก
คุณค่าของบทอาขยานและบทร้อยกรอง มีคุณลักษณะด้านการทำงาน  ด้านการเรียนรู้  และด้าน
ศีลธรรม มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูดมีคุณลักษณะด้านการทำงานและ
ด้านการเรียนรู้ 
 
ตัวช้ีวัด 

ท1.1ม.3/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
ท2.1ม. 3/,2,6,7,9 
ท3.1ม. 3/2,3,5 
ท4.1ม. 3/2,3,5,6 
ท5.1 ม. 3/1,2,3,4 
รวม  26 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ท31101  ภาษาไทย 1                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 1              เวลาเรียน   40 ชั่วโมง   จำนวน  1  หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 
 ศึกษาทักษะ การฟัง การด ูและการอ่านออกเสียงร้อยแก้วประเภท นวนิยาย ความเรียง การ
อ่านออกเสียงร้อยกรองประเภทโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อตีความ แปล
ความ ขยายความ และตอบคำถามจากเรื ่องที ่อ่าน ที ่ฟัง ที ่ดูได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจและแก้ปัญหาในเรื่องการ เขียนกรอบ
แนวคิด  พูดสรุปแนวคิดและพูดแสดงความคิดเห็นอย่างมีว ิจารณญาณจากการฟัง  การดู การ
อ่าน อธิบายธรรมชาติ  ของภาษา พลังของภาษาและลักษณะของภาษา ฝึกแต่งคำประพันธ์ประเภท
โคลง  ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม สังเคราะห์ข้อคิด ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่
กำหนดและตามความสนใจจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ประยุกต์ในชีวิตจริง มีมารยาท
ในการอ่าน  การเขียน การฟัง การพูด และมีนิสัยรักการอ่านรักการเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้
ด ้วยตนเอง  กระบวนการกลุ ่ม  กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการเรียนความรู ้และความ
เข้าใจ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถ ในการสื่อสาร ในการคิดในการแก้ปัญญา ใน
การใช้ทักษะชีวิต และในการใช้เทคโนโลยีเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการทำงาน  รักความเป็นไทย  

  
ตัวช้ีวัด 

ท 1.1  ม 4–6/1,ท 1.1  ม 4–6/2,ท 1.1  ม 4–6/6,ท 1.1  ม 4–6/7,ท 1.1  ม 4–6/9 
ท 2.1  ม 4- 6/3   
 ท 3.1  ม 4- 6/1  
ท 4.1  ม 4 – 6/1,ท 4.1  ม 4- 6/4                   
ท 5.1  ม 4 – 6/1,ท 5.1  ม 4 – 6/4 ,ท 5.1  ม 4 – 6/6     
รวม  12 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ท31102   ภาษาไทย 2                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 2                  เวลาเรียน  40 ชั่วโมง  จำนวน  1  หน่วยกิต 
..................................................................................................... ........................................................... 

ศึกษาทักษะการฟัง  การดู  และการอ่านออกเสียงร้อยแก้วประเภทบทความ  นวนิยาย 
ความเรียงการอ่านออกเสียงร้อยกรองประเภทโคลง อย่างมีว ิจารณญาณเพื ่อตีความ   แปล
ความ  ขยายความ  และตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน ที่ฟังทีดู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเขียนย่อความจาก
สื่อที่มีรูปแบบ และเนื้อหาหลากหลายพูดสรุปแนวคิดและพูดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ
จากการฟังการดู  การอ่าน  วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น  อธิบายและ
วิเคราะห์หลักการสร้างคำในภาษา  สังเคราะห์ข้อคิด  ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่
กำหนด มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การพูด  และมีนิสัยรักการอ่าน  รักการเขียน 

โดยใช ้กระบวนการเร ียนรู ้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร ้างความรู้   กระบวนการ
คิด  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา
กระบวนการเรียนความรู้และความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถ ในการ
สื ่อสารในการคิด ในการแก้ปัญญา ในการใช้ทักษะชีว ิต   และในการใช้เทคโนโลยี  เป็นผู ้ใฝ่
เรียนรู้  มุ่งม่ันในการทำงาน  รักความเป็นไทย 

 
ตัวช้ีวัด 

ท 1.1  ม 4 – 6/1, ท 1.1  ม 4 – 6/2, ท 1.1  ม 4 – 6/6                                
ท 2.1,ม 4 – 6/1,ท 2.1  ม 4 – 6/2,ท 2.1  ม 4 – 6/8                 
ท 3.1  ม 4 – 6/1,ท 3.1  ม 4 – 6/4,ท 3.1  ม 4 – 6/6                 
ท 4.1  ม 4 – 6/4,ท 4.1  ม 4 – 6/5,ท 4.1  ม 4 – 6/6                 
ท 5.1  ม 4 – 6/1,ท 5.1  ม 4 – 6/4,ท 5.1  ม 4 – 6/5,ท 5.1  ม 4 – 6/6          
รวม  16  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ท32101    ภาษาไทย             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     ภาคเรียนที่ 1             เวลาเรียน   40 ชั่วโมง    จำนวน  1  หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะเหมาะสมกับเรื่องที่
อ่าน วิเคราะห์ วิจารณ์แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องที่อ่านและเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล 
ตอบคำถามจากการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ ภายในเวลาที่กำหนด อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียน
แนวคิด ผังความคิด บันทึกย่อความและรายงานสังเคราะห์ความรู ้จากการอ่านสื่ อสิ ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่างๆ มีวิจารณญาณในการ
เลือกเรื่องท่ีฟัง พูดต่อที่ประชุมชนในโอกาสต่างๆ มีมารยาทในการฟัง ดู และ พูด เข้าใจธรรมชาติของ
ภาษา พลังของภาษา ลักษณะของภาษาไทย ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจำบทอาขยานและ
นำไปใช้อ้างอิง 
 มีความสามารถในการตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน แสดงความคิดเห็น โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่
อ่านและเสนอความคิดเห็นใหม่อย่างมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและประเมินค่าเพ่ือ
นำความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจ โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้ความคิดจาก
การอ่านมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน พัฒนาความรู้ทางอาชีพ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา
ในการดำเนินชีวิตอย่างรอบคอบมีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรง
วัตถุประสงค์ ใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการอ้างอิง ประเมินงานเขียนผู้อ่ืน แล้ว
นำมาพัฒนางานเขียนของตนเอง มีมารยาทในการเขียน มีทักษะการพูดและเสนอแนวคิดใหม่ด้วย
ภาษาท่ีถูกต้องเหมาะสม มีความเข้าใจธรรมชาติของภาษา พลังของภาษาลักษณะของภาษาไทย การ
แต่งคำประพันธ์ประเภทร่ายและโคลงสุภาพ การใช้คำให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย นำข้อคิดจาก
วรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกต์ในชีวิตจริง ท่องจำและบอกคุณค่าอาขยานได้ 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน  
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและมุ่งมั่นในการทำงาน ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้ดำเนินชีวิตอย่างสันติสุข
ในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
ตัวช้ีวัด 

ท 1.1 ม.4-6/1,5,6,7,8 
ท 2.1ม.4-6/4,5,6 
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 ท 3.1ม.4-6/4,5,6 
 ท 4.1ม.4-6/1,2,4 
 ท 5.1 ม.4/6/4,6 
 รวม  16  ตัวชี้วัด       

  
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ท32102    ภาษาไทย            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5     ภาคเรียนที่ 2             เวลาเรียน   40 ชั่วโมง จำนวน  1  หน่วยกิต 
......................................................................... ....................................................................................... 

การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและประเมินค่าเพื่อนำความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาดำเนินชีวิต วิเคราะห์ วิจารณ์แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องที่อ่านและเสนอความคิดใหม่
อย่างมีเหตุผล ตอบคำถามจากการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ ภายในเวลาที่กำหนด ผลิตงานเขียน
ของตนเองในรูปแบบต่างๆ ประเมินงานเขียนของผู้อ่ืนแล้วนำมาพัฒนางานเขียนตนเองมีวิจารณญาณ
ในการเลือกเรื่องที่ฟังและดูมีมารยาทในการฟัง ดู และ พูด ใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตร งตาม
วัตถปุระสงค์ ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจำบทอาขยานและนำไปใช้อ้างอิง 
 มีความสามารถในการอ่านจับใจความเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่
อ่านและประเมินค่าเพ่ือนำความรู้ความคิด ไปใช้ตัดสินใจ โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และ
นำความรู้ความคิดจากการอ่านมาพัฒนาตน  พัฒนาการเรียน พัฒนาความรู้ทางอาชีพ และนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างรอบคอบมีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน เขียนสื่อสาร
ในรูปแบบต่างๆได้ตรงวัตถุประสงค์ ใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการอ้างอิง 
ประเมินงานเขียนผู้อื่น แล้วนำมาพัฒนางานเขียนของตนเอง มีมารยาทในการเขียน มีการประเมิน
เรื่องที่ฟังและดูเพื่อกำหนดแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีการใช้คำให้ถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย นำข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกต์ในชีวิตจริง ท่องจำและบอกคุณค่า
อาขยานได ้
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน 
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและมุ่งมั่นในการทำงาน ความสามารถในการคิด 
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ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้ดำเนินชีวิตอย่ างสันติสุข
ในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
ตัวช้ีวัด 

ท 1.1 ม.4-6/4,5,6 
ท 2.1 ม.4-6/4,5 
ท 3.1 ม.4-6/4,6 
ท 4.1 ม.4-6/2 
ท 5.1 ม.4/6/4,6 
รวม   10  ตัวชี้วัด  

 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ท33101    ภาษาไทย 5             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่ 1                 เวลาเรียน   40 ชั่วโมง  จำนวน  1  หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 
 การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ ตีความ แปลความ  ขยาย
ความเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เขียนเรียงความ มารยาท
ในการเขียนการวิเคราะห์แนวคิดการใช้ภาษาและความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู การประเมิน
เรื่องท่ีฟังและดู การมวีิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู การพูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าว 
มารยาทในการฟัง ดู และพูด การแต่งบทร้อยกรอง หลักการสร้างคำในภาษาไทย การใช้ภาษาจากสื่อ
ส ิ ่งพิมพ์และสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื ่อมโยงกับการเร ียนรู ้ทาง
ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ ศึกษาข้อคิดวรรณคดีและวรรณกรรม และการเรียนรู้บทอาขยาน 
 มีความสามารถในการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่
อ่านในทุกๆ ด้าน มีมารยาทในการอ่าน เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์โดยมี
ข้อมูลและสาระสำคัญชัดเจน มีมารยาทในการเขียน วิเคราะห์แนวคิดการใช้ภาษาและความน่าเชื่อถือ
จากเรื ่องที ่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล สามารถประเมินเรื ่องที ่ฟังและดูแล้วกำหนดแนวทางนำไป
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ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู สามารถเสนอแนวคิดใหม่
ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้าง
คำในภาษาไทย วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถี
ชีวิตของสังคมในอดีต วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรม 
สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจำและบอกคุณค่า
บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง 
 เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม มีมารยาท มีเหตุผล และมีทักษะในการใช้ชีวิต 
 
ตัวช้ีวัด 

ท 1.1  ม 4-6/1,2,3,9 
ท 2.1  ม 4-6/1,2,8 
ท 3.1  ม 4-6/2,3,4,5,6 
ท 4.1  ม 4-6/4,6 
ท 5.1  ม 4-6/2,3,4,6 
รวม  18  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ท33102   ภาษาไทย                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6    ภาคเรียนที่ 2                เวลาเรียน    40 ชั่วโมง จำนวน  1  หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 
 การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ ตีความ แปลความ ขยาย
ความเรื่องที่อ่าน การมีมารยาทในการอ่าน เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ มารยาทในการเขียน การ
วิเคราะห์แนวคิดการใช้ภาษาและความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู การมีมารยาทในการฟัง ดู และ
พูด ธรรมชาติของภาษา พลังของภาษาและลักษณะของภาษา การใช้ภาษาเหมาะสมกับโอกาส 
กาลเทศะและบุคคล รวมทั้งคำราชาศัพท์ การแต่งบทร้อยกรอง ศึกษาหลักการวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรม ศึกษาลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของ
สังคมในอดีต การเรียนรู้บทอาขยาน 
 มีความสามารถในการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง มีมารยาทในการอ่าน 
เขียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์โดยมีข้อมูลและสาระสำคัญชัดเจน มีมารยาทในการเขียน วิเคราะห์
แนวคิดการใช้ภาษาและความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด 
อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษาและลักษณะของภาษา ใช้ภาษาเหมาะสมกับโอกาส 
กาลเทศะและบุคคล หลักการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมเบื้องต้น การวิเคราะห์
ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต บอก
คุณค่าบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง 
 เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม มีมารยาท มีเหตุผล และมีทักษะในการใช้ชีวิต 
 
ตัวช้ีวัด 

ท 1.1  ม 4-6/1,2,9 
ท 2.1  ม 4-6/1,2,8 
ท 3.1  ม 4-6/2,6 
ท 4.1  ม 4-6/1,3,4 
ท 5.1  ม 4-6/1,2,6 
รวม  14  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

 
 

 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ท20201 การใช้ห้องสมุด 1                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 1              เวลาเรียน   20 ชั่วโมง   จำนวน  0.5  หน่วยกิต 
........................................................................................................................................................... ..... 
 ศึกษาเรื่อง การใช้ห้องสมุด โดยการหาความรู้จากหนังสือและสื่ออื่นๆ ที่ทางห้องสมุดมีชีวิต
จัดเตรียมไว้ รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกโรงเรียน รู้จักทรัพยากรสารสนเทศประเภท
ต่างๆ วิธีการดูแลรักษาหนังสือ   ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ และสามารถจัดเก็บ และเรียงบนชั้น
วางได้อย่างถูกต้อง โดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการเทคโนโลยีผ่านฐานข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นเครื่องมอืในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ และสร้างมีจิตสำนึกท่ีดี มีมารยาท และ
คุณธรรมในการใช้ห้องสมุด 
          เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ  ประสบการณ์ เกี่ยวกับการการดำเนินงานบริการ งาน
กิจกรรม   และงานเทคนิคห้องสมุด   มีความรับผิดชอบ  จนสามารถทำงานสำเร็จตามเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้         
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้เรื่องใช้ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ เพ่ือการศึกษาค้นคว้าได้อย่างมี
สร้างสรรค ์   

2. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศและสามารถอธิบายทรัพยากรสารสนเทศ
ต่างๆ ได้ 

3. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอ้ี การใช้สัญลักษณ์
อ่ืนแทนหมวดหมู่ หนังสือ และเรียงหนังสือขึ้นชั้น 

4. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสามารถค้นคว้าได้ด้วย
ตนเอง 

5. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ วิธีการระวังรักษาหนังสือได้อย่างถูกต้อง 
6.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมารยาทในการใช้หนังสือในห้องสมุด และสามารถปฏิบัติตน

ได้อย่างถูกต้อง              
7. นักเรียนมีเจตคติและมีนิสัยที่ดีในการศึกษาค้นคว้าเพื่อการพัฒนาตนเอง   
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ท20202  การใช้ห้องสมุด 2                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2          เวลาเรียน   20 ชั่วโมง   จำนวน  0.5  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................  
 ศึกษาสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศ  แหล่งบริการสารสนเทศ  ทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุด  ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง  การใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การเขียน
อ้างอิงและบรรณานุกรม  และการจัดทำรายงาน  สำรวจแหล่งสารสนเทศในท้องถิ่น  ค้นหาข้อมูล
และนำเสนอส่วนต่างๆ ของหนังสือ   สืบค้นข้อมูลจากหนังสืออ้างอิง  ฐานข้อมูลห้องสมุด และ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต   และใช้ข้อมูลจัดทำรายงานอย่างเป็นกระบวนการ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
มีทักษะในการแสวงหาความรู้ และใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  สามารถนำความรู้ไปพัฒนา
ตนเองและใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่ออย่างมีประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจสารสนเทศ  เพื่อนำปสู่การนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น 
การเขียนรายงาน การใช้เทคโนโลยีนำเสนอข้อมูล ฯลฯ พัฒนาตนเองและใช้เป็นพ้ืนฐานในสร้าง
นวัตกรรมทางการอ่าน นำไปสู่การเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเจตคติที่ดี  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจกับแหล่งเรียนรู้ สารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
และดำรงชีวิต 

2. นักเรียนสามารถระบุความแตกต่างของข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และองค์ความรู้ 
3. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของสารสนเทศในสังคมแห่งภูมิปัญญาได้ 
4. นักเรียนมีทักษะสืบค้นข้อมูล  สำรวจและนำเสนอแหล่งสารสนเทศจากการค้นคว้าได้   
5. นักเรียนสามารถบอกประเภท  บทบาทและหน้าที่ของแหล่งบริการสารสนเทศ 
6. นักเรียนสามารถอธิบายความหมาย ประเภท  ลักษณะ และวิธีใช้หนังสืออ้างอิง รวมทั้ง

สืบค้นข้อมูลจากหนังสืออ้างอิงได้ 
6. นักเรียนสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ตนเองได้ 
7. นักเรียนมีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดีในการใช้สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ท30201   ประวัติวรรณคดี 1                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 1                 เวลาเรียน   40 ชั่วโมง   จำนวน  1 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 

ศึกษาประวัติวรรณคดีสมัยสุโขทัย  และกรุงศรีอยุธยา ทั้งด้านเหตุการณ์ทางการเมือง  สังคม
ที่ส่งเสริมการพัฒนาวรรณคดี วรรณคดีและกวีสำคัญ คุณค่าของวรรณคดีทางด้านสังคม วัฒนธรรม 
การชำระหนังสือวรรณคดี   

เพ่ือให้รู้ความเป็นมาของวรรณคดีไทย เข้าใจความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างสมัย เข้าใจค่านิยม
และลักษณะชีวิตของคนในสมัยนั้น และเห็นคุณค่าของวรรณคดีสำคัญในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม   

โดยการพูดอภิปราย อธิบาย เขียนรายงานการค้นคว้า  จัดทำโครงงาน หรือจัดนิทรรศการ 
และหลักการวิจารณ์วรรณคดี  

 
ผลการเรียนรู้  

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของวรรณคดีไทย 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของวรรณคดีในสมัยสุโขทัย,อยุธยาตอนต้น  

,อยุธยาตอนกลาง และอยุธยาตอนปลาย 
3. วิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีสมัยสุโขทัย,อยุธยาตอนต้น,อยุธยาตอนกลาง และอยุธยาตอน 

ปลายและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
4. จัดทำโครงงานประวัติวรรณคดีไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
รวม  9  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ท30202  ประวัติวรรณคดี 2                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2              เวลาเรียน   40 ชั่วโมง   จำนวน  1 หน่วยกิต 
............................................................................................................................... ................................. 

การศึกษาประวัติวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี  รัตนโกสินทร์ จนถึงสมัยรัชกาลที่ 6  ทั้งด้าน
เหตุการณ์ทางการเมือง  สังคมที่ส่งเสริมการพัฒนาวรรณคดี วรรณคดีและกวีสำคัญ  คุณค่าของ
วรรณคดีทางด้านสังคม วัฒนธรรม เพ่ือให้รู้ความเป็นมาของวรรณคดีไทย เข้าใจความสัมพันธ์ต่อเนื่อง
ระหว่างสมัย  เข้าใจค่านิยมและลักษณะชีวิตของคนในสมัยนั้น  และเห็นคุณค่าของวรรณคดีสำคัญใน
ฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม   

โดยการพูดอภิปราย  อธิบาย เขียนรายงานการค้นคว้า  จัดทำโครงงาน หรือจัดนิทรรศการ 
และหลักการวิจารณ์วรรณคดี  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของวรรณคดีไทย 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของวรรณคดีในสมัยธนบุรี จนถึงสมัยปัจจุบัน   
3. วิเคราะห์ วิจารณ์ วรรณคดีสมัยธนบุรี จนถึงสมัยปัจจุบัน  และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

จริง 
4. จัดทำโครงงานประวัติวรรณคดีไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
รวม  9  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
  

วิชา ท30203    หมอภาษา                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที 1               เวลาเรียน   40 ชั่วโมง  จำนวน  1 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 

ฝึกฟัง ดู พูด อ่าน เขียน  และคิดอย่างสัมพันธ์ในการวิเคราะห์  วินิจฉัย  และรวบรวมปัญหา
การใช้ภาษาไทยของตนเอง  ครอบครัว ท้องถิ่น  และคนในสังคม  ศึกษาหลักเกณฑ์ในการออกเสียง
คำในภาษาไทย  การผันเสียงวรรณยุกต์  การอ่านคำที่มีอักษรควบ  อักษรนำ  การอ่านคำยาก  การ
อ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา  เสียงและการเกิดเสียง  อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียง  
วิธีการออกเสียงคำในภาษาไทย     การเขียนตัวอักษรไทยแบบต่าง ๆ  การเขียนตัวเลขไทยและ
เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ  หลักเกณฑ์การคัดลายมือ  ปัญหาและการพัฒนาทักษะการคิดลายมือ  
การเขียนสะกดคำ  การใช้พจนานุกรม  ฝึกปฏิบัติการ  ดำเนินงานและบริหารจัดการ  “ร้านหมอ
ภาษา”  เทคนิคการให้คำปรึกษา  การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  รณรงค์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  
การสร้างเครือข่ายแนวร่วมในการขยายผลการดำเนินงานแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง   การ
วางแผนทำโครงงาน  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอย่างเป็นระบบ 

โดยใช้กระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้นำในการใช้ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้องอุทิศตนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของคนในสังคม  มีความตระหนัก
มุ่งม่ันและศรัทธาที่จะอนุรักษ์ภาษาไทยไว้เป็นมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. พูดและอ่านภาษาไทยได้ถูกต้องชัดเจน 
2. เห็นคุณค่าและอุทิศตนช่วยเหลือผู้อื่นให้สามารถพูดและอ่านภาษาไทยได้ถูกต้อง  
3. เป็นผู้นำในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดการรณรงค์แก้ปัญหาการใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง 
4. ใช้ภาษาไทยสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวม 9 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา  
 

วิชา ท30204    วรรณกรรมปัจจุบัน                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที 2             เวลาเรียน   40 ชั่วโมง    จำนวน  1 หน่วยกิต 
........................................................................................... ..................................................................... 

อ่านงานประพันธ์ประเภทชีวประวัติ บทความ บทละครพูด เรื่องสั้น นวนิยาย บทร้อยกรอง
ขนาดสั้น  พิจารณาการใช้คำ ข้อความ สำนวนโวหาร ประเด็นสำคัญของเรื่อง แยกเนื้อหาที่แสดง
อารมณ์ แสดงข้อเท็จจริง และความคิดเห็นเพ่ือให้เข้าใจสารของผู้แต่ง เกิดจินตนาการ เข้าใจถึงความ
ไพเราะ และความงามของวรรณกรรม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของวรรณคดีไทย 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของวรรณคดีในสมัยธนบุรี จนถึงสมัยปัจจุบัน   
3. วิเคราะห์ วิจารณ์ วรรณคดีสมัยธนบุรีจนถึงสมัยปัจจุบัน  และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
4. จัดทำโครงงานประวัติวรรณคดีไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
รวม 9 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา  
 

วิชา ท30205     ภาษาไทยเพื่อการแสดง                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที 1                เวลาเรียน   40 ชั่วโมง    จำนวน  1 หน่วยกิต 
.................................................................................................................... ............................................ 

ฝึกการเล่านิทาน การเล่าเรื่องที่มีข้อขำ การเล่าเรื่องขบขัน การเล่าเรื่องตื่นเต้น  ฝึกการพูด
บรรยาย หรือแนะนำการแสดง ฝึกการทำหน้าที่พิธีกรหรือโฆษก โดยใช้ถ้อยคำ น้ำเสียงและท่าทางที่
เหมาะสม ฝึกการละเล่นและการแสดงละคร ฝึกแต่งบทเพ่ือใช้เล่นและแสดงละคร   

เพื ่อให้มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้ภาษาในกิจกรรมการแสดง สามารถใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือสร้างความบันเทิงได้ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เล่านิทาน เรื่องขำขัน  เรื่องตื่นเต้นได้ทั้งการพูดและการเขียน 
2. พูดบรรยาย หรือแนะนำการแสดง ทำหน้าที่พิธีกรหรือโฆษก โดยใช้ถ้อยคำ  น้ำเสียง และ 

ท่าทางที่เหมาะสม 
3. เขียนบทและแสดงการละเล่นและการแสดงละคร   
4. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาในกิจกรรมการแสดง   
5. ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือสร้างความบันเทิง 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา  
 

วิชา ท30206    การพูดต่อหน้าประชุมชน                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที 2                 เวลาเรียน   40 ชั่วโมง    จำนวน  1 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 

ฝึกการพูดต่อหน้าประชุมชนทั ้งที ่เป็นการบรรยาย  พรรณนา ชักชวน ชี ้แจง อภิปราย 
ดำเนินการอภิปราย สัมภาษณ์ โต้วาที ทำหน้าที่พิธีกรหรือโฆษก โดยเน้นการใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และ
ท่าทางที่เหมาะสม เลือกใช้ถ้อยคำสร้างความรู้สึกที่ดี  มีเนื้อหาสาระและน่าสนใจ ทำให้ผู้ฟังเกิดความ
เข้าใจ พอใจหรือคล้อยตาม  และมีมารยาทการพูด เพื่อให้สามารถพูดได้อย่างมีเนื้อหาสาระและ
น่าสนใจ ทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ พอใจ หรือคล้อยตาม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. พูดต่อหน้าประชุมชนทั้งท่ีเป็นการบรรยาย  พรรณนา  ชักชวน  ชี้แจง และอภิปราย 
2. ดำเนินการอภิปราย  สัมภาษณ์  โต้วาที 
3. ทำหน้าที่พิธีกรหรือโฆษก 
4. พูดได้อย่างมีเนื้อหาสาระและน่าสนใจ  ทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ  พอใจ หรือคล้อยตาม 
5. มีมารยาทในการพูด 
รวม  9  ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล              
บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
2. สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ใน

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
3. พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
4. สร้างเสริมศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะที่เหมาะสมในศตวรรษท่ี 21 
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รายวิชาที่เปิดสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

  
รายวิชาพื้นฐาน  มัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย 

การเรียน 
ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.1 

ค21101 
ค21102 

คณิตศาสตร์ 1 
คณิตศาสตร์ 2 

1.5 
1.5 

3 
3 

ค21101 
ค21102 

คณิตศาสตร์ 1  ภาคภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ 2  ภาคภาษาอังกฤษ 

1.5 
1.5 

3 
3 

ม.2 

ค22101 
ค22102 

คณิตศาสตร์ 3 
คณิตศาสตร์ 4 

1.5 
1.5 

3 
3 

ค22101 
ค22102 

คณิตศาสตร์ 3  ภาคภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์4   ภาคภาษาอังกฤษ 

1.5 
1.5 

3 
3 

ม.3 

ค23101 
ค23102 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5   
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6   

1.5 
1.5 

3 
3 

ค23101 
ค23102 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5  ภาคภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6  ภาคภาษาอังกฤษ 

1.5 
1.5 

3 
3 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย 

การเรียน 
ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.1 

ค21201 
ค21202 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 

0.5 
0.5 

1 
1 

ค21203 
ค21204 

คณิตศาสตร์สากล 1 
คณิตศาสตร์สากล 2 

0.5 
0.5 

1 
1 

ม.2 

ค22201 
ค22202 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 

0.5 
0.5 

1 
1 

ค22203 
ค22204 

คณิตศาสตร์สากล 3 
คณิตศาสตร์สากล 4 

0.5 
0.5 

1 
1 
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รายวิชาเพิ่มเติม 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย 

การเรียน 
ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.3 

ค23201 
ค23202 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 

1 
1 

2 
2 

ค23203 
ค23204 

คณิตศาสตร์สากล 5 
คณิตศาสตร์สากล 6 

1 
1 

2 
2 

 
รายวิชาพื้นฐาน  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้น รหัสวิชา ชือ่วิชา 
หน่วย 

การเรียน 
ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.4 
ค31101 
ค31102 

คณิตศาสตร์ 1 
คณิตศาสตร์ 2 

1 
1 

2 
2 

ม.5 
ค32101 
ค32102 

คณิตศาสตร์ 3 
คณิตศาสตร์ 4 

1 
1 

2 
2 

ม.6 
ค33101 
ค33102 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 

1 
1 

2 
2 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย 

การเรียน 
ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.4 
ค31201 
ค31202 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 

2 
2 

4 
4 

ม.5 
ค32201 
ค32202 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 

2 
2 

4 
4 

ม.6 
ค33201 
ค33202 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 

2 
2 

4 
4 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 - 6 

 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค21101    คณิตศาสตร์ 1                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 1     เวลาเรียน  60   ชั่วโมง      จำนวน 1.5  หน่วยกิต  
................................................................................................................................................................  

ศึกษา จำนวนตรรกยะ จำนวนเต็ม สมบัติของจำนวนเต็ม ทศนิยมและเศษส่วน จำนวนตรรก
ยะและสมบัติของจำนวนตรรกยะ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก  การนำความรู้
เกี่ยวกับจำนวนเต็ม  จำนวนตรรกยะ และเลขยกกำลังไปใช้ในการแก้ปัญหา การสร้างทางเรขาคณิต  
การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต 
การนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง รูปเรขาคณิตสองมิติและสาม
มิติ หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบนของรูป
เรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ 

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค์   

เพื่อเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การ
แก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
  
ตัวช้ีวัด     
 ค 1.1   ม.1/1  ค 1.1   ม.1/2 

ค 2.2   ม.1/1  ค 2.2   ม.1/2 
รวม   4   ตัวชี้วัด 
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Course Description 
 

Course Code MA21101   Mathematics 1                     Mathematics Department  
Mattayom  1    Semester 1         Time  60  hours        Course Credit 1.5 Credits 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

To study rational number integer properties of the decimal integer and 
fractional rational number and properties of rational number. Exponentiation with 
integer exponents positive. Knowledge about the integers. Rational number and 
powers to use in solving the problem of creating geometry to create basic geometric. 
To create a two-dimensional geometry using geometry to create basis. Knowledge 
about creating a geometric basis to use in real life, a geometric shape in two-
dimensional and three-dimensional geometric shape of three dimensions. Images from 
the front view, side Three-dimensional geometric shape on the top of the cube. 

By using a mathematical process calculator To solve the problem of reasoning 
and mathematical expressions can be used to learn things and use creatively in 
everyday life.  

To see the values and attitudes that are good for mathematics. To work orderly. 
To be responsible, sensible, self-confidence and improve communication ability, 
thinking. To solve problems. Using of life skills and using of technology in 
communication. 

 
Indicators   
 M 1.1   M.1/1  M 1.1   M.1/2 

M 2.2   M.1/1  M 2.2   M.1/2     
Total  4  indicators. 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค21102     คณิตศาสตร์ 2                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 2        เวลาเรียน  60   ชั่วโมง   จำนวน 1.5  หน่วยกิต  
................................................................................................................................................................  

ศึกษา  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว  การนำความรู้เกี ่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชี วิตจริง อัตราส่วน 
สัดส่วน และร้อยละ อัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวน  สัดส่วน  การนำความรู้เกี่ยวกับอัตราสว่น 
สัดส่วนและร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหา  กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น  กราฟของความสัมพันธ์
เชิงเส้น  สมการเชิงเส้นสองตัวแปร  การนำความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟของ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง สถิติ การตั้งคำถามทางสถิติ  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การ
นำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิแท่ง  แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิวงกลม กราฟเส้น การแปลความหมาย
ข้อมูล การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง    

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค ์  

เพ่ือเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมีความ
รับผิดชอบมีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา  
การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
 
ตัวช้ีวัด   

ค 1.1   ม.1/3 
ค 1.3   ม.1/1   ค 1.3   ม.1/2   ค 1.3   ม.1/3 
ค 3.1   ม.1/1 
รวม   5    ตัวชี้วัด 
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Course Description 
 

Course Code MA21102    Mathematics 2             Mathematics Department  
Mattayom  1    Semester 2       Time  60  hours           Course Credit 1.5 Credits 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

To study single-variable linear equations . Single-variable linear equations 
Solving linear equations in a single variable. Bringing knowledge to solve single-variable 
linear equations used in real life, ratio, proportion and percent, the ratio of the 
number of multiple number of. The proportion of Knowledge about the ratio, 
proportion and percent, used to solve the linear relationship graph and the graph 
of a linear relationship. Linear equations in two variables, to learn about linear 
equations in two variables and graphing of a linear relationship to the real world 
statistics a statistical question. Data collection data presentation using a bar chart. The 
chart picture. Line graphs, pie charts Interpreting the information bringing statistics to 
use in real life. 

By using a mathematical process calculator To solve the problem of reasoning 
and mathematical expressions can be used to learn things and use creatively in 
everyday life.  

To see the values and attitudes that are good for mathematics. To work orderly. 
To be responsible, sensible, self-confidence and improve communication ability, 
thinking. To solve problems. Using of life skills and using of technology in 
communication. 

 
Indicators 

M 1.1   M.1/3 
M 1.3   M.1/1   M 1.3   M.1/2   M 1.3   M.1/3   
M 3.1   M.1/1 
Total  5  indicators. 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค22101   คณิตศาสตร์ 3                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1      เวลาเรียน  60   ชั่วโมง    จำนวน 1.5  หน่วยกิต  
................................................................................................................................................................  

ศึกษาเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม การคูณและการหารเลขยกกำลัง เมื่อเลขชี้
กำลังเป็นจำนวนเต็ม  สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ และการนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้ในชีวิตจริง  
การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมซ้ำ  การเขียนทศนิยมซ้ำในรูปเศษส่วน จำนวนจริง สมบัติของจำนวน
จริง  รากท่ีสองและรากท่ีสามของจำนวนจริง  การหารากท่ีสองและรากท่ีสามของจำนวนจริงโดยการ
แยกตัวประกอบ  การประมาณค่า เปิดตาราง  และการใช้ เครื่องคำนวณ และการนำความรู้เกี่ยวกับ
จำนวนจริงไปใช้ในชีวิตจริง  เอกนาม  การบวกและการลบเอกนาม  พหุนาม การบวกและการลบพหุ
นาม  การคูณระหว่างเอกนามกับเอกนาม  การคูณระหว่างเอกนามกับพหุนาม การคูณระหว่างพหุ
นามกับพหุนาม  การหารเอกนามด้วยเอกนาม  การหารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหารเป็นพหุนาม  
การแปลง  การแปลงทางเรขาคณิต  การเลื่อนขนาน  การสะท้อน  และการหมุนไปใช้ในชีวิตจริง  
ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต  ความเท่ากันทุกประการของส่วนของเส้นตรง  ความเท่ากัน
ทุกประการของมุม  ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม  ความเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสมพันธ์แบบต่างๆ  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน – มุม – 
ด้าน  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ มุม – ด้าน – มุม  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กัน
แบบ ด้าน – ด้าน – ด้าน และการนำความรู้เกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการไปใช้ในการแก้ปัญหา 
เส้นขนานและมุมภายใน  เส้นขนานและมุมแย้ง  เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน  เส้นขนาน
และรูปสามเหลี่ยม  การให้เหตุผลและแก้ปัญหาโดยใช้สมบัติของเส้นขนานและความเท่ากันทุก
ประการของรูปสามเหลี่ยม       
 โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการสื ่อสารและสื่ อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
กระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา   การให้เหตุผล  และเชื ่อมโยงเนื ้อหาเพื ่อนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบมีระเบียบ  
รอบคอบมีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
ตัวช้ีวัด 

ค 1.1  ม.2/1    ค 1.1  ม.2/2    ค 1.2  ม.2/1   
ค 2.2  ม.2/2    ค 2.2  ม.2/3    ค 2.2  ม.2/4  
รวม   6  ตัวชี้วัด   
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Course Description 
 

Course Code MA22101       Mathematics 3           Mathematics Department  
Mattayom  2    Semester 1        Time  60  hours         Course Credit 1.5  Credits 
............................................................................................................................. ................................... 

To study   the exponent numbers with integer exponents. Multiplication and 
division in exponential notation.  When the exponent is an integer Science notation 
and applying knowledge about exponents to use in real life. Writing fractions in 
repeated decimal form Repeating writing in fractions. Real numbers, properties of real 
numbers Square root and square root of real numbers. Finding the square root and 
the third root of the real number by factorization, estimation, opening table and using 
the calculator And applying knowledge about real numbers in real life Unity, addition 
and subtraction, nouns, polynomials, addition and subtraction of polynomials and a 
monomial. Multiplication between polynomials and a monomial. Multiplication 
between  polynomials and polynomials. Multiplication between a monomial and a 
monomial. Division of a monomial by a monomial, division of polynomials by a 
monomial that have a polynomial division. Transformations , geometric 
transformation, translation, reflection and rotation to use real life.  Congruence, 
congruent triangles. In relation to the angle-side-angle, side-side-side use properties of 
congruence of triangles and those parallels for reasoning and problem-solving. Parallel 
lines and angle. Parallel lines and alternate angle, Parallel lines exterior angle and 
interior angle, Parallel lines and triangles. Reasoning and problem solving using the 
properties of all parallel and congruent triangles. 

By using a mathematical process in communication and interpretation, 
calculation, problem-solving , reasoning can be used to learn things and use creatively 
in everyday life. 
         To see the values and attitudes there are a good for mathematics. To be 
responsible sensible, sensible, self-confident and improve communication ability, 
thinking.  To solve problems. Using of life skills and using of technology in 
communication. 
 



 88 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

Indicator 
M 1.1   M.2/1 M 1.1   M.2/2 M 1.2   M.2/1 

 M 2.2   M.2/2  M 2.2   M.2/3  M 2.2   M.2/4 
Total   6  indicators. 
 
 

 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค22102    คณิตศาสตร์ 4                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2        เวลาเรียน  60   ชั่วโมง   จำนวน 1.5  หน่วยกิต  
................................................................................................................................................................ 

ศึกษาการแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการ
แจกแจง  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
สองท่ีเป็นกําลังสองสมบูรณ์  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างกำลังสอง  ทฤษฎี
บทพีทาโกรัส บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส การนำความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบท
กลับไปใช้ในชีวิตจริง พื้นที่ผิวและปริมาตร การหาพ้ืนที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก การนำความรู้
เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา  การหาปริมาตรของปริซึมและ
ทรงกระบอก  การนำความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา สถิติ 
การนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลแผนภาพจุดแผนภาพต้น - ใบ ฮิสโทแกรม ค่ากลางของข้อมูล  การ
แปลความหมายผลลัพธ์  การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง  การสร้างทางเรขาคณิต   การนำความรู้
เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที ่ใกล้ตัวให้ผู ้เรียนได้ศึกษา 
ค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการ ในการคิดคำนวณ 
การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ 
ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  

เพื่อให้เห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
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ตัวช้ีวัด 
ค 1.2  ม.2/2 
ค 2.1  ม.2/1  ค 2.1  ม.2/2   ค 2.2  ม.2/1  ค 2.2  ม.2/5   
ค 3.1  ม.2/1   

รวม   6   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 

Course Description 
 

Course Code MA22102        Mathematics 4                 Mathematics Department  
Mattayom  2    Semester 2     Time  60  hours          Course Credit 1.5 Credits 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

To study factorization of polynomials. Factorization of polynomials using 
distribution properties. Factorization of two degree polynomials. Factorization of a 
second degree polynomial that is a perfect quadratic. Factorization of two degree 
polynomials that are squared. Pythagoras’ theorem Converse of Pythagoras’ 
theorem. Applying knowledge about the Pythagoras’ theorem and Converse of 
Pythagoras’ theorem  to use real life.  Surface area and volume. Find the surface 
areas of  prisms and cylinders. Apply knowledge about the surface area of the prism 
and cylinders to solve problems. Find the volumes of the prism and cylinder. Apply 
the knowledge about volume of the prism and cylinder to solve problems.  Statistics  
presentation  and data analysis. Dot plots, stem-and- leaf plots and histograms. Mean 
,interpretation of results to use in real life. Geometric creation Applying knowledge 
about geometric creation in real life  Geometric creation Applying knowledge about 
geometric creation in real life. 

By using a mathematical process in communication and interpretation, 
calculation, problem-solving , reasoning can be used to learn things and use creatively 
in everyday life. 
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         To see the values and attitudes there are a good for mathematics.To be 
responsible sensible,sensible,self-confident and improve communication ability, 
thinking. To solve problems.Using of life skills and using of technology in 
communication. 

 

Indicator 
M 1.2   M.2/2 

 M 2.1   M.2/1 M 2.1   M.2/2   M 2.2   M.2/1  M 2.2   M.2/5 
M 3.1   M.2/1 
Total   6   indicators. 
 

 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค23101    คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5                           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1        เวลาเรียน  60   ชั่วโมง   จำนวน 1.5  หน่วยกิต  
................................................................................................................................................................  

ศึกษาการหาพื้นที่ผิวของปริซึม  ทรงกระบอกและหาปริมาตรของปริซึม  ทรงกระบอก 
พีระมิด  กรวย และทรงกลม  ลักษณะและสมบัติของปริซึม  พีระมิด  ทรงกระบอก  กรวย  และทรง
กลม  ความคล้ายและนำการสมบัติของความคล้ายของรูปสามเหลี่ยมไปใช้แก้ปัญหา  กราฟแสดง
ความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น  กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  
กราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  กราฟอ่ืนๆ  ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และการนำไปใช้ 
 โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล  การคิด
วิเคราะห์ การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

เพื่อเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การ
แก้ปัญหาและการใช้เทคโนโลยี 

 
ตัวช้ีวัด 

ค 2.1  ม.3/1  ค 2.1  ม.3/2  ค 2.1  ม.3/3  ค 2.1  ม.3/4 
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ค 2.2   ม.3/1 
ค 3.1   ม.3/1  ค 3.2  ม.3/1 
ค 4.2   ม.3/2  ค 4.2   ม.3/3  ค 4.2   ม.3/4  ค 4.2   ม.3/5 
ค 6.1  ม.3/1  ค 6.1  ม.3/2  ค 6.1  ม.3/3  ค 6.1  ม.3/4  ค 6.1  ม.3/5  ค 6.1  ม.3/6 
รวม  17  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 

Course Description 
 

Course Code MA23101    Basic  Mathematics 5      Mathematics Department  
Mattayom  3    Semester 1       Time  60  hours Course Credit 1.5 Credits 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Study of the surface area of the prism Cylindrical and find the volume of a 
cylindrical prism, pyramid, cone and sphere, characteristics and properties of the prism, 
cylindrical pyramid, cone and sphere, similarity and bringing the properties of 
triangulation similarity to solve problems The graph shows the relationship between 
two sets of linear relations. Graph of two linear equations Graphs of systems of linear 
equations, two other graph variables, two linear equations systems And use. 
 By using mathematical processes in calculating, solving problems, reasoning, 
analytical thinkingCommunication of mathematical meanings and can be used in 
everyday life. 

To see the value and have a good attitude towards mathematics Can work in 
a systematic way Having responsibility, having judgment, having self-confidence Have 
the ability to communicate, think, solve problems and use technology. 
 
Indicators  

M 2.1   M.3/1  M 2.1   M.3/2  M 2.1   M.3/3  M 2.1   M.3/4 
M 2.2   M.3/1 
M 3.1   M.3/1  M 3.2   M.3/1 
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M 4.2   M.3/2  M 4.2   M.3/3  M 4.2   M.3/4  M 4.2   M.3/5 
M 6.1   M.3/1  M 6.1   M.3/2  M 6.1   M.3/3   M 6.1   M.3/4  M 6.1   M.3/5 
M 6.1   M.3/6 
Total 17 indicators 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค23102    คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6                           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2        เวลาเรียน  60   ชั่วโมง   จำนวน 1.5  หน่วยกิต  
...................................................................................................................................... .......................... 

ศึกษาการหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การเก็บรวบรวมข้อมูล   ค่ากลางของข้อมูล การ
นำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการนำเสนอ การนำวิธีการทางสถิติและความรู้ เกี่ยวกับความ
น่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล  การทดลองสุ่มและเหตุการณ์   ความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ การใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติ  และการ
นำความน่าจะเป็นไปใช้ประกอบการตัดสินใจ 

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล  การคิด
วิเคราะห์  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

เพ่ือเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณมีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา 
และการใช้เทคโนโลยี 

 
ตัวช้ีวัด 

ค 4.2  ม.3/1 
ค 5.1  ม.3/1  ค 5.1  ม.3/2  ค 5.1  ม.3/3  ค 5.1  ม3/4 
ค 5.2  ม.3/1  ค 5.3  ม.3/1  
ค 5.3  ม.3/2 
ค 6.1  ม.3/1  ค 6.1  ม.3/2  ค 6.1  ม.3/3  ค 6.1  ม.3/4  ค 6.1  ม.3/5  ค 6.1  ม.3/6 
รวม  14  ตัวชี้วัด 
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Course Description 
 

Course Code MA23102    Basic  Mathematics 6      Mathematics Department  
Mattayom  3    Semester 2         Time  60  hours Course Credit 1.5 Credits 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Study of finding the linear inequality of one variable Data collection Central 
values of data Presentation of information. Data analysis from presentation Adopting 
statistical methods and knowledge about the probability of forecasting reasonably 
Random experiments and events Probability of events Using knowledge about the 
probability of forecasting Using knowledge about statistics And the use of probability 
for decision making. 

By using mathematical processes in calculating, solving problems, reasoning, 
analytical thinking.  Communication of mathematical meanings and can be used in 
everyday life. 

To see the value and have a good attitude towards mathematics Can work in 
a systematic way Having responsibility, having judgment, having self-confidence Have 
the ability to communicate, think, solve problems and use technology. 

 
Indicators  

M 4.2    M.3/1 
M 5.1    M.3/1  M 5.1    M.3/2  M 5.1    M.3/3   M 5.1    M3/4 
M 5.2    M.3/1 
M 5.3    M.3/1  M 5.3    M.3/2 
M 6.1   M.3/1  M 6.1   M.3/2  M 6.1   M.3/3   M 6.1   M.3/4  M 6.1   M.3/5 
M 6.1   M.3/6 
Total 14  indicators 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค31101    คณิตศาสตร์ 1                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 1           เวลาเรียน  40   ชั่วโมง        จำนวน 1  หน่วยกิต  
................................................................................................................................................................  

ศึกษา เซต ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พื้นฐานเกี่ยวกับเซต ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และ
คอมพลีเมนต์ของเซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้นประพจน์และตัวเชื่อม (นิเสธและหรือถ้า...แล้ว... ก็ต่อเมื่อ)   

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค ์ 

เพื ่อให้เห ็นคุณค่าและมีเจตคติที ่ด ีต ่อคณิตศาสตร ์ มีความสามรถในการสื ่อสาร มี
ความสามารถในการคิด มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต สามารถ
ทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
  

ตัวช้ีวัด 
ค 1.1 ม. 4/1       
รวม  1  ตัวชี้วัด 
 
 

 
คำอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ค31102     คณิตศาสตร์ 2                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2      เวลาเรียน  40   ชั่วโมง    จำนวน   1    หน่วยกิต  
................................................................................................................................................................  

ศึกษา หลักการนับเบื้องต้น หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน เชิงเส้นกรณีที่
สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด การจัดหมู่กรณีท่ีสิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด ความน่าจะเปน็ การทดลองสุ่ม
และเหตุการณ ์และ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ ์ 

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค์   
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เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการคิด มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
  
ตัวช้ีวัด 

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

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค32101    คณิตศาสตร์ 3                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1       เวลาเรียน  40   ชั่วโมง  จำนวน 1  หน่วยกิต  
................................................................................................................................................................  

ศึกษา เลขยกกำลัง รากที่ n ของจำนวนจริง เมื่อ n เป็นจำนวนนับที่มากว่าหนึ่ง  เลขยก
กำลังที่มีเลขชี้กำลังจำนวนตรรกยะ ฟังก์ชัน ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน (ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชัน
กำลังสอง ฟังก์ชันขั้นบันได ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล)  

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจำวัน
อย่างสร้างสรรค์   

เพื่อเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความสามารถในการสื่อสาร   การคิด  
การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 

 
ตัวช้ีวัด   

ค 1.1   ม.5/1 
ค 1.2   ม.5/1 
รวม   2  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค32102   คณิตศาสตร์ 4                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2             เวลาเรียน  40   ชั่วโมง        จำนวน 1 หน่วยกิต  
............................................................................................................................... ................................. 

ศึกษา  ลำดับและอนุกรม ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิตและอนุกรม
เรขาคณิต ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ดอกเบี้ย มูลค่าของเงิน ค่ารายงวด 

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจำวัน
อย่างสร้างสรรค์   

เพื่อเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  
การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
 
ตัวช้ีวัด   

ค 1.2  ม.5/2 
ค 1.3  ม.5/1 
รวม  2  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค33101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5                           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1   เวลาเรียน  40   ชั่วโมง       จำนวน 1.5  หน่วยกิต  
....................................................................................................................................... ......................... 

ศึกษา สถิติ และข้อมูล ความหมายของสถิติ  ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล เบื้องต้น  การวัดค่ากลางของข้อมูล  การแจกแจงความถี่ของข้อมูล  การวัดตำแหน่งที่ หรือ 
ตำแหน่งสัมพัทธ์ ของข้อมูล และการวัดการสำรวจความคิดเห็น  วิธีการสำรวจความคิดเห็น  ตัวอย่าง
เรื่องท่ีเคยสำรวจ  ความคิดเห็น การนำผลการสำรวจความคิดเห็นไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเชื่อมโยงเนื้อหาเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  มีความสามารถในการคิด  การแก้ปัญหา 
การใช้ทักษะชีวิต  ทำงานอย่างมีระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง 
 
ตัวช้ีวัด 

ค 4.1 ม.4–6/4   ค 4.1 ม.4–6/5 
ค 4.2 ม.4–6/6 
ค 5.3 ม.4–6/1 
ค 6.1 ม.4-6 /1  ค 6.1  ม.4-6 /5  ค 6.1  ม.4-6 /6 
รวม  7 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค33102      คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6                       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2   เวลาเรียน  40   ชั่วโมง    จำนวน 1.5  หน่วยกิต  
................................................................................................................................................................ 

ศึกษา ลำดับและอนุกรม ความหมายของลำดับ การหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด ลำดับเลข
คณิต ลำดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรม 

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเชื่อมโยงเนื้อหาเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา 
การใช้ทักษะชีวิต ทำงานอย่างมีระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 
 
ตัวช้ีวัด 

ค 5.3  ม.4-6/1 
ค 6.1  ม.4-6/1  ค 6.1  ม.4-6 /5  ค 6.1  ม.4-6 /6 
รวม  4  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

 

 
 

 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค21201    คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1                           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1     เวลาเรียน  20   ชั่วโมง    จำนวน  0.5  หน่วยกิต  
................................................................................................................................................................ 

ศึกษา การประยุกต์ใช้เลขยกกำลัง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก การเขียน
จำนวนให้ อยู่ในรูปสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และนำเลขยกกำลังไปใช้ในการแก้ปัญหา การประยุกต์
ทางเรขาคณิต การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้การสร้างพ้ืนฐาน
ทางเรขาคณิต การนำความรู้ เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง รูปเรขาคณิต
สองมิติและสามมิติ หน้าตัดของรูป เรขาคณิตสามมิติ ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง 
ด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์  

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมาย ทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค ์

เพื่อเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การ
แก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
ผลการเรียนรู้  

1. บอกสมบัติของเลขยกกำลังได้  
2. สามารถ คูณ หาร เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะได้  
3. คำนวณและใช้เลขยกกำลังในการเขียนแสดงจำนวนที่มีค่าน้อยๆ หรือมากๆ ในรูปสัญกรณ์

วิทยาศาสตร์ได้  
4. สามารถใช้บทนิยามและสมบัติต่าง ๆ ของเลขยกกำลังนำไปใช้แก้ปัญหาได้  
5. สามารถใช้พ้ืนฐานการสร้างทางเรขาคณิต สองมิติ และสามมิติ ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้  
6. สามารถประยุกต์ใช้รูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ สร้างเป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์ได้ 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค21203   คณิตศาสตร์สากล 1                           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1                 เวลาเรียน  40   ชั่วโมง   จำนวน 1  หน่วยกิต  
................................................................................................................................................................ 

ศึกษา การประยุกต์ใช้เลขยกกำลัง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก การเขียน
จำนวนให้ อยู่ในรูปสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และนำเลขยกกำลังไปใช้ในการแก้ปัญหา การประยุกต์
ทางเรขาคณิต การสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้การสร้างพ้ืนฐาน
ทางเรขาคณิต การนำความรู้ เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง รูปเรขาคณิต
สองมิติและสามมิติ หน้าตัดของรูป เรขาคณิตสามมิติ ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง 
ด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบขึ้นจาก ลูกบาศก์ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา 
การให้ เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ สร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำการใช้ ICT 
ผลิตผลงานต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ จัดทำโครงงานที่เสนอแนวคิดเพ่ือสาธารณะประโยชน์ และนำใช้
ในชีวิตประจำวันได้อย่าง สร้างสรรค์ 

เพื่อเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การ
แก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 

 
ผลการเรียนรู้  

1. บอกสมบัติของเลขยกกำลังได้  
2. สามารถ คูณ หาร เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะได้  
3. คำนวณและใช้เลขยกกำลังในการเขียนแสดงจำนวนที่มีค่าน้อย ๆ หรือ มาก ๆ ในรูป            

สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ได้  
4. สามารถใช้บทนิยามและสมบัติต่าง ๆ ของเลขยกกำลังนำไปใช้แก้ปัญหาได้  
5. สามารถใช้พื ้นฐานการสร้างทางเรขาคณิต สองมิติ และสามมิติ ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้  
6. สามารถประยุกต์ใช้รูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ สร้างเป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์ได้  
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค21202     คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2                          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2     เวลาเรียน  20   ชั่วโมง    จำนวน  0.5  หน่วยกิต  
................................................................................................................................................................  

ศึกษา การประยุกต์อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ อัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวน 
สัดส่วนการนำความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน ของผสม สัดส่วนและร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหา การใช้
อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สถิติ การตั้งคำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล ด้วยวิธีต่างๆเช่น การนำเสนอในรูปแบบโครงงาน การใช้เทคโนโลยีในการ
นำเสนอข้อมูล เป็นต้น การแปล ความหมายข้อมูลการนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา 
การให้เหตุผลการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความรับผิดชอบมีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การ
แก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ แก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ 

2. นักเรียนสามารถสร้างคำถามทางสถิติได้ 
3. นักเรียนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
4. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้การแปลความหมายของข้อมูลทางสถิติไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ได ้
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค21204    คณิตศาสตร์สากล 2                           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 2             เวลาเรียน  40   ชั่วโมง จำนวน  1  หน่วยกิต  
................................................................................... ............................................................................. 

ศึกษา การประยุกต์อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ อัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวน 
สัดส่วน การนำความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน ของผสม สัดส่วนและร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหา การใช้
อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สถิติ การตั้งคำถามทางสถิติ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การนำเสนอในรูปแบบโครงงาน การใช้เทคโนโลยี
ในการนำเสนอข้อมูล เป็นต้น การแปล ความหมายข้อมูล การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ สร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำการใช้ ICT 
ผลิตผลงานต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ จัดทำโครงงานที ่เสนอแนวคิดเพื ่อสาธารณะประโยชน์ 
สร้างสรรค์และนำใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง  

เพ่ือเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การ
แก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 

 
ผลการเรียนรู้  

1. ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ แก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ 

2. นักเรียนสามารถสร้างคำถามทางสถิติได้  
3. นักเรียนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้  
4. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้การแปลความหมายของข้อมูลทางสถิติไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ได ้
รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค22201    คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3                          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 1   เวลาเรียน  20   ชั่วโมง     จำนวน 0.5  หน่วยกิต  
......................................................................................... ....................................................................... 

ศึกษา สมบัติของเลขยกกำลัง บทนิยามและสมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกำลัง การคูณและการ
หารเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะและการนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ การใช้เลขยกกำลังในการเขียนแสดงจำนวนที่มีค่าน้อย ๆ หรือมาก ๆในรูปสัญกรณ์
วิทยาศาสตร์ การคำนวณเก่ียวกับจำนวนที่อยู่ในรูป  สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ พหุนามและเศษส่วนของ
พหุนาม การบวก การลบ การคูณ และการหาร พหุนามการคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม 
การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม 

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค ์

เพ่ือเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความรับผิดชอบมีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การ
แก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. คูณและหารจำนวนที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มโดยใช้บทนิยาม 
และสมบัติต่าง ๆ ของเลขยกกำลังและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 

2. คำนวณและใช้เลขยกกำลังในการเขียนแสดงจำนวนที่มีค่าน้อย ๆ หรือ มาก ๆ 
ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 

3. หาผลลัพธ์จากการบวก ลบ คูณ และหารพหุนามได้ 
4. หาผลลัพธ์จากการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนของพหุนามที่มีดีกรีไม่เกินหนึ่งได้ 
รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค22203    คณิตศาสตร์สากล 3                           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2    ภาคเรียนที่ 1        เวลาเรียน  40   ชั่วโมง จำนวน  1  หน่วยกิต  
................................................................................................................................................................ 

ศึกษา สมบัติของเลขยกกำลัง บทนิยามและสมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกำลัง การคูณและการ
หารเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มและการนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ  การใช้เลขยกกำลังในการเขียนแสดงจำนวนที่มีค่าน้อย ๆ หรือมาก ๆ ในรูปสัญ
กรณ์วิทยาศาสตร์ การคำควณเกี่ยวกับจำนวนที่อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ พหุนามและเศษส่วน
ของพหุนามการบวก การลบ การคูณ และการหาร พหุนามการคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม 
การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม  

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  สร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำการใช้ ICT  
ผลิตผลงานต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ จัดทำโครงงานที่เสนอแนวคิดเพ่ือสาธารณะประโยชน์ และนำใช้
ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์   

เพื่อเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  
การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  คูณและหารจำนวนที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มโดยใช้บทนิยาม  
และสมบัติต่าง ๆ ของเลขยกกำลังและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 

2.  คำนวณและใช้เลขยกกำลังในการเขียนแสดงจำนวนที่มีค่าน้อยๆ หรือมากๆ ในรูป                  
สัญกรณ์วิทยาศาสตร์  

3.  หาผลลัพธ์จากการบวก ลบ คูณ และหารพหุนามได้ 
4.  หาผลลัพธ์จากการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนของพหุนามที่มีดีกรีไม่เกินหนึ่งได้  
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค22202    คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2    เวลาเรียน  20   ชั่วโมง    จำนวน 0.5  หน่วยกิต  
................................................................................................................................................................  

ศึกษา การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
โดยใช้สมบัติแจกแจง  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูป  ax2+ bx + c  เมื่อ  a, b, 
c  เป็นค่าคงตัว และ a ≠ 0 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที ่อย ู ่ ในรูปกำลังสอง
สมบูรณ์   การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที ่อยู่ในรูปผลต่างกำลังสอง   การสร้างทาง
เรขาคณิต  จากความรู้พ้ืนฐานทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม 
The Geometer’s Sketchpad หรือ โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื ่น ๆ เพื ่อสร้างร ูปเรขาคณิต 
ตลอดจนนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจำวัน
อย่างสร้างสรรค์   

เพื่อเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ   มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  
การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้คุณสมบัติการแจกแจงได้ 
 2.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยู่ในรูป ax2 + bx + c  เมื่อ a,b,c เป็นค่าคงตัว 

   และ  ได้ 
 3.  แยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์ได้ 
 4.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยู่ในรูปผลต่างของกำลังสองได้ 
 5.  สร้างรูปเรขาคณิตจากความรู้พ้ืนฐานทางเรขาคณิตได้ 
 6.  ใช้เครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 
หรือ โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืน ๆ สร้างรูปเรขาคณิตได้ 

7.  นำความรู้เกี่ยวกับการสร้างไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
รวม   7  ผลการเรียนรู้ 
 



 106 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค22204    คณิตศาสตร์สากล 4                          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2     เวลาเรียน  40   ชั่วโมง      จำนวน  1  หน่วยกิต  
................................................................................................................................................................ 

ศึกษา การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
โดยใช้สมบัติแจกแจง  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูป  ax2+ bx + c  เมื่อ  a, b, 
c  เป็นค่าคงตัว และ a ≠ 0 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที ่อย ู ่ ในรูปกำลังสอง
สมบูรณ์   การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู ่ในรูปผลต่างกำลังสอง  การสร้างทาง
เรขาคณิต  จากความรู้พ้ืนฐานทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม 
The Geometer’s Sketchpad หรือ โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื ่น ๆ เพื ่อสร้างร ูปเรขาคณิต 
ตลอดจนนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  สร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำการใช้ ICT  
ผลิตผลงานต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ จัดทำโครงงานที่เสนอแนวคิดเพ่ือสาธารณะประโยชน์ และนำใช้
ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค ์  

เพื่อเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  
การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้คุณสมบัติการแจกแจงได้ 
 2.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูป ax2 + bx + c  เมื่อ a,b,c เป็นค่าคงตัว

และ  ได ้
 3.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์ได้ 
 4.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยู่ในรูปผลต่างของกำลังสองได้ 
 5.  สร้างรูปเรขาคณิตจากความรู้พ้ืนฐานทางเรขาคณิตได้ 
 6.  ใช้เครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s Sketchp 
หรือ โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืน ๆ สร้างรูปเรขาคณิตได้ 

7.  นำความรู้เกี่ยวกับการสร้างไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
รวม  7 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค23201   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5                           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1      เวลาเรียน  40   ชั่วโมง       จำนวน 1  หน่วยกิต  
................................................................................................................................................................ 

ศึกษา  กรณฑ์ที่สอง รากที่สอง การบวกและการลบจำนวนที่อยู่ในรูปกรณฑ์ที่สอง   สมบัติ 

√𝑎 เมื่อ𝑎 ≥ 0 การทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย การทำส่วนไม่ให้ติดเครื่องหมายกรณฑ์     การแก้
สมการที่มีเครื่องหมายกรณฑ์การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
สองโดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์
เป็นจำนวนเต็มโดยวิธีทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์หรือใช้ทฤษฎีเศษเหลือสมการกำลังสอง การแก้

สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร 𝑥 =
−𝑏 ±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
 การแก้โจทย์ปัญหาเกี ่ยวกับ

สมการกำลังสองตัวแปรเดียวพาราโบลา สมการพาราโบลา กราฟของสมการพาราโบลาที่อยู่ในรูป 

𝑦 =  𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐เมื่อ 𝑎 ≠ 0  
           โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวโดยเน้นเศรษฐกิจพอเพียง 
และเน้นความมีคุณธรรมนำความรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงานเพ่ือ
พัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื ่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ นำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และ
ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีการวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่
หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด 
    
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจรากที่สองและรากที่สามของจำนวนจริง   
2. หารากที่สองและรากที่สามของจำนวนเต็มโดยการแยกตัวประกอบและนำความรู้ไปใชใ้น

การแก้ปัญหาได ้
3. อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก การลบ การคูณการหาร การยกกำลัง และการหารากของจำนวน 

เต็มและจำนวนตรรกยะ 
4. บอกความสัมพันธ์ของการดำเนินการของจำนวนต่าง ๆได้ 
5. หารากที่สองและรากที่สามของจำนวนจริงโดยการประมาณการเปิดตาราง หรือการใช้เครื่อง

คำนวณและนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาได้ 



 108 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

6. บอกวิธีแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์และนำไปใช้ได้ 
7. บอกวิธีแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสูงที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มโดยใช้วิธีทำเป็น

กำลังสองสมบูรณ์หรือใช้ทฤษฎีเศษเหลือได้   
8. แก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวและสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาหาพร้อมทั้งตระหนักถึง

ความสมเหตุ สมผลของคำตอบที่ได้      
9.เขียนกราฟของพาราโบลาจากสมการที่กำหนดให้  พร้อมทั้งบอกลักษณะและส่วนประกอบของ

กราฟพาราโบลาได้ 
รวม   9  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค23203    คณิตศาสตร์สากล 5                           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1              เวลาเรียน  40   ชั่วโมง  จำนวน 1  หน่วยกิต  
.............................................................................................................................. .................................. 

ศึกษา  กรณฑ์ที่สอง รากที่สอง การบวกและการลบจำนวนที่อยู่ในรูปกรณฑ์ที่สอง    สมบัติ 

√𝑎 เมื่อ𝑎 ≥ 0 การทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย การทำส่วนไม่ให้ติดเครื่องหมายกรณฑ์    การแก้
สมการที่มีเครื่องหมายกรณฑ์การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
สองโดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์
เป็นจำนวนเต็มโดยวิธีทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์หรือใช้ทฤษฎีเศษเหลือสมการกำลังสอง การแก้

สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร  𝑥 =
−𝑏 ±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ

สมการกำลังสองตัวแปรเดียวพาราโบลา สมการพาราโบลา กราฟของสมการพาราโบลาที่อยู่jในรูป 

  𝑦 =  𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 เมื่อ 𝑎 ≠ 0  
           โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวโดยเน้นเศรษฐกิจพอเพียง 
และเน้นความมีคุณธรรมนำความรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง นำการใช้ ICT  ผลิตผลงาน
ต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ จัดทำโครงงานที่เสนอแนวคิดเพ่ือสาธารณะประโยชน์  ทดลอง สรุป รายงานเพ่ือ
พัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื ่อความหมายทาง
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คณิตศาสตร์ นำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และ
ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีการวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่
หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด    
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจรากที่สองและรากที่สามของจำนวนจริง   
2. หารากที่สองและรากที่สามของจำนวนเต็มโดยการแยกตัวประกอบและนำความรู้ไปใชใ้น

การแก้ปัญหาได ้
3. อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก การลบ การคูณการหาร การยกกำลัง และการหารากของจำนวน

เต็มและจำนวนตรรกยะ 
4. บอกความสัมพันธ์ของการดำเนินการของจำนวนต่างๆได้ 
5. หารากที่สองและรากที่สามของจำนวนจริงโดยการประมาณการเปิดตาราง หรือการใช้เครื่อง

คำนวณ และนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาได ้
6.บอกวิธีแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์และนำไปใช้ได้ 

    7.บอกวิธีแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสูงที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มโดยใช้วิธีทำเป็นกำลัง
สองสมบูรณ์หรือใช้ทฤษฎีเศษเหลือได้   

8.แก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวและสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาหาพร้อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้      

9.เขียนกราฟของพาราโบลาจากสมการที่กำหนดให้  พร้อมทั้งบอกลักษณะและส่วนประกอบของ
กราฟพาราโบลาได้ 

รวม   9  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค23202   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6                           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2               เวลาเรียน  40   ชั่วโมง     จำนวน 1  หน่วยกิต  
................................................................................................................................................................  

ศึกษา การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการให้
เหตุผลทางเรขาคณิตทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูป
สามเหลี่ยมหน้าจั่วและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานการสร้างส่วนของเส้นตรงและมุมตามที่กำหนดการสร้าง
รูปเรขาคณิต ระบบสมการ การแก้ระบบสมการโดยการแทนตัวแปรการแก้ระบบสมการโดยการ
กำจัดตัวแปร วงกลม ส่วนประกอบของวงกลมความสัมพันธ์ระหว่างเส้นตรงและวงกลม สมบัติ
เกี่ยวกับวงกลม ความสัมพันธ์ระหว่างมุม ส่วนโค้งและคอร์ดของวงกลม ความสัมพันธ์ระหว่างคอร์ด
และส่วนโค้งของวงกลม สมบัติของเส้นสัมผัสวงกลมและรูปหลายเหลี่ยม เศษส่วนพหุนาม เศษส่วน
ของพหุนาม การดำเนินการบนเศษส่วนของพหุนาม เศษซ้อน การแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม 

โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ 
การแก้ปัญหาการให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ นำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด
ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมี
ความรอบคอบมีความรับผิดชอบมีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองมีการวัดและประเมินผล 
ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายการให้เหตุผลทางเรขาคณิตได้ 
2. พิสูจน์ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมได้ 
3. สามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่กำหนดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ วหรือรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

หรือไม ่
4. สามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมเม่ือกำหนดความยาวของฐานและมุมที่ฐานให้อีกสองมุม 
5. แก้ระบบสมการโดยการแทนตัวแปรได้ 
6. สามารถแก้ระบบสมการโดยการกำจัดตัวแปรได้ 
7. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้จากการคำนวณและการแก้ปัญหา 
8. บอกส่วนประกอบต่างๆ ของวงกลมได้ 
9. ใช้สมบัติเก่ียวกับวงกลมในการหาเหตุผลได้ 
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10. นำสมบัติของวงกลมมาประยุกต์ใช้ในการหาขนาดของมุมได้ 
11. แสดงการหาผลคูณของเศษส่วนของพหุนามและเขียนผลคูณในรูปพจน์อย่างต่ำได้ 
12. แสดงการหาผลหารของเศษส่วนของพหุนามและเขียนผลหารในรูปพจน์อย่างต่ำได้ 
13. แสดงวิธีการทำเศษซ้อนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้ 
14. สามารถแสดงการแก้สมการเศษส่วนของพหุนามได้ 
รวม  14  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค23204   คณิตศาสตร์สากล 6                           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 2       เวลาเรียน  40   ชั่วโมง  จำนวน 1  หน่วยกิต  
................................................................................................................................................................ 

ศึกษา การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการให้
เหตุผลทางเรขาคณิตทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูป
สามเหลี่ยมหน้าจั่วและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานการสร้างส่วนของเส้นตรงและมุมตามที่กำหนดการสร้าง
รูปเรขาคณิต ระบบสมการ การแก้ระบบสมการโดยการแทนตัวแปรการแก้ระบบสมการโดยการ
กำจัดตัวแปร วงกลม ส่วนประกอบของวงกลมความสัมพันธ์ระหว่างเส้นตรงและวงกลม สมบัติ
เกี่ยวกับวงกลม ความสัมพันธ์ระหว่างมุม ส่วนโค้งและคอร์ดของวงกลม ความสัมพันธ์ระหว่างคอร์ด
และส่วนโค้งของวงกลม สมบัติของเส้นสัมผัสวงกลมและรูปหลายเหลี่ยม เศษส่วนพหุนาม เศษส่วน
ของพหุนาม การดำเนินการบนเศษส่วนของพหุนาม เศษซ้อน การแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที ่ใกล้ตั วโดยเน้นเศรษฐกิจ
พอเพียง และเน้นความมีคุณธรรมนำความรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง นำการใช้ 
ICT  ผลิตผลงานต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ จัดทำโครงงานที่เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน์   
ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล 
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ นำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้
ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 
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 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมี
ความรอบคอบมีความรับผิดชอบมีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเองมีการวัดและประเมินผล 
ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด    
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายการให้เหตุผลทางเรขาคณิตได้ 
2. พิสูจน์ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมได้ 
3. สามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่กำหนดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วหรือรูปสี่ เหลี่ยมด้านขนาน

หรือไม ่
4. สามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมเม่ือกำหนดความยาวของฐานและมุมที่ฐานให้อีกสองมุม 
5. แก้ระบบสมการโดยการแทนตัวแปรได้ 
6. สามารถแก้ระบบสมการโดยการกำจัดตัวแปรได้ 
7. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้จากการคำนวณและการแก้ปัญหา 
8. บอกส่วนประกอบต่างๆ ของวงกลมได้      
9. ใช้สมบัติเก่ียวกับวงกลมในการหาเหตุผลได้  
10. นำสมบัติของวงกลมมาประยุกต์ใช้ในการหาขนาดของมุมได้    

    11. แสดงการหาผลคูณของเศษส่วนของพหุนามและเขียนผลคูณในรูปพจน์อย่างต่ำได้ 
12. แสดงการหาผลหารของเศษส่วนของพหุนามและเขียนผลหารในรูปพจน์อย่างต่ำได้ 
13. แสดงวิธีการทำเศษซ้อนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้ 
14. สามารถแสดงการแก้สมการเศษส่วนของพหุนามได้ 
รวม   14  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค31201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1                          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1      เวลาเรียน  80   ชั่วโมง      จำนวน 2  หน่วยกิต  
............................................................................................................................. ................................... 

ศึกษา ความรู ้ เบื้องต้นและสัญลักษณ์พื ้นฐาน เกี ่ยวกับเซต การดำเนินการของเซต 
ตรรกศาสตร์ ประพจน์และตัวเชื่อม  ประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว  การอ้างเหตุผล  จำนวน จริง
และพหุนาม  จำนวนจริงและสมบัติของจำนวนจริง  ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริงและสมบัติ ของค่า
สัมบูรณ์ของจำนวนจริง  จำนวนจริงในรูปกรณฑ์และจำนวนจริงในรูปเลขยกกำลัง  ตัวประกอบของ
พหุนาม  สมการและอสมการพหุนาม  สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนาม  สมการและอสมการ
ค่าสัมบูรณ์ของพหุนาม  

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจำวัน
อย่างสร้างสรรค์   

เพ่ือเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ   มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  
การแก้ปญัหา  การใช้ทักษะชีวิต  และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซต ในการ สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
2.  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เบื้องต้นในการสื่อสาร สื่อความหมาย และอ้าง

เหตุผล 
3.  เข้าใจจำนวนจริงและใช้สมบัติของ จำนวนจริงในการแก้ปัญหา 
4.  แก้สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 
5.  แก้สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนามตัวแปรเดียว และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 
6.  แก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 
รวม   6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



 114 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค31202     คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2                          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 2    เวลาเรียน  80   ชั่วโมง       จำนวน  2   หน่วยกิต  
................................................................................................................................................................  

ศึกษา ฟังก์ชัน  การบวก การลบ การคูณ การหารฟังก์ชัน  ฟังก์ช ันประกอบ  ฟังก์ชัน
ผกผัน  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการ
ลอการิทึม  เรขาคณิตวิเคราะห์  จุดและเส้นตรง   วงกลม   พาราโบลา   วงรี   ไฮเพอร์โบลา 

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจำวัน
อย่างสร้างสรรค์   

เพื่อเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ   มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  
การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  หาผลลัพธ์ของการบวก  การลบ  การคูณ  การหารฟังก์ชัน  หาฟังก์ชันประกอบและ 
ฟังก์ชันผกผัน  

2.  ใช้สมบัติของฟังก์ชันในการแก้ปัญหา  
3.  เข้าใจลักษณะกราฟของฟังก์ชัน เอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม และนำาไปใช้ใน

การแก้ปัญหา 
4.  แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการ ลอการิทึม  และนำาไปใช้ในการแก้ปัญหา 
5.  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับ เรขาคณิตวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค32201    คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3                           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1             เวลาเรียน  80   ชั่วโมง       จำนวน 2  หน่วยกิต  
............................................................................................................................. ................................... 

ศึกษา ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน เอกลักษณ์และสมการ
ตรีโกณมิติ   กฎของของโคไซน์และกฎของไซน์ เมทริกซ์ เมทริกซ์และเมทริกซ์สับเปลี่ยน การบวก
เมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับ จำนวนจริง การคูณระหว่างเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ เมทริกซ์ผกผัน การ
แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ เวกเตอร์ในสามมิติ เวกเตอร์ นิเสธของเวกเตอร์ การบวก การ
ลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์  ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ 

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมาย ทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค ์

เพื่อเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การ
แก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟังชันตรีโกณมิติและนำไปใช้ในการ
แก้ปัญหา  

2. แก้สมการตรีโกณมิติ และการนำไปใช้ในการแก้ปัญหา  
3. ใช้กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ในการแก้ปัญหา 
4. เข้าใจความหมาย หาผลลัพธ์ของการบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจำนวนจริง การคูณ

ระหว่างเมทริกซ์ และหาเมทริกซ์สับเปลี่ยน หาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ n x n เมื่อ n เป็นจำนวน
นับที่ไม่เกินสาม 

5. หาเมทริกผกผันของเมทริกซ์ 2 x 2  
6. แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ผกผันและการดำเนินการตามแถว 
7. หาผลลัพธ์ของของการบวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ หาผลคูณเชิง  

สเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์ 
8. นำความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา 
รวม   8 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค32202     คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4                           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 2               เวลาเรียน  80   ชั่วโมง   จำนวน  2  หน่วยกิต  
.................................................................... ............................................................................................  

ศึกษา จำนวนเชิงซ้อน จำนวนเชิงซ้อนและสมบัติของจำนวนเชิงซ้อน จำนวนเชิงซ้อนในรูป
เชิงขัว ราก ที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจำนวนนับที่มากกว่า 1 สมการพหุนามตัวแปรเดียว 
หลักการนับเบื้องต้น หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น การ
เรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมกรณี สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด การจัดหมู่กรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด 
ทฤษฎีบททวินาม ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ ์

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมาย ทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค ์

เพ่ือเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การ
แก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจจำนวนเชิงซ้อนและใช้สมบัติของจำนวนเชิงซ้อนในการแก้ปัญหา  
2. หารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจำนวนนับที่มากกว่า 1  
3. แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว ดีกรีไม่เกินสี่ ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มและนำไปใช้

แก้ปัญหา 
4. เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่ในการแก้ปัญหา  
5. หาความน่าจะเป็นและนำความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 
รวม   5   ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ค33201    คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5                           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1       เวลาเรียน  80   ชั่วโมง    จำนวน  2   หน่วยกิต  
................................................................................................................................... ............................. 

ศึกษา  ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์  ลิมิตของลำดับอนันต์ ผลบวกของอนุกรมนต์  
แคลคูลัสเบื้องต้น  ลิมิตของฟังก์ชัน  ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อัตราการเปลี่ยนแปลง อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชัน  อนุพันธ์ของฟังก์ชันเชิงประกอบ อนุพันธ์อันดับสูง  ความชันของเส้นโค้ง การประยุกต์ของ
อนุพันธ์ ความเร็วและความเร่ง  ปฏิยานุพันธ์  ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ปริพันธ์จำกัดเขต  พ้ืนที่ที่ปิดล้อม
ด้วยเส้นโค้ง  กำหนดการเชิงเส้น กราฟของอสมการเชิงเส้น กราฟของระบบอสมการเชิงเส้น การ
แก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นโดยวิธีใช้กราฟ  

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจำวัน
อย่างสร้างสรรค์   

เพื่อเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  
การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
ผลการเรียนรู้ 

1. หาลิมิตของลำดับอนันต์โดยอาศัยทฤษฎีบทเก่ียวกับลิมิตได้ 
 2. หาผลบวกของอนุกรมอนันต์ได้    
 3. นำความรู้เรื่องลำดับและอนุกรมไปใช้แก้ปัญหาได้ 
 4. หาลิมิตของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้ 
 5. บอกได้ว่าฟังก์ชันที่กำหนดให้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่ 
 6. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันได้ 
 7. นำความรู้เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันไปประยุกต์ได้ 
 8. หาปริพันธ์ไม่จำกัดเขตของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้ 
 9. หาปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชันบนช่วงที่กำหนดให้ และหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งบน
ช่วงที่กำหนดให้ได้ 
 10. แก้ปัญหาโดยสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และใช้วิธีการของกำหนดการเชิงเส้นที่ใช้
กราฟของสมการและอสมการที่มีสองตัวแปรได้ 

รวม  10  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
วิชา ค33202   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6                          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2       เวลาเรียน  80   ชั่วโมง      จำนวน 2  หน่วยกิต  
............................................................................................................. ................................................... 

ศึกษา  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  โดยใช้ค่ากลางของข้อมูล  และการวัดการกระจายของ
ข้อมูล  การแจกแจงปกติ ค่ามาตรฐาน การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ  พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ 
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล  แผนภาพการกระจาย  ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูล
ที่ประกอบด้วยสองตัวแปรที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา  การใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลทำนายค่าตัวแปร
ตาม  เมื่อกำหนดตัวแปรอิสระให้ เมทริกซ์และดีเทอร์มินันต์  สัญลักษณ์ของเมทริกซ์ สมบัติของเมท
ริกซ์  การเท่ากันของเมทริกซ์  การบวกของเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์  ด้วยจำนวนจริง การคูณเมท
ริกซ์ด้วยเมทริกซ์ ดีเทอร์มินันต์ การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น    

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจำวัน
อย่างสร้างสรรค์   

เพื่อเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  
การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
ผลการเรียนรู้ 

1. เลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง 
2. นำความรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ได้ 
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่ามาตรฐานและนำไปแก้ปัญหาได้ 
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนที่ใต้เส้นโค้งปกติ และนำไปแก้ปัญหาได้ 
5. เข้าใจความหมายของความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลที่ประกอบด้วยสองตัวแปร 
6. สร้างความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่ประกอบด้วยสองตัวแปรและใช้ความสัมพันธ์เชิง

ฟังก์ชันทำนายคา่ตัวแปรตาม เมื่อกำหนดตัวแปรอิสระให้ 
7. สร้างความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลาและใช้ ความสัมพันธ์เชิง

ฟังก์ชันทำนายค่าตัวแปรตาม เมื่อกำหนดตัวแปรอิสระให้ 
8. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับเมทริกซ์และการดำเนินการของเมทริกซ์   

     9. หาดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์  n × n  เมื่อ n  เป็นจำนวนเต็มไม่เกินสามได้ 
     10. วิเคราะห์ และหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นได้ 

รวม  10  ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร ์
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
  
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เทียบเคียง

มาตรฐานสากล 
2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีทักษะการใช้สื่อ ICT  ในการ

จัดการเรียนรู้ 
4. บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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รายวิชาที่เปิดสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
รายวิชาพื้นฐาน   มัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้น 
ภาค
เรียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน 

หน่วยกิต 
ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

 
ม.1 

1 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 3 

ว21105 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1 

2 
ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 3 

ว21106 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 1 

ม.2 

1 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 3 
ว22105 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 1 

2 
ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 3 
ว22106 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 1 

ม.3 
1 ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 1.5 3 

2 ว23102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 6 1.5 3 
 

รายวิชาเพิ่มเติม   
ชั้น ภาค

เรียน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวน 

หน่วยกิต 
ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.1 

1 

ว21207 ความรู้เบื้องต้นการเขียนโปรแกรม 1 2 

ว21203 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับพื้นฐาน 1 1 2 

ว21205 เทคโนโลยีรอบตัว 1 0.5 1 

2 

ว21208 การออกแบบภาพนิ่งเชิงสร้างสรรค์ 1 2 

ว21204 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ  1 2 

ว21206 การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม 1 0.5 1 

ม.2 1 

ว22201 มัลติมีเดีย 1 1 2 

ว22203 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับกลาง1 1 2 

ว22205 เทคโนโลยีรอบตัว 2 0.5 1 
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รายวิชาเพิ่มเติม   

ชั้น 
ภาค
เรียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน 

หน่วยกิต 
ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.2 2 
ว22202 มัลติมีเดีย 2 1 2 
ว22204 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับกลาง 2 1 2 

ว22206 การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม 2 0.5 1 

 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
รายวิชาพื้นฐาน แผนวิทย์ - คณิต 

ชั้น 
ภาค
เรียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน 

หน่วยกิต 
ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.4 

1 ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 2 

ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1 
2 ว31182 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 1 

ม.5 
1 

ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 

ว32181 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 1 

2 
ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 

ว32182 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 1 

 
รายวิชาพื้นฐาน แผนการเรียน อื่นๆ 

ชั้น 
ภาค
เรียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน 

หน่วยกิต 
ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.4 
1 ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 2 

ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1 

2 ว31182 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 1 

ม.5 

1 
ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 
ว32181 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 1 

2 
ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 
ว32182 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 1 
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รายวิชาพื้นฐาน แผนการเรียน อื่นๆ 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน 

หน่วยกติ 
ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.6 1 ว30108 การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ 1 2 
2 ว30110 พลังงาน 1 2 

 
รายวิชาเพิ่มเติม  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

 
 
 
 

ม.4 
1 

ว31201 ฟิสิกส์ 1 2 4 

ว31221 เคมี 1 1.5 3 
ว31241 ชีววิทยา 1 1.5 3 

IS 30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1 2 

ว31287 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 1 0.5 1 
ว31285 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติระดับสูง 1 1 2 

ว31283 หลักการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม 0.5 1 

2 

ว31202 ฟิสิกส์ 2 2 4 

ว31222 เคมี 2 1.5 3 

ว31242 ชีววิทยา 2 1.5 3 
IS 30202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1 2 

ว31286 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติระดับสูง 2 1 2 

ว31284 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 0.5 1 
ว31288 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ 1 0.5 1 
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รายวิชาเพิ่มเติม  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.5 

1 

ว32203 ฟิสิกส์ 3 2 4 
ว32223 เคมี 3 1.5 3 

ว32243 ชีววิทยา 3 1.5 3 

ว32281 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 2 0.5 1 
ว32283 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 0.5 1 

ว32285 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติระดับสูง 3 0.5 1 

2 

ว32204 ฟิสิกส์ 4 2 4 

ว32224 เคมี 4 1.5 3 

ว32244 ชีววิทยา 4 1.5 3 
ว32282 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ 2 0.5 1 

ว32284 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 0.5 1 

ว32286 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติระดับสูง 4 0.5 1 

ม.6 

1 

ว30204 ฟิสิกส์ 4 2 4 

ว30224 เคมี 4 1.5 3 
ว30244 ชีววิทยา 4 1.5 3 

2 

ว30205 ฟิสิกส์ 5 2 4 

ว30225 เคมี 5 1.5 3 
ว30245 ชีววิทยา 5 1.5 3 
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รายวิชาเพิ่มเติม  แผนการเรียนอื่น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.4 
1 

IS 30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1 2 

ว31287 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 1 0.5 1 

2 
IS 30202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1 2 

ว31288 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ 1 0.5 1 

ม.5 
1 ว32281 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 2 0.5 1 
2 ว32282 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ 2 0.5 1 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

 
 
 
 

Course  Description 
 

ว21101 Science 1                                            Department of Science 
Mattayom 1   Semester 1                                      Time 60 hours      1.5 credits 
............................................................................................................................. ................................... 

To study about a shape, anappearance and astructure of a plant and animal 
cells by using a microscope. Relation between structure and function of cells, system 
organization of organism, diffusible process and Osmosis, necessary factors, effects of 
processes and importance of Photosynthesis, value of plants in organism 
andenvironment, characteristic and function of transporting direction of xylem and 
phloem, sexual reproduction and asexual reproduction of flower plants, structure of 
flower plants, pollination, fertilization, fruit and seed, plant propagation, technology of 
tissue culture, properties of metal non-metal metalloid and radioactive, boiling and 
melting point, density, mass and volume of pure substance and compound, structure 
of atom, state of matter  

By using the scientific process, searching process for knowledge, monitoring, 
searching observation, analysis, explanation, debate and conclusion. To be able to get 
knowledge, idea, understanding, to be able to make decisions, to apply the knowledge 
to use in daily life, to have scientific mind, ethics, morals and leadership as appropriate. 
 
Indicator codes 

Sc. 1.2 M.1/1, M.1/2, M.1/3, M.1/4, M.1/5, M.1/6, M.1/7, M.1/8, M.1/9,  
          M.1/10, M.1/11, M.1/12,M.1/13, M.1/14, M.1/15, M.1/16, M.1/17, 
          M.1/18  
Sc. 2.1 M.1/1, M.1/2, M.1/3, M.1/4, M.1/5, M.1/6, M.1/7, M.1/8, M.1/9,  
          M.1/10 

 Total  28  indicators 
Course  Description  
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ว21102 Science 2                                            Department of Science   
Mattayom1 Semester 2                                         Time 60 hours 1.5 credits  
.......................................................................................... ...................................................................... 

To study about calorie affects to change matter temperature and measuring 
temperature, contraction and expansion of matter, equilibrium of heat, heat transfering 
by conduction convection and radiation, division of atmosphere, factors of air 
temperature, air pressure, wind, humidity, cloud and precipitation. Thunderstorm and 
Tropical cyclone, the weather forecast and changing of Earth temperature. 
 By using the scientific process, searching process for knowledge, monitoring, 
searching observation, analysis, explanation, debate and conclusion. To be able to get 
knowledge, idea, understanding, to be able to make decisions, to apply the knowledge 
to use in daily life, to have scientific mind, ethics, morals and leadership as appropriate. 
 
Indicator codes 

Sc. 2.2 M.1/1 
Sc. 2.3 M.1/1, M.1/2, M.1/3, M.1/4, M.1/5, M.1/6, M.1/7 
Sc. 3.2 M.1/1, M.1/2, M.1/3, M.1/4, M.1/5, M.1/6, M.1/7  

 Total 15 indicators 
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คำอธิบายรายวิชา 
  
วิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ 1                 กลุ ่มสาระการเร ียนรู ้ว ิทยาศาสตร์                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1     ภาคเรียนที่ 1           เวลาเรียน  60  ชั่วโมง    จำนวน  1.5  หน่วยกิต 
......................................................................... .......................................................................................  

ศึกษาเกี ่ยวกับรูปร่างลักษณะและโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ โดยใช้กล้อง
จุลทรรศน์ และบรรยายหน้าที่ของโครงสร้างเซลล์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับการทำหน้าที่ของ
เซลล์ การจัดระบบของสิ่งมีชีวิต กระบวนการแพร่ และออสโมซิส ปัจจัยที่จำเป็น ผลที่เกิดและ
ความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง คุณค่าของพืชที่ มีต่อสิ ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะและหน้าที่ ทิศทางการลำเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็ม การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่
อาศัยเพศของพืชดอก โครงสร้างดอก การถ่ายละอองเรณู การปฏิสนธิ การเกิดผลและเมล็ด การ
กระจายของเมล็ดแลการงอก ความสำคัญของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายละอองเรณู ความสำคัญของธาตุ
อาหาร ปุ๋ย วิธีการขยายพันธุ์พืช เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สมบัติบางประการของสารบรสิทุธิ์
และสารผสม จุดเดือด จุดหลอมเหลว และความหนาแน่นของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างอะตอมของ
ธาตุและสารประกอบ โดยใช้แบบจำลองโครงสร้างอะตอม    ผลจากการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ 
และธาตุกัมมันตรังสี   

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปรายและสรุป 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  
และนำความรู ้ที ่ได้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง และดูแลรักษาสิ ่งมีช ีวิตอื ่นๆ เฝ้าระวังและพั ฒนา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน    มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 

ว 1.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม1/7 , ม.1/8 , ม.1/9 , ม.1/10 ,  
       ม.1/11 , ม.1/12 , ม.1/13 , ม.1/14 , ม.1/15 , ม.1/16 , ม.1/17 , ม.1/18 
ว 2.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม1/7 , ม.1/8  
รวม  26  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ว21102  วิทยาศาสตร์ 2                 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1     ภาคเรียนที่ 2           เวลาเรียน  60  ชั่วโมง    จำนวน  1.5  หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 

ศึกษาเกี่ยวกับสถานะของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของ
สสารปริมาณความร้อนท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสสาร  อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ การหดและ
ขยายตัวของสสาร  สมดุลความร้อน การถ่ายโอนความร้อนโดยการนำความร้อน การพาความร้อน 
การแผ่รังสีความร้อน การแบ่งชั้นบรรยากาศ ปัจจัยที่มีผลต่ออุณหภูมิอากาศ ความดันอากาศ ลม 
ความชื้น เมฆ และหยาดน้ำฟ้า การเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และพายุหมุนเขตร้อน การพยากรณ์อากาศ 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปรายและสรุป 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 
และนำความรู ้ที ่ได้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง และดูแลรักษาสิ ่งมีชีวิตอื ่นๆ เฝ้าระวังและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน    มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 

ว 2.1  ;   ม.1/9 , ม.1/10 
ว 2.2 ;   ม.1/1  
ว 2.3  ;   ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม1/7  
ว 3.2 ;   ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม1/7 
รวม 17  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ว21105  การออกแบบและเทคโนโลยี 1                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ภาคเรียนที่ 1         เวลาเรียน  20 ชั่วโมง     จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี ว ิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที ่ส ่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี การทำงานของระบบทางเทคโนโลยี  

โดยประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่
จำเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันในด้านการเกษตร และอาหาร สร้างชิ้นงานหรือ
พัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 

สามารถออกแบบเทคโนโลยี และวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีได้ สามารถเปรียบเทียบและตัดสินใจ เลือกใช้เทคโนโลยีที่จำเป็นได้ ปรับปรุงแก้ไขปัญหา
การเทคโนโลยีและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์  
เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหาได้ อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย  
 
ตัวช้ีวัด 

ว.4.1 ม.1/1  ว.4.1 ม.1/2  ว.4.1 ม.1/3  ว.4.1 ม.1/4  ว.4.1 ม.1/5 
รวม  5 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ว21106 วิทยาการคำนวณ 1                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ภาคเรียนที่ 2          เวลาเรียน  20 ชั่วโมง    จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอน การ
แก้ปัญหา การเขียนรหัสลำลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ที่มีการใช้
งานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ้ำ เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์  

กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การ
ประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื ่อตัดสินใจ  ซอฟต์แวร์และบริการบน
อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้ปลอดภัย การ
จัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและข้อกำหนด การใช้สื่อและ
แหล่งข้อมูล  

นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือ  
การแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่
สร้าง ความเสียหายให้แก่ผู้อื่น 

 
ตัวช้ีวัด 

ว.4.2 ม.1/1  ว.4.2 ม.1/2   ว.4.2 ม.1/3   ว.4.2 ม.1/4 
รวม  4  ตัวชี้วัด 
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Course Description  
 

ว 22101Science 3                                    Department of Science 
Mattayom2     Semester 1                                    Time 60 hours     1.5  credits  
.......................................................................................................................................................... .... 
Study, analyze separation techniques of mixtures, compound and elements; properties 
of metals, non-metals, semi-metals and radioactive substances; Chemical reactions 
and chemical equations, chemical substances, chemical reactions for life and the 
environment; soil formation, soil profile, factors affecting formation of soil, soil 
property, the use and soil improvement; the formation, character and property of soil, 
source and the usefulness of rocks, rock cycle, character and property of minerals, 
types, sources and the usefulness of minerals; the formation of minerals and sources 
of mineral in Thailand; the use of petroleum, coal and natural gas;formation of surface 
water, ground water, the use and local water source conservation, disasters from water; 
Earth’s structure, the relationship of the Earth’s system, geological changes on the 
Earth; study forces exerted on an object, magnitude and direction of a force, resultant 
force and net force; By scientific methods, searching, discovering and testing data and 
discussing, to create knowledge, ideas and, understanding. Student can communicate, 
make decisions and bringing the knowledge to use in everyday life; Scientific mind, 
ethic, moral and suitable attitudes. 
 
 Indicator codes 

Sc. 3.1 M. 2/1, M. 2/2, M. 2/3 
Sc. 3.2 M. 2/1, M. 2/2, M. 2/3, M. 2/4 
Sc. 4.1 M. 2/1, M. 2.2 
Sc. 6.1 M. 2/1, M. 2/2, M. 2/3, M. 2/4, M. 2/5, M. 2/6, M. 2/7, M. 2/8,  
M. 2/9, M. 2/10 
Total: 19 indicators 

Course Description  
 

ว 22102 Science 4                                   Department of Science 
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Mattayom2    Semester 2                          Time 60 hours  1.5 credits 
............................................................................................................................. ................................... 

Study and analyze foods and nutrients; the nutrient and the energy 
requirements of the body, food choice, structure and functions of systems in humans 
and animals, the relationship of the body systems, human and animal behavior, 
response to stimuli, additive substances, biotechnology in propagation, animal 
breeding, light and visibility. Reflection and refraction of light, brightness, object color 
and vision. Using the scientific process, searching for knowledge, monitoring, searching 
for information and discussion to obtain knowledge, ideas, understanding and 
development of the ability to communicate what they learn, to be able to make 
decisions, to apply knowledge used in daily life, to have a scientific mind, develop 
ethics, and to engage in moral and socially acceptable conduct as appropriate. 
 
Indicator codes 

Sc. 1.2 M.2/1, M. 2/2, M. 2/3, M. 2/4, M. 2/5, M. 2/6 
Sc. 5.1 M. 2/1, M. 2/2, M. 2/3 
Total:9 indicators 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
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วิชา ว22101    วิทยาศาสตร์ 3                     กลุ ่มสาระการเร ียนร ู ้ว ิทยาศาสตร์           
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1                เวลาเรียน  60 ชั่วโมง    จำนวน  1.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ศึกษา วิเคราะห์ ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ ระบบหายใจของมนุษย์ ระบบขับถ่ายของ
มนุษย์ ระบบประสาทของมนุษย์ ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ การคุมกำเนิด องค์ประกอบของสารละลาย 
สภาพละลายได้ของสารและปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ ความเข้มข้นของสารละลาย ตำแหน่งของ
วัตถุ ระยะทางและการกระจัด ความเร็วและอัตราเร็ว แรงเสียดทาน แรงและความดันของของเหลว 
แรงพยุง โมเมนต์ของแรง แรงและสนามของแรง  
 โดยใช้การสืบเสาะหาความรู ้ การสำรวจตรวจสอบ การพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เข ้ า ใจ  สามารถส ื ่ อสาร ส ิ ่ งท ี ่ เ ร ี ยนร ู ้  ม ี ความสามารถในการต ัดส ิน ใจ  การแก ้ป ัญหา  
การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
 ว 1.2 ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8  ม.2/9  ม.2/10   
                     ม.2/11 ม.2/12  ม.2/13  ม.2/14  ม.2/15  ม.2/16  ม.2/17   
  ว 2.1 ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6   
  ว 2.2 ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8  ม.2/9  ม.2/10  
                      ม.2/11  ม.2/12  ม.2/13  ม.2/14  ม.2/15   
  รวม  35  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
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วิชา ว22102   วิทยาศาสตร์ 4                             กล ุ ่มสาระการเร ียนร ู ้ว ิทยาศาสตร์           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 2            เวลาเรียน  60 ชั่วโมง    จำนวน 1.5 หน่วยกิต               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการแยกสาร งานและกำลัง เครื่องกลอย่างง่าย พลังงานกล กฎการ
อนุรักษ์พลังงาน ลักษณะของชั้นหน้าดิน กระบวนการเกิดดิน ปัจจัยที่ทำให้ดินมีลักษณะและสมบัติ
แตกต่างกัน การตรวจวัดสมบัติบางประการของดินและการใช้ประโยชน์ดิน กระบวนการเกิดแหล่งน้ำ
ผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน การใช้น้ำอย่างยั่งยืนในท้องถิ่น กระบวนการเกิดเชื้อเพลิง ซากดึกดำบรรพ์ 
สมบัติของเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ การใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ และผลกระทบจาก
การใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ พลังงานทดแทน กระบวนการผุพังอยู่กับที่ การกร่อน และการสะสม
ตัวของตะกอน กระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชานฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ 
แผ่นดินทรุด โครงสร้างภายในโลกตามองค์ประกอบทางเคมี  
 โดยใช้การสืบเสาะหาความรู ้ การสำรวจตรวจสอบ การพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เข ้ า ใจ  สามารถส ื ่ อสารส ิ ่ งท ี ่ เ ร ี ยนร ู ้  ม ี ความสามารถในการต ัดส ิน ใจ  การแก ้ป ัญหา  
การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
 ว 2.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  
  ว 2.3 ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6 
 ว 2.2  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8  ม.2/9  ม.2/10  
 รวม  19  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
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วิชา ว22105   การออกแบบและเทคโนโลยี 2                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ภาคเรียนที่ 1         เวลาเรียน  20 ชั่วโมง     จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ตลอดจนคาดการณ์แนวโน้ม
เทคโนโลยีในอนาคต เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชุมชนหรือท้องถิ่นในด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การเกษตรและอาหาร  
สร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย  
ตัวช้ีวัด 

ว.4.1 ม.2/1  ว.4.1 ม.2/2  ว.4.1 ม.2/3  ว.4.1 ม.2/4  ว.4.1 ม.2/5 
รวม 5   ตัวชี้วัด 

 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ว22106    วิทยาการคำนวณ 2                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ภาคเรียนที่ 2       เวลาเรียน  20 ชั่วโมง       จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ศึกษาแนวคิดเชิงคำนวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ การเขียนโปรแกรมที่มีการ
ใช้ตรรกะและฟังก์ชัน องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสาร 
แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม  

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ กำหนดวิธีการสร้าง และกำหนดสิทธิความ
เป็นเจ้าของผลงาน 

นำแนวคิดเชิงคำนวณไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง สร้าง
และกำหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล 
ตัวช้ีวัด 

ว.4.2 ม.2/1 ว.4.2 ม.2/2 ว.4.2 ม.2/3 ว.4.2 ม.2/4 
รวม 4 ตัวชี้วัด 

Course  Description  
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ว 23101 Science 5                           Department of Science 
Mattayom 3 Semester 1                                          Time 60 hours   1.5 credits  
............................................................................................................................. ................................... 
 .............Study and analyze acceleration; the resultant force acting on an object; action 
and reaction forces, buoyant force, friction force; moment of force; rectilinear and 
curvilinear motions of objects; work and energy; gravitational and kinetic energy; energy 
conversion; laws of energy conservation; the relationship between voltage, current, 
and resistance; household electricity; energy of electrical appliances; calculation of 
used electrical energy; simple electrical circuits. Using the scientific process; searching 
for knowledge; monitoring the search for information and discussion to obtain 
knowledge, ideas, understanding; communicate what they learn; to be able to make 
decisions; to apply the knowledge in daily life; to foster a scientific mind, ethics, and 
morals as appropriate. 
 Indicator codes 

Sc. 4.1 M.3/1, M. 3/2, M.3/3 
Sc.4.2 M.3/1, M. 3/2, M. 3/3 
Sc. 5.1 M. 3/1, M. 3/2, M. 3/3, M. 3/4, M. 3/5 
Total:11 indicators 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Course  Description  
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ว 23102   Science 6                                    Department of Science 
Mattayom 3 Semester 1                                          Time 60 hours  1.5 credits  
............................................................................................................................. ................................... 
 .............Study and analyze the solar system, the relationship between the Sun, the 
Earth, the Moon, the planets in the solar system, constellation, the galaxy and the 
universe, space technology, telescopes, satellites; spacecraft, the significance of 
chromosomal DNA, The significance of genetic material, the process of genetic 
inheritance, genetic disease; application of the knowledge in genetics; components of 
the ecosystem; the energy transfer of living organisms; ecosystem equilibrium; 
chemical cycling in the ecosystem; population; biodiversity; problems of environment 
and natural resources in local areas; the sustainable use of natural resources 
sustainable in accordance with the philosophy of sufficiency economy. Using the 
scientific process, searching for knowledge, monitoring, search of information and 
discussion to obtain the knowledge, idea, understanding and to be able to 
communicate what they learn, to be able to make decisions, to apply the knowledge 
used in daily life, to have scientific mind, ethics, morals and popularity as appropriate. 
Indicator codes 

Sc. 1.2 M.3/1, M. 3/2, M.3/3, M. 3/4, M.3/5, M. 3/6 
Sc. 2.1 M.3/1, M.3/2, M.3/3, M.3/4 
Sc. 2.2 M.3/1, M.3/2, M.3/3, M. 3/4, M. 3/5, M. 3/6 
Sc. 7.1 M.3/1, M.3/2, M. 3/3 
Sc. 7.2 M.3/1 
Total: 20 indicators 

 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ว23101     วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  5                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 1             เวลาเรียน   60  ชั่วโมง   จำนวน 1.5 หน่วยกิต  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ศึกษา วิเคราะห์ ความเร่ง ผลลัพธ์ที่มีต่อวัตถุ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา แรงพยุงของ
ของเหลว แรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงและแนวโค้ง งานและ
พลังงาน พลังงานศักยแ์ละพลังงานจลน์ การเปลี่ยนรูปพลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงาน ความสัมพันธ์
ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน วงจรไฟฟ้าในบ้าน พลังงานไฟฟ้าของ
เครื่องใช้ไฟฟ้า การคำนวณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ                
การสังเกตการสืบค้นข้อมูล การทดลอง การอภิปรายสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เทียบเคียงมาตรฐานสากล ผู้เรียนมี
ศักยภาพเป็นพลโลก 
 
  ตัวช้ีวัด         

ว4.1   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
           ว4.2   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
           ว5.1   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/4 
           ว8.1   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10, 

          ม.3/11, ม.3/12  
รวม   20  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
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วิชา ว23102  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2               เวลาเรียน  60  ชั่วโมง   จำนวน  1.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์
อ่ืนๆ ส่งผลที่เกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก  องค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซีและระบบ
สุริยะ  ตำแหน่งของกลุ่มดาวและการนำไปใช้ประโยชน์ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี อวกาศที่ใช้
สำรวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาพอวกาศ ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตรและการสื่อสาร ระบบนิเวศ
ต่างๆ ในท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานของงมีชีวิต
ในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร วัฎจักรน้ำ วัฎจักรคาร์บอน ความสำคัญที่มีต่อระบบนิเวศปัจจัย
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศปัญหาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ ่นและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหา มีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ลักษณะของ
โครโมโซมที ่มีหน่วยพันธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียส ความสำคัญของสารพันธุ กรรมหรือดีเอ็น
เอ  กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีน
และโครโมโซมและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ทำให้สิ่งมีชีวิต
ดำรงอยู่ได้อย่างสมดุล ผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม ผล
ของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการดำรงของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ 
การสังเกตการสืบค้นข้อมูล การทดลอง การอภิปรายสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เทียบเคียงมาตรฐานสากล ผู้เรียนมี
ศักยภาพเป็นพลโลก 

 
ตัวช้ีวัด         

 ว1.2   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6 
           ว2.1   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/4 
           ว2.2   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6 
           ว7.1   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3  
 ว7.2   ม.3/1 

ว8.1   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9,  
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         ม.3/10, ม.3/11,ม.3/12  
รวม   32  ตัวชี้วัด 
 
 

 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ว31101  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่ 1                เวลาเรียน  40  ชั่วโมง  จำนวน 1 หน่วยกิต
................................................................................................................................................................ 

ศึกษาวิเคราะห์ การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การรักษาดุลยภาพของน้ำและสาร
และอุณหภูมิภายในร่างกายมนุษย์ การรักษาดุลยภาพของกรด-เบสของเลือด ระบบภูมิคุ้มกัน กลไก
การต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบจำเพาะและแบบไม่จำเพาะ ความผิดปกติของระบบ
ภูมิคุ ้มกันการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยีนกับการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม การ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
การดำรงชีวิตของพืช สารอินทรีย์ในพืช ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช การ
ตอบสนองของพืชต่อสิ ่งเร้า ระบบนิเวศไบโอม การเปลี ่ยนแปลงแทนที ่ของระบบนิเวศ การ
เปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21  การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ ตรวจสอบการสืบค้นข้อมูล การอภิปราย เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์เทียบเคียงมาตรฐานสากล ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 

 
ตัวช้ีวัด 

ว 1.1   ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4 
 ว 1.2   ม.4/1 ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11,  
                    ม.4/12 
 ว 1.3   ม.4/1 ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6 

รวม  22  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ว31181   การออกแบบและเทคโนโลยี 1               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 1              เวลาเรียน  20 ชั่วโมง     จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................  

ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ออกแบบ สร้างหรือพัฒนาผลงานสำหรับแก้ปัญหาที่
คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริการ โดยใช้กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม 
ซึ่งใช้ความรู้ ทักษะและเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือแก้ปัญหา
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย 
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้และ
นำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ของความรู้ที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
ประเภทต่างๆและการพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า ผล
ของเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการดำรงชีวิต 
 
ตัวช้ีวัด 

ว 4.1 ม4/1  ว 4.1 ม4/2   ว 4.1 ม4/3   ว 4.1 ม4/4   ว 4.1 ม4/5 
รวม  5  ตัวชี้วัด 

 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
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วิชา ว31182  วิทยาการคำนวณ 1                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 2                เวลาเรยีน  20 ชั่วโมง    จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 

ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหา
รูปแบบการคิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื ่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การ
แก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออกและเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอน
วิธี การทำซ้ำ การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื ่อแก้ปัญหาด้วย
คอมพิวเตอร์  

ปฏิบัติการสร้างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดปัญหา ศึกษา วางแผน 
ดำเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับวิชาอื่นและเชื่อมโยง
กับชีวิตจริง 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับแนวคิดเชิงคำนวณสามารถนำไปประยุกต์ใช้
อย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ  

 
ตัวช้ีวัด 

ว 4.2  ม.4/1  
  รวม  1  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา   
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วิชา ว32103  วิทยาศาสตร์กายภาพ                      กลุ ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    ภาคเรียนที่ 1                    เวลาเรียน 40  ชั่วโมงจำนวน 1 หน่วยกิต
................................................................................................................................................................ 

ศึกษา วิเคราะห์และแปลความหมายของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ ระยะทาง การ
กระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว ความเร่ง ลักษณะของแรง การหาแรงลัพธ์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลมและ ปริมาณที่เกี ่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบ
วงกลม แรงสู่ศูนย์กลาง ความเร่งสู่ศูนย์กลาง การประยุกต์ใช้ความรู้การเคลื่อนที่แบบวงกลม  ในการ
อธิบายการเคลื่อนที่ของรถบนถนนโค้ง การแกว่งของวัตถุติดปลายเชือก การสั่นของวั ตถุติดปลาย
สปริง แรงโน้มถ่วงและ สนามโน้มถ่วง การเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วงของโลก ประโยชน์จาก
สนามโน้มถ่วง แรงไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า ผลของสนามไฟฟ้า ต่ออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้า ประโยชน์จาก
สนามไฟฟ้า แรงแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก ผลของสนามแม่เหล็กต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ผลของ
สนามแม่เหล็กต่อตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้า ประโยชน์จากสนามแม่เหล็ก แรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม แรง
นิวเคลียร์อย่างอ่อน พลังงานในชีวิตประจำวัน พลังงานทดแทนประเภทสิ้นเปลือง พลังงานทดแทน
ประเภทหมุนเวียน ไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานนิวเคลียรฟิ์ช
ชัน พลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน เทคโนโลยีด้านพลังงาน คลื่นกล ส่วนประกอบของ คลื่นกล อัตราเร็วของ
คลื่น สมบัติของคลื่น เสียง สมบัติของเสียง ระดับเสียง ความเข้มเสียง หูกับการได้ยิน บีต ดอปเพลอร์ 
ความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้อง การนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ประโยชน์ แสง ตากับการมองเห็น การ
ผสมแสงสี การผสมสารสี และการใช้ประโยชน์ การบอดสี คลื ่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ในการสื่อสารข้อมูล สัญญาณแอนะล็อก และสัญญาณดิจิทัล  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ 
การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การอภิปราย และการสรุปผล เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด 
และความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื ่อสาร  สิ ่งที ่ เร ียนรู ้และนำความรู ้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์เทียบเคียงมาตรฐานสากล  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 

 
ตัวช้ีวัด         

 ว2.2  ม.5/1,ม.5/2,ม.5/3,ม.5/4,ม.5/4,ม.5/5,ม.5/6,ม.5/7,ม.5/8,ม.5/9,ม.5/10 
            ว2.3  ม.5/1,ม.5/2,ม.5/3,ม.5/4,ม.5/4,ม.5/5,ม.5/6,ม.5/7,ม.5/8,ม.5/9,ม.5/10,ม.5/11,
           ม.5/12 
            รวม  22  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ว32181  การออกแบบและเทคโนโลยี 2               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5    ภาคเรียนที่ 1             เวลาเรียน  20 ชั่วโมง      จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 

ศึกษาเก่ียวกับความหมายของนวัตกรรม ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม รูปแบบ
ของเทคโนโลยี การพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระบบ
ทางเทคโนโลยี กระบวนการเทคโนโลยี องค์ประกอบสัมพันธ์กับกระบวนการทางเทคโนโลยี การ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม สะเต็มศึกษา โครงงานสะเต็ม การทำโครงงาน การประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการสร้างหรือพัฒนาชิ้นงาน เพื่อแก้ปัญหาในการทำงาน 
การทำโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี ผลงานโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี 
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้และ
นำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน 
 เพื่อให้ผู ้เรียนมีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา นำไปสู่การสร้าง
ต้นแบบ ตลอดจนนำกระบวนการเทคโนโลยี สร้างเทคโนโลยี วิธีการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดำรงชีวิต รวมทั้งคำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา นำความรู ้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและ
จินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถใน
การตัดสินใจ อีกท้ังยังเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอังพึงประสงค์ รัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ มุ่งมั่นในการทำงาน และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค ์
ตัวชี้วัด 

ว 4.1 ม 5/1 
รวม  1  ตัวชี้วัด 

คำอธิบายรายวิชา   
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วิชา ว32102  วิทยาศาสตร์กายภาพ                    กลุ ่มสาระการเร ียนรู ้วิทยาศาสตร์                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    ภาคเรียนที่ 1                 เวลาเรียน  40  ชั่วโมงจำนวน 1 หน่วยกิต
................................................................................................................................................................ 
 ศึกษาสมบัติของธาตุและสารประกอบที่อยู่ในรูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออนจากสูตรเคมี 
ความเหมือนและความแตกต่างของแบบจำลองอะตอมของโบร์กับแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก 
จำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุและระบุการเป็น
ไอโซโทป ตารางธาตุ สมบัติการนำไฟฟ้า การให้และรับอิเล็กตรอนระหว่างธาตุในกลุ่มโลหะกับอโลหะ 
ประโยชน์และอันตรายที่เกิดจากธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุ แทรนซิชัน พันธะโคเวเลนต์เป็นพันธะ
เดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสาม จำนวนคู่อิเล็กตรอนระหว่างอะตอมคู่ร่วมพันธะและสภาพขั้วของสาร 
พันธะไฮโดรเจน ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือดของสารโคเวเลนต์กับแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลตาม
สภาพขั้วหรือการเกิดพันธะไฮโดรเจน การเขียนสูตรเคมีของไอออนและสารประกอบไอออนิก 
สารประกอบอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอนว่าอ่ิมตัวหรือไม่อิ่มตัว สมบัติการละลายในตัวทำละลาย
ชนิดต่างๆ ของสาร สูตรเคมีของสารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์ และแปลความหมายของสัญลักษณ์ในสมการ
เคมีของปฏิกิริยาเคมี ผลของความเข้มข้นพื้นที่ผิว อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใช้ประโยชน์ในชีวิต ประจำวันหรือใน
อุตสาหกรรม ปฏิกิริยารีดอกซ์ สมบัติของสารกัมมันตรังสี และคำนวณครึ่งชีวิตและปริมาณของสาร
กัมมันตรังสี ประโยชน์ของสารกัมมันตรังสีและการป้องกันอันตรายที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสี 
สารประกอบอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอนว่าอิ่มตัวหรือไม่อิ ่มตัวจากสูตรโครงสร้าง สมบัติทาง
กายภาพระหว่างพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ของพอลิเมอร์ชนิดนั้น สมบัติความเป็นกรด-เบสจาก
โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครง สร้างกับสมบัติเทอร์มอพลาสติกและ
เทอร์มอเซตของพอลิเมอร์ และการนำพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนผลกระทบของการใช้
ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม พร้อมแนว ทางป้องกันหรือแก้ไข  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสำรวจ
ตรวจสอบ การอภิปราย การอธิบายและลงข้อสรุป ให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ใช้กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกกระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
ทันสมัยเป็นสื่อในการเรียนการสอน  

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ 
เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน สามารถจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์
เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนมีจริยธรรม 
คุณธรรมและการมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน 
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ตัวช้ีวัด 

ว 2.1 ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8, ม.5/9, ม.5/10,                       
ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16, ม.5/17, ม.5/18, ม.5/19, 
ม.5/20, ม.5/21, ม.5/22, ม.5/23, ม.5/24, ม.5/25    

รวม 25 ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
คำอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว32182 วิทยาการคำนวณ 2                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 2            เวลาเรียน  20 ชั่วโมง        จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
..................................................................................................................................... ........................... 

ศึกษาหลักการของวิทยาการข้อมูล และหลักการคิดเชิงออกแบบเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้บริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ วิธีการเก็บข้อมูลและเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การแปลง
ข้อมูลให้เป็นภาพ การเลือกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและตัวอย่าง
กรณศีึกษา 
 โดยอาศัยกระบวนการวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิต เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ให้มีความสะดวกสบาย
มากยิ่งขึ้น และยังช่วยให้การทำงานไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การจัดการกับ
ข้อมูล หรือการจัดเก็บข้อมูลนั้นส่งผลให้การทำงานสำเร็จลุล่วงได้ในเวลาอันรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
โดยสามารถยกระดับและเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและบริการให้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล และเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิต และยังช่วยให้การทำงานไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล 
การประมวลผลข้อมูล การจัดการกับข้อมูล ส่งผลให้การทำงานสำเร็จลุล่วงได้ในเวลาอันรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอังพึงประสงค์ รัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน  
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ตัวช้ีวัด 
ว 4.2 ม 5/1 
รวม  1  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
   

วิชา ว30108   การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    ภาคเรียนที่ 1                    เวลาเรียน 40  ชั่วโมงจำนวน 1 หน่วยกิต
................................................................................................................................................................ 

ศึกษาวิเคราะห์ สังเกต สืบค้นข้อมูล อธิบาย ทดลอง อภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่าง
แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟ้า  แรงกับ
การเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแม่เหล็ก แรงนิวเคลียร์ และแรงไฟฟ้าระหว่างอนุภาคใน นิวเคลียส 
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดเวลา ความเร็ว ความเร่งของการเคลื่อนที่ในแนวตรง การเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบฮาร์มานิกอย่างง่าย ประโยชน์เกี ่ยวกับการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์ แบบวงกลม แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ ทดลอง กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การ
สำรวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย อธิบายสรุปผล การใช้หลักเศรษฐกิจ  
พอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรม  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์เทียบเคียงมาตรฐานสากล  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
 
  ตัวช้ีวัด         
 ว 4.1 ม.4-6/1 ,  ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 

ว 4.2 ม.4-6/1 ,  ม.4-6/2 , ม.4-6/3 
          ว 8.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2,  ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5,  ม.4-6/6, ม.4-6/7,  ม.4-6/8, 
                  ม.4-6/9, ม.4-6/10,  ม.4-6/11,  ม.4-6/12  

รวม   19  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

 

 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ว30110  พลังงาน                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่ 2                  เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จำนวน 1 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 

ศึกษารูปพลังงาน แหล่งพลังงาน การถ่ายโอนพลังงาน คลื่นกล ชนิดและองค์ประกอบของ
คลื่นสมบัติของคลื่น คลื่นนิ่งและการสั่นพ้อง การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง อัตราเร็วของเสียง ประเภท
ของคลื่นเสียง ลักษณะทางกายภาพของคลื่นเสียง การได้ยิน การเกิดบีตส์ ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ 
มลพิษทางเสียงความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก  แม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ การค้นพบนิวเคลียส สัญลักษณ์นิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี 
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกตการวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปรายและสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของ
ตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่นๆเฝ้าระวังและพัฒนาสิ่ งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
 
ตัวช้ีวัด 

ว 5.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7,  
        ม.4-6/8, ม.4-6/9 
ว 8.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7,  
        ม.4-6/8, ม.4-6/9, ม.4-6/10, ม.4-6/11, ม.4-6/12 
รวม   21  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ว21207   ความรู้เบื้องต้นการเขียนโปรแกรม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ภาคเรียนที่ 1           เวลาเรียน  40 ชั่วโมง     จำนวน 1 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความจำเป็นต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ การ
พัฒนาการเขียนโปรแกรมด้วยการวิเคราะห์ปัญหา 

เขียนขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยผังงาน (Flowchart) อัลกอรึทึม 
(Algorithm) และซุโดโค้ด (Pseudo code) แบบเบื้องต้น 

แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยการเขียนขั้นตอนทำงานแบบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
        1. เข้าใจความหมายของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
        2. อภิปรายการพัฒนาการเขียนโปรแกรมด้วยการวิเคราะห์ปัญหา 
        3. ประยุกต์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
        4. วิเคราะห์ความแตกต่างการเขียนขัน้ตอนการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ
ของ ผังงาน (Flowchart) อัลกอรึทึม (Algorithm) และซุโดโค้ด (Pseudo code) 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ว21203  การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับพื้นฐาน 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 1                 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง    จำนวน  1  หน่วยกิต 
............................................................................................................................................... .................
 ศึกษาพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ  (Maya) ส่วนประกอบของ
โปรแกรม การใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม  การสร้างวัตถุรูปทรง 3 มิติ ในลักษณะที่แตกต่างกัน 
เพื่อให้เข้าใจถึงองค์ประกอบขั้นพื้นฐานในการสร้างโมเดลรูปแบบต่างๆ  อาทิเช่น โครงสร้างของคน 
สัตว์ สิ่งของ  โดย 

- การใช้วัตถุ Polygons ในการขึ้นรูปโมเดล โมเดลรูปทรงหลายเหลี่ยม   อาทิเช่น  Sphere 
, Cube , Cylinder , Cone,  Torus,  Plane  เป็นต้น  

- การใช้วัตถุ Nurbs ซึ่งเป็นการสร้างโมเดลรูปทรงพื้นฐานซึ่งมีพื ้นผิวอยู่แล้วมาทำการ
ปรับแต่งรูปทรงในภายหลัง  

- การสร้างโมเดลจากเส้น Curves ซึ่งเป็นการสร้างโมเดลให้มีพ้ืนผิวจากเส้น Curves  โดยใช้ 
คำสั่ง  Extrude, Loft  และ  Revolve  

โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติการสร้างรูปทรง 3 มิติ ในลักษณะต่างๆ ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 3 มิติ เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงองค์ประกอบพ้ืนฐานในการสร้างโมเดลรูปแบบต่างๆไม่ว่า
จะเป็นเรื่องโครงสร้างของคน สัตว์ สิ่งของ  การสร้างงานวัตถุ  3 มิติขั้นพื้นฐาน การกำหนดพื้นผิว   
การให้สี  ให้สัมพันธ์กับภาพ เน้นการใช้เทคนิคและกระบวนการทำงานเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ได้  

เพื่อสร้างและออกแบบโมเดลรูปทรงต่างๆ สำหรับงาน 3 มิติ ได้อย่างหลากหลายโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ และสามารถเรียนรู้และออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) และการ
ออกแบบตัวละคร (Character Design) ต่างๆได้ และมีทัศนคติที่ดีต่องานแอนิเมชั่น อย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรม มีความมุ่งมั่นในการทำงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
ได ้

 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้จักส่วนประกอบของโปรแกรมเมื่อเริ่มทำงาน  สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ของ โปรแกรม
ในการสร้างงาน 3 มิติ ได้  และ รู้จักโมเดลแบบต่างๆ และความเหมาะสมในการใช้งาน และพ้ืนผิว 

2. ใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสร้าง  โมเดลจากเส้น  Curves 
    - สร้างโมเดลให้มีพ้ืนผิวจากเส้น Curves  โดยใช้ คำสั่ง  Extrude Loft  และ  Revolve 
     - ปรับแต่งวัตถุจากเส้น Curves ที่เป็นโครงสร้างและสามารถปรับแต่งวัตถุจากพ้ืนผิวของวัตถุ 

3. รู้จักคุณสมบัติพื้นฐานของพ้ืนผิว  สามารถเข้าใจระบบการสร้างและควบคุมพ้ืนผิวและสีให้
วัตถุ และสามารถกำหนดพื้นผิวและสีลงบนโมเดล 
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4. สร้างโมเดลลักษณะที่เป็นรูปทรงธรรมชาติสิ่งมีชีวิต สิ่งของ ในลักษณะที่มีส่วนโค้งมากเป็น  
พิเศษ และมีรูปร่างไม่แน่นอน โดยใช้โครงสร้างของเส้น Curves  

5. ใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ในการสร้างวัตถุแบบ Polygon  สามารถสร้างโมเดลรูปทรงพื้นฐาน
และปรับแต่งรูปทรงโมเดลให้เป็นรูปทรงที่ต้องการ 

6. สร้างโมเดลลักษณะที่มีพื้นฐานเป็นรูปทรงเรขาคณิต ที่เป็นสิ่งของได้ เช่น โทรทัศน์ รถ  
รถไฟ  

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ว21205   เทคโนโลยีรอบตัว 1                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ภาคเรียนที่ 1       เวลาเรียน  20 ชั่วโมง   จำนวน 1 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยีรอบตัว วิเคราะห์สาเหตุปัญหาหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  

วิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร  โดยวิเคราะห์  
เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จำเป็นเพ่ือออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันในด้านการเกษตร
และ อาหาร  

สร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการ เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้  

2. ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ี
เกี่ยวข้องกับ ปัญหาได้  

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น 
นำเสนอแนวทาง การแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจ วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหาได้  
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4. ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
และนำเสนอ ผลการแก้ปัญหาได้  

5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแก้ปัญหาได้ อย่างถูกต้อง เหมาะสมและ
ปลอดภัย 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ว21208   การออกแบบภาพนิ่งเชิงสร้างสรรค์       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ภาคเรียนที่ 2          เวลาเรียน  40 ชั่วโมง  จำนวน 1  หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ศึกษาออกแบบภาพนิ่งโดยใช้หลักการทางทัศนศิลป์ การเขียนโครงร่างเนื้อเรื่อง (story 
board) ให้ภาพนิ่งเชื่อมโยงและเรื่องราวต่อเนื่องกัน 

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบภาพนิ่งให้เกิดเรื่องราว และออกแบบภาพนิ่งให้
เกิดเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันตามท่ีเขียนในโครงร่างเนื้อเรื่อง 

ออกแบบภาพนิ่งด้วยความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่มในการออกแบบภาพนิ่งในแบบที่
ตนเองมีความสนใจ และนำไปประยุกต์ใช้ในงานนำเสนอ 
ผลการเรียนรู้ 
        1. เข้าใจความหมายหลักการทางทัศนศิลป์สำหรับภาพนิ่ง 
        2. วิเคราะห์การเขียนเค้าโครงเนื้อเรื่อง (story board) ที่ดีว่าเป็นอย่างไร มีความเชื่อมโยงและ
เรื่องราวต่อเนื่องกัน 
        3. ประยุกต์การเขียนออกแบบภาพนิ่งเพ่ือใช้ในการนำเสนอผลงาน ด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
        4. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบภาพนิ่งด้วยเค้าโครงเนื้อเรื่อง 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
คำอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว21204 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับพื้นฐาน 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 2              เวลาเรียน  40  ชั่วโมง       จำนวน 1 หน่วยกิต 
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................................................................................. ............................................................................... 
 ศึกษาพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ  (Maya) ส่วนประกอบของ
โปรแกรม การใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม  การสร้างวัตถุรูปทรง 3 มิติ ในลักษณะที่แตกต่างกัน 
เพื่อให้เข้าใจถึงองค์ประกอบขั้นพื้นฐานในการสร้างโมเดลรูปแบบต่างๆ  อาทิเช่น โครงสร้างของคน 
สัตว์ สิ่งของ  โดย 

- การใช้วัตถุ Polygons ในการขึ้นรูปโมเดล โมเดลรูปทรงหลายเหลี่ยม   อาทิเช่น   Sphere 
, Cube , Cylinder , Cone,  Torus,  Plane  เป็นต้น  

โดยฝึกปฏิบัติการสร้างรูปทรง 3 มิติ ในลักษณะต่างๆ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เพ่ือ
สร้างความเข้าใจถึงองค์ประกอบพื้นฐานในการสร้างโมเดลรูปแบบต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสรา้ง
ของคน สัตว์ สิ่งของ  การสร้างงานวัตถุ 3 มิติข้ันพื้นฐาน การกำหนดพื้นผิว   การให้สี  ให้สัมพันธ์กับ
ภาพ เน้นการใช้เทคนิคและกระบวนการทำงานเพื่อ3ารถนำไปประยุกต์ใช้ได้  

เพื ่อให้เกิดความรู ้ และทักษะสามาระนำความรู ้ที ่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันได้ และมีทัศนคติที่ดีต่องาน 3 ดี แอนิเมชั่นอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม จริยธรรมที่
ดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้เครื่องมือต่างๆที่ในการสร้างวัตถุแบบ Polygon สามารถสร้างโมเดลรูปทรงพื้นฐานและ
ปรับแต่งรูปทรงโมเดลให้เป็นรูปทรงที่ต้องการ 

2. ใส่ลวดลายลงบนพื้นผิวของโมเดล สามารถใส่พื้นผิวแบบ Mapping และทำให้โมเดลเป็น
รอยด้วยการ Bump  Mapping 

3. สร้างโมเดลลักษณะที่มีรูปทรงไม่แน่นอน แต่มีโครงสร้างที่3ารถประยุกต์จากวัตถุทรง
พ้ืนฐาน เช่น โมเดล คน สัตว์ อาคาร บ้าน เป็นต้น 

4. ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) และการออกแบบตัวละคร (Character 
Design) ต่างๆ 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ว21206   การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม 1               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ภาคเรียนที่ 2           เวลาเรียน  20 ชั่วโมง   จำนวน 1 หน่วยกิต 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ศึกษาคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอน การแก้ปัญหา การเขียนรหัสลำลองและ

ผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ที่มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ้ำ 
เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์  

กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การ
ประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื ่อตัดสินใจ ซอฟต์แวร์และบริการบน
อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้ปลอดภัย การ
จัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและข้อกำหนด  การใช้สื่อและ
แหล่งข้อมูล  

นำขั้นตอนการแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือ การแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้าง  ความเสียหายให้แก่
ผู้อื่น 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานที่พบใน
ชีวิตจริงได้  

2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ได้ 
3. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตาม

วัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย  
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อกำหนดและข้อตกลง

ได ้ 
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ว22201   มัลติมีเดีย 1                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 1              เวลาเรียน  40 ชั่วโมง      จำนวน 1 หน่วยกิต 



 155หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

............................................................................................................................. ................................... 
ศึกษาการสร้างงานแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Adobe Flash การวาดรูปและการลงสี การ

จัดการออบเจ็กต์ การใช้สี การสร้างข้อความ ซิมบอลและอินสแตนซ์ การนำเข้าภาพกราฟิกจาก
ภายนอก เข้าใจพื้นฐานการสร้างงานแอนิเมชั่น การสร้างงานแอนิเมชั่น มูฟวี่คลิปและปุ่มกด การ
ทำงานกับไฟล์เสียง เทคนิคการตกแต่งออบเจ็กต์ กำหนดให้ชิ้นงานโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ การเผยแพร่
ชิ้นงานที่สร้างสรรค์ 
  เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือด้วยโปรแกรม Adobe Flash การวาดรูปและการลงสี 
การจัดการ ออบเจ็กต์ การใช้สี การสร้างข้อความ ซิมบอลและอินสแตนซ์ การนำเข้าภาพกราฟิกจาก
ภายนอก การสร้างงานแอนิเมชั่น มูฟวี่คลิปและปุ่มกด การทำงานกับไฟล์เสียง เทคนิคการตกแต่ง
ออบเจ็กต์ กำหนดให้ชิ้นงานโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ การเผยแพร่ชิ้นงานที่สร้างสรรค์ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และประสบการณ์ใน
การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาใน
การทำงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีต่องาน และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ 

 1. อธิบายประโยชน์และความหมายของโปรแกรม Flash ได ้         
            2. อธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม Flash ได้          
           3. อธิบายหลักการใช้เครื่องมือในการวาดการสร้างข้อความลงสีและปรับแต่งรูปภาพได้          
            4. ใช้เครื่องมือในการวาด การสร้างข้อความ ลงสีและปรับแต่งรูปภาพได้          
            5. อธิบายหลักการสร้าง Symbol และ Instance แบบต่างๆได ้                  
            6. สร้าง Symbol และ Instance แบบต่างๆได้          
            7. อธิบายหลักการใช้เครื่องมือในการสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ 
            8. ใช้เครื่องมือในการสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ 
            9. อธิบายการนำรูปภาพ และเสียงเข้ามาใช้ประกอบชิ้นงานได้         
            10. นำรูปภาพ และเสียงเข้ามาใช้ประกอบชิ้นงานได้          
            11. สร้างแอนิเมชั่น และเผยแพร่ชิ้นงานได้ในรูปแบบต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์ 

รวม 11  ผลการเรียนรู้ 
คำอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว22203 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับกลาง 1     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 1               เวลาเรียน  40 ชั่วโมง       จำนวน 1 หน่วยกิต 



 156 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

............................................................................................ .................................................................... 
ศึกษาหลักการทำแอนิเมชั่น  คือการทำให้โมเดลเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นแบบการ์ตูนหรือแบบ

เสมือนจริง  โดยเรียนรู้หลักการพ้ืนฐานของงาน 3D Animation  
- การทำ Animation โดยการคีย์เฟรม (Key Frame)     
- การตกแต่ง Animation ให้เหมือนจริง โดยการปรับปรุง Graph Editor,  Child and 

Parent    
- การทำ Character Setup   ซึ่งเป็นการทำให้ตัวละครเคลื่อนไหวตามที่เรากำหนด แบบ 

Full Body IK  กา ร เ คล ื ่ อ น ท ี ่ แ บบ  FK (Forward Kinematic  และ  IK (Inverse 
Kinematic) 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ ได้ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน และนำไประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ และมีทัศนคติที่ดีต่องานแอนิเมชั่น 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจหลักการควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวละคร 
2. ปฏิบัติการกำหนดการเคลื่อนไหวให้ตัวละคร 
รวม  2  ผลการเรียนรู้ 

 
 

 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ว22205    เทคโนโลยีรอบตัว  2                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ภาคเรียนที่ 1       เวลาเรียน  20 ชั่วโมง      จำนวน 0.5 หน่วยกิต 



 157หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ตลอดจนคาดการณ์แนวโน้ม

เทคโนโลยีในอนาคต  
เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้

ความรู้ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาในชุมชนหรือท้องถิ่นในด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การเกษตรและอาหาร  

สร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี โดยคำนึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

2. ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ ่น สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูล และแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจ เลือกข้อมูลที่จำเป็น
ภายใต้เงื่อนไข และทรัพยากรที่มีอยู่ นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนขั้นตอนการ
ทำงานและดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน  

4. ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ภายใต้กรอบเงื่อนไข 
พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา  

5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 

รวม 5  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 

 
คำอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว22202  มัลติมีเดีย 2                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 2                  เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จำนวน 1 หน่วยกิต 



 158 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

.................................................................................. .............................................................................. 
ศึกษาความหมายสามารถบอกความหมายของมัลติมีเดีย (Multimedia) หรือสื่อหลายแบบ  

บอกประโยชน์ของมัลติมีเดีย รู้ถึงประเภทเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สามารถประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดียได้ 
บอกประโยชน์การะประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ รู้ถึงเทคโนโลยีที่เกี ่ยวข้องกับมัลติมีเดีย  มีความรู้
พื ้นฐานการสร้างอัลบั ้มรูปภาพ  สื ่อมัลติมีเดียอธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม Ulead DVD 
Picture show สามารถอธิบายข้อดีและคุณสมบัติของโปรแกรม Ulead DVD Picture show ได ้
           โดยใช้กระบวนการปฏิบัติในการตัดต่อวีดีโอตามขั้นตอนสามารถใช้เครื่องมือต่างๆปรับแต่ง
วีดีโอได้อย่างเหมาะสม กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ มเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำทักษะการตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน  มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีต่อสังคม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนได้ศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และใช้งานโปรแกรม Ulead 
VideoStudio แบบ Editor 

2. นักเรียนสามารถนำเข้า ภาพ VDO และ Audio มาใช้ และปรับแต่งชิ้นงานได้ 
3. นักเรียนได้ศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม Ulead 

VideoStudio แบบ Movie Wizard 
4. นักเรียนสามารถประยุกต์สร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio ได้ 
5. นำสื่อมัลติมีเดียไปใช้งาน นำเสนอผลงาน, บันทึกผลงานลงแผ่นซีดีรอม 
รวม 5  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ว22204  การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับกลาง 2    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 2               เวลาเรียน 40 ชั่วโมง        จำนวน 1 หน่วยกิต 
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..................................................................................................... ........................................................... 
 ศึกษาหลักการทำแอนิเมชั่น  คือการทำให้โมเดลเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นแบบการ์ตูนหรือแบบ
เสมือนจริง  โดยเรียนรู้หลักการพ้ืนฐานของงาน 3D Animation  

- การทำ Animation โดยการคีย์เฟรม (Key Frame)     
- การตกแต่ง Animation ให้เหมือนจริง โดยการปรับปรุง Graph Editor,  Child and 

Parent   
- การกำหนดให้วัตถุเคลื่อนที่โดยใช้  Motion Path  
- การสร้าง Animation แบบ Non Linear    
- การทำ Character Setup   ซึ่งเป็นการทำให้ตัวละครเคลื่อนไหวตามที่เรากำหนด แบบ 

Full   Body IK  กา ร เ คลื่ อ นที่ แ บ บ  FK (Forward Kinematic  และ  IK (Inverse 
Kinematic) 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และโดยสามารถปฏิบัติการออกแบบการเคลื่อนไหวท่าทาง
ของตัวละคร (Charater Set up) ได้เสมือนจริง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมั่นในการทำงาน และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้  และมีทัศนคติที่ดีต่อ
งานแอนิเมชั่น 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการใช้เส้น (Motion Path) 
2. สร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการใช้การดัดแปลงรูปทรงวัตถุแบบต่างๆ แบบ NonLinear    
3. กำหนดการเคลื่อนไหวของมือ (Hand Control) โดยการ Set Driven Key 
4. ปฏิบัติการออกแบบการเคลื่อนไหวท่าทางของตัวละคร (Charater Set up) ได้เสมือนจริง 
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 

 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ว22206    การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม 2                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ภาคเรียนที่ 2         เวลาเรียน  20 ชั่วโมง     จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ศึกษาแนวคิดเชิงคำนวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ การเขียนโปรแกรมที่มีการ

ใช้ตรรกะและฟังก์ชัน องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสาร 
แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม  

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ กำหนดวิธีการสร้าง และกำหนดสิทธิความ
เป็นเจ้าของผลงาน 

นำแนวคิดเชิงคำนวณไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง สร้าง
และกำหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา หรือการทำงานที่พบในชีวิต
จริง 

2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการ แก้ปัญหา 
3. อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการ

สื่อสาร เพ่ือประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น 
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิ์ในการ

เผยแพร่ผลงาน 
รวม 4  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา  
 

วิชา ว31201  ฟิสิกส์ 1                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 1               เวลาเรียน  80  ชั่วโมง   จำนวน  2  หน่วยกิต 
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของหลักการและแนวคิดทางฟิสิกส์ 

การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ความคลาดเคลื ่อนในการวัด  การแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ 
ความหมายจากกราฟเส้นตรง ความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่ง การกระจัด ความเร็ว ความเร่งของการ
เคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเร่งคงตัวจากกราฟและสมการ ค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลก แรง
ลัพธ์ของแรงสองแรงที่ทามุมต่อกัน กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล การใช้กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ใน
กรณีที่วัตถุหยุดนิ่งและวัตถุเคลื่อนที่ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ 
และนำความรู้เรื่องแรงเสียดทานไปใช้ในชีวิตประจำวันการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และปริมาณต่าง 
ๆ ของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสู่ศูนย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ 
อัตราเร็วเชิงเส้น อัตราเร็วเชิงมุม มวลของวัตถุในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ การ
ประยุกต์ใช้ความรู้การเคลื่อนที่แบบวงกลมในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การอธิปราย การอธิบายและการสรุปผล 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตตนเอง ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม
ที่ถูกต้อง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นและอธิบายการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา รวมทั้งพัฒนาการของ
หลักการและแนวคิดทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อการแสวงหาความรู้ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีได้ 

2. วัดและรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ได้ถูกต้องเหมาะสม โดยนาความคลาดเคลื่อน
ในการวัดมาพิจารณาในการนำเสนอผล รวมทั้งแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห์และแปล
ความหมายจากกราฟเส้นตรงได ้

3. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่ง การกระจัด ความเร็ว และความเร่งของ
การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเร่งคงตัวจากกราฟและสมการ รวมทั้งทดลองหาค่าความเร่ง
โน้มถ่วงของโลก และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

4. ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ทำมุมต่อกันได้ 
5. เขียนแผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุอิสระ ทดลองและอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิว

ตันและการใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องได้ 
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6. อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่ทาให้วัตถุมีน้าหนัก รวมทั้ง
คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

7. วิเคราะห์ อธิบาย และคำนวณแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ในกรณีที่
วัตถุหยุดนิ่งและวัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่
หนึ่ง ๆ และนำความรู้เรื่องแรงเสียดทานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

8. อธิบาย วิเคราะห์ และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
และทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ได้ 

9. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงสู่ศูนย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ อัตราเร็ว
เชิงเส้น อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ รวมทั้งคำนวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และประยุกต์ใช้ความรู้การเคลื่อนที่แบบวงกลมในการอธิบายการโคจรของ
ดาวเทียมได้ 

รวม 9 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา  ว31202     ฟสิิกส์  2                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4   ภาคเรียนที่  2            เวลาเรียน  80  ชั่วโมง     จำนวน  2  หน่วยกิต  
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    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 วิเคราะห์ และคำนวณงานของแรงคงตัว จากสมการและพ้ืนที่ใต้กราฟ ความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงกับตำแหน่ง รวมทั้งอธิบาย และคำนวณกำลังเฉลี่ย อธิบายและคำนวณพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ 
พลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานจลน์ ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับ
พลังงานศักย์โน้มถ่วง ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงที่ใช้ดึงสปริงกับระยะที่สปริงยืดออกและ
ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์ยืดหยุ่น รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างงานของแรง
ลัพธ์และพลังงานจลน์ และคำนวณงานที่เกิดขึ้นจากแรงลัพธ์ กฎการอนุรั กษ์พลังงานกล รวมทั้ง
วิเคราะห์ และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้
กฎการอนุรักษ์พลังงานกล การทำงาน ประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่าย
บางชนิด โดยใช้ความรู้เรื่องงานและสมดุลกล รวมทั้งคำนวณประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกล 
และคำนวณโมเมนตัมของวัตถุ และการดลจากสมการและพื้นที่ใต้กราฟ ความสัมพันธ์ระหว่างแรง
ลัพธ์กับเวลา รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดลกับโมเมนตัม ทดลอง อธิบาย และคำนวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติ ทั้งแบบยืดหยุ่น ไม่ยืดหยุ่น และการดีดตัวแยก
จากกันในหนึ่งมิติซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสู่ศูนย์กลาง รัศมี
ของการเคลื่อนที่ อัตราเร็วเชิงเส้น อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุ ในการเคลื่อนที่แบบวงกลมใน
ระนาบระดับ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้ความรู้การเคลื่อนที่แบบ
วงกลม ในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม อธิบาย วิเคราะห์ และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
 โดยใช้ทักษะการสังเกต การสำรวจและค้นหา การระบุ การแยกแยะ การเปรียบเทียบ การ
จำแนกประเภท การสรุปอ้างอิง การแปลผล การพิสูจน์ การตั้งสมมติฐาน และ การทดลอง  
 เพ่ือให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน และ มีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์ และคำนวณงานของแรงคงตัว จากสมการและพื้นที ่ใต้กราฟความสัมพันธ์
ระหว่างแรงกับตำแหน่ง รวมทั้งอธิบาย และคำนวณกำลังเฉลี่ย 

2. อธิบาย และคำนวณพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธ์
ระหว่างงานกับพลังงานจลน์ ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์โน้มถ่วง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ขนาดของแรงที่ใช้ดึงสปริงกับระยะที่สปริงยืดออกและความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์
ยืดหยุ่น รวมทั้งอธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่างงานของแรงลัพธ์และพลังงานจลน์ และคำนวณงานที่
เกิดข้ึนจากแรงลัพธ์ 
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3. อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกล รวมทั้งวิเคราะห์ และคำนวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกล 

4. อธิบายการทำงาน ประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่ายบางชนิด 
โดยใช้ความรู้เรื่องงานและสมดุลกล รวมทั้งคำนวณประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกล 

5. อธิบาย และคำนวณโมเมนตัมของวัตถุ และการดลจากสมการและพื ้นที ่ใต้กราฟ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงลัพธ์กับเวลา รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดลกับโมเมนตัม 

6. ทดลอง อธิบาย และคำนวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวกับการชนของวตถุในหนึ่งมิติ ทั้งแบบ
ยืดหยุ่น ไม่ยืดหยุ่น และการดีดตัวแยกจากกันในหนึ่งมิติซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม 

7. อธิบาย วิเคราะห์ และคำนวณปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
และการทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 

8. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง แรงสู่ศูนย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ อัตราเร็ว
เชิงเส้น อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุ ในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ รวมทั้งคำนวณ
ปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องและประยุกต์ใช้ความรู้การเคลื่อนที่แบบวงกลม ในการอธิบายการโคจรของ
ดาวเทียม 

รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

วิชา  ว31221    เคมี 1                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1           เวลาเรียน  60 ชั่วโมง   จำนวน  1.5   หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ศึกษาข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการทําปฏิบัติการเคมี การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการทํา
ปฏิบัติการ การระบุหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสาร การเปลี่ยนหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้แฟก
เตอร์เปลี่ยนหน่วย ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจําลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอรฟอรด โบร
และแบบกลุม หมอก   เขียนและแปลความหมายสัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ ศึกษาอนุภาคมูลฐานของ
อะตอม เลขอะตอม เลขมวล ไอโซโทป ศึกษา ทดลองเกี่ยวกับสีของเปลวไฟจากสารประกอบและเส
นสเปกตรัม ของธาตุบางชนิด ศึกษาและเขียนการจัด เร ียงอิ เล ็กตรอนในอะตอม ศึกษา
ความหมายของระดับพลังงานของอิเล็กตรอน ออร บิทัล เวเลนซอิเล็กตรอน ศึกษาวิเคราะห
การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุของ นักวิทยาศาสตร แนวโนม สมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุ
ตามหมูและตามคาบ เปรียบเทียบสมบัติของสารประกอบของธาตุตามหมูและตามคาบเกี่ยวกับจุด-
หลอมเหลว จุดเดือด ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับปฏิกิริยาของธาตุ และการละลายน้ำของสารประกอบบางชนิด
ของธาตุหม ูIA และ IIA ศึกษาตําแหนงของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ ทดลองเพื่อศึกษาสมบัติของธาตุแท
รนซิชัน ทดลองเตรียมสารประกอบเชิงซ อน ของธาตุแทรนซิชันเพื ่อศึกษาการเปลี ่ยนสีของ
สารประกอบเชิงซอนของธาตุแทรนซิชัน ศึกษาสมบัติของธาตุกึ ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี การเกิด
กัมมันตภาพรังสี การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี ศึกษาและคํานวณครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี 
ศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียร และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการใชสารกัมมันตรังสี ธาตุและสารประกอบบาง
ชนิดในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม ศึกษาวิเคราะหแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคหรือพันธะเคมีของสาร 
กฎออกเตต การเกิดพันธะและชนิดของพันธะโคเวเลนต  สูตร การเรียกชื่อและโครงสรางสารประกอบ
โคเวเลนต ความยาวพันธะ พลังงานพันธะ การคํานวณหาพลังงานพันธะและพลังงานที่เปลี่ยนแปลง
ของปฏิกิริยา แนวคิดเกี่ยวกับเรโซแนนซ รูปรางของโมเลกุลและสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต แรง
ยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลโคเวเลนต สารโครงผลึกรางตาขาย สมบัติบางประการของสารโคเวเลนต 
การเกิดพันธะไอออนิก โครงสรางของสารประกอบไอออนิก สูตรและการเรียกชื่อสารประกอบไอออ
นิก ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพลังงานในการเกิดสารประกอบ ไอออนิก ทดลองเพื่อศึกษาสมบัติบาง
ประการของสารประกอบ ไอออนิกปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก ศึกษาเก่ียวกับพันธะโลหะ  

เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติและความสัมพันธระหวางสมบัติของธาตุและ
สารประกอบ และพันธะเคมี โดยใชการเรียนรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความ
รู การสํารวจตรวจสอบ สามารถนําความรู และหลักการไปใชประโยชน เชื่อมโยง อธิบายปรากฏกา
รณ หรือแกปญหาในชีวิตประจําวัน สามารถจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ แกปญหามีจิตวิทยาศาสตร เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร มีจริยธรรม 
คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
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ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูลสมมติฐาน การทดลอง หรือผลการทดลองที่เป็นประจักษ์พยานในการเสนอ
แบบจำลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 

2. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และระบุจำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของ  
อะตอมจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ รวมทั้งบอกความหมายของไอโซโทป 

3. อธิบาย และเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อยเมื่อทราบเลข
อะตอมของธาต ุ

4. ระบุหมู่ คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟ และธาตุแทรนซิชันใน
ตารางธาตุ 

5. วิเคราะห์ และบอกแนวโน้มสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมู่และตามคาบ 
6. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน และเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุ ่มธาตุ                    

เรพรีเซนเททีฟ 
7. อธิบายสมบัติ และคำนวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี 
8. สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่างการนำธาตุมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม 
9. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก โดยใช้แผนภาพหรือสัญลักษณ์แบบจุดของ                

ลิวอิส 
10. เขียนสูตร และเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก 
11. คำนวณพลังงานที่เก่ียวข้องกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอร์น- 

ฮาเบอร์ 
12. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก 
13. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก 
14. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบพันธะเดี่ยวพันธะคู่ และพันธะสาม ด้วยโครงสร้างลิวอิส 
15. เขียนสูตร และเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ 
16. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ รวมทั้ง

คำนวณพลังงานที่เก่ียวข้องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ 
17. คาดคะเนรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ โดยใช้ทฤษฎีการผลักระหว่างคู่อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์

และระบุสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ 
18. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลวจุด

เดือด และการละลายน้ำของสารโคเวเลนต์ 
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19. สืบค้นข้อมูล และอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายชนิดต่าง ๆ 
20. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ 
21. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ สืบค้น

ข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ ได้
อย่างเหมาะสม 

22. บอก และอธิบายข้อปฏิบัติเบื ้องต้น และปฏิบัติตนที ่แสดงถึงความตระหนักในการทำ
ปฏิบัติการเคมีเพื่อให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตนเอง ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางแก้ไขเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุ 

23. เลือก และใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการทำปฏิบัติการ และวัดปริมาณต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

24. นำเสนอแผนการทดลอง ทดลองและเขียนรายงานการทดลอง 
25. ระบุหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสาร และเปลี่ยนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยในระบบเอสไอด้วย
การใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย 
รวม  25  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

วิชา  ว31222   เคมี 2                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2          เวลาเรียน 60 ชั่วโมง     จำนวน 1.5  หน่วยกิต 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ศึกษาความหมายและคํานวณมวลอะตอม มวลอะตอมสัมพันธ์ มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ                  
โมลมวลต่อโมล มวลโมเลกุล และมวลสูตร ศึกษาความความสัมพันธระหวางจํานวนโมล อนุภาค 
มวลและปริมาตรของแก๊สที่ STP ศึกษากฎสัดส่วนคงท่ี คํานวณอัตราส่วนโดยมวล อัตราส่วนโดยโมล 
ร้อยละโดยมวล สูตรโมเลกุลและสูตรเอมพิริคัลความเขมขนของ  

ศึกษาหน่วยความเข้มข้นและการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละ ส่วน
ในล้านส่วน ส่วนในพันล้านส่วน  โมลาริตี โมแลลิตี และเศษส่วนโมล ศึกษาการเตรียมสารละลาย
จากสารบริสุทธิ์และจากการเจือจางสารละลายเข้มข้น เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของ
สารบริสุทธิ์และสารละลาย  

ศึกษาการเขียนและการดุลสมการเคมี อัตราส่วนโดยโมลของสารในปฏิกิริยาเคมีแปล
ความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีตามกฎทรงมวล ศึกษา
กฎการรวมปริมาตรแก๊สของเกย-ลูสแซก และสมมติฐานของอาโวกาโดร คํานวณปริมาณของสารใน
ปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ความสัมพันธระหวางโมล มวล ความเข้มข้น และปริมาตรแก๊ส คำนวณปริมาณ
ของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน ปริมาณสารเมื่อมีสารกำหนดปริมาณ และผลได้ร้อยละ  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และ
นำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียน 

1. แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมีเขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด 
2. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับมวลสาร 
3. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นของสารละลาย 
4. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับปริมาตรแก๊ส 
5. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน 
6. ระบุสารกำหนดปริมาณ และคำนวณปริมาณสารต่าง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี 
7. คำนวณผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี 
8. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และคำนวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุล

และมวลสูตร 
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9. อธิบาย และคำนวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ์ของโมล จำนวนอนุภาค มวล 
และปริมาตรของแก๊สที่ STP 

10. คำนวณอัตราส่วนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบของสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงท่ี 
11. คำนวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร 
12. คำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่าง ๆ 
13. อธิบายวิธีการ และเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นในหน่วยโมลาริตี และปริมาตร

สารละลายตามที่กำหนด 
14. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์ รวมทั้งคำนวณจุดเดือด

และจุดเยือกแข็งของสารละลาย 
รวม  14  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา  
 

วิชา  ว31241  ชีววิทยา 1                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                     
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4    ภาคเรียนที่ 1          เวลาเรียน  60  ชั่วโมง    จำนวน  1.5   หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต  ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต แขนงวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ชีววิทยา และการใช้ความรู้ทางชีววิทยาที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ชีววิทยากับการ
ดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ความตระหนักในเรื่องของชีวจริยธรรม การศึกษาชีววิทยาโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งการศึกษาวิธีการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ และนำความรู้เกี่ยวกับชีววิทยามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การทำกิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม                
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง ศึกษาเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของสารต่างๆ  ที่
เป็นองค์ประกอบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต และปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ศึกษาส่วนประกอบของ
กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง หลักการทำงาน วิธีการใช้รวมทั้งการดูแลและเก็บรักษา ศึกษาโครงสร้าง และ
หน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม และนิวเคลียส การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การ
หายใจระดับเซลล์ซึ่งเป็นกระบวนการที่เซลล์สร้างพลังงานจากการสลายสารอาหารสำหรับนำไปใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ ของเซลล์ และการแบ่งเซลล์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ การสืบค้นข้อมูลการสังเกต การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป 
เพื่อให้เกิดความรูความคิดความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เทียบเคียงมาตรฐานสากล ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 

 
ผลการเรียนรู้  

1. อธิบายและสรุปสมบัติที่สำคัญของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิต
ที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้ 

2. อภิปรายและบอกความสำคัญของการระบุปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา สมมติฐาน 
และวิธีการตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้งออกแบบการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 

3. สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้ำและบอกความสำคัญของน้ำที่มีต่อสิ่ งมีชีวิต 
และยกตัวอย่างธาตุชนิดต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อร่างกายสิ่งมีชีวิต 

4. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต ระบุกลุ่มของคาร์โบไฮเดรต รวมทั้ง
ความสำคัญของคาร์โบไฮเดรตที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 

5. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของโปรตีนและความสำคัญของโปรตีนที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
6. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของลิพิด และความสำคัญของลิพิดท่ีมีต่อสิ่งมีชีวิต 
7. อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลิอิก และระบุชนิดของกรดนิวคลิอิก และความสำคัญของ

กรดนิวคลิอิกท่ีมีต่อสิ่งมีชีวิต 
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8. สืบค้นข้อมูล และอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต 
9. อธิบายการทำงานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต และระบุปัจจัยที่มีผลต่อ

การทำงานของเอนไซม์ 
10. บอกวิธีการ และเตรียมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพ่ือศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงวัดขนาด

โดยประมาณ และวาดภาพที่ปรากฏภายใต้กล้อง บอกวิธีการใช้ และการดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์ใช้
แสงที่ถูกต้อง 

11. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
๑๒.  สืบค้นข้อมูล อธิบาย และระบุชนิดและหน้าที่ของออร์แกเนลล์ 
13. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของนิวเคลียส 
14. อธิบาย และเปรียบเทียบการแพร่ ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทราน 

สปอร์ต 
15. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนภาพการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่ออกจากเซลล์ด้วย

กระบวนการเอกโซไซโทซิสและการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการ เอนโดไซโท
ซิส 

16. สังเกตการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอย่างภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ พร้อมทั้งอธิบายและเปรียบเทียบการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส และแบบไมโอซิส 

17. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปขั้นตอนการหายใจระดับเซลล์ในภาวะที่มีออกซิเจน
เพียงพอ และภาวะที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอ 

รวม  17  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา  
 

วิชา  ว31242  ชีววิทยา 2                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                     
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4    ภาคเรียนที่  2          เวลาเรียน  60  ชั่วโมง   จำนวน  1.5   หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ศึกษาเกี่ยวกับโครโมโซม และสารพันธุกรรม โครงสร้างของ DNA การจำลอง DNA การ
ควบคุมลักษณะพันธุกรรมของ DNA มิวเทชัน และการเกิดมิวเทชัน ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม การศึกษาพันธุกรรมของเมนเดล การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม ลักษณะทางพันธุกรรมที่
เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซมเพศ ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน 
ศึกษาเทคโนโลยีทาง DNA พันธุวิศวกรรมและการโคลนยีน การหาขนาดของ DNA และการหาลำดับ
นิวคลีโอไทด์   การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA กับความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวจริยธรรม 
ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ หลักฐานและข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิด
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ประชากร ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของ
แอลลีล และกำเนิดสปีซีส์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู  การ
สืบค้นข้อมูลการสังเกต การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป เพ่ือให้เกิดความรู
ความคิดความเข้าใจมีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของ
ตนเองมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เทียบเคียงมาตรฐานสากล ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 

 
ผลการเรียนรู้  

1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และสรุปผลการทดลอง ของเมนเดล 
2. อธิบาย และสรุปกฎแห่งการแยก และกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ และนำกฎของเมน

เดลนี้ ไปอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใช้ในการคำนวณโอกาสในการเกิดฟีโนไทป์
และจีโนไทป์แบบต่าง ๆ ของรุ่น F1 และ F2 

3. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ที่
เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล 

4. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันไม่ต่อเนื่อง
และลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันต่อเนื่อง 

5. อธิบายการถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม และยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุม
ด้วยยีนบนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ 

6. สืบค้นข้อมูล อธิบายสมบัติและหน้าที่ของสารพันธุกรรม โครงสร้างและองค์ประกอบทาง
เคมีของ DNA และสรุปการจำลอง DNA 

7. อธิบาย และระบุขั้นตอนในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและหน้าที่ของ DNA และ RNA 
แต่ละชนิดในกระบวนการสังเคราะห์ โปรตีน 
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8. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธุกรรม แอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และ
เชื่อมโยงกับความรู้เรื่องพันธุศาสตร์เมนเดล 

9. สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิว
เทชัน รวมทัง้ยกตัวอย่างโรคและกลุ่มอาการที่เป็นผลของการเกิดมิวเทชัน 

๑๐. อธิบายหลักการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใช้ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์ 
11. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอภิปรายการนำเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ใช้ทั้งใน

ด้านสิ่งแวดล้อม นิติวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม และข้อควรคำนึงถึงด้าน
ชีวจริยธรรม 

12. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานที่สนับสนุนและข้อมูลที่ใช้อธิบายการเกิด
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

13. อธิบาย และเปรียบเทียบแนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของฌอง ลามาร์ก และ
ทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของชาลส์ ดาร์วิน 

14. ระบุสาระสำคัญ และอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร์ดี -ไวน์เบิร์ก ปัจจัยที่ทำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีลในประชากร พร้อมทั้งคำนวณหาความถี่ของแอลลีลและจีโน
ไทป์ของประชากรโดยใช้หลักของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 

15. สืบค้นขอ้มูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต 
รวม  15  ผลการเรียนรู้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 
วิชา IS 30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 1             เวลาเรียน   40 ชั่วโมง    จำนวน   1  หน่วยกิต 
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............................................................................................................................. ................................... 
 ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา/ ตั้งคำถามเกี่ ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
สังคมโลก ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้ โดยใช้ความรู้จากศาสตร์
สาขาต่างๆ และมีทฤษฎีรองรับ ออกแบบ วางแผล และรวบรวมข้อมูล ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ และสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และ
พิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม สังเคราะห์ สรุปผลองค์ความรู้ร่วมกัน  มีกระบวนการกลุ่มใน
การวิพากษ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้ความรู้จากวิชาสาขาต่างๆ เสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ โดยกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะใน
การค้นคว้าแสวงหาความรู้ สังเคราะห์ สรุป อภิปรายผลเปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู้ ความเป็นมาของ
ศาสตร์ เข้าใจหลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ตั้งประเด็นปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
2. ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้โดยใช้ความรู้จาก

สาขาวิชาต่างๆ  และมีทฤษฎีรองรับ 
3. ออกแบบ  วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล 
6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสติที่เหมาะสม 
7. สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
8. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ 
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 
วิชา IS 30202  การสื่อสารและการนำเสนอ                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่  2              เวลาเรียน   40 ชั่วโมง      จำนวน 1  หน่วยกิต 
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............................................................................................................................. ................................... 
 ศึกษา เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์เกี ่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
สังคมโลก โดยเขียนโครงร่าง บทนำ เนื้อหา สรุป ในรูปของรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็น
ภาษาไทย ความยาวจำนวน 4,000 คำ หรือเป็นภาษาอังกฤษ ความยาว 2,500 คำ มีการอ้างอิงแหล่ง
ความรู้ที่เชื่อถือได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรียบเรียงและถ่ายทอดสื่อสาร นำเสนอความคิด
อย่างชัดเจนเป็นระบบ มีการนำเสนอในรูปแบบเดี่ยว หรือกลุ่ม โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายและ
มีการเผยแพร่ผลงานสู ่สาธารณะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื ่อสารที ่มี
ประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งาน และถ่ายทอดสิ ่งที ่เรียนรู ้ให้เป็น
ประโยชน์แก่สาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีเขียนโครงร่าง 
2. เขียนรายงานการศึกษาเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว 4,000 คำ หรือภาษาอังกฤษ

ความยาว 2,500 คำ 
3. นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว หรือกลุ่ม โดยใช้เทคโนโลยี

ที่หลากหลาย 
4. เผยแพร่ผลงานสู ่สาธารณะ โดยใช้การสนทนาวิพากษ์ผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิคส์ เช่น                         

e-comference, social media online 
5. เห็นประโยชน์และคุณค่าการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์ 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา  
 

วิชา ว31287 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 1                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 1              เวลาเรียน  20 ชั่วโมง    จำนวน 0.5 หน่วยกิต 



 176 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

............................................................................................................................. ................................... 
ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ

คณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี ศึกษาการระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม 
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีความซับซ้อนเพ่ือสังเคราะห์วิธีการ 
เทคนิคในการแก้ปัญหา โดยคำนึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา ศึกษาการออกแบบ 

ปฏิบัติการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิ คหรือวิธีการที่
หลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนขั ้นตอนการทำงานและดำเนินการ
แก้ปัญหา การทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้
กรอบเงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอด  

เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา นำไปสู่การสร้าง
ต้นแบบ ตลอดจนสามารถนำกระบวนการเทคโนโลยี สร้างเทคโนโลยี วิธีการ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การดำรงชีวิต รวมทั้งคำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการดำรงชีวิตจนสามารถพัฒนากระบวนการคิด
และจินตนาการได ้

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจความสำคัญและบทบาทของเทคโนโลยี 
2. มีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน ๆ 
3. มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากระบบเทคโนโลยี 
4. มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาและวางแผนขั้นตอนการทำงาน 
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหา 
รวม  5  ผลการเรียนรู้  

 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 
วิชา ว31285   การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับสูง 1       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1                เวลาเรียน  40  ชั่วโมง      จำนวน 1 หน่วยกิต 
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........................................................................................................................... ..................................... 
 ศึกษาความหมายและหลักการคอมพิวเตอร์กราฟฟิก3 มิติเบื้องต้น การติดตั้งโปรแกรม 3ds 
Max 9 ส่วนประกอบต่างๆ บนหน้าจอ 3ds Max 9 การใช้งาน 3ds Max 9 การสร้างวัตถุรูปทรง 3 
มิติพื้นฐาน การสร้างเส้น 2 มิติ พื้นผิวของวัตถุ (Materials) การสร้างภาพเคลื่อนไหว(Animation)  
การประมวลผลภาพ (Render Animation) 
 โดยใช้กระบวนการสร้างงานโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือใช้ความรู้ กระบวนการความคิด  
จินตนาการทักษะเหตุผลและกระบวนการต่างๆทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนประสบการณ์ด้าน
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่มาเชื่อมโยงสัมพันธ์กันจนเกิดความรู้ใหม่ที่มีความสอดคล้องกัน 
 เพื่อให้เกิดทักษะด้านวิชาชีพทักษะการจัดการทำงานอย่างเป็นระบบรู้จักหลักการแก้ปัญหา
หรือสร้างงานเห็นคุณค่าของงานเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลและมีคุณธรรมจริยธรรมที่ได้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น
ในการทำงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายกราฟฟิก (Graphic)และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก(Computer Graphic)ได้ 
2. บอกประโยชน์ 3D 
3. อธิบายการลงทะเบียนการใช้งานโปรแกรม 3ds Max 9 
4. ผู้เรียนปฏิบัติการเปิดแฟ้มใหม่การอ่านแฟ้มงานเดิมการบันทึกแฟ้มงานการออกจาก

โปรแกรม 
5. อธิบาย  Main Toolbar , Time Slider , Status Bar , Controls , Object Categories 

, Command Panals 
6. ปฏิบัติการ Menu Bar , Animation Keying Controls , Animation Playback 

Controls , Viewport Keying Controls 
7. อธิบายวิธีการแสดงผลบนหน้าจอ (Viewport) 
8. ปฏิบัติการปรับมุมมองของจอภาพ  การสร้างวัตถุ  การกำหนดสีให้กับวัตถุ  การปรับแต่ง

วัตถุข้ันพื้นฐาน  การย่อขยายวัตถุ  การหมุนวัตถุ  การคัดลอกวัตถุ  การพลิกกลับวัตถุ 
9. อธิบายวิธีการสร้างรูปทรง 3  มิติ 
รวม 9  ผลการเรียนรู้ 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ว31283 หลักการแก้ปัญหาและด้วยโปรแกรม             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 1               เวลาเรียน  20 ชั่วโมง     จำนวน 0.5 หน่วยกติ 
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............................................................................................................................. ................................... 
ศึกษาปัญหาเชิงโปรแกรม ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาเชิงโปรแกรม การควบคุม การไหลของ

ขั ้นตอนวิธีการเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรม จากขั ้นตอนวิธีโครงสร้างภาษาของโปรแกรม   
กฎเกณฑ์ไวยากรณ์ ชนิดของข้อมูล คำสั่งต่างๆ การควบคุมโปรแกรมแบบลำดับ แบบทางเลือก แบบ
วนซ้ำ การกำหนดตัวแปร การทดสอบโปรแกรมและแก้ไขข้อผิดพลาด ศึกษาการเขียนโปรแกรมโดย
การใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่ง โดยการสืบเสาะหาความรู้ วิเคราะห์และสังเคราะห์
เนื้อหาวิชา ค้นหาข้อมูล ฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีหลัก
และข้ันตอนในการแก้ปัญหา นำมาซึ่งการนำความรู้ประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านอ่ืนๆ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมต่อไป  

เขา้ใจกระบวนการแก้ปัญหา  สร้างชิ้นงานจากจินตนาการ  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ 

เพื่อให้เข้าใจบทบาทและการนำเอาความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู ้ที ่ได้ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
สร้างสรรค์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงาน  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ วิธีการแต่ละขั้นตอน ความหมายและเหตุผลในการ
เขียนแผนภาพที่ใช้ในการออกแบบโปรแกรม 

2. บอกสัญลักษณ์และสามารถเขียนผังงานที่ใช้ในการออกแบบโปรแกรม 
3. บอกความหมายของข้อมูลและชนิดของข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบโปรแกรม 
4. อธิบายและเปรียบเทียบตัวแปรและค่าคงท่ีที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม 
5. เขียนโปรแกรมกำหนดค่าตัวแปร 
6. บอกความหมายของนิพจน์และสามารถเขียนนิพจน์เพื่อใช้งาน 
7. อธิบายตัวดำเนินการที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมและสามารถใช้ตัวดำเนินการต่างๆ เขียน

โปรแกรมได้ตามความเหมาะสม 
8. เขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่งรับและแสดงผลบนหน้าจอ 
9. เขียนโปรแกรมท่ีมีโครงสร้างการทำงานแบบลำดับ แบบทางเลือกและแบบวนซ้ำได้อย่าง

เหมาะสม 
10. เขียนโปรแกรมโดยนำโครงสร้างการทำงานแบบลำดับ แบบทางเลือกและแบบวนซ้ำไป

ประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
รวม 10  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ว31286  การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับสูง 2        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนที่ 2            เวลาเรียน  40 ชั่วโมง       จำนวน 1  หน่วยกิต 
..................................................................................................................... ........................................... 
 ศึกษาการตัดต่อภาพยนตร์การกำหนดเสียงให้ตัวละคร การกำหนดการปะทะกันของวัตถุที่ไม่
ทำให้วัตถุเสียรูปทรง การแตกกระจายของวัตถุศึกษาเทคนิคขั้นสูงในการทำงานด้านAnimation  และ
เทคนิคพิเศษที่นำมาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงได้ศึกษาเรื่องการใส่กระดูก,
การทำ  bind  skinกับกระดูกในแบบต่างๆทั้ง rigid  skin  และsmooth  skinแบบละเอียด  รวมทั้ง
เรียนรู้แก้ปัญหาต่างๆ  ที่เกิดข้ึนจากการทำงานในการสร้างการเคลื่อนไหวให้กับวัตถุ 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
การสร้างงานภาพเคลื่อนไหวและใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวเพ่ือนำเสนองานต่างๆ  

เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีแบบสื่อประสมในการนำเสนองานต่างๆ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความ
รับผิดชอบ  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  นำความรู้และทักษะจากการปฏิบตัิ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. สร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการใช้เส้น (Motion Path) 
2. สร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการใช้การดัดแปลงรูปทรงวัตถุแบบต่างๆ แบบ NonLinear    
3. กำหนดการเคลื่อนไหวของมือ (Hand Control) โดยการ Set Driven Key 
4. ปฏิบัติการออกแบบการเคลื่อนไหวท่าทางของตัวละคร (Charater Set up) ได้เสมือนจริง       
 รวม 4  ผลการเรียนรู้ 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ว31284  การเขียนโปรแกรมบนเว็บ                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 2            เวลาเรียน  20  ชั่วโมง      จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
............................................................................... ................................................................................. 
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ความรู้เบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมโดยนำใช้การของอัลกอริทึม โครงสร้างและรูปแบบการ
เขียนโปรแกรมด้วย PHP ฟังก์ชันของ PHP การรับข้อมูลจากผู้ใช้ การใช้คำสั่ง SQL การเขียน PHP 
เพื่อติดต่อฐานข้อมูล MY SQL การเขียน PHP กับการประยุกต์ใช้งาน การเขียนคำนวณและสรุปผล
จากข้อมูลในฐานข้อมูล รักษาความปลอดภัยข้อมูล ประยุกต์ฐานข้อมูลในงานต่างๆ เพื ่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการแฟ้มข้อมูล ฐานข้อมูลเบื้องต้นและใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
เบื้องต้นได ้

โดยใช้กระบวนการปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์
ปัญหา  การออกแบบโปรแกรม  การเขียนโปรแกรม  การทดสอบโปรแกรม  และการจัดทำเอกสาร
ประกอบ  ในภาษาใดภาษาหนึ่งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 

เพื่อเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสร้างงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน และมีสมรรถนะที่ดีในการทำงาน  สามารถ
ทำงานรว่มกับผู้อ่ืนได้  นำความรู้และทักษะจากการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. การวิเคราะห์โปรแกรม 
2. จัดการออกแบบโดยใช้ ผังงานและอัลกอลิทึม 
3. มีความเข้าใจเรื่องโครงสร้างและรูปแบบการเขียนโปรแกรมด้วย PHP 
4. สามารถใช้ฟังก์ชันของ PHP และ Input Object ต่างๆ ใน HTML 
5. ใช้คำสั่ง SQL 
6. การเขียน PHP และสามารถประยุกต์ใช้งาน 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ว31288 การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ 1            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 2                เวลาเรียน  20 ชั่วโมง    จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 
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ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงาน การพัฒนาโครงงานทางด้าน
เทคโนโลยี การนำแนวคิดเชิงคำนวณพัฒนาโครงงานที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ตลอดจนใช้ในการ
พัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้  ตรวจสอบการเรียนรู้ 
และนำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน เพ่ือให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการ
วิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถนำเอาแนวคิดเชิงคำนวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้ 

เพื ่อให้ผู ้เรียนสามารถใช้ความรู ้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื ่อดิจิทัล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อ่ืนมา
ประยุกต์ใช้ สร้างความรู้ใหม่ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ 
สังคม วัฒนธรรม และใช้อย่างปลอดภัยมีจริยธรรม ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิด
และจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถ
ในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ในการใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแยกส่วนประกอบและย่อยปัญหา 
2. ปฏิบัติใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงาน 
3. ปฏิบัติการแก้ปัญหาและออกแบบขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา 
4. ปฏิบัติการวางแผนและออกแบบโครงงาน 
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ว32203  ฟิสิกส์ 3                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     ภาคเรียนที่ 1           เวลาเรียน 80 ชั่วโมง       จำนวน 2 หน่วยกิต 
........................................................................................................................................ ........................ 
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ศึกษาวิเคราะห์หลักการพื ้นฐานเกี ่ยวกับการเคลื ่อนที ่แบบฮาร์มอนิกกอย่างง่าย  คลื่น 
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับคลื่น ธรรมชาติของเสียง เรโซแนนซ์ของเสียง หูและการได้ยินของมนุษย์ 
ความเข้มเสียง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทก แสง ธรรมชาติของแสง และสมบัติเชิง
เรขาคณิตของแสง หลักการของทัศนูปกรณ์บางชนิด และทฤษฎีการรับรู้สีของนัยน์ตาคน รวมทั้งฝึก
ปฏิบัติการต่าง ๆ เข้าใจความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ และ
การนำความรู้มาใช้ประโยชน์ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การ
สำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย ด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง การทำงานกลุ่ม 
การเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ตามศักยภาพและความสนใจของ
ผู้เรียน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความใฝ่เรียนรู้ มีวินัยและความ
มุ่งมั่นในการทางาน มีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ สามารถนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีว ิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของความเป็นไทย มีจิต
วิทยาศาสตร์ จิตสาธารณะ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม ตลอดจนมีความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีและทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มี
จิตสานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม โดยมีการวัดและการประเมินผลด้วยวิธ ีที่
หลากหลาย เหมาะสมตามศักยภาพของนักเรียน  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 
2. อธิบายการเคลื่อนที่แบบคลื่น และการเกิดคลื่นกล 
3. อธิบายสมบัติของคลื่น ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน 
4. อธิบายการเกิดคลื่นนิ่ง 
5. อธิบายการเกิดเสียงและสมบัติของเสียง ได้แก ่การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และ

การเลี้ยวเบน 
6. อธิบายเกี่ยวกับการได้ยินได้แก่ ระดับเสียง ระดับสูงต่ำของเสียง คุณภาพเสียง และผลของ

มลพิษทางเสียงต่อการได้ยิน 
7. อธิบายความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้องของวัตถุ 
8. อธิบายปรากฏการณ์บางอย่างของเสียง และการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ 
9. อธิบายการสะท้อนของแสง การหาตำแหน่ง ขนาดและชนิดของภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ

และกระจกเงาโค้ง ทั้งโดยการเขียนภาพและการคำนวณ 
      10. อธิบายการหักเหของแสงเมื่อผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางสองชนิด 
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      11. อธิบายการหาตำแหน่ง ขนาดและชนิดของภาพที่เกิดจากเลนส์บาง ทั้งโดยการเขียนภาพ
และการคำนวณ 
      12. อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับแสง ได้แก่ การกระจายแสง การสะท้อนกลับหมดของแสงรุ้ง
การทรงกลด และมิราจ 
      13. อธิบายหลักการทำงานของทัศนอุปกรณ์บางชนิด ได้แก่ เครื่องฉายภาพ กล้องถ่ายรูปกล้อง
จุลทรรศน์ และกล้องโทรทรรศน์ 
      14. อธิบายความสว่างและการมองเห็นสี 
      15. อธิบายการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสงที่ผ่านช่องเล็กยาว (หรือสลิต) และการใช้
เกรตติง 
      16. อธิบายการกระเจิงของแสง 

รวม 16 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ว32204   ฟิสิกส์ 4                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 2                เวลาเรียน 80 ชั่วโมง       จำนวน 2 หน่วยกติ 
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............................................................................................................................. ...................................                                          
วิเคราะห์ศึกษาหลักการพื้นฐานของไฟฟ้าและแม่เหล็ก ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการ

เคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากระแส กฎของคูลอมบ์ กฎ
ของโอห์ม วงจรไฟฟ้าและการคำนวณหาปริมาณทางไฟฟ้า หลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งฝึก
ปฏิบัติการต่าง ๆ เข้าใจความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ และ
การนำความรู้มาใช้ประโยชน์ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การ
สำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย ด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง การทำงานกลุ่ม 
การเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ตามศักยภาพและความสนใจของ
ผู้เรียน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความใฝ่เรียนรู้ มีวินัยและความ
มุ่งมั่นในการทำงาน มีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ สามารถนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีว ิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของความเป็นไทย มีจิต
วิทยาศาสตร์ จิตสาธารณะ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม ตลอดจนมีความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มี
จิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม โดยมีการวัดและการประเมินผลด้วยวิธ ีที่
หลากหลาย เหมาะสมตามศักยภาพของนักเรียน 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความสัมพันธ์ของแรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก 
2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า และนำความรู้

ไปใช้ประโยชน์ 
3. คำนวณหาพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้า 
รวม 3 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา 32223  เคมี 3           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1             เวลาเรียน 60 ชั่วโมง     จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
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........................................................................................................................................................ ........ 
ศึกษาสมบัติของแก๊ส ความสัมพันธ์ปริมาตร อุณหภูมิ ความดัน จำนวนโมล ของแก๊สที่

สภาวะต่าง ๆ กฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์ลูสแซก กฎรวมแก๊ส กฎของอโวกาโดร กฎแก๊ส
อุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส การแพร่ของแก๊ส กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม ความหมายอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ย อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ณ ขณะหนึ่ง ทฤษฎีการ
ชนของแก๊ส ทฤษฎีสภานะแทรนซิชัน ความเข้มข้น พื้นที่ผิว อุณหภูมิ ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีผลต่ออัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี ความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล ปฏิกิริยาไปข้างหน้า 
ปฏิกิริยาย้อนกลับ ค่าคงที่สมดุล ความเข้มข้น ความดัน อุณหภูมิที่มีผลต่อภาวะสมดุล หลักของเลอ
ชาเตอลิเอ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้จำนวน การทดลอง การกำหนดและ
ควบคุมตัวแปร การสังเกต การวัด การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล การตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป ใช้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสาร
สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ มีจิตวิทยาศาสตร์ 
ความใจกว้าง ความรอบคอบ การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ ความอยากรู้อยากเห็น ความซื่อสัตย์ 
การใช้วิจารณญาณ ความเชื่อมั่นต่อหลักฐาน และความมีเหตุผล  สาระเคมี 1 เข้าใจโครงสร้าง
อะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมีและสมบัติของสาร แก๊สและสมบัติ
ของแก๊ส ประเภทและสมบัติของสารประกอบอินทรีย์และพอลิเมอร์ รวมทั้งการนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

 
ผลการเรียนรู้ ม.5/1-6 

1. อธิบายความสัมพันธ์และคำนวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ 
ตามกฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์-ลูสแซก 

2. คำนวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎรวมแก๊ส 
3. คำนวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จำนวนโมล หรือมวลของแก๊ส จากความสัมพันธ์ตามกฎ

ของอาโวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคติ 
4. คำนวณความดันย่อยหรือจำนวนโมลของแก๊สในแก๊สผสมโดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน 
5. อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส คำนวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่

ของแก๊ส โดยใช้กฎการแพร่ผ่านขอเกรแฮม 
6. สืบค้นข้อมูล นำเสนอตัวอย่าง และอธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่าง 

ๆ ของแก๊สในการอธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรม 
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สาระเคมี 2 เข้าใจการเขียนและการดุลสมการเคมี ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลในปฏิกิริยาเคมี สมบัติและปฏิกิริยาของกรด -เบส ปฏิกิริยารีดอกซ์และ
เซลล์ไฟฟ้าเคมี รวมทั้งการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ผลการเรียนรู้ ม.5/1-13 

1. ทดลอง และเขียนกราฟการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารที่ทำการวัดในปฏิกิริยา 
2. คำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของสารที่ไม่ได้วัด

ในปฏิกิริยา 
3. เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่ออัตราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี 
4. ทดลอง และอธิบายผลของความเข้มข้น พ้ืนที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยา

ที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคม ี
5. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้ง

ต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยา 
6. ยกตัวอย่าง และอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันหรือ

อุตสาหกรรม 
7. ทดสอบ และอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล 
8. อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า และอัตรา

การเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระท่ังระบบอยู่ในภาวะสมดุล 
9. คำนวณค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา 
10. คำนวณความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุล 
11. คำนวณค่าคงที่สมดุลหรือความเข้มข้นของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน 
12. ระบุปัจจัยที ่มีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงที ่สมดุลของระบบ รวมทั ้งคาดคะเนการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวน โดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ 
13. ยกตัวอย่าง และอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่ เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ ใน

ธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม  
รวม 18 ผลการเรียนรู้ 

 
 

 
คำอธิบายรายวิชา 

วิชา 32224   เคมี 4           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 2               เวลาเรียน 60 ชั่วโมง      จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
................................................................................................................... ............................................. 

ศึกษาทฤษฎีกรด-เบส ของอาร์เรเนียส เบรินสเตด-ลาวรี ลิวอิส คู่กรด-คู่เบสของสารตาม
ทฤษฎีเบรินสเตด-ลาวรี สารละลายบัฟเฟอร์ ความสามารถในการแตกตัว ความแรงของกรด -เบส ค่า 
pH ความเข้มข้นของ H3O+ OH- การแตกตัวของกรด-เบส ค่าคงที่การแตกตัวของกรด-เบส ปฏิกิริยา
ระหว่างกรดและเบส ค่าคงที่การแตกตัวของน้ำ ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ การไทเทรตกรด -เบส 
การเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการไทเทรต ศึกษาเลขออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดอกซ์ ตัว
รีดิวซ์ ตัวออกซิไดส์ ตัวถูกรีดิวซ์ ตัวถูกออกซิไดส์ ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน ครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน การ
ดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้เลขออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยา เซลล์ไฟฟ้าเคมี เซลล์กัลวานิก เซลล์อิเล็ก
โทรไลติก แผนภาพเซลล์ ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ เซลล์ปฐมภูมิ เซลล์ทุติยภูมิ การชุบโลหะ การ
แยกสารเคมีด ้วยกระแสไฟฟ้า การทำโลหะให้บริส ุทธ ิ ์  การป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมีในชีวิตประจำวัน โดยใช้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป การใช้จำนวน  การทดลอง การสังเกต การ
จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล ใช้ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และ
ภาวะผู้นำ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ ความใจกว้าง การใช้
วิจารณญาณ ความรอบคอบ  การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ และความอยากรู้อยากเห็น  
สาระเคมี 2 เข้าใจการเขียนและการดุลสมการเคมี  ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลในปฏิกิริยาเคมี สมบัติและปฏิกิริยาของกรด-เบส ปฏิกิริยารีดอกซ์และ
เซลล์ไฟฟ้าเคมี รวมทั้งการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ผลการเรียนรู้ ม.5/14-32 

14. ระบุ และอธิบายว่าสารเป็นกรดหรือเบสโดยใช้ทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส เบรินวเตด-
ลาวรี และลิวอิส 

15. ระบุคู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี 
16. คำนวณ และเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส 
17. คำนวณค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลาย

กรดและเบส 
18. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการ

สะเทนิ 
19. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ 
20. ทดลองและอธิบายหลักการการไทเทรต และเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการ

ไทเทรตกรด-เบส 
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21. คำนวณปริมาณสารหรือความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต 
22. อธิบายสมบัติ องค์ประกอบ และประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์ 
23. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ

กรด-เบส 
24. คำนวณเลขออกซิเดชัน และระบุปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ ์
25. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันและระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ รวมทั้งเขียน

ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ 
26. ทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์ และเขียน

แสดงปฏิกริิยารีดอกซ์ 
27. ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยา 
28. ระบุองค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้า และเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและ

แคโทด ปฏิกิริยารวม และแผนภาพเซลล์ 
29. คำนวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์และระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า ขั้ วไฟฟ้า 

และปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึน  
30. อธิบายหลักการทำงาน และเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ 
31. ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟ้าที่ใช้

ในการชุบโลหะ การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การทำโลหะให้บริสุทธิ์ และการป้องกันการกัด
กร่อนของโลหะ 

32. สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที ่เกี ่ยวข้องกับเซลล์
เคมีไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 

รวม 18 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
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วิชา ว32243 ชีววิทยา 3                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1       เวลาเรียน  60  ชั่วโมง      จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างเนื้อเยื่อและหน้าที่ ส่วนลำต้น และรากของพืช การเจริญเติบโต
ของส่วนลำต้น ราก ของพืช โครงสร้างของดอก การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอก การถ่ายละออง
เรณู การปฏิสนธิ และวัฏจักรของพืช การเกิดผล เมล็ด และการงอกของเมล็ด โครงสร้าง และหน้าที่
ของใบ การค้นคว้าเกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสงแรงวัตถุที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ปัจจัยบางประการที่มีผลต่ออัตรา
การสังเคราะห์ด้วยแสง การแลกเปลี่ยนก๊าซ การคายน้ำ การลำเลียงสารในพืช การควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช และการรตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การวิเคราะห์ การ
เปรียบเทียบ   การสำรวจตรวจสอบ การทดลอง เพ่ือให้เกิดความรู ้  ความคิด ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการคิดที่จะนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม    
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช และเขียนแผนผังเพื่อสรุปชนิดของ

เนื้อเยื่อพืช 

2. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และรากพืชใบ

เลี้ยงคู่จากการตัดตามขวาง 

3. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และลำต้นพืช

ใบเลี้ยงคู่จากการตัดตามขวาง 

4. สังเกต และอธิบายโครงสร้างภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง 

5. สืบค้นข้อมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ำของพืช 

6. สืบค้นข้อมูล และอธิบายกลไกการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารของพืช 

7. สืบค้นข้อมูล อธิบายความสำคัญของธาตุอาหารและยกตัวอย่างธาตุอาหารที่สำคัญที่มีผล

ต่อการเจริญเติบโตของพืช 

8. อธิบายกลไกการลำเลียงอาหารในพืช 

9. สืบค้นข้อมูล และสรุปการศึกษาที่ได้จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับ

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
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10. อธิบายขั้นตอนที่เกิดข้ึนในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 

11. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM 

12. สืบค ้นข ้อม ูล อภ ิปราย และสร ุปป ัจจ ัยความเข ้มของแสง ความเข ้มข ้นของ

คาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

13. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก 

14. อธิบาย และเปรียบเทียบกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของพืชดอก

และอธิบายการปฏิสนธิของพืชดอก 

15. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอกโครงสร้างของเมล็ดและผล และ

ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างต่าง ๆของเมล็ดและผล 

16. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของ

เมล็ดและบอกแนวทางในการแก้สภาพพักตัวของเมล็ด  

17. สืบค้นข้อมูล อธิบายบทบาทและหน้าที่ของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน

และกรดแอบไซซิก และอภิปรายเกี่ยวกับการนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 

18. สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งเร้าภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ

พืช 

รวม 18 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 
คำอธิบายรายวิชา 
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วิชา ว32244  ชีววิทยา 4                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2       เวลาเรียน 60 ชั่วโมง       จำนวน 1.5  หน่วยกิต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ศึกษา วิเคราะห์ ขบวนการและวิธีการเอาอาหารเข้าสู่เซลล์ร่างกายของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ประเภทการย่อยอาหารในสิ่งมีชีวิต เปรียบเทียบโครงสร้าง หน้าที่ใน
ระบบย่อยอาหารของสัตว์มีกระดูกสันหลังและมนุษย์ ขบวนการสลายสารอาหารระดับเซลล์ เพ่ือให้ได้
พลังงาน โครงสร้างการหายใจของสิ่งมีชีวิตและขบวนการควบคุมการแลกเปลี่ยนแก๊สในมนุษย์ 
โครงสร้างระบบขับถ่ายของสิ่งมีชีวิต   ขบวนการลำเลียงสารเข้า – ออกจากเซลล์ร่างกาย โครงสร้าง
หน้าที่ของระบบลำเลียงสารในร่างกาย ส่วนประกอบของเลือด หมู่เลือด โครงสร้างหน้าที่และกลไก
การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันโรคของมนุษย์ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่

มีทางเดินอาหาร สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ 

2. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดราและพลานาเรียสังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบ 

3. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่และกระบวนการย่อยอาหาร และการดูดซึมสารอาหาร

ภายในระบบย่อยอาหารของมนุษย์ 

4. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สของฟองน้ำ 

ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง ปลา กบ และนก 

5. สังเกต และอธิบายโครงสร้างของปอดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม 

6. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส และกระบวนการแลกเปลี่ยน

แก๊สของมนุษย์ 

7. อธิบายการทำงานของปอด และทดลองวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของ

มนุษย ์

8. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียน

เลือดแบบปดิ 
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9. สังเกต และอธิบายทิศทางการไหลของเลือดและการเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดในหาง

ปลาและสรุปความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของเลือด 

10. อธิบายโครงสร้างและการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย์ 

11. สังเกต และอธิบายโครงสร้างหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ทิศทางการไหลของเลือด

ผ่านหัวใจของมนุษย์และเขียนแผนผังสรุปการหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ 

12. สืบค้นข้อมูล ระบุความแตกต่างของเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาวเพลตเลต และ

พลาสมา 

13. อธิบายหมู่เลือดและหลักการให้และรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh 

14. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบและหน้าที่ของน้ำเหลือง รวมทั้งโครงสร้างและ

หน้าที่ของหลอดน้ำเหลือง และต่อมน้ำเหลือง 

14. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบ

ไม่จำเพาะและแบบจำเพาะ 

15. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบการสร้างภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมา 

16. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ ้มกันที่ทำให้เกิดเอดส์

ภูมิแพ้การสร้างภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อตนเอง 

17. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ในการกำจัดของเสียออกจาก

ร่างกายของฟองน้ำ ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 

18. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของไต และโครงสร้างที่ใช้ลำเลียงปัสสาวะออกจากร่างกาย 

19. อธิบายกลไกการทำงานของหน่วยไต ในการกำจัดของเสียออกจากร่างกาย และเขียน

แผนผังสรุปขั้นตอนการกำจัดของเสียออกจากร่างกายโดยหน่วยไต 

20. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างเกี่ยวกับความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรค  

ต่าง ๆ 

รวม 21 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ว32281  การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 2               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5       ภาคเรียนที่ 1        เวลาเรียน  20 ชั่วโมง        จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................ 

ศึกษาความหมายของนวัตกรรม ความสัมพันธ์รูปแบบของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระบบ
ทางเทคโนโลยี กระบวนการเทคโนโลยี องค์ประกอบสัมพันธ์กับกระบวนการทางเทคโนโลยี การ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม สะเต็มศึกษา โครงงานสะเต็ม การทำโครงงาน การประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการสร้างหรือพัฒนาชิ้นงาน เพื่อแก้ปัญหาในการทำงาน 
การทำโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี ผลงานโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้และ
นำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา นำไปสู่การสร้างต้นแบบ 
ตลอดจนนำกระบวนการเทคโนโลยีมาช่วยในการออกแบบชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ โดยการบูรณาการ
สะเต็มศึกษามาช่วยในการทำงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำรงชีวิต รวมทั้งคำนึงถึงทรัพย์สินทาง
ปัญญา นำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
การดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและ
การจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ
อังพึงประสงค์ รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ มุ่งมั่นในการทำงาน และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของนวัตกรรมได้ 
2. สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ 
3. สามารถสร้างชิ้นงานโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์ 
4. ปฏิบัติการจัดทำโครงงานบูรณาการสะเต็มโดยใช้แนวคิดเชิงวิศวกรรมมาช่วยในการ

ทำงาน 
รวม 4  ผลการเรียนรู้ 

 
คำอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ว32283 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5          ภาคเรียนที่ 1       เวลาเรียน 20 ชั่วโมง       จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล ลักษณะโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้น ตัวแปรชุด การ
จัดการข้อมูลภายในโครงสร้าง Array , Stack , Queue และ Linked - list เรียนรู้การทำงานและการ
จัดการข้อมูลภายในโครงสร้าง Tree และกราฟ เทคนิคการเก็บข้อมูลด้วยอุปกรณ์ภายนอก หลักการ
และการปฏิบัติในการประมวลข้อมูลบนส่วนประกอบของแฟ้มข้อมูล ประกอบด้วย ระเบียน บล็อก 
แฟ้มโครงสร้างข้อมูลที่จำเป็นในการจัดระบบแฟ้มข้อมูลแบบต่าง ๆ การเรียงลำดับ แบบไบนารี่ และ
การค้นหา การสร้างและการจัดการแฟ้มข้อมูล โดยการเข้าถึงแบบลำดับ แบบใช้ดัชนีและแบบแฮช 
(Hashing) ตลอดจนความผสมผสานวิธีการต่าง ๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้งานเข้าด้วยกันเพื่อความ
เหมาะสมกับงาน      

ใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ปัญหา กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ และการ
ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนอยู่ อยู่อย่าง
พอเพียง มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ นำความรู้
และทักษะจากการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ี
2. ปฏิบัติการจัดทำโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 
3. เห็นคุณค่าของโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 
รวม  3  ผลการเรียนรู้ 

 
 

 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
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วิชา ว32285 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับสูง 3    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5    ภาคเรียนที่ 1            เวลาเรียน  40  ชั่วโมง        จำนวน 1 หน่วยกิต 
............................................................................................................................ .................................... 
 ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนด  แสง  เงา  การควบคุมแสงสว่าง  การกำหนดความใส  
ความเงาของวัตถุ  การทำหยดน้ำโดยใช้ตัว  Mental  Ray  ในการสนับสนุนการทำงานของ  Shader,  
Light  และ  Texture  ทุกตัวในโปรแกรม  Maya  เพ่ือให้การกำหนดแสง,  สีของงาน  มีความเสมือน
จริงมากขึ้น  โดยการปรับแต่ง  Mental  Ray  ซึ่งจะทำให้สามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพและ
สร้างสรรค์ผลงานได้เสมือนจริงมากยิ่งขึ้น 
 ปฏิบัติการสร้างงานภาพเคลื่อนไหวและใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวเพื่อนำเสนองาน
ต่างๆ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีแบบสื่อประสมในการนำเสนองานต่างๆ ได้ 

เพื่อสร้างงานอย่างมีความรับผิดชอบ  ขยันหมั่นเพียร  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  นำความรู้และทักษะจากการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติการ Menu Bar , Animation Keying Controls , Animation Playback 
Controls , Viewport Keying Controls 

2. อธิบายวิธีการแสดงผลบนหน้าจอ (Viewport) 
3. ปฏิบัติการปรับมุมมองของจอภาพ  การสร้างวัตถุ  การกำหนดสีให้กับวัตถุ  การปรับแต่ง

วัตถุข้ันพื้นฐาน  การย่อขยายวัตถุ  การหมุนวัตถุ  การคัดลอกวัตถุ  การพลิกกลับวัตถุ 
 รวม  3  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
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วิชา ว32282  การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ 2           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5    ภาคเรียนที่ 2                เวลาเรียน  20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
....................................................................... .........................................................................................  
 ศึกษาการแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ การออกแบบ ความหมายของการออกแบบ
กราฟิก วิธีและกระบวนคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบกราฟิกที่เป็นการสื่อสารผ่านภาพ โดยเน้น
หลักการพื ้นฐานทฤษฎี การออกแบบ ทฤษฎีสุนทรียภาพทางศิลปะ ทฤษฎีสี หลักการจัดวาง
องค์ประกอบในงานออกแบบ การจัดรูปแบบตัวอักษร การฝึกใช้ความคิดและจินตนาการในการแก้ไข
ปัญหาทางการสื่อสาร ทฤษฎีการสร้างสารสนเทศทางกราฟิก การออกแบบสารสนเทศและทำให้เห็น
ภาพเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบดิจิทัล  
 โดยอาศยักระบวนการแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ การออกแบบการฝึกใช้ความคิดและ
จินตนาการในการแก้ไขปัญหาทางการสื่อสาร ทฤษฎีการสร้างสารสนเทศทางกราฟิก การออกแบบ
สารสนเทศและทำให้เห็นภาพเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบดิจิทัล ฝึกปฏิบัติการออกแบบในรูปแบบดิจิทัล
กราฟิกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เพื่อการประยุกต์ใช้ในการออกแบบงานสื่อสารสาขาต่าง 
ๆ เช่น ตัวอักษร   สื่อสิ่งพิมพ์ อินฟอร์เมชั่นดีไซน์  อินเตอร์แอ็คทีฟกราฟิก เว็บไซต์ แอนิเมชั่น 
มัลติมีเดีย  

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ เห็นคุณค่าในการใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ 
การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อใช้ในงานธุรกิจ รักและภาคภูมิใจในถิ่นของตนเอง รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการทำงาน รักความ
เป็นไทยและ มีจิตสาธารณะ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย และการนำ Infographic ไปใช้งาน 
2. นักเรียนมีทักษะในการใช้โปรแกรมกราฟิกสำเร็จรูปในการทำงานออกแบบ 

สร้าง Infographic 
3. นักเรียนมีทักษะการออกแบบ Infographic ด้วยโปรแกรม 
4. นักเรียนมีกิจนิสัยที่ดี และเห็นคุณค่าในการเรียนรู้คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ 
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 

 
 

คำอธิบายรายวิชา 
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วิชา ว32284 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2                 เวลาเรียน 20 ชั่วโมง     จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
..................................................................................................... ........................................................... 
 ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับการ
ทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน คอมพิวเตอร์กับเลขฐาน หลักการคำนวณ
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ พีชคณิตเชิงเส้น และทฤษฏีเมตริกซ์ 

เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการใช้ชีวิต 
ทักษะในการใช้เทคโนโลยี และประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ มีทักษะในการทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำงาน 

เห็นคุณค่าในการใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การ
สื่อสาร     รักและภาคภูมิใจในถิ่นของตนเอง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อยา่งพอเพียง  มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทยและ มีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่าง
คณิตศาสตร์กับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำนวน ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน พีชคณิตเชิงเส้น 
และทฤษฎีเมตริกซ์ 

3. มีทักษะในการคำนวณทางคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีในการใช้คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
รวม 4  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 

 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
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วิชา ว32286 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับสูง 4         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 2              เวลาเรียน  40  ชั่วโมง        จำนวน 1 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 
 ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้าง  Texture  Effects  และการสร้าง  Shaders  ให้วัตถุ  และ
ตัวละครต่างๆด้วยตัวเอง  เป็นการกำหนด  Texture  ให้วัตถุโดยใช้  Mental  Ray  Shaders  โดย
จะสามารถสร้าง  Texture  ให้กับวัตถุ  เช่น  การกำหนดพ้ืนผิวให้เหมือนกระจก,  พื้นผิวมันวาว,  
พลาสติก,  โลหะมันวาว,  แสงที่สะท้อนจากกระดาษ,  พื้นผิวที่เหมือนกระจกฝ้าและการกำหนดให้
พ้ืนที่ภายในโมเดลของวัตถุเป็นเหมือนกับแก้วน้ำหรือของเหลว  การ  Map  Texture,  Paint  Effect  
ให้ดูแนบเนียน 
 นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจและใฝ่เรียนรู้มีความมุ่งมั่นในการคิดและออกแบบสร้างชิ้นงาน
ให้เหมาะสมกับลักษณะการนำไปใช้งาน 

เพื ่อเกิดความรู ้ ความเข้าใจ นำความรู ้และทักษะจากการปฏิบัต ิไปประยุกต์ใช ้ใน
ชีวิตประจำวันได้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นใน
การทำงาน มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียงสร้างงานอย่างสร้างสรรค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ผู้เรียนทำ Special Effects  การจัดองค์ประกอบฉากต่าง ๆ โดยการ จำลอง effects ที่
เกิดในธรรมชาติได้ 

2.  ผู้เรียนเข้าใจการใช้งานแสงแบบต่างๆ และสามารถปรับแสง เงา ให้เข้ากับองค์ประกอบ
ฉากได ้

3.  ผู ้เร ียนสามารถออกแบบและสร้างองค์ประกอบฉาก บรรยากาศต่างๆของฉากใน
ภาพยนตร์ได้ 

รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา  
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วิชา ว30204  ฟิสิกส์ 4                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    ภาคเรียนที่ 1             เวลาเรียน  80  ชั่วโมง    จำนวน  2  หน่วยกิต
................................................................................................................................................................ 

ศึกษาหลักการของไฟฟ้าและแม่เหล็กในเรื่อง กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุ
และตัวเก็บประจุ กฎของโอห์ม สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสตรงอย่างง่าย การหาพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ความสัมพันธ์
ระหว่างสนามแม่เหล็กและไฟฟ้า หลักการของมอเตอร์ กฎการเหนี่ยวนำไฟฟ้าของฟาราเดย์และกฎ
ของเลนซ์ หลักการของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้า
กระแสตรง แนวคิดทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์ คลื ่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ความคิด มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การตัดสินใจ การนำความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายการเหนี่ยวนำไฟฟ้า 
2. อธิบายแรงกระทำระหว่างอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้า 
3. อธิบายสนามไฟฟ้า สนามไฟฟ้าของจุดประจุ และสนามไฟฟ้าของตัวนำทรงกลม 
4. อธิบายพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์ระหว่างสองตำแหน่ง 
5. อธิบายความจุ หลักการทำงานของตัวเก็บประจุและผลการต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรมหรือ

ขนาน 
6. อธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์บางชนิดโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต 
7. อธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้าในตัวกลางและวิเคราะห์หากระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำโลหะ 
8. อธิบายกฎของโอห์ม ความต้านทาน และการใช้กฎของโอห์ม 
9. อธิบายความหมายของแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์ระหว่างข้ัว 
10 อธิบายพลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าในวงจร 
11. วิเคราะห์และหาปริมาณทางไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงอย่างง่าย 
12. อธิบายแรงกระทำต่ออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กและอธิบาย

แรงกระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านอยู่ในสนามแม่เหล็ก 
13. อธิบายการหมุนของขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและอยู่ในสนามแม่เหล็กและการนำ

หลักการนี้ไปใช้สร้างและอธิบายการทำงานของแกลแวนนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้า 
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14. อธิบายแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ กฎของฟาราเดย์ และการนำหลักการนี้ไปสร้างและ
อธิบายการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

15. อธิบายลักษณะของไฟฟ้ากระแสสลับ การผลิตไฟฟ้ากระแสสลับ และปริมาณท่ีเกี่ยวข้อง 
16. อธิบายหลักการทำงานของหม้อแปลง 
17. อธิบายการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
18. อธิบายโพลาไรเซซันของแสง แสงโพลาไรส์ และแสงไม่โพลาไรส์ 
รวม  18  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา  
 

วิชา ว30205   ฟิสิกส์ 5                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ภาคเรียนที่ 2            เวลาเรียน  80  ชั่วโมง   จำนวน  2  หน่วยกิต
................................................................................................................................ ................................ 

ศึกษาหลักการของสสารและฟิสิกส์แผนใหม่ในเรื่อง ความร้อน การเปลี่ยนสถานะของสาร 
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กฎของแก๊สและพลังงานภายในระบบของแก๊ส ความดันในของไหลและกฎพาส
คัล แรงพยุงและหลักอาร์คิมีดีส ความตึงผิว การเคลื่อนที่ในของไหลและหลักแบร์นูลลี การค้นพบ
อิเล็กตรอน แนวคิดเก่ียวกับแบบจำลองอะตอม สมมติฐานของพลังค์ ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิ
ภาวะของคลื่นและอนุภาค กัมมันตภาพรังสี การสลายกัมมันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงาน
นิวเคลียร์ รังสีในธรรมชาติ การป้องกันอันตรายและการใช้ประโยชน์จากกัมมันตภาพรังสีและพลังงาน
นิวเคลียร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความคิด มีความสามารถในการสื ่อสารสิ่งที่เรียนรู ้ การตัดสินใจ การนำความรู ้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความดัน หลักการของเครื่องวัดความดัน 
2. อธิบายหลักการอาร์คิมีดีส และนำไปใช้อธิบายเกี่ยวกับการลอยของวัตถุในของไหล 
3. อธิบายความตึงผิวของของเหลวและความหนืดในของเหลว 
4. อธิบายการไหลของของไหลในอุดมคติ ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 
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5. อธิบายผลของความร้อนที่ทำให้สารเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะ                                                                                       
6. อธิบายแก๊สอุดมคติ กฎของแก๊ส และใช้กฎของแก๊สอธิบายพฤติกรรมของแก๊ส 
7. อธิบายทฤษฎีจลน์ของแก๊สและใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอธิบายสมบัติทางกายภาพของแก๊ส
ได ้
8. อธิบายพลังงานในระบบ และความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อน พลังงานภายใน

ระบบและงานที่ระบบทำหรือรับจากสิ่งแวดล้อม 
9. อธิบายการค้นพบอิเล็กตรอน และโครงสร้างอะตอมตามแบบจำลองอะตอมของทอมสัน

และรัทเทอร์ฟอร์ด                                                                                                                                                                                                                                                                            
10. อธิบายสมมติฐานของฟลังค์ 
11. อธิบายทฤษฎีอะตอมของไฮโดรเจนของโบร์และระดับพลังงานของอะตอม 
12. อธิบายปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริกและปรากฎการณ์คอมป์ตันซึ่งเป็นปรากฎการณ์ที่

สนับสนุนว่าแสงแสดงสมบัติของอนุภาคได้ 
13. อธิบายสมมติฐานของเดอบรอยล์ และทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค 
14. อธิบายโครงสร้างอะตอมตามทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัม 
15. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี 
16. อธิบายหลักการที่เกี่ยวข้องกับการสลายของธาตุกัมมันตรังสี 
17. อธิบายไอโซโทปและการแยกไอโซโทป 
18. อธิบายแรงนิเคลียร์ พลังงานยึดเหนี่ยว และเสถียรภาพของนิวเคลียส 
19. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์และพลังงานนิวเคลียร์ที่เกิดข้ึนรวมทั้งการใช้ประโยชน์ 
20. อธิบายประโยชน์และโทษของรังสีและการป้องกัน 
รวม  20  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
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วิชา ว30224  เคมี 4                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่ 1             เวลาเรียน  60 ชั่วโมง      จำนวน 1.5  หน่วยกิต 
........................................................................................... ..................................................................... 

ศึกษาทดลองการถ่ายโอนอิเล็กตรอนในปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะ
ไอออนศึกษาปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน ปฏิกิริยารีดอกซ์ ตัวรีดิวซ์ ตัวออกซิไดซ์ การเขียน
และดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้เลขออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยา ศึกษาเซลล์ไฟฟ้าเคมี ศึกษาและทดลอง
เกี่ยวกับหลักการของเซลล์กัลวานิก ศึกษาการเขียนแผนภาพของเซลล์กัลวานิก การหาค่าศักย์ไฟฟ้า
ของเซลล์และศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ ปฏิกิริยาในเซลล์กัลวานิกประเภทเซลล์ปฐมภูมิและ
เซลล์ทุติยภูมิบางชนิด ทดลองเพ่ือศึกษาหลักการสร้างและการทำงานของเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว 
ศึกษาหลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลต์และทดลองการแยกสารละลายด้วยไฟฟ้าตามหลักการของ
เซลล์อิเล็กโทรไลต์ ศึกษาการแยกสารที ่หลอมเหลวด้วยไฟฟ้า ศึกษาและทดลองชุบโลหะด้วย
กระแสไฟฟ้า ศึกษาวิธีการทำให้โลหะบริสุทธิ์ การถลุงแร่ ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับการผุกร่อนและ
การป้องกันการผุกร่อนของโลหะ ศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี 

ศึกษาและสืบค้นข้อมูลเกี ่ยวกับชนิด สมบัติ และการนำมาใช้ประโยชน์ของธาตุและ
สารประกอบที่สำคัญ ในประเทศไทย ศึกษาแร่ประกอบหิน แร่เศรษฐกิจ การถลุงหรือการสกัดแร่เพ่ิอ
นำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมเซรามิกส์ อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับโซเดียมคลอไรด์ และอุตสาหกรรมปุ๋ย 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเซลล์ไฟฟ้าเคมีและปฏิกิริยาในเซลล์ไฟฟ้าเคมี ธาตุและ
สารประกอบ อนินทรีย์ที่สำคัญในอุตสาหกรรม โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ สามารถนำความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ในการ
อธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการจัดกระทำและวิเคราะห์
ข้อมูล ตัดสินใจแก้ปัญหา สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ รวมทั้งมีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มี
จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
ผู้เรียนมีศักยภาพ เป็นพลโลก  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน ปฏิกิริยารีดอกซ์ ตัวรีดิวซ์ 
และตัวออกซิไดส์ ในด้านการถ่ายโอนอิเล็กตรอนและการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน 

2. จัดลำดับความสามารถในการรับอิเล็กตรอนของธาตุหรือไอออนและเปรียบเทียบ
ความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์ 

3. ดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้เลขออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยา  
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4. ต่อเซลล์กัลวานิกจากครึ่งเซลล์ที่กำหนดให้ พร้อมทั้งบอกข้ัวแอโนด ขั้วแคโทดและเขียน    
สมการแสดงปฏิกิริยา 

5. เขียนแผนภาพเซลล์กัลป์วานิก 
6. อธิบายวิธีหาค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ (E0) โดยการเปรียบเทียบกับครึ่งเซลล์    

ไฮโดรเจนมาตรฐาน 
7. ใช้ค่า Eo ของครึ่งเซลล์คำนวณหาค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์และทำนายการเกิดปฏิกิริยารี

ดอกซ์     
8. อธิบายหลักการทำงานของเซลล์กัลวานิก เซลล์ปฐมภูมิ เซลล์ทุติยภูมิและเซลล์อิเล็กโทร

ไลต์     
9. อธิบายหลักการทำงานพร้อมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนในถ่านไฟฉายเซลล์

แอล คาไลน์ เซลล์ปรอท เซลล์เงิน เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน – ออกซิเจน เซลล์เชื้อเพลิงโพรเพน – 
ออกซิเจน เซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะก่ัว เซลล์นิกเกิล – แคดเมียมและเซลล์โซเดียม – ซัลเฟอร์     

10. อธิบายหลักการของการแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า
และการทำโลหะให้บริสุทธิ์ พร้อมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น 

11. อธิบายสาเหตุหรือภาวะที่ทำให้โลหะเกิดการผุกร่อนพร้อมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยา 
12. อธิบายวิธีป้องกันการผุกร่อนของโลหะโดยวิธีอะโนไดซ์ การรมดำ วิธีแคโทดิก การ

เคลือบผิวด้วยพลาสติก สีหรือน้ำมัน การชุบด้วยโลหะ       
13. อธิบายหลักการทำงานของแบตเตอรี่อิเล็กโทรไลต์แข็ง แบตเตอรี่อากาศ การทำ

อิเล็กโทร  ไดอะลิซิส  น้ำทะเล       
14. อธิบายหลักการถลุงแร่หรือการสกัดแร่ดีบุก ทองแดง สังกะสี แคดเมียม ทังสเตน พลวง

แทนทาลัม ไนโอเบียม และเซอร์โคเนียม พร้อมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น                  
15. บอกประโยชน์ของทองแดง สังกะสี แคดเมียม ดีบุก ทังสเตน พลวง แทนทาลัม 

ไนโอเบียมและเซอร์โคเนียม       
16. อธิบายสมบัติและประโยชน์ของแร่รัตนชาติชนิดต่าง ๆ  
17. อธิบายวิธีพัฒนาคุณภาพของแร่รัตนชาติ 
18. อธิบายขั้นตอนสำคัญของการทำผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 
19. บอกประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เซรามิกส์พร้อมทั้งยกตัวอย่าง 
20. อธิบายวิธีการผลิตแก้วและปูนซีเมนต์ 
21. อธิบายวิธีการผลิตเกลือสมุทรและเกลือสินเธาว์ 
22. อธิบายวิธีการผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์และแก๊สคลอรีนจากโซเดียมคลอไรด์ โดยใช้เซลล์

เยื่อแลกเปลี่ยนไอออน พร้อมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น       
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23. อธิบายกระบวนการผลิตโซดาแอชและสารฟอกขาว พร้อมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยา
ทีเ่กิดข้ึน       

24. อธิบายกระบวนการผลิตปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสเฟต ปุ๋ยโพแทส และปุ๋ยผสม ตลอดจน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการใช้ปุ๋ย       

25. อธิบายผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ  
 รวม 25 ผลการเรียนรู้ 

 
 

 
 

คำอธิบายรายวิชา  
 

วิชา ว30225  เคมี 5                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่ 2            เวลาเรียน  60  ชั่วโมง   จำนวน  1.5  หน่วยกิต
.................................................................................... ............................................................................ 
 ศึกษาความหมายของสารประกอบอินทรียและเคมีอินทรีย การเขียนสูตรโครงสรางแบบลิว
อิส      แบบยอ แบบผสม แบบใชเสนและมุม ศึกษาทดลองการเกิดไอโซเมอรของสารประกอบ
อินทรีย ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับหมูอะตอมที่แสดงสมบัติเฉพาะหรือหมูฟงกชันในโมเลกุลของสาร 
ศึกษาหมูฟงกชันการจําแนกประเภทของสารประกอบอินทรีย ศึกษาโครงสราง การเขียนสูตร การ
เรียกชื่อ แนวโนมของจุดหลอมเหลวและจุดเดือด การละลายในน้ำ ปฏิกิริยาบางชนิด การนําไปใชประ
โยชนและอันตรายของสารประกอบอินทรียประเภทแอลเคน แอลคีน แอลไคน แอลกอฮอล ฟนอล อี
เทอรแอลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิก เอสเทอร เอมีน และเอไมด ศึกษาและทดลองสมบัติบาง
ประการของสารประกอบไฮโดรคารบอน การเตรียมเอสเทอรจากปฏิกิริยาที่เรียกวาเอสเทอริฟเคชัน 
และปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเอสเทอร 
 ศึกษาการเกิดและองคประกอบทางเคมีของเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ การสํารวจหาแหลงป
โตรเลียม กระบวนการกลั่นน้ำมันดิบและแยกแกสธรรมชาติ เลขออกเทน เลขซีเทน อุตสาหกรรมป
โตรเคมีและการใชประโยชนของปโตรเคมีภัณฑ ศึกษาประเภทของพอลิเมอรและปฏิกิริยาพอลิเมอไร
เซชัน ความสัมพันธระหวางโครงสรางกับสมบัติของพอลิเมอร ศึกษาสมบัติของผลิตภัณฑจากพอลิเม
อรประเภทตาง ๆ ศึกษาทดลองสมบัติบางประการของพลาสติกชนิดตาง ๆ และการเตรียมเสนใยกึ่ง
สังเคราะหจากเสนใยธรรมชาติความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่นํามาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑพอลิเม
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อรสังเคราะหและการนําพอลิเมอรไปใชประโยชนอยางเหมาะสมและปลอดภัย มลพิษที่อาจเกิดขึ้น 
และแนวทางในการปองกัน 
 ศึกษาธาตุที่เปนองคประกอบหลัก โครงสราง ชนิด หนาที่ แหลงที่พบ และประโยชนของ
โปรตีน  คารโบไฮเดรต ลิพิด และกรดนิวคลีอิก ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับการทดสอบโปรตีนใน
อาหาร ศึกษาสมบัติและการทํางานของเอนไซมและการเรียกชื่อ ทดลองเพ่ือศึกษาสมบัติของเอนไซม
และปจจัยบางประการที่มีผลตอการทํางานของเอนไซม ศึกษาและทดลองการแปลงสภาพโปรตีน 
สมบัติบางประการ และปฏิกิริยาเฉพาะของคารโบไฮเดรต การละลายของน้ำมันและไขมันในตัวทํา
ละลายบางชนิด ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของน้ำมันหรือไขมันซึ่งเปนเอสเทอรดวยสารละลายเบส ศึกษา
ความกาวหนาของเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับสาร   ชีวโมเลกุล 
 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติและปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรียเชื้อเพลิงซาก
ดึกดําบรรพและผลิตภัณฑสารชีวโมเลกุล โดยใชการเรียนรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรการ
สืบเสาะหาความรูการสํารวจตรวจสอบ สามารถนําความรูและหลักการไปใชประโยชนเชื่อมโยง 
อธิบายปรากฏการณหรอืแก้    ปญหาในชีวิตประจําวัน มีความสามารถในการจัดกระทําและวิเคราะห
ขอมูล รวมทั้งสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ แกปญหา มีจิตวิทยาศาสตร 
จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม มีคุณลักษณะที่พึ ่งประสงค์เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความแตกตางระหวางสารประกอบอินทรียกับสารประกอบอนินทรีย์ได 
 2. อธิบายเหตุผลที่ทําใหมีสารประกอบอินทรียเปนจํานวนมากได 
 3. เขียนสูตรโครงสรางของสารประกอบอินทรียในรูปสูตรแบบ ลิวอิส แบบยอ แบบผสม 
แบบใช้เสนและมุม 
 4. เขียนไอโซเมอรโครงสรางของสารประกอบอินทรียประเภทตาง ๆ ได 
 5. ระบุประเภทของสารประกอบอินทรียโดยใชหมูฟงกชันเป็นเกณฑ์ พรอมทั้งยกตัวอยางได 
 6. บอกประเภทของสารประกอบไฮโดรคารบอนโดยใชพันธะในโมเลกุลและสมบัติบาง
ประการเปนเกณฑ พรอมทั้งยกตัวอยางได 
 7. อธิบายความแตกตางระหวางซิสไอโซเมอรกับทรานสไอโซเมอร พรอมทั้งยกตัวอยางได 
 8. เรียกชื่อสารประกอบอินทรียประเภทตาง ๆ ได 
 9. สรุปความสัมพันธระหวางการละลายในน้ำจุดหลอมเหลวและจุดเดือดกับจํานวนอะตอม
ของคารบอนในโมเลกุลของสารประกอบอินทรียได 
 10. เปรียบเทียบจุดเดือดของสารประกอบอินทรียชนิดตาง ๆ ที่มีมวลโมเลกุลใกลเคียงกันได 
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 11. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาบางชนิดของสารประกอบอินทรียประเภทตาง ๆ พรอมทั้งเขียน
สมการเคมีแสดงปฏิกริิยาที่เกิดข้ึนได 
 12. บอกประโยชนหรือโทษของสารประกอบอินทรียบางชนิดได 
 13. อธิบายการเกิดและองคประกอบทางเคมีที่สําคัญของเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพชนิด          
ตาง ๆ ได 
 14. อธิบายการใชประโยชนจากถานหินและหินน้ำมันได้ 
 15. อธิบายกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบและการแยกแกสธรรมชาติ พรอมทั้งยกตัวอยางผลิต
ภัณฑที่ไดและการนําไปใชประโยชนได 
 16. อธิบายความหมายของปโตรเลียม เลขออกเทน เลขซีเทน ปโตรเคมีภัณฑอุตสาหกรรมป
โตรเคมีขั้นตน อุตสาหกรรมปโตรเคมีข้ันตอเนื่อง พอลิเมอร มอนอเมอร พลาสติก เสนใยธรรมชาติ เส
นใยสังเคราะหยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห และกระบวนการวัลคาไนเซชันได 
 17. อธิบายการเกิดพอลิเมอรและความสัมพันธระหวางโครงสรางกับสมบัติของพอลิเมอรได 
 18. อธิบายสมบัติของผลิตภัณฑพอลิเมอรแตละชนิดรวมทั้งการนําไปใชประโยชนได 
 19. อธิบายความกาวหนาทางเทคโนโลยีที ่น ํามาใช ในการพัฒนาผลิตภัณฑพอลิเมอร
สังเคราะหและยกตัวอยางการใชประโยชนจากผลิตภัณฑพอลิเมอรสังเคราะหได 
 20. อธิบายผลที่เกิดจากการผลิตและการใชผลิตภัณฑจากเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพตอชีวิต
และสิ่งแวดลอมได 
 21. บอกวิธีการนําผลิตภัณฑจากเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพไปใชอยางเหมาะสมเพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยตอชีวิตและสิ่งแวดลอมได 
 22. อธิบายโครงสรางของโปรตีน คารโบไฮเดรตลิพิด และกรดนิวคลีอิกได 
 23. บอกสมบัติและการทดสอบไขมนั โปรตีน และคารโบไฮเดรตได 
 24. บอกประโยชนของโปรตีน คารโบไฮเดรต ลิพิด และกรดนิวคลีอิกได 

รวม  24  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ว30244  ชีววิทยา 4                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6    ภาคเรียนที่ 1            เวลาเรียน   60 ชั่วโมง     จำนวน 1.5  หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 

ศึกษาเก่ียวกับพันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การศึกษาพันธุศาสตร์
ของเมนเดล กฏของความน่าจะเป็น กฏแห่งการแยกและกฏแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ การผสมเพ่ือ
ทดสอบ ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล  ศึกษาเกี ่ยวกับยีนและ
โครโมโซมการถ่ายทอดยีนและโครโมโซม การค้นพบสารพันธุกรรม โครโมโซม องค์ประกอบทางเคมี
ของDNA โครงสร้างของ DNA สมบัติของสารพันธุกรรม มิวเทชัน ศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางDNA พันธุว ิศวกรรม การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีทาง DNAความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุมมองทางสังคมและจริยธรรม 
ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการหลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ประชากร ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล  กำเนิด
ของสปีชีส์ และวิวัฒนาการของมนุษย์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกตการวิเคราะห์ การทดลอง อภิปราย การอธิบาย และสรุป เพื่อให้
เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจมีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้
ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ 
เทียบเคียง มาตรฐาน สากล  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 

 
ผลการเรียนรู้ 
    1. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย และสรุปการค้นพบกฏการถ่ายทอดทาง
พันธุกรรมของเมนเดล               
    2. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย และสรุปการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่
เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดลและความแปรผันทางพันธุกรรม               
    3. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับโครโมโซม โครงสร้างและหน้าที่ของสาร
พันธุกรรม               
    4. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับสมบัติของสารพันธุกรรม 
    5. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการเกิดมิวเทชัน และผลของ
การเกิดมิวเทชัน               
    6. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอและการนำ              
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ 
    7. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับหลักฐานการเกิดวิวัฒนาการ
และแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ                
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    8. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ประชากรและการกำเนิด           
สปีชีส์               
    9. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ 

รวม 9  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 
วิชาว30245   ชีววิทยา 5                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่ 2               เวลาเรียน   60 ชั่วโมง    จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
........................................................................................................ ........................................................ 

ศึกษาเกี ่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและความยั ่งย ืนของสิ ่งแวดล้อม  ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กำเนิดของชีวิต อาณาจักรของ
สิ่งมีชีวิตความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ศึกษา
เกี่ยวกับประชากร ความหนาแน่นและการแพร่กระจายของประชากร ขนาดของประชากร รูปแบบ
การเพิ่มของประชากร การรอดชีวิตของประชากรประชากรมนุษย์ ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์กับความ
ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ ปัญหาและการจัดการ หลักการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง 
การอภิปราย การอธิบาย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองมีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรมคุณธรรม
และค่านิยม มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ เทียบเคียงมาตรฐานสากลผู้เรียน มีศักยภาพ เป็นพลโลก     

 
 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของความ  

หลากหลายทางชีวภาพ     
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   2. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การจัด
หมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต ชื่อของสิ่งมีชีวิต และการระบุชนิด                
   3. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายและสรุปเกี่ยวกับกำเนิดของชีวิตกำเนิดของเซลล์โพรคาริ
โอตและเซลล์ยูคาริโอต               
   4. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย อธิบาย และสรุปเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต
ออกเป็นโดเมนและอาณาจักร ลักษณะที่เหมือนและแตกต่างกันของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอรา
อาณาจักรโพรทิสตา อาณาจักรพืช อาณาจักรฟังไจ และอาณาจักรสัตว์               

5. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบาย และนำเสนอคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพกับ
การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ที่มีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
   6. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และนำเสนอสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศ              
ไทยและผลกระทบจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

7. ออกแบบสถานการณ์จำลองที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ของสิ่งแวดล้อมที่มีผล
ต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต 

8. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปได้ว่าการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต     

9. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับความหมายของประชากร ความหนาแน่นของ    
ประชากรอัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร และปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ขนาดของประชากร 

10. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องประชากรมนุษย์ การเติบโตและ
โครงสร้าง อายุของประชากรมนุษย์ 

11. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ       

12. อภิปราย อธิบาย และสรุปแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งการอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ       

13. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถ่ินที่ส่งผลกระทบต่อ      
สภาพแวดล้อม 

รวม 13  ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่ความดี รักษ์ความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล 

 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีและพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาที่เปิดสอน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
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รายวิชาพื้นฐาน   มัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
  สัปดาห์ 

ม.1 

1 
ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 3 
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 1 

2 
ส21103 สังคมศึกษา 2 1.5 3 
ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 1 

ม.2 

1 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 3 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 1 

2 
ส22103 สังคมศึกษา 4 1.5 3 

ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 1 

ม.3 

1 
ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 3 
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 1 

2 
ส23103 สังคมศึกษา 6 1.5 3 

ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 1 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
  สัปดาห์ 

ม.1 

1 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 1 

2 ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 1 
1 IS20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1 2 

2 IS20202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1 2 

ม.2 
1 ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 1 
2 ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 1 

ม.3 
1 ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 0.5 1 

2 ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 0.5 1 
รายวิชาพื้นฐาน  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน 

หน่วยกิต 
ชั่วโมงต่อ 
  สัปดาห์ 



 212 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 

 

ม.4 

1 ส  31101 สังคมศึกษา 1 1 2 

ส  31102 ศาสนาและวัฒนธรรม 1 0.5 1 
2 ส  31103 ประวัติศาสตร์ 1 1 2 

ส  31104 ศาสนาและวัฒนธรรม 2 0.5 1 

ม.5 

1 ส  32101 สังคมศึกษา 2 1 2 
ส  32102 ศาสนาและวัฒนธรรม 3 0.5 1 

2 ส  32103 สังคมศึกษา 3 1 2 

ส  32104 ศาสนาและวัฒนธรรม 4 0.5 1 

ม.6 
1 ส  33101 ประวัติศาสตร์ 2 1 2 

2 ส  33102 สังคมศึกษา 4 1 2 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
  สัปดาห์ 

ม.4 
1 ส 31201 อาเซียนศึกษา 1             0.5 1 
2 ส 31202 อาเซียนศึกษา 2             0.5 1 

ม.4-6 

1 ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 1 
2 ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 1 

1 ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 1 

2 ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 1 

ม.4-6 

1 ส30221 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 1 2 

2 ส30241 การเงินการธนาคาร และการคลัง 1 2 

1 ส30201 พระพุทธรูปพระพุทธศิลป์ 1 2 

2 
 

ส30283 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 1 2 

ส30261 ท้องถิ่นของเรา 1 2 
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คำอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ส21101  สังคมศึกษา 1             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ภาคเรียนที่ 1           เวลาเรียน  60 ชั่วโมง   จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 

การสังคายนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
ที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ 
จนถึงบำเพ็ญทุกกรกิริยา ประวัติพระมหากัสสปะ พระอุบาลี อนาถบิณฑิกะ นางวิสาขา พระเจ้าอโศก
มหาราช พระโสณะและพระอุตตระ บุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ ชาดกในเรื่อง อัมพ
ชาดก ติตติรชาดก ประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่อง
เล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ความจำเป็นที่ ทุกคนต้องเรียนรู้ศาสนาอ่ืนๆ ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอ่ืนใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม การปฏิบัติตนตามหลักพุทธคุณ 9 อริยสัจ 4 พุทธศาสนสุภาษิต 
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมและนำไปพัฒนา แก้ปัญหาของตนและครอบครัวในการดำรงชีวิตแบบ
พอเพียง และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้
และการดำรงชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต และเจริญปัญญาด้วย
อานาปานสติ การปฏิบัติตน การบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน วิถีชีวิตของพระภิกษุ  บทบาทของ
พระภิกษุในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ การจัดโต๊ะหมู่บูชา 
การจุดธูปเทียน การจัดเครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชา ปฏิบัติตนในศาสนพิธีและพิธีกรรมในเรื่อง คำ
อาราธนาต่าง ๆ ประวัติ ความสำคัญ และการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การใช้
เครื ่องมือทางภูมิศาสตร์ สำรวจ สืบค้นพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด  ลองจิจูด) เส้นแบ่งเวลา และ
เปรียบเทียบวันเวลาของโลก ลักษณะทางกายภาพ ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึง
ปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป
เอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ รวมถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติ การจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
  โดยใช้กระบวนการศึกษา การคิด การวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา โดยใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้น วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต การแปลความข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพ้ืนที่ การคิดแบบองค์รวม การใช้เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทาง
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ภูมิศาสตร์ การคิดเชิงภูมิสัมพันธ์  การใช้สถิติพื้นฐาน รวมถึงทักษะด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปพัฒนาแก้ปัญหา
ของตนเองและครอบครัว รักษาสิ่งแวดล้อม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์ สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข และเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้ าใจ มีความสามารถ
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทักษะทางภูมิศาสตร์ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้าน
การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา มีคุณลักษณะด้านจิต
สาธารณะ มีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติและการอนุรักษ์แวดล้อมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอ
เชียเนีย 
 
ตัวช้ีวัด 

ส 1.1  ม.1/1, ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4,ม.1/5,ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/๙, ม.1/11, ม.1/11 
ส 1.2  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 
ส 5.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3     
ส 5.2  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4    

 รวม  23  ตัวช้ีวัด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
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วิชา ส21102  ประวัติศาสตร์ 1          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1          เวลาเรียน  20  ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 การศึกษาและวิเคราะห์ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ และ
ความสำคัญของอดีตที ่ม ีต ่อปัจจุบ ันและอนาคตที ่มาและตัวอย่างการใช้ศ ักราช ในเอกสาร
ประวัติศาสตร์ไทย วิธีการเทียบศักราชแบบต่างๆ การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราว
ของประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น และเหตุการณ์สมัยสุโขทัยประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนสุโขทัยใน
ดินแดนไทย รัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนไทย 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการกลุ่ม 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ตลอดจนช่วยให้
เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักและความภูมิใจในการเป็นไทย 

 
ตัวช้ีวัด 
 ส 4.1 ม.1/1 ,  ส 4.1 ม.1/2 , ส 4.1  ม.1/3 
 ส 4.3 ม.1/1 ,  ส 4.3 ม.1/2 , ส 4.3  ม.1/3 
 รวม  6  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
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วิชา ส21103  สังคมศึกษา 2            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1   ภาคเรียนที่ 2              เวลาเรียน  60  ชั่วโมง   จำนวน 1.5  หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
  ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์  ทรัพยากรมีจำกัด  ความต้องการมี ไม่จำกัด 
ความขาดแคลน การเลือก ค่าเสียโอกาส การบริโภค ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค              
ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมและประเทศ สถาบัน
การเงิน ธนาคารกลาง รายได้ รายจ่าย การออม  การลงทุนระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค ความเป็นมา 
หลักการและความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย บทบาทหน้าที่และความแตกต่าง
ของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง การพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในประเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์และอุปทาน และกฎหมายเกี่ ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ การเคารพในสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล หลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง 
และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันที ่เกี ่ยวข้องกับตนเอง การถ่วงดุลอำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล  ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับ
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีหรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน 
  โดยใช้กระบวนการศึกษา การคิด การวิเคราะห์ การอธิบาย กระบวนการสืบค้นข้อมูล 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา การ
นำเสนอข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การระบุความสามารถของตนเองในการทำประโยชน์ต่อ
สังคม และประเทศชาติ การอภิปราย การแสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และเพ่ือให้เกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล เห็นคุณค่าในวัฒนธรรมไทยและตระหนัก
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งม่ันในการทำงานรักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
สันติสุข 
 



 217หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ตัวช้ีวัด 
ส 2.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 
ส 2.2  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
ส 3.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3     
ส 3.2  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4    

 รวม  14  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
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วิชา ส21104  ประวัติศาสตร์ 2          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1    ภาคเรียนที่ 2         เวลาเรียน  20  ชั่วโมง   จำนวน 0.5  หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 การศึกษาและการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย  ในด้านการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสุโขทัย 
และความเสื ่อมอำนาจของอาณาจักร ที ่ตั้ ง และ สภาพภูมิศาสตร์ที ่ม ีผลต่อพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจสังคม และการเมืองของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ความร่วมมือผ่านการรวมกลุ ่มเป็นอาเซียน ที ่ถือว่าเป็นพัฒนาการของภูมิภาค ที ่ตั ้งและแหล่ง
ความสำคัญของแหล่งอารยธรรม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการกลุ่ม 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจความเป็นมาของชาติไทย พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยใน
ด้านต่างๆ ทั้งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสนา 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยู่รวมกันได้อย่างสันติสุข 
ตัวช้ีวัด 
 ส  4.2  ม.1/1 ,   ส  4.2   ม.1/2  
 รวม  2  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
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วิชา ส22101  สังคมศึกษา 3            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ภาคเรียนที่ 1           เวลาเรียน  60  ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 ความรู้ในการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ทางกายภาพ และสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและ
สังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง
ทางธรรมชาติ  และทางสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เ กิดขึ้นในทวีปยุโรปและ
แอฟริกา สาเหตุและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปยโุรป
และแอฟริกา ความสำคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม ความคล้ายคลึงและความแตกตา่ง
ของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพ่ือนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 
ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยปัจจุบัน กระบวนการในการตรา
กฎหมาย การปกป้องคุ้มครองผู้อ่ืนตามหลักสิทธิมนุษย์ชน การปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ
เสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี 
 โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในการสืบค้นข้อมูล  
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารที่เรียนรู้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ใน
การสืบค้นข้อมูล มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านการเรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย มีจิต
สาธารณะ  เห็นคุณค่า และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และมี
ลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการ
ทำงาน มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย 
 
ตัวช้ีวัด 

ส 2.1   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
ส 2.2   ม.2/1, ม.2/2  
ส 5.1   ม.2/1, ม.2/2 
ส 5.2   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 

 รวม  12  ตัวช้ีวัด 
คำอธิบายรายวิชา 
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วิชา  ส22102  ประวัติศาสตร์ 3           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2   ภาคเรียนที่ 1          เวลาเรียน  20  ชั่วโมง  จำนวน 0.5  หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 ศึกษาวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ อย่าง
ง่าย ๆ  เช่น  การศึกษาภูมิหลังของผู้ทำหรือผู้เกี่ยวข้อง สาเหตุช่วงระยะเวลารูปลักษณ์ของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ ยกตัวอย่างการประเมินความน่าเชื่อถือ ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย ที่อยู่
ในท้องถิ่นของตนเองหรือหลักฐานสมัยอยุธยา (เชื่อมโยงกับมาตรฐานสาระ 4.3) ยกตัวอย่างการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ในสมัยอยุธยาและธนบุรี (เชื่อมโยงกับมาตรฐานสาระ 4.3) และ
ข้อความบางตอนในพระราชพงศาวดารอยุธยา จดหมายชาวต่างชาติ 
 วิเคราะห์ที่ตั้งและสถานภาพทางภูมิศาสตร์ ของภูมิภาคต่างในทวีปเอเชีย (ยกเว้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้) ที่มีผลต่อการพัฒนา พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ของภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)   
  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการระบุที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมตะวันออก 
และแหล่งมรดกโลกในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อภูมิภาค
เอเชียในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจความเป็นมาของประวัติศาสตร์ มีความรักความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ      
     2. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
    3. เห็นความสำคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ      
     4. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย 
     5. ระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย  
 รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
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วิชา ส22103  สังคมศึกษา 4            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2   ภาคเรียนที่ 2                เวลาเรียน  60 ชั่วโมง   จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 ความรู้ความสำคัญการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาที ่ เป ็นรากฐานว ัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดกของชาติ ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน และการจัดระเบียบสังคม  เนื ้อหาสาระโดยสังเขปของ
พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด  ความสำคัญของการปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ มีมารยาทตามความเป็นศาสนิกชนที่ดี คุณค่าของศาสนพิธี วันสำคัญทาง
ศาสนา และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องรู้ธรรมคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนนับถือด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ตามท่ีกำหนด ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการ
ออม  การผลิตสินค้าและบริการ แนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ แนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค การ
แข่งขันทางการค้าในประเทศ และต่างประเทศที่ส่งผลต่อคุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิตและราคา
สินค้ารวม 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม  สามารถสื่อสารที่และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ในการสืบค้นข้อมูล  
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมและการลงทุน  การผลิต
สินค้า และบริการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่อย่างพอเพียง มีมินัยในการใช้จ่าย มุ่งมั่นในการ
ทำงานมีความสามารถในการแก้ปัญหา   และการใช้ทักษะชีวิตอยู่ในสังคมไทยและในโลกอย่างมี
ความสุข  
 
ตัวช้ีวัด  
   ส1.1ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 ม.2/8 ม.2/๙ ม.2/10 ม.2/11  
   ส 1.2  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5    
   ส 3.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4    
   ส 3.2  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4     
 รวม  24  ตัวชี้วัด 
  

คำอธิบายรายวิชา 
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วิชา  ส22104  ประวัติศาสตร์ 4          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2    ภาคเรียนที่ 2         เวลาเรียน  20  ชั่วโมง    จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 

ศึกษาวิเคราะห์การสถาปนาอยุธยาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองอยุธยา และพัฒนาการ
ของอาณาจักรอยุธยาในด้านการเมือง การปกครอง สังคมเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที ่ 1  การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 การกู ้เอกราช และการสถาปนา
อาณาจักรธนบุรี   

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สืบค้นข้อมูลอภิปรายนำเสนอ เพ่ือความเข้าใจในความสำคัญ
ของการศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา สมัยธนบุรี เช่น การควบคุมกำลังคน และ
ศิลปวัฒนธรรม วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยผลงานของบุคคลสำคัญของไทยที่มีส่วนสร้างสรรค์ชาติ
ไทย เช่น สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2,พระสุริโยทัย, พระนเรศวรมหาราช ,พระนารายณ์มหาราช ,สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช,พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ,สมเด็จพระบวรราชเจ้า
มหาสุรสิงหนาถ(บุญมาก)สามารถเลือกสรรการใช้ภูมิปัญญา ผลงานของบุคคลสำคัญ  เป็นแนวทาง
หรือแบบอย่างในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจ การดำรง
ความเป็นไทยเพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและความสำคัญของวีรกรรม
ของบรรพบุรุษไทยรวมทั้งผลงานสำคัญของบุคคลที่มีส่วนสร้างสรรค์ชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองจนถึง
ปัจจุบัน 
 
ตัวช้ีวัด  
 ส 4.3  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3     
 รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
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วิชา ส23101  สังคมศึกษา 5            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3   ภาคเรียนที่ 1        เวลาเรียน  60  ชั่วโมง    จำนวน 1.5  หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ โดยเลือกใช้แผนที่
เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์การเกิดภัยพิบัติ ทำเลที่ตั้ง 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  กายภาพและสังคมที่มีผลต่อทำเล ที่ตั้ ง ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ และศึกษาปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้น รวมถึงการจัดการภัยพิบัติ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน และความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ศึกษาวิเคราะห์ความแตกต่างของการกระทำความผิด ของคดีอาญาและ
คดีแพ่ง การมีส่วนร่วมคุ้มครองผู้อ่ืนตามหลักสิทธิมนุษยชน ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเลือกรับวัฒนธรรมสากลทีเหมาะสม ปัจจยัที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งใน
ประเทศ สาเหตุปัญหาทางสังคม และแนวคิดในกาลดความขัดแย้ง ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาและวิเคราะห์ระบอบการปกครองแบบต่าง ๆ ที่ใช้ปัจจุบัน 
เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่น  มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจ
อธิปไตย และการจัดรูปแบบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 โดยใช้กระบวนการการตั้งคำถามเชิงภูมิศาสตร์ การรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลการสรุปเพื่อตอบคำถามในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดความสามารถในการคิด ทักษะ
การคิดแบบเชิงภูมิสัมพันธ์ความสามารถการสื่อสาร การสังเกต การคิดแบบองค์รวม ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การใช้สถิติพื้นฐาน การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์ ความสามารถการใช้ทักษะชีวิต การใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์  ความเข้าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์ ความสามารถในการแก้ปัญหา ใช้กระบวนการโดยคิดแบบมีวิจารณญาณ 
กระบวนการกลุ ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบสวนสอบสวน 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการสร้างเจตคติ กระบวนการสรางค่านิยม กระบวนการสร้างความ
ตระหนัก 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต และให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
ตัวชีวั้ด 

ส5.1  ม.3/1, ม.3/2 
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ส5.2  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
ส2.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
ส2.2  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 

 รวม 16 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ส23102  ประวัติศาสตร์ 5          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนที่ 1         เวลาเรียน  20  ชั่วโมง    จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 

ศึกษาและใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ในการศึกษาวิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผล และศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว และท้องถิ่นของ
ตนตามความสนใจ โดยจัดทำโครงงานทางประวัติศาสตร์ โดยใช้ทักษะการสังเกต การสืบค้น การ
สำรวจ การวิพากษ์ข้อมูล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสร้างความรู้ใหม่ การให้เหตุผล ทั้งนี้เพ่ือ
ฝึกฝนทักษะการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์สืบค้นเรื่องราวต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

การศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ 
เกี ่ยวกับการสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีไทย ปัจจัยที ่ส่งผลต่อความมั ่นคงและความ
เจริญรุ่งเรือง บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี ในการสร้างสรรค์ความเจริญและความ
มั่นคงของชาติ พัฒนาการทางด้านการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยและผลเหตุการณ์สำคัญที ่มีต่อการพัฒนาชาติ ไทย เช่น 
สนธิสัญญาเบาว์ริงในรัชกาลที่ 4 การปฎิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 
1 และครั้งที่ 2 ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของไทยในสังคมโลกตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึง
ปัจจุบัน รวมทั ้งว ีรกรรมของบรรพบุรุษไทยและวิเคราะห์ภูมิป ัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาและสร้างสรรค์ชาติไทย  

วิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อการพัฒนาของชาติ
ไทย โดยใช้ทักษะการรวบรวมข้อมูล การสืบค้น การเชื่อมโยง การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
อธิบาย การสรุปความ ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย เกิดความรักและความความ
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ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย ตระหนักและเห็นความสำคัญในบรรพบุรุษไทยที่ได้ปกป้อง
และสร้างสรรค์ความเจริญให้ประเทศชาติจนถึงทุกวันนี้ 
 
ตัวช้ีวัด 

ส. 4.1 ม. 3/1 ม. 3/2 
 ส. 4.2 ม. 3/1 ม. 3/2  
 รวม  4  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ส23103  สังคมศึกษา 6            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3   ภาคเรียนที่ 2         เวลาเรียน  60  ชั่วโมง    จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ โดยเลือกใช้แผนที่
เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์การเกิดภัยพิบัติ ทำเลที่ตั้ง 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  กายภาพและสังคมที่มีผลต่อทำเล ที่ตั้ง ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ และศึกษาปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้น รวมถึงการจัดการภัยพิบัติ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน และความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ศึกษาวิเคราะห์ความแตกต่างของการกระทำความผิด ของคดีอาญาและ
คดีแพ่ง การมีส่วนร่วมคุ้มครองผู้อ่ืนตามหลักสิทธิมนุษยชน ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเลือกรับวัฒนธรรมสากลทีเหมาะสม ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งใน
ประเทศ สาเหตุปัญหาทางสังคม และแนวคิดในการดความขัดแย้ง ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาและวิ เคราะห์ระบอบการปกครองแบบต่าง ๆ ที่ใช้ปัจจุบัน 
เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่น  มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจ
อธิปไตย และการจัดรูปแบบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
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 โดยใช้กระบวนการการตั้งคำถามเชิงภูมิศาสตร์ การรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลการสรุปเพื่อตอบคำถามในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดความสามารถในการคิด ทักษะ
การคิดแบบเชิงภูมิสัมพันธ์ความสามารถการสื่อสาร การสังเกต การคิดแบบองค์รวม ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การใช้สถิติพื้นฐาน การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์ ความสามารถการใช้ทักษะชีวิต การใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ ความเข้ าใจระบบ
ธรรมชาติและมนุษย์ ความสามารถในการแก้ปัญหา ใช้กระบวนการโดยคิดแบบมีวิจารณญาณ 
กระบวนการกลุ ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบสวนสอบสวน 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการสร้างเจตคติ กระบวนการสร้างค่านิยม กระบวนการสร้างความ
ตระหนัก 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต และให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
ตัวช้ีวัด 

ส 5.1  ม.3/1, ม.3/2 
ส 5.2  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
ส 2.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
ส 2.2  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 

 รวม 16 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ส23104  ประวัติศาสตร์ 6          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนที่ 2         เวลาเรียน  20  ชั่วโมง    จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 

อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆในโลก และวิเคราะห์
ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาคต่างๆของโลก 

ศึกษา วิเคราะห์ เรื ่องราวภูมิภาคต่างๆของโลกมีประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่
แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาการด้านต่างๆ ทั้งด้านการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมในแต่ละแห่ง การเรียนรู้ภูมิหลังและพัฒนาการด้าน
ต่างๆในแต่ละภูมิภาคของโลก จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในความสืบเนื่องของอารยธรรมจากอดีต
ถึงปัจจุบันได้กระจ่างชัดมากข้ึน 

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 โลกเกิดสงครามครั้งยิ่งใหญ่ถึงสองครั้ง คือ สงครามโลกครั้งที่ 1 
และสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้มนุษย์ต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมหาศาล ความพินาศ
หายนะจากสงคราม ทำให้มนุษย์ได้บทเรียนจากความขัดแย้งต่างๆ และพยายามแสวงหาสันติภาพโดย
มีความร่วมมือและประสานประโยชน์กัน เพ่ือให้โลกเกิดความม่ันคงและความสงบสุข 

 
ตัวช้ีวัด 
 ส  4.3 ม. 3/1 ม. 3/2 ม. 3/3 ม. 3/4 
 รวม  4   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ส31101  สังคมศึกษา 1            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนที่ 1           เวลาเรียน  40  ชั่วโมง   จำนวน 1  หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 

ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาทางสังคม การปฏิบัติตนและสนับสนุน
ให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก วัฒนธรรมไทยที่สำคัญ การ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเลือกรับวัฒนธรรมสากล สถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทยและแนวทางการพัฒนา  

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย 
มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  
 
ตัวช้ีวัด  

ส.2.1  ม.4/6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5  
ส 2.2  ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3 

  รวม  8 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 229หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ส31102 ศาสนาและวัฒนธรรม 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4   ภาคเรียนที่ 1           เวลาเรียน  20  ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 ศึกษา ว ิเคราะห์ ล ักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเชื ่อทางศาสนาสมัยก่อน
พระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและมีข้อปฏิบัติที ่ยึดสายกลาง การ
พัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่าง
สูงสุดในการตรัสรู้   การก่อตั้ง วิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พุทธประวัติด้านการ
บริหารและการธำรงรักษาศาสนา ข้อคิดและแบบอย่างการดำเนินชีวิตจากประวัติพุทธสาวก พุทธ
สาวิกา (พระอัสสชิ พระกีสาโคตรมีเถรี พระนางมัลลิกา หมอชีวกโกมารภัจจ์) พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 
(พระนาคเสน-พระยามิลินท์ สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สุชีพ ปุญญานุ
ภาพ) ชาดก (เวสสันดรชาดก)  วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พระ
รัตนตรัย หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 ประกอบด้วย ทุกข์ (ขันธ์ 5) สมุทัย (หลักกรรม ในเรื่อง นิยาม 
5 และวิตก 3)  นิโรธ (ภาวนา 4) มรรค (พระสัทธรรม 3 ปัญญาวุฒิธรรม 4 พละ 5 อุบาสกธรรม 5) 
มงคล (สงเคราะห์บุตร สงเคราะห์ภรรยาหรือสามี สันโดษ) พุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง จิตที่ฝึกดีแล้ว
นำสุขมาให้ บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นๆ ลงๆ คนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่
เป็น 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  นำไปแก้ปัญหาของ
ตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสันติสุข 
 
ตัวช้ีวัด 

 ส 1.1 ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5  ม.4-6/11  ม.4-6/13 
 รวม   8  ช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

 
วิชา  ส31103  ประวัติศาสตร์ 1           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4    ภาคเรียนที่ 2           เวลาเรียน  40  ชั่วโมง   จำนวน  1 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 

ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที ่แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์ ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ความ
เป็นมาของชาติไทยสมัยก่อนอาณาจักรสุโขทัยจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ความสำคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย
ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยในด้าน
ต่างๆ อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย ผลงานของบุคคลสำคัญทั้งชาว
ไทยและต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย ปัจจัยและบุคคลที่
ส่งเสริมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมที่มี
ผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย การกำหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมอนุรักษภ์มูิ
ปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการ
กลุ่ม 
  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย            
เกิดความรักความภาคภูมิใจและธำรงความเป็นไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
ตัวช้ีวัด      
 ส  4.1  ม. 4-6/1  ม. 4-6/2                     
 ส  4.3  ม. 4-6/1  ม. 4-6/4       
 รวม   4  ตัวชี้วัด 
 
 
 



 231หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
คำอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ส31104 ศาสนาและวัฒนธรรม 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4   ภาคเรียนที่ 2        เวลาเรียน  20  ชั่วโมง   จำนวน  0.5  หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 ศึกษาหน้าที่ชาวพุทธเข้าใจกิจของสงฆ์ คุณสมบัติของทายกและปฏิคาหก การรักษาศีล 8 ทิศ
ทั ้ง 6 การเข้าร่วมกิจกรรมชาวพุทธ การเข้าค่ายธรรมะ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ มารยาท               
ชาวพุทธการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ การปฏิสันถารต่อพระสงฆ์ในโอกาสต่างๆ การสวดมนต์แปล แผ่
เมตตา และการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน4  การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ  (คิดแบบรู ้เท่าทันธรรมดา คิดแบบเป็นอยู่ ในขณะปัจจุบ ัน)  ว ันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา วันธรรมสวนะ การปฏิบัติตนในวันสำคัญ ศาสนพิธี ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดำริ หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับ มัชฌิมาปฏิปทา การสัมมนาและเสนอ
แนวทางในการศึกษาท่ีสมบูรณ์ วิธีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มรรคมีองค์ 8  
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 

 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  นำไปแก้ปัญหาของ
ตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสันติสุข 
 
ตัวช้ีวัด 
 ส.1.1  ม.4-6 /14  ม.4-6/15  ม.4-6 /16  ม.4-6 /1๙  ม.4-6 /20 
 ส.1.2  ม.4-6 /1  ม.4-6/2  ม.4-6 /3 
 รวม  8  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ส32101  สังคมศึกษา 2              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5    ภาคเรียนที่ 1         เวลาเรียน  40  ชั่วโมง    จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
           ศึกษาใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นคว้า วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ และนำภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพของพื้นที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ลักษณะกายภาพซึ่งทำให้เกิดปัญหา
หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษยใ์น
การสร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิตของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆของโลก ความสำคัญ
ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ สถานการณ์ สาเหตุ และผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
ระบุมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหากฎหมายและนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม บทบาทขององค์การที่เกี่ยวข้อง การประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ  วิเคราะห์แนวทางและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 โดยใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต การคิดวิเคราะห์ การแปลความข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์  การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพื้นที่ การคิดแบบองค์รวม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้สถิติพ้ืนฐาน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้น วิเคราะห์
และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ รวมถึงด้านการสื่อสาร
และรู้เท่าทันสื่อ 
 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีส่วนร่วมใน
การจัดการ พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
ตัวช้ีวัด 

ส 5.1 ม4-6/1  ม4-6/2  ม4-6/3 
ส 5.2 ม4-6/1  ม4-6/2  ม4-6/3  ม4-6/4 

 รวม  7  ตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ส32102 ศาสนาและวัฒนธรรม 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5   ภาคเรียนที่ 1        เวลาเรียน  20  ชั่วโมง   จำนวน  0.5  หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 

ศึกษาประวัติ ความสำคัญ ของพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ที่ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการ
ตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการสอน ด้านการบริหาร การดำรงรักษาศาสนา ข้อปฏิบัติทางสายกลาง แนวคิด
ของศาสดาที่ตน  นับถือ  เชื่อมั่นต่อผลของการทำความดี ความชั่ว สถานการณ์ที่ต้องเผชิญ และ
ตัดสินใจเลือกดำเนินการหรือปฎิบัติตนได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรม จริยธรรม กำหนด
เป้าหมายบทบาทการดำเนินชีวิตเพ่ือการอยู ่ร่วมกันอย่างสันติสุข อยู ่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
ความสำคัญของค่านิยม จริยธรรมเป็นตัวกำหนดความเชื่อและพฤติกรรมที่แตกต่างกันของศาสนิกชน
ของศาสนาต่างๆเพื่อขจัดความขัดแย้งและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีหลักธรรมในการอยู่ร่วมกัน  
สนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็นความสำคัญของการทำดีต่อกัน เสนอแนวทางในการจัดกิจกรรม ความ
ร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม  ศาสดาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น ปฏิบัติตน
เป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวกสมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้าง ทำตนถูกต้องตามศาสนพิธี  และ
พิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนที่ตนนับถือ 
ศึกษาประวัติสังคมชมพูทวีป และคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า ข้อปฏิบัติทางสาย
กลางในทางพระพุทธศาสนา พัฒนาศรัทธา และปัญญาที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนา มีลักษณะ
ประชาธิปไตยในทางพระพุทธศาสนา มีหลักการของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ฝึกฝนและ
พัฒนาตนเอง การพึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพในทางพระพุทธศาสนา เชื่อมั่นต่อผลที่ทำความดี 
ความชั่ว ตัดสินใจเลือกดำเนินการหรือปฏิบัติตนได้อย่างมีเหตุผลถูกหลักธรรม จริยธรรมและกำหนด
เป้าหมายการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขและอยู่ร่วมกันเป็นอย่างสมานฉันท์  นำข้อคิดและแบบอย่าง
การดำเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง นำหลักธรรมในกรอบอริยสัจ 
4หรือหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปแก้ปัญหาของ
ตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุง่มั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุข 
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ตัวช้ีวัด      

ส 1.1 ม.4-6/7  ม.4-6/8  ม.4-6/๙  ม.4-6/10  ม.4-6/11 ม.4-6/12 ม.4-6/14   
         ม.4-6/15 

 รวม  8 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ส32103   สังคมศึกษา 3           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนที่ 2           เวลาเรียน  40  ชั่วโมง    จำนวน 1 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
        รู้ เข้าใจความหมาย ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ ตลาดและประเภทของตลาด ข้อดีข้อเสียของ
ตลาดแต่ละประเภท การกำหนดราคาตาม อุปสงค์ อุปทาน การกำหนดราคาเชิงกลยุทธ์ การกำหนด
อัตราค่าจ้าง กฎหมายแรงงาน บทบาทของรัฐในการควบคุมราคา เพื่อแจกจ่าย และจัดสรรในทาง
เศรษฐกิจ  ตระหนักถึงความสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย วิเคราะห์
ปัญหาเศรษฐกิจชุมชนด้วยการนำความสำเร็จของสหกรณ์บางแห่ง มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
ชุมชน และประเทศชาติ อภิปรายบทบาทของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ เงินฝืด การว่างงาน 
ด้วยนโยบายการเงิน  และการคลัง  วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุค
โลกาภิวัฒน์ที่มีผลต่อสังคมไทย และวิเคราะห์ผลดีผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศในรูปแบบต่าง ๆ  
        โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ศึกษาสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ สื่อ
โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต การสัมภาษณ์ เพ่ือมาเป็นกรณีศึกษา หาความจริง และความน่าจะเป็น 
        เห็นคุณค่า และความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและตระหนัก
ในคุณค่าของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความสุขของครอบครัว 
ตัวช้ีวัด 
 ส 3.1 ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4  
 ส 3.2 ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3 
 รวม  7  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ส32104 ศาสนาและวัฒนธรรม 4   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5   ภาคเรียนที่ 2         เวลาเรียน  20  ชั่วโมง   จำนวน 0.5  หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 

การศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎก การสังคายนาและการเผยแพร่พระไตรปิฎก ความสำคัญและ
คุณค่าของพระไตรปิฎก วิเคราะห์และปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีตามหน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาว
พุทธ ศาสนพิธีเกี่ยวกับพิธีกรรมและงานพิธี พิธีบรรพชาอุปสมบท หลักธรรมคติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
วันสำคัญและเทศกาลสำคัญในพระพุทธศาสนา การสวดมนต์แปล แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (การคิดแบบแยกแยะ
องค์ประกอบ การคิดแบบวิภัชชวาท) พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา ประวัติของ
ศาสดาของศาสนาอ่ืนและหลักคำสอนพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนากับการเมืองและสันติภาพ อันส่งผลถึง
การพัฒนาคน พัฒนาชาติ และโลก โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปแก้ปัญหาของ
ตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุข 
 
ตัวช้ีวัด 
 ส 1.1 ม.4-6/16 ม.4-6/17 ม.4-6/18 ม.4-6/1๙ ม.4-6/20 ม.4-6/21  ม.4-6/22   
 ส 1.2 ม.4-6/4   ม.4-6/5 
 รวม 9 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ส33101  ประวัติศาสตร์ 2           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6   ภาคเรียนที่ 1          เวลาเรียน  40  ชั่วโมง    จำนวน 1  หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณและการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลก
ตะวันตก ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองเข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน ผลกระทบของการ
ขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย สถานการณ์ของโลกใน
คริสต์ศตวรรษที่ 21 โดยใช้ทักษะการสืบค้น การตรวจสอบ การวิพากษ์ การเปรียบเทียบ การให้
เหตุผล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
 เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติที่มีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันอย่าง
ต่อเนื่อง เข้าใจและยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก ทั ้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุ ปัจจัย และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการร่วมมือกันสร้างสันติสุข สามารถ
ปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวช้ีวัด 
 ส 4.2 ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4 
 ส 4.3 ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/5 
 รวม  7  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ส33102  สังคมศึกษา 4              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนที่ 2           เวลาเรียน  40  ชั่วโมง   จำนวน 1  หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่สำคัญในประเทศจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้งเสนอ
แนวทางแก้ไข ความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผลดีผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศใน
รูปแบบต่าง ๆ เสนอแนวทางทางการเมืองการปกครอง ที ่นำไปสู ่ความเข้าใจและการประสาน
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 
ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของตนเอง  และครอบครัว 
 โดยใช้ทักษะการสืบค้น การตรวจสอบ การวิพากษ์ การเปรียบเทียบ การให้เหตุผล การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห ์
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ มีความ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
 ส  2.2  ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4 
 ส  3.1  ม.4-6/2  ม.4-6/3 
 รวม  6   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
วิชา ส21231  หน้าที่พลเมือง 1           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1     ภาคเรียนที่ 1        เวลาเรียน  20  ชั่วโมง   จำนวน  0.5  หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 

มีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมา
คารวะ แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

ปฏิบ ัต ิตนเป ็นแบบอย ่างของความร ักชาต ิ ย ึดม ั ่นในศาสนา และเท ิดท ูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาทในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน
ในเรื่องการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติการปลูกป่าในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และ
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
สร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติเพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมือง
ดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย 
2. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม 
3. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
4. เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
6. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอยู่

ร่วมกันอย่างสันติ และการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
7. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 รวม  7   ผลการเรียนรู้  
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ส21232   หน้าที่พลเมือง 2          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1    ภาคเรียนที่ 2              เวลาเรียน  20  ชั่วโมง    จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม 
การตัดสินใจโดยใช้เหตุผล มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและ
โรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื้อสัตย์สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และ
ยอมรับผลที่เกดิจากการกระทำของตนเอง  

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเรื่องวิถี
ชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ ่งแวดล้อม อยู ่ร่วมกันอย่างสันติและพึ่งพาซึ ่งกันและกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม ด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาวาจาดูหมิ่นผู้อื ่น ช่ วยเหลือซึ่งกันและกัน
แบ่งปัน  

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
สร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติเพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความ
เป็น แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจใน

กิจกรรมต่าง ๆ 
3. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่ 

ร่วมกันอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน     
4. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 รวม  5 ผลการเรียนรู้  
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา IS20201การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 1                  เวลาเรียน   40 ชั่วโมง   จำนวน 1 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 การกำหนดประเด็นปัญหา การตั้งสมมติฐาน การศึกษาค้นคว้า การรวบรวม การบันทึก การ
จัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การสรุปความรู้และข้อค้นพบ การนำเสนอแนวคิดในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  
 การฝึกทักษะ การตั้งประเด็นปัญหา การตั้งสมมติฐาน การศึกษาค้นคว้า การรวบรวม การ
บันทึก   การจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการ
สืบค้น รวบรวมข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหาและกระบวนการกลุ่ม 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเกิดทักษะในการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ 
รวบรวม บันทึก วิเคราะห์ สรุปความรู้ข้อค้นพบ เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ตั้งประเด็นปัญหา โดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่มจากตนเอง ชุมชนท้องถิ่น ประเทศได้ 
2. ตั้งสมมติฐานประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจได้ 
3. ออกแบบ วางแผน โดยใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือกจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายได้ 
5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลได้ 
6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยวิธีการที่เหมาะสมได้ 

 7. สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มได้ 
 8. นำเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบได้ 
 ๙. บอกประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ 
 รวม  9  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา IS20202 การสื่อสารและการนำเสนอ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1    ภาคเรียนที่ 2                    เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จำนวน 1 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 กระบวนการขั้นตอน การวางแผน การใช้ภาษาเพ่ือรายงาน การเขียนรายงานการศึกษา การ
ค้นคว้า และการนำเสนอความรู้ ข้อค้นพบ เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและการออกแบบจัดทำโครงงาน 

การฝึกทักษะการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า โดยเรียบเรียง เชื่อมโยงเนื้อหาสาระ ข้อมูล
อย่างมีความสัมพันธ์ สอดคล้อง สมเหตุสมผล มีเนื้อหาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ถูกต้องและสละสลวย                   
ตามหลักการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และจัดทำเอกสารรายงานได้ถูกต้องตามหลักการหรือ
ข้อกำหนด 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและนำเสนอ
ความรู้ ข้อค้นพบ เห็นความสำคัญและคุณค่าการเขียนรายงานการศึกษาคน้คว้า 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  บอกประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่สาธารณะได้ 
2.  วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่างได้ 
3.  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว 2,500 คำได้ 
4.  นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral Individual 

Presentation) หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation) ได ้
5.  ใช้สื่อ อุปกรณ์ในการนำเสนออย่างเหมาะสมได้ 
6.  เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะได้ 

 รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ส22233  หน้าที่พลเมือง 3           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2     ภาคเรียนที่ 1         เวลาเรียน  20  ชั่วโมง    จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 

มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อ่ืนให้อนุรักษ์มารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การ
แต่งกาย การมีสัมมาคาราวะ แสดงออกและแนะนำผู้อื ่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่ อ
สังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและแนะนำผู้อ่ื นให้มีการ
ปฏิบัติตนที่แสดงออกถุงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์ 
และเผยแผ่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีสติความขยัน อดทน หลักการทรงงาน ในเรื่องภูมิสังคม 
ขาดทุนคือกำไร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ   

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื ่นอย่างสันติ 
จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อ่ืนในการอนุรักษ์มารยาทไทย 
2. แสดงออกและแนะนำผู้อ่ืนให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม 
3. เห็นคุณค่าอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
4. เป็นแบบอย่างและแนะนำผู้อื่นให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน    

พระมหากษัตริย์ 
5. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

 รวม  5 ผลการเรียนรู้  
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ส22234  หน้าที่พลเมือง 4         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 2         เวลาเรียน  20  ชั่วโมง จำนวน 0.5  หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการติดตามข่าวสารบ้านเมือง ความกล้า
หาญทางจริยธรรมการเป็นผู้นำ และการเป็นสมาชิกที่ดี  มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจใน
กิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ 
ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันใน
ภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพึ่งพาอาศัยซึ ่งกันและกันโดยคำนึงถึงความหลากหลายทางสังคม 
วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา  สิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคม 
และการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในการเคารพซึ่งกันและกัน 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
สร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็น แสดงออกถึงความรักชาติยึด
มั ่นในศาสนา และเทิดทูสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื ่นอย่างสันติ 
จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใน       

กิจกรรมต่างๆ และรู้ทันข่าวสาร  
3. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
4. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 รวม   5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา  ส22235  หน้าที่พลเมือง 5          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3      ภาคเรียนที่ 1     เวลาเรียน  20  ชั่วโมง    จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 

ศึกษาวิเคราะห์การมีส่วนร่วม แนะนำผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการ
แสดงความเคารพ การสนทนาการแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะนำผู้อื่นและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และ
ประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิด
จากการกระทำของตนเอง 
 เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ท่ามกลาง
ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา 
สิ่งแวดล้อมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและ
กัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื ่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนว
ทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้งในเรื่องทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทนใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำ
ของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
สร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดหมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็น
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมื องการ
ปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีส่วนร่วม แนะนำผู้อ่ืนให้อนุรักษ ์และยกย่องผู้มีมารยาทไทย 
2. แสดงออก แนะนำผู้อื่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเก่ียวกับความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และ

เสียสละ   
3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ

ภูมิปัญญาไทย 
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4. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 รวม  5 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา   ส23236  หน้าที่พลเมือง 6        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    ภาคเรียนที่ 2      เวลาเรียน  20  ชั่วโมง  จำนวน 0.5  หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 

ศึกษาวิเคราะห์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมรา
โววาท ในเรื่องการเสียสละ ความซื่อสัตย์ หลักการทรงงานในเรื ่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
แก้ปัญหาที่จุดเล็ก ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน 
ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพ
อย่างรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้ง มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อ
กิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทำหน้าที ่ของบุคคลเพื ่อใช้
ประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
สร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดหมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็น
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ 
1. เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน 

ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     
2. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ    

พอเพียง 
3. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
4. มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตรวจสอบขอมูล ตรวจสอบการทําหนาที่ของ

บุคคลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ     
5. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง 
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา  ส31201  อาเซียนศึกษา 1         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4   ภาคเรียนที่ 1              เวลาเรียน  20  ชั่วโมง   จำนวน 0.5  หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา กำเนิดสมาคมอาสา พัฒนาการของอาเซียนตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน การก่อตั้ง เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียน ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม
ประเทศสมาชิกลักษณะของธงชาติ สัญลักษณ์ของประเทศ สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา 
ระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในอาเซียนได้ 
 โดยใช้กระบวนการศึกษา การคิด การวิเคราะห์ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการสำรวจ การสืบค้น กระบวนการนำเสนอข้อมูล กระบวนการสร้างความตระหนัก 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการลงมือปฏิบัติและการใช้เทคโนโลยี เพื่อการสื่อสารทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่21 
 เพื่อให้ผู ้เรียนมีทักษะในการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื ่น มีทักษะในการเป็นผู้นำ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มองเห็นปัญหาสังคม ตระหนักถึงปัญหาสั งคม และสามารถ
ช่วยแก้ไขปัญหาสังคมได้ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี ่ยนความรู ้ มี
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ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีวิธีคิดอย่างถูกต้อง มีความตระหนักในความเป็น
อาเซียน มีความภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็นอาเซียน มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อประชาคม
อาเซียนในฐานะพลเมืองของประชาคมอาเซียน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความเป็นมา เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียนได้ 
2. อธิบายข้อมูลพ้ืนฐานของประเทศสมาชิก เช่น ธงชาติและประจำแผ่นดิน สภาพทาง

ภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจได้     
3. อธิบายเกี่ยวกับของข้อมูลด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ 

 รวม  3  ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ส31202  อาเซียนศึกษา 2           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4   ภาคเรียนที่ 2           เวลาเรียน  20  ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในเรื่องการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน 3 
เสาหลักประชาคมอาเซียน ระบบเศรษฐกิจในประเทศสมาชิกอาเซียน เศรษฐกิจและสิ่งที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน  การรวมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน  บทบาทของ
กลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน บทบาทของกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนต่อประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน  
ความสัมพันธ์ภายนอกอาเซียน เช่น อาเซียนบวกสาม ความร่วมมือในเวทีการประชุมสุดยอดเอเชีย
ตะวันออก อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา อาเซียนกับสหภาพยุโรป อาเซียนกับสหประชาชาติบทบาท
ของอาเซียนในสังคมโลกในด้านต่างๆ เช่น บทบาททางการเมืองของอาเซียนในสังคมโลก บทบาททาง
เศรษฐกิจของอาเซียนในสังคมโลก ปัญหาของอาเซียนและแนวทางแก้ไขปัญหา 
 โดยใช้กระบวนการคิด การวิเคราะห์การสังเคราะห์ การสร้างองค์ความรู ้ ความเข้าใจ 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสำรวจ การสืบค้น กระบวนการนำเสนอข้อมูล กระบวนการสร้างความ
ตระหนัก กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการลงมือปฏิบัติ  และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร  
ทักษะการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 



 248 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 เพื่อให้ผู ้เรียนมีทักษะในการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื ่น มีทักษะในการเป็นผู้นำ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์  มองเห็นปัญหาสังคม ตระหนักถึงปัญหาสังคม  และสามารถ
ช่วยแก้ไขปัญหาสังคมได้ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี ่ยนความรู ้ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีวิธีคิดอย่างถูกต้อง มีความตระหนักในความเป็น
อาเซียน มีความภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็นอาเซียน มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อประชาคม
อาเซียนในฐานะพลเมืองของประชาคมอาเซียน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในเรื่องการจัดตั้งประชาคมอาเซียนได้  
2. อธิบายเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 3 เสาหลักประชาคมอาเซียนได้ 
3. วิเคราะห์เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ 
4. วิเคราะห์อาเซียนในด้านเศรษฐกิจ และสิ่งที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ

ของประชาคมอาเซียนได้      
5. อธิบายการรวมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน และความสัมพันธ์ภายนอกอาเซียน 
6. วิเคราะห์บทบาทของอาเซียนในสังคมโลกในด้านต่างๆ ได้ 
7. วิเคราะห์ปัญหาของอาเซียนและแนวทางแก้ไขปัญหาได้ 

 รวม   7  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา  ส30231  หน้าที่พลเมือง 1             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 1  เวลาเรียน  20  ชั่วโมง   จำนวน 0.5  หน่วยกิต 



 249หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

...................................................................................................................................................... 
มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ ในเรื่องการแสดง

ความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และ
เผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
ในเรื่องความอดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม และสนับสนุนให้ผู ้อื ่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึ ดมั ่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมี
ระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากข้างใน ไม่ติดตำรา บริการรวมที่จุด
เดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย ในตนเอง 
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิด
จากการกระทำของตนเอง  
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
  เพื่อให้ผู ้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึง
ความรักชาติ ยึดมั ่น ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มี
วิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง  
 
ผลการเรียนรู้  

1. มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ  
2. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย     
3. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรัก

ชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     
4. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
5. ยอมรับในอัตลักษณ์และความเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม   
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 รวม   6  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ส30232  หน้าที่พลเมือง 2             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4       ภาคเรียนที่ 2            เวลาเรียน  20  ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ ในเรื่องการแสดง
ความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และ
เผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
ในเรื่องความอดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม และสนับสนุนให้ผู ้อื ่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั ่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท ในเรื่อง การมี
ระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากข้างใน ไม่ติดตำรา บริการรวมที่จุด
เดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย ในตนเอง 
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติ หน้าที่ ยอมรับผลที่เกิด
จากการกระทำของตนเอง  
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่น ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง 
และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมี
วินัยในตนเอง  
 
 
ผลการเรียนรู้  

1. มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ  
2. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย     
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3. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์     

4. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     

5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 รวม  5  ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา   ส30233  หน้าที่พลเมือง 3            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1            เวลาเรียน  20  ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 

แสดงออกแนะนำผู้อื่น และยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อสังคมโลก และเห็นคุณค่า
อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ เผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณีศิลปวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญา ด้วยความ
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียรอดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทำของตนเอง เพื ่อให้ร ักษาคุณลักษณะของความเป็นไทย และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็น
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในเรื่อง การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง การรู้เท่าทันสื่อ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง  ตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยความความซื่อสัตย์
สุจริต ขยันหมั่นเพียรอดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
เพ่ือส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการทางสิงคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนกลุ่ม การะบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ และการะบวนการสืบค้น
ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนรวมทางการเมืองการปกครอง อยู่รวมกับผู้ อื ่นอย่างสันติ 
สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ 
  1. แสดงออก แนะนำผู้อื่น และยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละ 

2. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
  3. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์ใช้และเผยแพร่ประบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        
  4. เป็นแบบอย่าง และส่งเสริม สนับสนุนผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
  5. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 
  6. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหา
ความขัดแย้ง 
  7. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติ 
หน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 
 รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
วิชา   ส30234  หน้าที่พลเมือง 4            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5    ภาคเรียนที่ 2               เวลาเรียน  20  ชั่วโมง    จำนวน 0.5  หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 

แสดงออกแนะนำผู ้อื ่น และยกย่องบุคคลที่มีความเสียสละต่อสังคมโลกและเห็นคุณค่า
อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ เผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณีศิลปวัฒนธรรมด้านประเพณีด้วยความ
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ ตั ้งใจปฏิบัติหน้าที่ยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทำของตนเองเพื ่อให ้ร ักษาคุณลักษณะของความเป็นไทยและสืบทอดศิลปว ัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเป็นแบบอย่างประยุกต์ใช้และเผยแพร่พระบรมราโชวาท 
เรื่อง ความมีวินัยและความสามัคคี และหลักการทรงงาน เรื่อง ใช้อธรรมปราบอธรรม และ หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียรอดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง  สร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหาความ
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ขัดแย้ง ด้วยความความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียรอดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผล
ที่เกิดจากการกระทำของตนเองเพ่ือความปรองดอง สมานฉันท์ในสังคม  

โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณกระบวนการทางสังคม การะบวนการปฏิ บัติ
กระบวนกลุ่มการะบวนการแก้ปัญหากระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้และการะบวนการสืบค้น
ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนรวมทางการเมืองการปกครอง อยู่รวมกับผู้อื ่นอย่างสันติ 
สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อ่ืน ให้อนุรักษ์ และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ 
2. แสดงออก แนะนำผู้อื่น และยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละ 

  3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย     
  4. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์ใช้และเผยแพร่ประบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  5. เป็นแบบอย่าง และส่งเสริม สนับสนุนผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
  6. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 
  7. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหา
ความขัดแย้ง 

8. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง     
 รวม  8  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
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วิชา ส30221 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4   ภาคเรียนที่ 1                เวลาเรียน  40  ชั่วโมง   จำนวน 1  หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 

ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญ ลักษณะของกฎหมาย ประเภทและศักดิ ์ของกฎหมาย 
กระบวนการตรากฎหมาย รัฐธรรมนูญ ในเรื่องของสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของปวงชนชาวไทย การ
ใช้อำนาจอธิปไตย  องค์กรอิสระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับบุคคล 
นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด ทรัพย์ ครอบครัว มรดก กฎหมายอาญาเกี่ยวกับลักษณะของกฎหมาย
อาญา กฎหมายอื่นที่ควรรู้ประกอบด้วย กฎหมายปกครอง กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน 
กฎหมายการรับราชการ  กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก 

โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทาง
สังคม และกระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ไขปัญหา 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถนำไประยุกต์ปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  มีคุณธรรม
จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัย
ใฝ่เรียนรู้  มีจิตสาธารณะ  และสามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมได้ทุกระดับ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายและวิเคราะห์ความสำคัญ ลักษณะของกฎหมาย ประเภทและศักดิ์ของกฎหมาย 
กระบวนการตรากฎหมายที่สำคัญของประเทศ     

2. วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม สัญญา 
หนี้ ละเมิดทรัพย์ ครอบครัว มรดก 

3. วิเคราะห์การกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา เกี่ยวกับชีวิต  ร่างกาย  ทรัพย์ 
4. วิเคราะห์การปฏิบัติตนของประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย     
5. วิเคราะห์ความสำคัญของการปฏิบัติตนตามกฎหมายปกครอง กฎหมายภาษีอากร 

กฎหมายแรงงาน กฎหมาย การรับราชการ  กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมาย เกี่ยวกับ
เด็ก 

6. อธิบายกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและอาญา  ปัญหาการใช้กฎหมาย และแนวทางใน
การป้องกันแก้ไข 
 รวม  6  ผลการเรียนรู้ 

คำอธิบายรายวิชา 
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วิชา ส30241 การเงิน การธนาคาร และการคลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4     ภาคเรียนที่ 2                 เวลาเรียน  40  ชั่วโมง    จำนวน  1 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินในเรื่องความหมายความสำคัญหน้าที่  สถาบันการเงิน 
บทบาทและหน้าที่ของธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์  และนโยบายการเงิน รายรับรายจ่ายของ
รัฐบาล  และนโยบายการคลัง สัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเงินและการคลัง  ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาด้านการเงินและการคลังของประเทศ 

โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทาง
สังคม และกระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ไขปัญหา 

เพ่ือให้มีความเข้าใจระบบการเงิน  การธนาคาร  และการคลัง  เป็นแนวทางในการนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจการใช้วัตถุต่าง ๆ เป็นเงินเพ่ือการแลกเปลี่ยนสิ่งของ 
  2. มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสถาบันการเงิน 
  3. มีความรู้ความเข้าใจระบบธนาคารพาณิชย์ 
  4. มีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาและอำนาจหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยใน
ฐานะธนาคารกลางของประเทศ     
  5. มีความรู้ความเข้าใจระบบการคลังของรัฐบาลและระบบงบประมาณแผ่นดิน 
  6. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องรายได้ รายรับ รายจ่าย ของรัฐบาล 
  7. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง 
  8. มีความรู้ความเข้าใจบทบาทสถาบันการเงินที่มีต่อชีวิตประจำวัน 
 รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
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วิชา ส30201  พระพุทธรูป พระพุทธศิลป์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5 ภาคเรียนที่ 1              เวลาเรียน  40  ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 ศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธรูปในเรื่อง ความหมายและศิลปะการสร้างพระพุทธรูป ประวัติความ
เป็นมา แนวคิดในการสร้างพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ตามพุทธประวัติ  พุทธศิลป์ ของสกุลช่างสมัยต่าง 
ๆ  ตามคติการสร้างพระพุทธรูป วิธีการและวัสดุในการสร้างพระพุทธรูปที่สำคัญ ของไทยและของ
ชาติอื่น ซึ่งแสดงออกถึงความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยและสังคมโลก ตลอดถึงการ
อนุรักษ์วัตถุโบราณ และ โบราณสถาน โดยประยุกต์ใช้ศัพท์ทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญเพื่อนำไปใช้
ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการเรียนรู้วิธีการแสดงความเคารพต่อศาสนสถานที่สำคัญ  
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู ้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู ้  กระบวนการคิด 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และกระบวนการแก้ปัญหากระบวนการเรยีนรู้
จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติจริง กระบวนการเรียนรู้ด้วยตน เอง กระบวนการพัฒนา
คุณลักษณะนิสัย 

  
ผลการเรียนรู้  

1.  นักเรียนได้ศึกษาข้อมูล  คติการสร้างพระพุทธรูป 
2.  นักเรียนได้เข้าใจวิธีการและวัสดุการสร้างพระพุทธรูป 
 3.  นักเรียนอธิบายความสำคัญของพระพุทธรูปและทราบประวัติพระพุทธรูปที่สำคัญ 
 4.  นักเรียนได้ศึกษาปางต่าง ๆ  และความหมายของพระพุทธรูป 
 5.  นักเรียนเข้าใจศิลปะการสร้างพระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ  ของไทยและศิลปะของชาติอ่ืน 
 6.  นักเรียนเห็นความสำคัญของค่านิยม  ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อสังคมไทย
และสังคมโลก 
 7.  นักเรียนรู้คุณค่าของการอนุรักษ์วัตถุโบราณและโบราณสถานและสิ่งแวดล้อม 
 8.  นักเรียนสามารถนำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาที่ควรทราบไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 ๙.  นักเรียนสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการแสดงความเคารพต่อพระ
รัตนตรัยต่อปูชนียสถานปูชนียวัตถ ุ

 รวม  9  ผลการเรียนรู้ 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
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วิชา ส30283   ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5-6     ภาคเรียนที่  1-2 เวลาเรียน  40 ชั่วโมง     จำนวน 1 หน่วยกิต  
...................................................................................................................................................... 
 ศึกษา  วิเคราะห์  ความสำคัญและองค์ประกอบของการท่องเที่ยว ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มี
ผลต่อการท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยว โครงสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย  ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
มัคคุเทศก์  การวางแผนการจัดนำเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  การ
ท่องเที ่ยวร่วมสมัย ปัญหาและผลกระทบจากการท่องเที ่ยว แนวทางการแก้ไขและการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้น  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการมีส่วนร่วม  
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์  และกระบวนการแก้ปัญหา   
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  การท่องเที่ยวร่วมสมัย  บทบาทสำคัญของมัคคุเทศก์กับการท่องเที่ยว  นำ
หลักคุณธรรม  จริยธรรม  ไปเป็นแนวทางการปฏิบัติตนในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  เชิงวัฒนธรรม  และแหล่งท่องเที่ยวร่วมสมัย  การจัดการการท่องเที่ยวอยา่ง
ยั่งยืน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  อธิบายความสำคัญ  องค์ประกอบ  และปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวได้ 
 2.  อธิบายรูปแบบและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ 
 3.  วิเคราะห์ความสำคัญ  บทบาทหน้าที่ และธุรกิจที่เก่ียวกับมัคคุเทศก์ได้ 
 4.  นำความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ไปวางแผนการจัดนำเที่ยวในชุมชนได้ 
 5.  อธิบายลักษณะสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติได้ 
 6.  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศได้ 
 7.  เสนอแนวทางการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และจัดการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติได้ 
 8.  วิเคราะห์ความสำคัญและหลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ 
 9.  วางแผนจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเสนอแนวทางการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว  
ทางวัฒนธรรมได้ 
 10. บอกความสำคัญของการท่องเที่ยวร่วมสมัยได้ 
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 11. อธิบายลักษณะการท่องเที่ยวร่วมสมัย และเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับ
ท้องถิ่นของตนเองได้ 
 12. วิเคราะห์ความสำคัญและหลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ 
 13.  มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 รวม 13 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา   ส30261  ท้องถิ่นของเรา           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6    ภาคเรียนที่ 2         เวลาเรียน  40  ชั่วโมง    จำนวน  1  หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
ศึกษาประวัติ การตั้งถิ่นฐาน เหตุการณ์สำคัญๆ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่มีผลทางกายภาพของ
ชุมชนที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในกรุงเทพมหานคร ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับ
สิ่งแวดล้อม ศิลปหัตถกรรมและงานช่าง ภาษาและวรรณกรรม การละเล่นพื้นบ้าน ความเชื่อ พิธีกรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีในกรุงเทพมหานคร ศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีด้านการทำมา
หากิน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาเอกลักษณ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่
สำคัญในกรุงเทพมหานคร ศึกษาบุคคลสำคัญทางด้านศาสนา ประวัติศาสตร์ ศิลปินแห่งชาติและผู้ที่
สร้างชื่อเสียงให้กับกรุงเทพมหานคร ศึกษาพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น  

โดยใช้กระบวนการเรียนรู ้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู ้ กระบวนการคิด 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติจริง กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และกระบวนการพัฒนา
คุณลักษณะนิสัย 

เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเองและท้องถิ่น มีวินัย ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
ความรู้ความภาคภูมิใจ และดำเนินชีวิตตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นตนเอง มี
จิตสำนึกรักแผ่นดินถิ่นเกิด เป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนและของชาติ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปะ 
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ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ ที่มุ่งทำประโยชน์ สร้างสิ่งที่ดีให้กับชุมชน และอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
ผลการเรียนรู้  

1. นักเรียนสืบค้นประวัติความเป็นมาของกรุงเทพมหานครโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย 
2. นักเรียนอธิบายสภาพแวดล้อมของชุมชนที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนใน

กรุงเทพมหานคร     
3. นักเรียนอธิบายเหตุการณ์ที่สำคัญๆ ของท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนใน

กรุงเทพมหานคร     
4. นักเรียนอธิบายภูมิปัญญาของคนกรุงเทพมหานครที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน 
5. นักเรียนประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการตั้งถิ่นฐานกิจกรรมต่างๆ

ในท้องถิ่น 
6. นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7. นักเรียนอธิบายถึงขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
8. นักเรียนสรุปลักษณะที่สำคัญของขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน 
9. นักเรียนรู้คุณค่าสถานที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร 
10. นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง 

 รวม  10  ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพละศึกษา 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
 

 
พันธกิจ 

  1. ส่งเสริมผู้เรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 
  3. บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ และอุปสรรคให้มีมาตรฐาน 
  4. พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

รายวิชาที่เปิดสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
รายวิชาพื้นฐาน   มัธยมศึกษาตอนต้น 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 6 

 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน

หน่วยกิต 
ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

ม.1 

1 พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 1 

1 พ21105 พลศึกษา 1  0.5 1 

2 พ21102 สุขศึกษา 2 0.5 1 
2 พ21106 พลศึกษา 2  0.5 1 

ม.2 

1 พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 1 
1 พ22105 พลศึกษา 3  0.5 1 

2 พ22102 สุขศึกษา 4 0.5 1 

2 พ22104 พลศึกษา 4  0.5 1 

ม.3 

1 พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 1 

1 พ23103 พลศึกษา 5  0.5 1 

2 พ23102 สุขศึกษา 6 0.5 1 
2 พ23104 พลศึกษา 6  0.5 1 

 
รายวิชาพื้นฐาน   มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน 

หน่วยกิต 
ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.4 1 พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1  0.5 1 

2 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2  0.5 1 

ม.5 1 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3  0.5 1 

2 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4  0.5 1 

ม.6 1 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5  0.5 1 

2 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6  0.5 1 

*หมายเหตุ 1. สุขศึกษาและพลศึกษา 1,3,5  วิชาสุขศึกษา 
  2. สุขศึกษาและพลศึกษา 2,4,6  วิชาพลศึกษา 

 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
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วิชา พ21101  สุขศึกษา 1                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 1         เวลาเรียน 20 ชั่วโมง    จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
............................................................... .................................................................................................  
  ศึกษาความสำคัญและวิเคราะห์ระบบประสาท  และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ  การ
เจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น  วิธีดูแลรักษา  ระบบประสาท  และระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงาน
ตามปกติ  ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน แนวทางในพัฒนาการ
ตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพัฒนา 
การทางเพศอย่างเหมาะสม  ทักษะ   การปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ   
 โดยใช้วิธีการการให้ความรู้  และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด  ความเข้าใจ  
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เสนอแนวทางในการปฏิบัติและวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ   

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าความสำคัญของการนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมในการเสริมสร้างคุณภาพและ
ชีวิตที่ยั่งยืน 
 
ตัวช้ีวัด 
 พ 1.1 ม.1/1, พ 1.1 ม.1/2, พ 1.1 ม.1/3, พ 1.1 ม.1/4 
 พ 2.1 ม.1/1 , พ 2.1 ม.1/2 
 รวม  6  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา พ21102  สุขศึกษา 2                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 2          เวลาเรียน 20 ชั่วโมง    จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
........................................................................................................................................................ ........ 
  ศึกษาความสำคัญและวิเคราะห์หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย   ปัญหาที่เกิดจาก
ภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ  การควบคุมน้ำหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  วิธี
ปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย  อาการของผู้ติดสารเสพติดและการป้องกันการติด
สารเสพติด  ความสัมพันธ์ของการใช้  สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ  วิธีการชักชวนผู้อ่ืนให้
ลด ละ เลิกสารเสพติดโดยใช้ทักษะต่าง ๆ 

โดยใช้วิธีการการให้ความรู้  และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด  ความเข้าใจ  
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เสนอแนวทางในการปฏิบัติและวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ   

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าความสำคัญของการนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมในการเสริมสร้างคุณภาพและ
ชีวิตที่ยั่งยืน 
 
ตัวช้ีวัด 
 พ 4.1 ม.1/1, พ 4.1 ม.1/2, พ 4.1 ม.1/3  
 พ 5.1 ม.1/1, พ 5.1 ม.1/2, พ 5.1 ม.1/3 , พ5.1 ม.1/4 
 รวม    7   ตัวชี้วัด 
  



 264 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา พ 21105  พลศึกษา 1           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1             เวลาเรียน 20 ชั่วโมง     จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
............................................................................................................................................................. ... 

ศึกษาวิเคราะห์และเข้าร่วมเพิ่มพูนความสามารถของตนตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะ
ทางกลไกและทักษะพื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา ไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคล
และทีมโดยใช้ทักษะพ้ืนฐานตามชนิดกีฬา ร่วมกิจกรรมนันทนาการและนำหลักความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยง
สัมพันธ์กับวิชาอ่ืน การออกกำลังกายและเล่นกีฬา ออกกำลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความ
ถนัด ความสนใจอย่างเต็มความสามารถเพื่อเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี พร้อมทั้งมีการประเมินการเล่น
ของตนและผู้อ่ืน  
 โดยใช้วิธีการการให้ความรู้ การอภิปราย ฝึกทักษะ ฝึกปฏิบัติ การทำงานแบบร่วมมือ การ
สืบค้นข้อมูล การทำกิจกรรมกลุ่ม และการแก้ปัญหา 
  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ความสามารถและสามารถสื่อสารสิ่ งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ เสนอแนวทางในการปฏิบัติและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เห็นคุณค่า
และความสำคัญของการนำความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม  
 
ตัวช้ีวัด 
 พ 3.1 ม.1/1, พ 3.1 ม.1/2, พ 3.1 ม.1/3 
 พ 3.2 ม.1/1, พ 3.2 ม.1/2 
 รวม  5  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 265หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา พ 21106  พลศึกษา 2                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2                เวลาเรียน 20 ชั่วโมง     จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 

ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงตามชนิดกีฬาที่เลือกเล่น เรียนรู้รูปแบบ วิธีการรุก และ
ป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือกและนำไปใช้ในการเล่นอย่างเป็นระบบ การเล่นกีฬาและการทำงานเป็น
ทีมอย่างสนุกสนาน  ยอมรับความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อื่น สร้างเสริมและ
ปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย 
 โดยใช้วิธีการการให้ความรู้ การอภิปราย ฝึกทักษะ ฝึกปฏิบัติ การทำงานแบบร่วมมือ การ
สืบค้นข้อมูล การทำกิจกรรมกลุ่ม และการแก้ปัญหา 
  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ความสามารถและสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ เสนอแนวทางในการปฏิบัติและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เห็นคุณค่า
และความสำคัญของการนำความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
 พ 3.2 ม.1/3, พ 3.2 ม.1/4, พ 3.2 ม.1/5 , พ 3.2 ม.1/6 
 พ 4.1 ม.1/4 
 รวม   5  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
  



 266 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา พ22101  สุขศึกษา 3                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1           เวลาเรียน 20 ชั่วโมง      จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................   
  ศึกษาความสำคัญและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาในวัยรุ่น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาในวัยรุ่น  เช่น พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม การอบรมเลี้ยงดู ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติใน
เรื่องเพศ ได้แก่ ครอบครัว วัฒนธรรม เพ่ือน สื่อ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียน วิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เอดส์ และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ 
ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศและวางตัวได้อย่างเหมาะสม ความสัมพันธ์ของสมดุลระหว่าง
สุขภาพกายและจิตใจ พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 โดยใช้วิธีการการให้ความรู้  การอภิปราย การเรียนรู้แบบร่วมมือ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
การสืบค้นข้อมูล การทำกิจกรรมกลุ่ม และการตั้งคำถาม 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เสนอแนวทางในการปฏิบัติและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  เห็นคุณค่าและความสำคัญของ
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสมใน
การเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
 
ตัวช้ีวัด 
 พ 1.1 ม.2/1, พ 1.1 ม.2/2 
 พ 2.1 ม.2/1, พ 2.1 ม.2/2, พ 2.1 ม.2/3, พ 2.1 ม.2/4  
 พ 4.1 ม.2/4, พ 4.1 ม.2/7 
 รวม   8   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 

 



 267หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา พ22102  สุขศึกษา 4                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2           เวลาเรียน  20  ชั่วโมง    จำนวน  0.5  หน่วยกิต 
............................................................................... .................................................................................   
  ศึกษาความสำคัญ วิเคราะห์ อธิบายลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต วิธี
ปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด  เลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล  ผลของ
การใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ  ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ วิธีการ ปัจจัย 
และแหล่งที่ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด วิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง ใช้
ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย 
 โดยใช้วิธีการการให้ความรู้  การอภิปราย การเรียนรู้แบบร่วมมือ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
การสืบค้นข้อมูล การทำกิจกรรมกลุ่ม และการตั้งคำถาม 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เสนอแนวทางในการปฏิบัติและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  เห็นคุณค่าและความสำคัญของ
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสมใน
การเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
 
ตัวช้ีวัด  
 พ 4.1 ม.2/1, พ 4.1 ม.2/2, พ 4.1 ม.2/3, พ 4.1 ม.2/5, พ 4.1 ม.2/6  
 พ 5.1 ม.2/1, พ 5.1 ม.2/2, พ 5.1 ม.2/3 
 รวม   8  ตัวชี้วัด 

  



 268 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา พ22105 พลศึกษา 3                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2    ภาคเรียนที่ 1               เวลาเรียน 20 ชั่วโมง    จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
.............................................................................................................. .................................................. 

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่าง ๆ ของกิจกรรมพลศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการ กิจกรรมการออกกำลังกาย  เล่นกีฬาตามความถนัดและความสนใจ พร้อมทั้งวิเคราะห์ความ
แตกต่าง ระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรคใ์น
การเล่นกิจกรรมเข้าจังหวะ ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน และการเล่นกฬีา
ตามลำดับขั้นตอน โดยใช้กระบวนการทางพลศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเล่น
กิจกรรมเข้าจังหวะ ทักษะในการเล่นกีฬา มีคุณธรรม เห็นคุณค่าของการเล่นกิจกรรมเข้าจังหวะ 
กิจกรรมพลศึกษาและกีฬา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู ้ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสังเกต การอภิปราย 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ และทักษะการมีส่วนร่วม 
 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต รัก
ความ   เป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
ตัวช้ีวัด 
 พ 3.1 ม.2/1, พ 3.1 ม.2/3, พ 3.1 ม.2/4 
 พ 3.2 ม.2/1, พ 3.2 ม.2/2, พ 3.2 ม.2/3 
 รวม   6  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 269หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา พ22104 พลศึกษา 4                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 2            เวลาเรียน  20 ชั่วโมง    จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
............................................................................................................................ .................................... 
 ศึกษาหลักการเพิ่มพูนความสามรถในการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐาน ที่
นำไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬากระบี่กระบอง ประโยชน์ และความสำคัญของการออกกำลังกาย
และเล่นกีฬาไทยกระบี่กระบอง จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี กฎ กติกาและข้อตกลงในการเล่นกีฬา
ไทยกระบี่กระบองเกมกีฬาไทย กีฬาพื้นบ้าน และแข่งขันกีฬา รูปแบบ วิธีการร่ายรำไม้รำ ทักษะไม้ตี 
ทักษะการต่อสู้ ทักษะการรุกการรับ ของการต่อสู้ และป้องกันตัวในการเล่น การแข่งขันกระบี่กระบอง 
และการแข่งขันกีฬาไทยและกีฬาพื ้นบ้าน ของตนเองกับผู ้อื ่นและการร่วมกันทำงานเป็นทีม มี
คุณธรรม เห็นคุณค่าของกิจกรรมทางพลศึกษาและการเล่นกีฬา สามารถนำเอาความรู้ที่ได้จากการ
เรียน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู ้ความเข้าใจกระบวนการกลุ่ม
กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสังเกต การอภิปราย 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ และทักษะการมีส่วนร่วม 
 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวิสัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต                
รักความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
ตัวช้ีวัด 
 พ 3.1 ม.2/1, พ 3.1 ม.2/3 
 พ 3.2 ม.1/1, พ 3.2 ม.1/2, พ 3.2 1/3, พ 3.2 ม.1/4, พ 3.2 ม.1/5, พ 3.2 ม.1/6 
 รวม   8  ตัวชี้วัด 
 
  



 270 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา พ23101  สุขศึกษา 5                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1    เวลาเรียน 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
........................................................................... .............................................................. ....................... 
            ศึกษาความสำคัญ วิเคราะห์ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม       
และสติปัญญาแต่ละช่วงของชีวิต อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น สื่อ
โฆษณาที ่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ ่น เช่น โทรทัศน์ ว ิทยุ สื ่อสิ ่งพิมพ์ 
อินเทอร์เน็ต อนามัยแม่และเด็ก และการวางแผนครอบครัวและวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ สาเหตุและแนวทางป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว กำหนด
รายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ 
 โดยใช้วิธีการการให้ความรู้  การอภิปราย การเรียนรู้แบบร่วมมือ คิดวิเคราะห์ สั งเคราะห์ 
การสืบค้นข้อมูล การทำกิจกรรมกลุ่ม การตั้งคำถาม การเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เสนอแนวทางในการปฏิบัติและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  เห็นคุณค่าและความสำคัญของ
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสมใน
การเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
 
ตัวช้ีวัด 
 พ 1.1 ม.3/1, พ 1.1 ม.3/2, พ 1.1 ม.3/3 
 พ 2.1 ม.3/1, พ 2.1 ม.3/2, พ 2.1 ม.3/3 
 พ 4.1 ม.3/1 
 รวม    7   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
  



 271หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา พ23102  สุขศึกษา 6                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2         เวลาเรียน  20  ชั่วโมง      จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
.................................................................................................................... ............................................ 
 ศึกษาความสำคัญ วิเคราะห์ อธิบาย เสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย
และการตายของคนไทย  รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางไขปัญหาสุขภาพในชุมชน  การวางแผน
และจัดเวลาในการออกกำลังกาย การพักผ่อน และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ทดสอบ
สมรรถภาพทางกายแลพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มี
ผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน การใช้ความรุนแรงและชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความ
รุนแรงในการแก้ปัญหา อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง ความสัมพันธ์ของการ
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ การช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี 
 โดยใช้วิธีการการให้ความรู้  การอภิปราย การเรียนรู้แบบร่วมมือ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
การสืบค้นข้อมูล การทำกิจกรรมกลุ่ม การตั้งคำถาม การฝึกปฏิบัติ การเผชิญสถานการณ์และการ
แก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เสนอแนวทางในการปฏิบัติและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  เห็นคุณค่าและความสำคัญของ
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสมใน
การเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
  
ตัวช้ีวัด 
 พ 4.1 ม.3/2, พ 4.1 ม.3/3, พ 4.1 ม.3/4, พ 4.1 ม.3/5 
 พ 5.1 ม.3/1, พ 5.1 ม.3/2, พ 5.1 ม.3/3, พ 5.1 ม.3/4, พ 5.1 ม.3/5 
 รวม  9  ตัวชี้วัด 
  



 272 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา พ23103  พลศึกษา 5                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1         เวลาเรียน  20 ชั่วโมง     จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
............................................................................................. ...................................................................  

ศึกษาวิเคราะห์และเข้าร่วมเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเอง
และทีม   นำหลักความรู้และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและการเล่นกีฬา
ไปใช้สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ร่วมกิจกรรมนันทนาการและนำหลักการความรู้วิธีการ
ไปขยายผลการเรียนรู้ให้กับผู้อื่น มีมารยาทในการเล่นกีฬาและดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา  ออก
กำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอและนำแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนด้วยความภาคภูมิใจ 

โดยใช้วิธีการ การให้ความรู้  ฝึกทักษะ และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ  ความสามารถและสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ เสนอแนวทางใน
การปฏิบัติและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ   

เพื ่อให ้เห ็นคุณค่าและความสำคัญของการนำความรู้ และทักษะไปใช ้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน        มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  

 
ตัวช้ีวัด 
 พ 3.1 ม.3/1, พ 3.1 ม.3/2, พ 3.1 ม.3/3 
 พ 3.2 ม.3/1, พ 3.2 ม.3/2 
 รวม  5 ตัวชี้วัด 

 
 

 
 
 
 
  



 273หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา พ23104  พลศึกษา 6                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่  2       เวลาเรียน  20  ชั่วโมง      จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 

ศึกษาปฏิบัติตามกฎ กติกา และ ข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือกและนำแนวคิดที่ได้
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนในสังคม  จำแนกกลวิธีการรุก การป้องกันและใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือก
และการตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ตามสถานการณ์ของการเล่น การพัฒนาสุขภาพของ
ตนเองที่เกิดจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจำ ทดสอบสมรรถภาพทางกายและพัฒนาได้
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 โดยใช้วิธีการ การให้ความรู้  ฝึกทักษะ และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ  ความสามารถและสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ เสนอแนวทางใน
การปฏิบัติและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ   

เพื ่อให ้เห ็นคุณค่าและความสำคัญของการนำความร ู ้และทักษะไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  
 
ตัวช้ีวัด 
 พ 3.2 ม.3/3, พ 3.2 ม.3/4, พ 3.2 ม.3/5 
 พ 4.1 ม.3/5 
 รวม   4  ตัวชี้วัด 

 
 

  



 274 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา พ31101  สุขศึกษาและพลศึกษา 1           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา         
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่           เวลาเรียน  20 ชั่วโมง    จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

............................................................................................................. ............................................ 
 ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของ
ระบบอวัยวะต่าง ๆ วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและ
บุคคลในครอบครัว วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว เพื ่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตทางเพศและการดำเนินชีวิต ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น ๆ 
วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียนและเยาวชนในชุมชน เพื่อหา
แนวทางและเลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกันและลดความขัดแย้งของนักเรียนหรือเยาวชนใน
ชุมชน การวางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว วิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้ การจำหน่าย และโทษทางกฎหมายของสารเสพติด มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติดและความรุนแรง เพื่อสุขภาพ
ของตนเอง ครอบครัว และสังคม สามารถใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อ
สุขภาพและความรุนแรง และสามารถแสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี 
 โดยใช้กระบวนการคิด การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า 
กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย
และการมีส่วนร่วม 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ นำหลักการ แนวคิดไปปรับปรุงและนำไปปฏิบัติในการดูแลรักษา        
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองครอบครัว 
 
ตัวช้ีวัด 
 พ 1.1 ม.4-6/1 , พ 1.1 ม.4-6/2 
 พ 2.1 ม.4-6/1 , พ 2.1 ม.4-6/2 , พ 2.1 ม.4-6/4 
 พ 4.1 ม.4-6/5 
 พ 5.1 ม.4-6/1 , พ 5.1 ม.4-6/2 , พ 5.1 ม.4-6/6 , พ 5.1 ม.4-6/7 
 รวม  10  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา พ31102   สุขศึกษาและพลศึกษา 2               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนที่ 2           เวลาเรียน  20   ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
……………………………………………………....……………………………..............................................……………… 
 ศึกษา ประวัติความเป็นมากีฬาแบดมินตัน ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น การตีและ
การรับลูกโด่ง การตีและรับลูกหยอด การตีและรับลูกดาด การตีแลรับลูกตบ การส่งลูกยาว การส่งลูก
สั้น รู้และเข้าใจกติกาเบื้องต้นของการแข่งขันแบดมินตันประเภทเดี่ยว ประเภทคู่ ประเภทคู่ผสม มี
มารยาทในการดูแลการเล่น มีน้ำใจนักกีฬาและรู้จักการรักษาอุปกรณ์การเล่น สามารถนำทักษะการ
เล่นแบดมินตันไปใช้ในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเองได้ 
 โดยใช้กระบวนการทักษะปฏิบัติ การเรียนรู้ ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม และการมีส่วน
ร่วมเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันในการทำงาน รักความ
เป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
ตัวช้ีวัด 
 พ 3.1 ม.4-6/1, พ 3.1 ม.4-6/2, พ 3.1 ม.4-6/3, พ 3.1 ม.4-6/4, พ 3.1 ม.4-6/5 
 พ 3.2 ม.4-6/1, พ 3.2 ม.4-6/2, พ 3.2 ม.4-6/3, พ 3.2 ม.4-6/4       
 รวม   9  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา         
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่  1   เวลาเรียน 20  ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
..................................................... ....................................................................... ...............................
 ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของ
ระบบอวัยวะต่าง ๆ วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและ
บุคคลในครอบครัว เลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่องเพศ
และครอบครัว ปฏิบัติตนตามสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคและกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภควิเคราะห์สาเหตุการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรือความรุนแรง
ของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน 
 โดยการใช้กระบวนการคิด การนำไปใช้ การวิเคราะห์ กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม การอภิปรายและการมีส่วนร่วม 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ นำหลักการ แนวคิดไปปรับปรุง ปฏิบัติในการดูแลรักษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว  
 
ตัวช้ีวัด 
 พ 1.1 ม.4-6/1 , พ 1.1 ม.4-6/2 
 พ 2.1 ม.4-6/3 
 พ 4.1 ม.4-6/3 , พ 4.1 ม.4-6/4 , พ 4.1 ม.4-6/7 
 พ 5.1 ม.4-6/3 
 รวม  7  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา  
 
วิชา พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศกึษา                                                                                          
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2            เวลาเรียน  20  ชั่วโมง   จำนวน 0.5  หน่วยกิต          
.......................................................................................................................................................... ...... 

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย หลักการออกกำลังกาย 
ทักษะเบื้องต้นของกีฬาเทนนิส การเล่นเป็นทีม การเคลื่อนไหว กฎ กติกาในการเล่น วิธีการรุกและ
การป้องกันในการแข่งขัน การมีน้ำใจนักกีฬา การทำงานเป็นทีม การพัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิด
จากการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจำ  ทดสอบสมรรถภาพทางกายและพัฒนาได้ตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และมีทักษะกลไกในไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

โดยใช้วิธีการ การให้ความรู้  ฝึกทักษะ การสืบค้นข้อมูลจากหนังสือต่าง ๆ  ข่าวสารและการ
อภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด  ความเข้าใจ  และสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  สามารถตัดสินใจ 
เสนอแนวทางในการปฏิบัติและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  เห็นคุณค่าและความสำคัญของการนำ
ความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  
 
ตัวช้ีวัด 
 พ 3.1 ม.4-6/1, พ 3.1 ม.4-6/2, พ 3.1 ม.4-6/3, พ 3.1 ม.4-6/4, พ 3.1 ม.4-6/5 
 พ 3.2 ม.4-6/1, พ 3.2 ม.4-6/2, พ 3.2 ม.4-6/3, พ 3.2 ม.4-6/4       
 รวม   9  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา         
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่ 1               เวลาเรียน  20   ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
...........................................................................................................................................................
 ศึกษา วิเคราะห์และอธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของ
ระบบอวัยวะต่าง ๆ บทบาทความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกัน
โรคในชุมชน วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพและแนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาด
และปลอดภัย ปฏิบัติตนตามสิทธิพื้นฐานของผู ้บริโภคและกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการคุ้มคร อง
ผู้บริโภค วิเคราะห์ผลกระทบและโทษทางกฎหมายของสารเสพติดที่เกิดจากการครอบครอง การใช้ 
และการจำหน่าย ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจและสังคม มีการวางแผน กำหนดแนวทางลด
อุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมขน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพและจัด
กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในของบุคคลในชุมชน 
 โดยการใช้กระบวนการเรีนรรู ้ คิดวิเคราะห์ ทักษะการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความ
ตระหนัก กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม การอภิปรายและการมีส่วนร่วม 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำแนวคิดไปปรับปรุง ปฏิบัติในการดูแลรักษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและครอบครัว 
 
ตัวช้ีวัด 
 พ 1.1 ม.4-6/1  
 พ 4.1 ม.4-6/1 , พ 4.1 ม.4-6/2 , พ 4.1 ม.4-6/3 , พ 4.1 ม.4-6/6 
 พ 5.1 ม.4-6/2 , พ 5.1 ม.4-6/4 , พ 5.1 ม.4-6/5 
 รวม  8  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา  
 

วิชา พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                                                          
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2          เวลาเรียน  20   ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต      
........................................................................................................ ........................................................  

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย หลักการออกกำลังกาย 
ทักษะเบื้องต้นของกีฬาเทนนิส การเล่นเป็นทีม การเคลื่อนไหว กฎ กติกาในการเล่น วิธีการรุกและ
การป้องกันในการแข่งขัน การมีน้ำใจนักกีฬา การทำงานเป็นทีม การพัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิด
จากการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจำ  ทดสอบสมรรถภาพทางกายและพัฒนาได้ตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และมีทักษะกลไกในไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

โดยใช้วิธีการ การให้ความรู้  ฝึกทักษะ การสืบค้นข้อมูลจากหนังสือต่าง ๆ  ข่าวสารและการ
อภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด  ความเข้าใจ  และสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  สามารถตัดสินใจ  
เสนอแนวทางในการปฏิบัติและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  เห็นคุณค่าและความสำคัญของการนำ
ความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  
 
ตัวช้ีวัด 
 พ 3.1 ม.4-6/1, พ 3.1 ม.4-6/2, พ 3.1 ม.4-6/3, พ 3.1 ม.4-6/4, พ 3.1 ม.4-6/5 
 พ 3.2 ม.4-6/1, พ 3.2 ม.4-6/2, พ 3.2 ม.4-6/3, พ 3.2 ม.4-6/4       
 รวม   9   ตัวชี้วัด 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
“พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ รักศิลปวัฒนธรรมไทย   ก้าวไกลระดับมาตรฐานสากล” 

 
 

พันธกิจ 
 1. พัฒนาทักษะด้านศิลปะของผู้เรียน 
 2. ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ 
 3. เสริมสร้างสุนทรียภาพด้านศิลปะ คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกรักศิลปะ  
วัฒนธรรมไทย 
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รายวิชาที่เปิดสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
รายวิชาพื้นฐาน  มัธยมศึกษาตอนต้น  

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน

หน่วยกิต 
ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

ม.1 
1 ศ 21101 ศิลปะ 1 1 2 

2 ศ 21102 ศิลปะ 2 1 2 

ม.2 
1 ศ 22101 ศิลปะ 3 1 2 

2 ศ 22102 ศิลปะ 4 1 2 

ม.3 
1 ศ 23101 ศิลปะพ้ืนฐาน 5 1 2 
2 ศ 23102 ศิลปะพ้ืนฐาน 6 1 2 

 
 
รายวิชาพื้นฐาน  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน

หน่วยกิต 
ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

ม.4 
1 ศ 31101 ศิลปะ 1 0.5 1 

2 ศ 31102 ศิลปะ 2 0.5 1 

ม.5 
1 ศ 32101 ศิลปะ 3 0.5 1 

2 ศ 32102 ศิลปะ 4 0.5 1 

ม.6 
1 ศ 33101 ศิลปะพ้ืนฐาน 5 0.5 1 
2 ศ 33102 ศิลปะพ้ืนฐาน 6 0.5 1 
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รายวิชาเพิ่มเติม 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

ม.4 

1 ศ 30205 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 1 0.5 1 
2 ศ 30206 ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 2 0.5 1 

1 ศ 30231 สุนทรียภาพทางดนตรี 1 2.0 4 

2 ศ 30232 สุนทรียภาพทางดนตรี 2 2.0 4 

ม.5 
 

1 ศ 30225 ความถนัดดนตรีสากล 1 0.5 1 

2 ศ 30226  ความถนัดดนตรีสากล 2 0.5 1 

ม.6 
1 ศ 30229 นาฏศิลป์ 0.5 1 
2 ศ30230 การละคร 0.5 1 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ศ21101  ศิลปะ 1                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1        เวลาเรียน   40 ชั่วโมง     จำนวน  1  หน่วยกิต 
.............................................................................................................................................................  

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากล การจัดประเภทของวง
ดนตรีไทยและวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ สามารถเปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่ อง
ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน รวมถึงอารมณ์ ความรู้สึกในการฟังดนตรีแต่ละประเภท แสดง
ความคิดเห็นที่มีต่ออารมณ์ของบทเพลงที่มีความเร็วของจังหวะและความดัง-เบาแตกต่างกัน สามารถ
ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ นำเสนอ
ตัวอย่างเพลงที่ตนเองชื่นชอบ ด้วยวิธีการอภิปรายลักษณะเด่นที่ทำให้งานนั้นน่าชื่นชม โดยใช้เกณฑ์
สำหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่ฟัง รู้จักใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวัง
และรับผิดชอบ 
 ศึกษาและอธิบายประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย และละครพ้ืนบ้าน อิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผลต่อการ
โน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม สามารถใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการฝึกทักษะ
การทำงานเป็นกลุ่มผลิตการแสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่ายๆ โดยใช้เกณฑ์ง่ายๆที่กำหนดให้
ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชมโดยเน้นเรื่องการใช้เสียง การแสดงท่า และการเคลื่อนไหว 
 โดยใช้กระบวนการทางดนตรีและนาฏศิลป์ ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการ
สืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การสาธิต การฝึกปฏิบัติ การนำเสนอผลงานให้ เพ่ือให้นักเรียนมีความ
กล้าแสดงออก สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นและชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่าของมรดก
ทางวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยให้คงอยู่ต่อไป   
 ตัวช้ีวัด 

ศ 2.1  ม.1/1 , ม.1/2, ม.1/3 ,ม.1/4 ,ม.1/5 , ม.1/6 , 1/7 ,ม.1/8 , ม.1/9   
ศ 2.2  ม.1/1 , ม.1/2 
ศ 3.1 ม.1/1 , ม.1/2, ม.1/3 ,ม.1/4 ,ม.1/5 
ศ 3.2 ม.1/1 , ม.1/2 

 รวม 18 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ศ21102  ศิลปะ 2                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2         เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จำนวน  1   หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 

ศึกษาความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์ และสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้
เรื ่องทัศนธาตุ ระบุและบรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์โดยเน้นความเป็นเอกภาพความ
กลมกลืนและความสมดุล วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะใกล้ไกล เป็น 3 มิติ  ระบุและบรรยาย
เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ่นของตนเอง จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือให้มี
ความรู ้ความเข้าใจ องค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้างและนำเสนอผลงานทางทัศนศิลป์ อย่าง
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากย์  วิจารณ์ คุณค่างานทัศนศิลป์  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ 
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า งานศิลปะที่เป็นมรดกทาง ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญา
ไทยและสากล และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

ศึกษา รวบรวมงานปั้นหรือสื่อผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว 3 มิติ โดยเน้นความเป็นเอกภาพ 
ความกลมกลืน และการสื่อถึงเรื่องราวของงาน ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟิกอื่นๆในการ
นำเสนอความคิดและข้อมูลประเมินงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและ
ผู้อื่น โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดให้  ระบุและเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของภาคต่างๆในประเทศไทย 
เปรียบเทียบความแตกต่างของจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและ
สากล   
 
ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1 ม.1/1 , ม.1/2, ม.1/3 ,ม.1/4 ,ม.1/5 , ม.1/6  
ศ 1.2  ม.1/1 , ม.1/2, ม.1/3 

 รวม 9  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ศ22101  ศิลปะ 3                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2    ภาคเรียนที่ 1                เวลาเรียน  40 ชั่วโมง   จำนวน  1  หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 

ศึกษาและอธิบายความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมต่างกัน รวมถึง
เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน สามารถระบุปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพล
ต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี อาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง 
รวมถึงบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีที่มีสังคมไทย ฝึกปฏิบัติ การอ่าน เขียน ร้องโน้ต
ไทยและโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง สามารถร้องเพลง เล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง พร้อมทั้ง
บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง โดยการประเมิน พัฒนาการทักษะทาง
ดนตรีของตนเอง หลังจากการฝึกปฏิบัติ  

ศึกษาการแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย ละครพื้นบ้าน หรือมหรสพอื่นที่เคย
นิยมกันในอดีต อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อเนื้อหาของละคร สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้
องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร พร้อมเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุ งการแสดง โดยวิเคราะห์
การแสดงของตนเองและผู้อื่น ที่ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม เชื่อมโยงการเรียนรู้ 
ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่น  ๆ การบูรณาการศิลปะแขนงอื่น ๆ กับการ
แสดง เพื่อเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่าง ๆ 
 โดยใช้กระบวนการทางดนตรีและนาฏศิลป์ ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการ
สืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การสาธิต การฝึกปฏิบัติ การทดสอบ และการนำเสนอผลงาน เพื่อให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานทางด้านดนตรี-นาฏศิลป์ มีความกล้าแสดงออก มุ่งมั่นในการ
ทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  รักความเป็นไทย สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ ใช้กับวิชาอื่นและ
ชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยให้คงอยู่ต่อไป    
 
ตัวช้ีวัด 

ศ 2.1  ม.2/1 , ม.2/2, ม.2/3 ,ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6 , ม.2/7 
ศ 2.2  ม.2/1 , ม.2/2 
ศ 3.1  ม.2/1 , ม.2/2, ม.2/3 ,ม.2/4 , ม.2/5 
ศ 3.2  ม.2/1 , ม.2/2, ม.2/3 

 รวม  17  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 
วิชา ศ22102  ศิลปะ 4                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 2               เวลาเรียน   40 ชั่วโมง    จำนวน  1  หน่วยกิต 
........................................................................................................................................ ........................ 
 ศึกษารูปแบบของทัศนธาตุ งานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัย และงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทยและสากล ใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทต่างๆ ทั้งด้านการถ่ายทอด
ความคิด จินตนาการ การสื่อความหมาย ตลอดจนการประยุกต์ใช้งานทัศนศิลป์เพื่อการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ 
 โดยใช้กระบวนการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์เพ่ือการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางาน 
โดยใช้กระบวนการคิด การสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติตามสภาพจริงเพ่ือให้เกิดความชื่นชมและ
เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ในวิถีชีวิตของคนในสังคมตามวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมสากล 
 
ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1  ม.2/1 , ม.2/2, ม.2/3 ,ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6 , ม.2/7 
ศ 1.2  ม.2/1 , ม.2/2, ม.2/3 

 รวม  10  ตัวชี้วัด 
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2 
4 

4 
4 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ศ23101  ศิลปะพื้นฐาน 5                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3      ภาคเรียนที่ 1            เวลาเรียน  40 ช่ัวโมง  จำนวน  1  หน่วยกิต 
............................................................... .................................................................................................  

ศึกษาองค์ประกอบของดนตรีและศิลปะแขนงอื่น ๆ  เทคนิคการร้องเพลงและเล่นดนตรีทั้ง
เดี่ยวและรวมวง  การแต่งเพลงทำนองสั้น ๆ  ง่าย ๆ การเลือกใช้องค์ประกอบของดนตรีในการสร้าง
บทเพลง  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบทเพลงของตนเองกับผู้อื่น  อิทธิพลของดนตรีที่มี
ต่อบุคคลและสังคม  เทคนิคการจัดการแสดงในการจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ ประวัติความ
เป็นมาของดนตรีไทยและดนตรีตะวันตกในยุคสมัยต่าง ๆ ปัจจัยที่ทำให้งานดนตรีได้รับการยอมรับ 

โดยใช้การเปรียบเทียบ  อธิบาย  บรรยาย  อภิปราย  แสดงความคิดเห็น  และนำเสนอ
ผลงาน  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนช่างสังเกต  มีเหตุผล  มีความรับผิดชอบ  รู้จักหน้าที่ของตนเอง  กล้า
แสดงออกในทางที่เหมาะสม  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รักความเป็นไทยและเห็นคุณค่าของดนตรี
ทั้งไทยและสากล  บูรณาการความรู้กับสาระอื่น ๆ นำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ  ประกอบอาชีพ  
และชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

ศึกษาองค์ประกอบของบทละคร  ภาษาท่าหรือนาฏยศัพท์ รูปแบบการแสดงในลักษณะต่างๆ
การประดิษฐ์ท่ารำและท่าทางประกอบการแสดง  องค์ประกอบนาฏศิลป์  วิ ธีการเลือกการแสดง  
แนวคิดที่ได้จากการแสดง  การออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายเพื่อการแสด ง
นาฏศิลป์  ความสำคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจำวัน  แนวทางการอนุรักษ์
นาฏศิลป์  โดยใช้กระบวนการบรรยาย  อธิบาย  เปรียบเทียบ แสดงความคิด  วิจารณ์ ระบุโครงสร้าง
ของนาฏศิลป์ ใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์  ทักษะทางการแสดง  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนช่างสังเ กต มี
เหตุผล  ใฝ่เรียนรู้   มีความรับผิดชอบ  รู้จักหน้าที่  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความมุ่งมั่น กล้า
แสดงออก  เห็นคุณค่า  รักความเป็นไทย  มีจิตสำนึกสาธารณะ  นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ  
ศึกษาต่อและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม   

 
ตัวช้ีวัด 

ศ 2.1  ม.3/1 , 3/2 , 3/3 , 3/4 , 3/5 , 3/6 , 3/7 
ศ 2.2  ม.3/1 , 3/2 
ศ 3.1  ม.3/1 , 3/2 , 3/3 , 3/4 , 3/5 , 3/6 , 3/7 
ศ 3.2  ม.3/1 , 3/2 , 3/3 

 รวม  19   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ศ23102  ศิลปะพื้นฐาน 6                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3      ภาคเรียนที่ 2         เวลาเรียน   40  ชั่วโมง   จำนวน  1  หน่วยกิต 
........................................................................................................................................ ........................ 

ศึกษา วิเคราะห์ บรรยายสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ที่เลือกมา โดยใช้ความรู้เรื่อง ทัศน
ธาตุและหลักการออกแบบ เทคนิค วิธีการ ของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์ วิธีการใช้ทัศนธาตุ 
และหลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ของตนเองให้มีคุณภาพ มีทักษะในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์อย่างน้อย 3 ประเภท มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่างๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้
หลักการออกแบบ สร้างงานทัศนศิลป์ ทั ้ง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื ่อถ่ายทอดประสบการณ์และ
จินตนาการ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สื ่อความหมายเป็นเรื ่องราว โดยประยุกต์ใช้ทั ศนธาตุและ
หลักการออกแบบ รูปแบบเนื้อหา และคุณค่าในงานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อื่น หรือของศิลปิน 
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื ่อบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย ระบุอา ชีพที่
เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพนั้นๆเลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้
เกณฑ์ที่กำหนดขึ ้นอย่างเหมาะสมและนำไปจัดนิทรรศการ ศึกษาและเปรียบเทียบเกี ่ยวกับงาน
ทัศนศิลป์ที ่สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของ
วัฒนธรรมไทยและสากล 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป์ในการสร้างและนำเสนอผลงานทัศนศิลป์ การเลือกใช้
วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม การวิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ 

เพื่อให้เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 
ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1 ม.3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5 , 3/6 , 3/7 , 3/8 , 3/9 , 3/10 , 3/11 
  ศ 1.2  ม.3/1 , 3/2 
 รวม  13   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ศ31101  ศิลปะ 1                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนที่ 1           เวลาเรียน  20  ชั่วโมง  จำนวน   0.5  หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 
 ศึกษาและมีทักษะในการแสดงหลายรูปแบบ  มีความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และ
เป็นหมู่  สามารถวิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์  และละครที่ต้องสื่อความหมายในการแสดง  
วิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวของคนในชีวิตประจำวัน  และนำมาประยุกต์ใช้ในการแสดง   
 ศึกษาเปรียบเทียบการนำการแสดงไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ  อภิปรายบทบาทของบุคคลสำคัญ
ในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัยต่าง ๆ บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์  
และการละครไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และนำเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย   
 อภิปรายบทบาทของบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัย
ต่าง ๆ เข้าใจวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในการแสดงนาฏศิลป์ไทยในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม มี
แนวทางปฏิบัติที ่เหมาะสมในการนำเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมทางด้าน
นาฏศิลป์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่สืบไป 
 
ตัวช้ีวัด 

ศ 3.1ม.4-6/1,ม.4-6/2,ม.4-6/3,ม.4-6/4,ม.4-6/5,ม.4-6/6,ม.4-6/7,ม.4-6/8 
   ศ 3.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2, ม.4-6/3,ม.4-6/4 
 รวม  12  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ศ31102  ศิลปะ 2              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนที่ 2         เวลาเรียน   20 ชั่วโมง  จำนวน   0.5 หน่วยกิต 
..................................................................................... ........................................................................... 
 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายเกี่ยวกับการใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อความหมายใน
รูปแบบต่าง ๆ จุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ 
 วิเคราะห์และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก โดยใช้
กระบวนการอภิปรายเพื่อสรุปความรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่องาน
ทัศนศิลป์ในสังคม 
 วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินไทย สากล โดยศึกษาจากแนวคิดและ
วิธีการสร้างงานของศิลปินที่ตนชื่นชอบ และสามารถระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงและ
บรรยายผลตอบรับของสังคม 
 มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และกระบวนการที่สูงขึ้นในการสร้างงานทัศนศิลป์  
สามารถสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่าง  ๆ โดยเน้นหลักการออกแบบและการจัด
องค์ประกอบศิลป์ ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ สามารถวาดภาพระบาย
สีเป็นภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
 ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ และจัดกลุ่มงานทัศนศิลป์ 
เพ่ือสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและสามารถสร้างงานทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์อย่างชื่นชม และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
 
ตัวช้ีวัด 
 ศ 1.1  ม.4-6/1  ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/6ม.4-6/7  ม.4-6/8 ม.4-6/10 
           ม.4-6/11 
 ศ 1.2  ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3 
 รวม  12  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ศ32101  ศิลปะ  3                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     ภาคเรียนที่ 1         เวลาเรียน   20 ชั่วโมง    จำนวน   0.5  หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 
 ศึกษารูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีทั้งไทย ในแต่ละยุคสมัย  บทบาทของดนตรีในการ
สะท้อนค่านิยมและความเชื่อของสังคม  ปัจจัยในการสร้างสรรค์งานดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม  การ
สร้างเกณฑ์การประเมินผลงานทางดนตรี  เทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์เพลงด้วยการร้ องเพลง  
และบรรเลงเครื่องดนตรีทั้งเดี่ยวและรวมวง  โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์  อธิบาย  ฝึกทักษะการร้อง
และบรรเลงดนตรี  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนช่างสังเกต  มีเหตุผล  ใฝ่เรียนรู้ เห็นคุณค่า  รู้จักหน้าที่  มี
ความมุงมั่น  กล้าแสดงออก  รักความเป็นไทย  สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้
อ่ืนและในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  

ศึกษารูปแบบของบทเพลงที ่ใช้กับวงดนตรีแต่ละประเภท  ประเภทของวงดนตรีไทย 
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีไทย  โน้ตเพลงไทยในอัตราจังหวะ 2ชั้น และ 3 ชั้น  ประวัติ
สังคีตกวี  ลักษณะเด่นของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม  โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์  เปรียบเทียบ 
จำแนกประเภทและรูปแบบ  ฝึกทักษะการอ่าน  เขียนโน้ต  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนช่างสังเกต  มีเหตุผล  
ใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่น เห็นคุณค่าและรักความเป็นไทย  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างเหมาะสม 
    
ตัวช้ีวัด 

ศ 2.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2, ม.4-6/3,ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6,ม.4-6/7 ,ม.4-6/8              
    ศ 2.2  ม.4-6/1 , ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5 
 รวม  13  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 292 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ศ32102  ศิลปะ 4                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5      ภาคเรียนที่ 2        เวลาเรียน   20 ชั่วโมง   จำนวน   0.5 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 
 ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะการใช้ว ัสดุอุปกรณ์ กระบวนการและเทคนิคที ่สูงขึ ้นในการ
สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ด้วยหลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์ จากแนวคิดและ
วิธีการสร้างงานของศิลปินที่ชื่นชอบได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 วิเคราะห์ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออก ตะวันตก และจุดมุ่งหมายการ
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ 
 อภิปราย และเปรียบเทียบอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีต่อผลงานทัศนศิลป์ใน
สังคม เห็นคุณค่าและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยความชื่นชม 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการพิจารณา
คุณค่า เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
 ศ 1.1  ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/5 ม.4-6/7 ม.4-6/9 ม.4-6/10 
   
 ศ 1.2  ม.4-6/1 ม.4-6/3 
 รวม  10  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ศ33101  ศิลปะพื้นฐาน 5                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ภาคเรียนที่ 1     เวลาเรียน   20  ชั่วโมง    จำนวน   0.5  หน่วยกิต 
.......................................................................... ...................................................................................... 

ศึกษารูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีสากล ในแต่ละยุคสมัย  บทบาทของดนตรีในการ
สะท้อนค่านิยมและความเชื่อของสังคม  ปัจจัยในการสร้างสรรค์งานดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม การ
สร้างเกณฑ์การประเมินผลงานทางดนตรี  เทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์เพลงด้วยการร้องเพลง 
และบรรเลงเครื่องดนตรีทั้งเดี่ยวและรวมวง  โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ อธิบาย ฝึกทักษะการร้อง
และบรรเลงดนตรี  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนช่างสังเกต  มีเหตุผล ใฝ่เรียนรู้ เห็นคุณค่า รู้จักหน้าที่ มีความ
มุงมั่น กล้าแสดงออก  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้อ่ืนและในชีวิตประจำวันได้
อย่างเหมาะสม  

ศึกษารูปแบบของบทเพลงที ่ใช้กับวงดนตรีแต่ละประเภท ประเภทของวงดนตรีสากล
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล โน้ตเพลง ลักษณะเด่นของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม โดย
ใช้กระบวนการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ จำแนกประเภทและรูปแบบ ฝึกทักษะการอ่าน เขียนโน้ต 
เพื่อให้ผู ้เรียนเป็นคนช่างสังเกต มีเหตุผล ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
    
ตัวช้ีวัด 

ศ 2.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6 ม.4-6/7, ม.4-6/8,                           
ศ 2.2  ม.4-6/1 , ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5 

 รวม  13  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ศ33102  ศิลปะพื้นฐาน 6                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ภาคเรียนที่  2       เวลาเรียน  20  ชั่วโมง   จำนวน   0.5  หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 
 ศึกษา วิเคราะห์ บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศลิป์ 
การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์ มีทักษะและเทคนิคในการ
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และกระบวนการที่สูงขึ้นในการสร้างงานทัศนศิลป์ เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ใน
รูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก และอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่องาน
ทัศนศิลป์ในสังคม 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป์ในการสร้างและนำเสนอผลงานทัศนศิลป์ การเลือกใช้
วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม การวิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ 
 เพื่อให้เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
 ศ 1.1   ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/7 
 ศ 1.2   ม.4-6/1  ม.4-6/3 
 รวม  6  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 - 6 

 

 
 

 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ศ20305   ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 1                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนที่ 1        เวลาเรียน   20 ชั่วโมง   จำนวน  0.5  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................  
 ศึกษาเก่ียวกับความเป็นมา ส่วนประกอบ  หน้าที่ หลักกลไก การกำเนิดเสียงของเครื่องดนตรี
ประเภทต่างๆ ที่นักเรียนสนใจ  หลักการและเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องดนตรี หลักการเล่นเดี่ยวและ
การเล่นรวมวง สัญลักษณ์และโน้ตดนตรี  ตลอดจนการบำรุงรักษาเครื่องดนตรี โดยใช้กระบวนการลง
มือปฏิบัติ ฝึกทักษะ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบ หน้าที่ หลักกลไกของ
เครื่องดนตรีประเภทต่างๆที่ตนสนใจ และมีทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งปฏิบัติ
เดี่ยวและรวมวง  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปได้
อย่างมีคุณภาพ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  นักเรียนรู้และเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของดนตรีไทย 

2. นักเรียนรู้เทคนิคและวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีขั้นพื้นฐานที่ถูกต้องได้ 
3.  นักเรียนรู้วิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีและดูแลเครื่องดนตรีของตนได้อย่างถูกต้อง 

 รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ศ20306  ปฏิบัติดนตรีตามความถนัด 2                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนที่ 2        เวลาเรียน   20 ชั่วโมง   จำนวน  0.5  หน่วยกิต 
.............................................................................................................................................................  

เลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ ตามที่นักเรียนสนใจอย่างน้อย 1 ชิ ้น อ่านโน้ต                 
ฟังเพลง  และปฏิบัติเครื่องดนตรีตามโน้ตตามลำดับความยากง่ายของบทฝึก  ในลักษณะท่าทางที่
ถูกต้อง  โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางการปฏิบัติทั้งเดี่ยวและรวมวง 

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและเกิดในทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีอย่างใดอย่างหนึ่ง  ทั้ง
ปฏิบัติเดี่ยวและรวมวง  เห็นความสำคัญและคุณค่าของดนตรีและนำความรู้ด้านดนตรีไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสร้างสรรค์งานดนตรีและภาคภูมิใจในการแสดงออก เห็นคุณค่าของดนตรี
ไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนรู้เทคนิคและวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีที่ถูกต้องได้ 
2. นักเรียนสามารถอ่านโน้ตเพลงและปฏิบัติเครื่องดนตรีตามโน้ตที่อ่านได้อย่างถูกต้อง 
3. นักเรียนรู้วิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีและดูแลเครื่องดนตรีของตนได้อย่างถูกต้อง   

 รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 297หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
คำอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ศ30231  สุนทรียภาพทางดนตรี 1                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนที่ 1           เวลาเรียน  80 ช่ัวโมง   จำนวน  2  หน่วยกิต 
......................................................................................................................................... .................... 

ศึกษาวิธีแนวทางการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด อย่างเป็นระบบตามหลักการที่
ถูกต้อง รวมกลุ่มแบ่งปัน ความรู้ เทคนิค แบบฝึกหัด ปัญหาที่พบเจอระหว่างปฏิบัติเครื่องดนตรี 
ทราบถึงวิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีที่ถูกต้อง พร้อมทั้งแก้ปัญหาที่เ กิดขึ้นได้ อย่างมีระเบียบแบบ
แผน สามารถแสดงความสามารถด้านดนตรีสากลเชิงประจักษ์ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ต่อไป   
 
ผลการเรียนรู้ 
  1. รู้และเข้าใจหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล 
  2. ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลเบื้องต้นได้ตามความสามารถ 
  รวม  2  ผลการเรียนรู้ 

 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ศ30232  สุนทรียภาพทางดนตรี 2                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนที่ 1         เวลาเรียน   80  ชั่วโมง   จำนวน  2  หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................ 

ศึกษาวิธีแนวทางการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัดโดยใช้ความรู้ เทคนิค ที่สูงขึ้นใน
การปฏิบัติเครื่องดนตรี ดูแลรักษาเครื่องดนตรีอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ อย่างมี
ระเบียบแบบแผน สามารถแสดงความสามารถด้านดนตรีทั ้งเดี ่ยวและรวมกลุ ่มได้ และนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป   
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับสูงได้ 
 2. แสดงผลงานด้านดนตรีเชิงประจักษ์ ตามความถนัด และความต่างของบุคคล 
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 รวม  2  ผลการเรียนรู้ 
คำอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ศ30225  ความถนัดดนตรีสากล 1                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 1        เวลาเรียน  20 ชั่วโมง    จำนวน  0.5  หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 
 ศึกษาความเป็นมาแต่ละยุคของดนตรีสากล ความแตกต่างของดนตรีแต่ละยุคสมัย รูปแบบ
แนวดนตรีสากลแต่ละประเภท  ความแตกต่างของแนวดนตรีแต่ละประเภท ประเภทของเครื่องดนตรี
สากล วงดนตรีประเภทต่าง ๆ รวมถึงประวัติความเป็นมาและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเครื่องดนตรี 
แต่ละชนิด ใช้กระบวนการเปรียบเทียบ อธิบาย บรรยาย เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ เห็นคุณค่าของ
ดนตรี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของดนตรีสากลแต่ละยุค 
2. รู้และเข้าใจแนวดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ 

           3. แยกแยะความแตกต่างของแนวดนตรีแต่ละยุค  และแนวดนตรีประเภทต่าง ๆ 
  4. แยกประเภทเครื่องดนตรีสากล รวมถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด 
 รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ศ30226  ความถนัดดนตรีสากล 2                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5    ภาคเรียนที่ 2         เวลาเรียน  20 ชั่วโมง  จำนวน   0.5 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 
 ศึกษาหลักการ  ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน  คุณลักษณะเครื่องดนตรีสากลแต่ละชนิด 
เทคนิคการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลเบื้องต้น  การนำทฤษฎีดนตรีสากลมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะทั้งเดี่ ยวและกลุ่ม การปฏิบัติ
เครื่องดนตรีเบื้องต้น  หลักการรวมวงดนตรีเบื้องต้น รวมถึงการนำเทคนิคและหลักการมาปฏิบัติ
เครื่องดนตรีรวมวงขั้นพ้ืนฐาน และนำเสนอผลงานทางดนตรีเชิงประจักษ์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้และเข้าใจทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพ้ืนฐาน    
2. รู้และเข้าใจหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล   

          3. นำหลักการ  ทฤษฎีดนตรีสากลมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติเครื่องดนตรี 
   4. นำเสนอผลงานทางดนตรีเชิงประจักษ์ 
 รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ศ30229  นาฏศิลป์                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6    ภาคเรียนที่ 1         เวลาเรียน   20 ชั่วโมง   จำนวน  0.5 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 

ศึกษาประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล วิวัฒนาการของนาฏศิลป์ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ลักษณะและองค์ประกอบของการแสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้าน และ
นาฏศิลป์สากล หลักการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ ท่ารำ ท่าเต้น รูปแบบแถว การ
ตั้งซุ้ม ฝึกปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ ภาษาท่า และการตีบท สามารถสร้างสรรค์ผลงานการแสดงนาฏศิลป์  
โดยการผสมผสานท่าทางทางด้านนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลได้อย่างลงตัว เพ่ือให้เกิดการแสดง
นาฏศิลป์รูปแบบใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับงานในโอกาสต่างๆ  

โดยใช้กระบวนการทางด้านนาฏศิลป์ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการสืบค้ น
ข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การสาธิต การฝึกปฏิบัติ การทดสอบ และการนำเสนอผลงานให้เป็นที่
ประจักษ์ต่อสาธารณชน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในทักษะการแสดงนาฏศิลป์ มีความกล้า
แสดงออก มุ ่งมั ่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย สามารถนำความรู ้ไป
ประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นและชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนวคิดเก่ียวกับอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยให้คงอยู่ต่อไป    
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบของการแสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ พ้ืนบ้าน   
และนาฏศิลป์สากล 

2. นักเรียนความรู้ความเข้าใจในหลักการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ ท่ารำ            
ท่าเต้น รูปแบบแถว และการตั้งซุ้ม     

3. นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานการแสดงนาฏศิลป์ โดยการผสมผสานท่าทางทางด้านนาฏศิลป์
ไทยและนาฏศิลป์สากลได้อย่างลงตัว     

4. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน 
5. นักเรียนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดเก่ียวกับอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย  

 รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 

 
วิชา ศ30230  การละคร                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6    ภาคเรียนที่ 2       เวลาเรียน   20 ชั่วโมง    จำนวน 0.5   หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 

ศึกษาประวัติความเป็นมาของละครไทย และสากล อธิบายลักษณะและองค์ประกอบของ
ละคร ในยุคสมัยต่างๆ กระบวนการผลิตละครสร้างสรรค์ การเขียนบทละครสร้างสรรค์ การคัดเลือก
นักแสดงให้สมบทบาท การออกแบบฉาก การออกแบบเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับการแสดงละคร การ
แต่งหน้า การคัดเลือกเพลงให้สอดคล้องกับอารมณ์ของนักแสดง ฝึกทักษะในการแสดงละครที่
หลากหลายรูปแบบ สามารถวิเคราะห์ท่าทาง และการเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจำวัน สังเกต 
จดจำ และเลียนแบบพฤติกรรม นำมาประยุกต์ใช้ในการแสดงละคร ใช้ความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์
ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ  

โดยใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม แบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ ของฝ่ายต่าง ๆ 
ในการสร้างสรรค์ละคร  การสืบเสาะหาความรู้ สำรวจ สังเกต สืบค้นข้อมูล การสาธิต การฝึกปฏิบัติ 
การทดสอบ และการนำเสนอผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในทักษะการแสดงละคร มีความกล้าแสดงออก มุ่งมั่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รัก
ความเป็นไทย เห็นคุณค่า เกิดภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์กับวิชา
อ่ืนและชีวิตประจำวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของละครไทยและสากล 
2. นักเรียนมีทักษะในการแสดงละครที่หลากหลายรูปแบบ 
3. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ละครสั้น ในรูปแบบที่ชื่นชอบ 
4. นักเรียนมีทักษะในการจัดการแสดงละครได้เหมาะสมกับงานในโอกาสต่างๆ 
5. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน 

 รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



 302 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
และเทคโนโลย ี

 
 

 
 

วิสัยทัศน์ 
ความรู้คู่ความดี มีทักษะพ้ืนฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีเจตคติท่ีดี 

ต่อการประกอบอาชีพโดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ตามความถนัดความสามารถและความเข้าใจ 
  2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม             
และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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รายวิชาที่เปิดสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
รายวิชาพื้นฐาน  มัธยมศึกษาตอนต้น     

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน 

หน่วยกิต 
ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.1 
1 ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 

2 ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 1 

ม.2 
1 ง22103 การงานอาชีพ 3 0.5 1 

2 ง22104 การงานอาชีพ 4 0.5 1 

ม.3 

1 ง23103 การงานอาชีพ 5 0.5 1 
2 ง23104 การงานอาชีพ 6 0.5 1 

1 ง23101 คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 5 0.5 1 
2 ง23102 คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 6 0.5 1 

 
รายวิชาเพิ่มเติม   

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน 

หน่วยกิต 
ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.2 
1 ง20261 ไฟฟ้าเบื้องต้น 1 2 

2 ง20262 ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 1 2 

ม.3 

1 ง20241 การปลูกผักสวนครัว1 1 2 

  2 ง20242 การปลูกผักสวนครัว2 1 2 

1 ง20219 การสร้างและตกแต่งกราฟิก1 0.5 1 
2 ง20220 การออกแบบและสร้างเว็บไซต์ 0.5 1 
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รายวิชาเพิ่มเติม  ICT 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน 

หน่วยกิต 
ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.3 

1 ง20214 หุ่นยนต์ 1 1 2 

ง20215 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติระดับสูง 1 1 2 
2 ง20218 หุ่นยนต์ 2 1 2 

ง20217 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับสูง 2 1 2 

 
รายวิชาพื้นฐาน  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.4 
1 ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 
2 ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 1 

ม.5 
1 ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 1 

2 ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 1 

ม.6 
1 ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 0.5 1 

2 ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 0.5 1 

 
รายวิชาเพิ่มเติม  มัธยมศึกษาตอนปลาย  

ชั้น 
ภาค
เรียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.6 

 
1 

ง30216 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ 1 2 
ง33201 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติระดับสูง5 1 2 

ง30212 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 0.5 1 

 
2 

ง30208 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 2 
ง33202 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติระดับสูง6 1 2 

ง30213 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 0.5 1 
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รายวิชาเพิ่มเติม  การงานอาชีพ 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

ม.4 

1 ง30233 งานประดิษฐ์ 1  (ม.4/4-6) 1.5 3 

2 ง30234 งานประดิษฐ์ 2  (ม.4/4-6) 1.5 3 

1 ง31221 ผู้ประกอบการยุดใหม่ 1  (ม.4/10,11) 2 4 

2 ง31222 ผู้ประกอบการยุดใหม่ 2  (ม.4/10,11) 2 4 

ม.5 

1 ง30223 ขนมในการจัดเลี้ยง 1  (ม.5/4-6) 1.5 3 

2 ง30224 ขนมในการจัดเลี้ยง 2  (ม.5/4-6) 1.5 3 

1 ง30263 งานไม้ 1  (ม.5/10) 1 2 

2 ง30227 ทำเส้นสายบนลายผ้า1  (ม.5/10) 1 2 

ม.6 
1 ง30267 ธุรกิจเบื้องต้น 1  (ม.6/4-7) 1 2 

2 ง30268 ธุรกิจเบื้องต้น 2 (ม.6/4-7) 1 2 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

 

 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง21101  การงานอาชีพ  1                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1                เวลาเรียน  20 ชั่วโมง    จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 
         ศึกษากระบวนการทำงาน เกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน กระบวนการกลุ่ม ในการ
ทำงาน แก้ปัญหาในการทำงาน เลือกใช้ เก็บรักษาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน การ
อนุรักษ์พลังงาน การประกอบอาหาร เครื่องดื่ม การประดิษฐ์ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น การแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตรและแนวทางในการเลือกอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ลงมือปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม การตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงาน
อย่างมีเหตุผล ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มุ่งมั่นในการทำงานด้วยความเสียสละ มีความรับผิดชอบเห็น
คุณค่าและภูมิใจในการทำงาน ตัดสินใจในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ใฝ่เรียนรู้และเห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ 
 
ตัวช้ีวัด 

ง1.1 ม.1/1 ม.1/2  ม.1/3 
ง4.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 

 รวม   6 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง21102  การงานอาชีพ 2                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 2               เวลาเรียน  20 ชั่วโมง    จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................  

ศึกษากระบวนการทำงาน เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้ันตอนการทำงาน กระบวนการกลุ่ม ในการ
ทำงาน แก้ปัญหาในการทำงาน การจัดและตกแต่งภายในบ้าน การจัดสวนในภาชนะ การเพาะเห็ด
นางฟ้า การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น แก้ปัญหาใน
การทำงานและแนวทางในการเลือกอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ลงมือปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม การตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงาน
อย่างมีเหตุผล ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมุ่งมั่นในการทำงานด้วย
ความเสียสละ มีความรับผิดชอบในงานที่ทำ  รักการทำงาน  ชื่นชมผลงานของตนและผู้อื่น  และนำ
ความรู้มาประยุกต์ในการทำงานอาชีพ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม ในทางสร้างสรรค์  
 
ตัวช้ีวัด 

ง1.1 ม.1/1 ม.1/2  ม.1/3 
ง4.1 ม.1/1 ม.1/2  ม.1/3 

 รวม  6 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 
วิชา  ง 22103  การงานอาชีพ 3                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2   ภาคเรียนที่ 1            เวลาเรียน   20  ชั่วโมง    จำนวน 0.5  หน่วยกิต 
  ....................................................................................................................................................... ...... 
         ศึกษากระบวนการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม  การแก้ปัญหาในการทำงาน เช่นการจัดและ
ตกแต่งบ้าน การประกอบอาหาร เครื่องดื่ม การประดิษฐ์ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น การแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรและแนวทางในการเลือกอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 โดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ศึกษาค้นคว้า รวบรวม สังเกต สำรวจและบันทึกเพื่อใช้ใน
การพัฒนาการทำงานทั้งกระบวนการทำงานเดี่ยวและกระบวนการทำงานกลุ ่ม ใช้กา รตัดสินใจ
ประกอบการทำงานอย่างมีเหตุผล มีจิตสำนึกในการทำงานและ ใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน 
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะ มีคุณธรรมมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม มีประสบการณ์เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 
ตัวช้ีวัด 

ง1.1 ม.1/1 ม.1/2  ม.1/3 
ง4.1 ม.1/1 ม.1/2  ม.1/3 

 รวม 6 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 
วิชา  ง 22104  การงานอาชีพ  4                      สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2   ภาคเรียนที่ 2          เวลาเรียน   20  ชั่วโมง      จำนวน 0.5  หน่วยกิต 
 ....................................................................................................................................................... ....... 
          ศึกษากระบวนการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม  การแก้ปัญหาในการทำงาน เช่นการจัดและ
ตกแต่งสวน การประกอบอาหาร เครื่องดื่ม การประดิษฐ์ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น การแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรและแนวทางในการเลือกอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 โดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ศึกษาค้นคว้า รวบรวม สังเกต สำรวจและบันทึกเพื่อใช้ใน
การพัฒนาการทำงานทั้งกระบวนการทำงานเดี่ยวและกระบวนการทำงานกลุ ่ม ใช้การตัดสินใจ
ประกอบการทำงานอย่างมีเหตุผล มีจิตสำนึกในการทำงานและ ใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน 
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะ มีคุณธรรมมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม มีประสบการณ์เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 
ตัวช้ีวัด 

ง1.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 
ง4.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 

 รวม 6 ตัวช้ีวัด 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 310 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง23103 การงานอาชีพ 5         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที่ 1          เวลาเรียน  20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5  หน่วยกิต                                 
............................................................................................................................................................. ... 
 ศึกษาวิเคราะห์และสรุปขั้นตอนการทำงานการเกษตรเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช การสร้าง
ชิ้นงาน ผลงาน การเตรียม วัสดุอุปกรณ์ มีความรู้ความหมาย ประโยชน์เกี่ยวกับการการขยายพันธ์พืช 
 มีทักษะในการขยายพันธุ์พืช ความประณีต รอบครอบ ถูกต้อง การทำงานอย่างมีความสุข มี
ทักษะในการทำงาน  โดยใช้กระบวนการปัญหาทักษะแสวงหาความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ ประกอบ
กับกรแสวงหาความรู้ รวบรวมจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
 นักเรียนมีจิตสำนักในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความ
รับผิดชอบต่อเวลา ขยันซื่อสัตย์ ประหยัดอดออม เอื้อเฟื้อ เสียสนะและมีวินัยในการทำงานมีความ
มุ่งม่ันรักการทำงานเห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพที่สุจริต มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน 
 
ตัวช้ีวัด 

ง 1.1  ม 3/1 , ม 3/2 , ม 3/3 
 ง 2.1  ม 3/1 , ม 3/2 , ม 3/3 
 รวม  6  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 311หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง23104  การงานอาชีพ 6                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     ภาคเรียนที่ 2           เวลาเรียน  20  ชั่วโมง    จำนวน 0.5   หน่วยกิต 
................................................................................................................... ............................................. 
 ศึกษาค้นคว้า และแสวงหาความรู้เกี่ยวกับความสำคัญ  ความหมายและ ประโยชน์ ของงาน
บ้าน มีทักษะการปฏิบัติงานเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในงานบ้าน 
 สร้างนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบ ถูกต้อง ทำงานอย่างมีความสุข นำ
เทคโนโลยีงานบ้าน มาประยุกต์ใช้ในชีว ิตประจำวันและการประกอบอาชีพสุจริตได้ โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหา มีทักษะกระบวนการจัดการ ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วยการศึกษาค้นคว้า รวบรวม
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ สามารถร่วมกับ
ผู้อ่ืนในสังคมอย่างมีความสุข มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 
ตัวช้ีวัด 
  ง 1.1  ม 3/1 , ม 3/2 , ม 3/3 

ง 2.1  ม 3/1 , ม 3/2 , ม 3/3 
 รวม  6  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 312 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง23101  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 5            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3      ภาคเรียนที่ 1             เวลาเรียน  20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5  หน่วยกิต 
.................................................................................................................................. .............................. 
 ศึกษาพื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟิก ไฟล์ภาพกราฟิกและความแตกต่างของกราฟิก 2 มิติ การ
สร้างไฟล์งานในโปรแกรม Photoshop  การปรับมุมมองการทำงาน การใช้เครื่องมือพ้ืนฐานการเลือก
พื้นที่ภาพ การจัดวางและปรับแต่งรูปทรง การสร้างข้อความตกแต่งภาพ การทำงานกับ Layer 
เทคนิคการแต่งภาพใน Layer การปรับแต่งภาพให้มีความสวยงามแปลกตา การตกแต่งภาพด้วยการ 
รีทัช การตกแต่งภาพอย่างสร้างสรรค์ด้วย ฟิลเตอร์ การวาดภาพ การทำงานกับสีและการระบายสี 
การพิมพ์ภาพและการนำเสนอภาพไปใช้ในรูปแบบต่าง ๆ การนำเสนองานในรูปแบบเว็บเพจ หรือใน
รูปแบบปกนิตยสารต่าง ๆ  
 โดยใช้กระบวนการทางด้านคอมพิวเตอร์ ในการออกแบบสร้างชิ้นงาน เพ่ือนำเสนอผลงานให้
มีความหลากหลาย เหมาะสม สวยงาม  
 มีความเข้าใจ มีความมุ่งมั่นในการคิดและออกแบบสร้างชิ้นงานให้เหมาะสมกับลักษณะการ
นำไปใช้งาน เห็นคุณค่าของผลงานที่สร้างขึ ้นมาจากกระบวนการเรียนรู ้ต ่าง ๆ สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
 ง 3.1  ม 3/1  ม 3/2  ม 3/3  ม 3/4 
 รวม  4  ตัวชี้วัด 



 313หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง23102 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 6             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     ภาคเรียนที่ 2             เวลาเรียน  20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5   หน่วยกิต 
.................................................................................................................. .............................................. 

ศึกษาพ้ืนฐานเกี่ยวกับเครือข่าย Internet และ Network การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม 
Dreamweaver การออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์ การใส่ข้อความลงบนหน้าเว็บเพจ การใส่ภาพ 
การเชื่อมโยงเว็บไซต์ การสร้างหน้าเว็บเพจด้วย Frames การแทรกตาราง การปรับมุมมอง การใส่
สื ่อมัลติมิเดีย การเพิ่มลูกเล่น การสร้างการโต้ตอบกับผู้ใช้ การทำงานกับ Library การ Upload 
เว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต  

โดยใช้กระบวนการทางด้านคอมพิวเตอร์ ในการออกแบบสร้างชิ้นงาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์และการ Upload เว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต เพ่ือ
นำเสนอผลงงานให้มีความหลากหลาย เหมาะสม สวยงาม  

เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และใฝ่เรียนรู้มีความมุ่งมั่นในการคิดและออกแบบสร้างชิ้นผลงานให้
เหมาะสมกับลักษณะการนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม เห็นคุณค่าของผลงานที่สร้างขึ้นมาจาก
กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ มีจริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   
 
ตัวช้ีวัด 
 ง 3.1 ม 3/1  ม 3/2  ม 3/3  ม 3/4 
 รวม  3  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 314 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง31101 การงานอาชีพ 1                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนที่ 1           เวลาเรียน    20 ชั่วโมง    จำนวน 0.5  หน่วยกิต 
.................................................................................................... ............................................................ 
 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย วิธีการทำงานทักษะกระบวนการ การทำงานเพื่อการดำรงชีวิต                     
ที่เกี ่ยวข้องกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันได้แก่หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกใน
ครอบครัว โรงเรียน การดูแลรักษา ทำความสะอาดจัดตกแต่งบ้านและโรงเรียน การเลือกใช้การดูแล
รักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การจัดการงานช่าง
การประดิษฐ์ ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบ้าน งานประดิษฐ์ เพื่อการดำรงชีวิต โดยใช้ทักษะการทำงานร่วมกัน 
ทักษะกระบวนการทำงาน  การจัดการ กระบวนการแก้ปัญหาและทักษะการแสวงหาความรู้การคิด
อย่างสร้างสรรค์ 
 เพื่อให้ผู ้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถทำงานบ้าน งานประดิษฐ์ เพื่อการดำรงชีวิต
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียงรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
ตัวช้ีวัด 

ง 1.1 ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3   ม.4-6/4  ม.4-6/5  ม.4-6/6   ม.4-6/7 
 รวม  7  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 315หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง31102 การงานอาชีพ 2                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4      ภาคเรียนที่ 2             เวลาเรียน  20 ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................  
 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย วิธีการทำงานทักษะกระบวนการ การทำงานเพื่อการดำรงชีวิตที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันได้แก่การเกษตรเพื่อการดำรงชีวิต การปลูกพืช การเลี้ยง
สัตว์ การทำเกษตรยุคใหม่ งานช่างเพ่ือการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพเพ่ือการเลี้ยงชีพ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเกษตร งานช่าง การอาชีพ เพ่ือการดำรงชีวิต โดยใช้ทักษะการทำงาน
ร่วมกัน ทักษะกระบวนการทำงาน  การจัดการ กระบวนการแก้ปัญหาและทักษะการแสวงหาความรู้
การคิดอย่างสร้างสรรค์ 
 เพื ่อให้ผู ้เรียนมีความรู ้ความเข้าใจสามารถทำงานเกษตร งานช่าง การอาชีพ เพื ่อการ
ดำรงชีวิตสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
อนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวช้ีวัด 

ง 1.1 ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7 
 รวม  7  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 316 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง32101  การงานอาชีพ 3                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5     ภาคเรียนที่ 1             เวลาเรียน  20 ชั่วโมง    จำนวน 0.5  หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 

ศึกษา วิเคราะห์ ทักษะกระบวนการทำงาน กระบวนการแก้ปัญหา  หน้าที่และบทบาทของ
ตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน หลักการเลือกใช้ดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่ง
กาย   การปลูกพืช การขยายพันธุ์พืชหรือการเลี้ยงสัตว์ วิธีการทำงาน การสร้างผลงาน การจัดการ 
การทำงานร่วมกัน การแก้ปัญหาการแสวงหาความรู้ 
 โดยใช้กระบวนการทำงาน กระบวนการจัดการ กระบวนการทำงานร่วมกัน กระบวนการ
แก้ปัญหาในการทำงานด้วยกระบวนการ PDCA กระบวนการเทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูล และการ
อภิปราย 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามรถสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการทำงาน การ
จัดการในการทำงาน  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความ
เป็นไทย ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
ตัวช้ีวัด 

ง 1.1 ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5  ม.4-6/6   ม.4-6/7 
 รวม  7  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 317หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง32102   การงานอาชีพ 4                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 2               เวลาเรียน  20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5  หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 

ศึกษา วิเคราะห์ ทักษะกระบวนการทำงาน กระบวนการแก้ปัญหา การติดตั้ ง ประกอบ 
ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้  สิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน  การดำเนินการทางธุรกิจ วิธีการ
ทำงาน การสร้างผลงาน การจัดการ การทำงานร่วมกัน การแก้ปัญหาการแสวงหาความรู้ 
 โดยใช้กระบวนการทำงาน กระบวนการจัดการ กระบวนการทำงานร่วมกัน กระบวนการ
แก้ปัญหาในการทำงานด้วยกระบวนการ PDCA กระบวนการเทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูล และการ
อภิปราย 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการทำงาน การ
จัดการในการทำงาน มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความ
เป็นไทย ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
ตัวช้ีวัด 

ง 2.1 ม.4-6/1   ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5 
  ง 4.1 ม.4-6/1   ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4 
 รวม  9  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 318 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง33101  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี5       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่ 1               เวลาเรียน  20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5  หน่วยกิต 
................................................................................................... ............................................................. 
 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย วิธีการทำงานทักษะกระบวนการ การทำงานเพื่อการดำรงชีวิตที่
เกี ่ยวข้องกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันได้แก่หลักการอยู่ร่วมกันในครอบครัว การดูแลคนใน
ครอบครัว  การเลือกผ้าสำหรับงานตัดเย็บ การตัดเย็บเสื้อผ้า  การปรุงอาหาร  การดัดแปลงอาหาร  
งานหัตถกรรมไทย  การพัฒนาอาชีพหัตถกรรมไทย   เทคโนโลยีทางการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยง
สัตว์  การขยายพันธุ์พืชในปัจจุบัน 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตัดเย็บ  งานปรุงงานประกอบอาหาร  งานหัตถกรรมไทย เพื่อการ
ดำรงชีวิต  โดยใช้ทักษะการทำงานร่วมกัน  ทักษะกระบวนการทำงาน  การใช้เทคโนโลยีการจัดการ  
กระบวนการแก้ปัญหาและทักษะการแสวงหาความรู้การคิดอย่างสร้างสรรค์ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถทำงานตัดเย็บ  งานปรุงงานประกอบอาหาร  งาน
หัตถกรรมไทย เพื่อการดำรงชีวิตสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ด้วยความขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงรับผิดชอบ มุ่งม่ันในการทำงาน มี
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถประกอบอาชีพได้ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 
ตัวช้ีวัด 

ง 1.1  ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5  ม.4-6/6  ม.4-6/7 
รวม  7  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 319หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง33102  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6    ภาคเรียนที่ 2              เวลาเรียน  20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5  หน่วยกิต 
..................................................................................... ........................................................................... 
 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย วิธีการทำงานทักษะกระบวนการ การทำงานเพื่อการดำรงชีวิตที่
เกี ่ยวข้องกับงานอาชีพได้แก่ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ผลพลอยได้จากการเกษตร  การ
สร้างสรรค์งานการคิดแก้ปัญหาและการคิดการออกแบบงานอย่างสร้างสรรค์ การเลือกใช้เทคโนโลยี
ในชีวิตประจำวัน  ทักษะจำเป็นในการประกอบอาชีพ การจำลองโครงงานอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมในวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพในปัจจุบัน 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบการสร้างสรรค์งานโดยเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
การจำลองโครงงานอาชีพ โดยใช้ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะกระบวนการทำงาน การใช้
เทคโนโลยีการจัดการ กระบวนการแก้ปัญหาและทักษะการแสวงหาความรู้การคิดอย่างสร้างสรรค์ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้เทคโนโลยีออกแบบงานอย่างสร้างสรรค์ งาน
จำลองโครงงานอาชีพ เพื ่อการดำรงชีว ิตสามารถนำความรู ้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช ้ใน
ชีวิตประจำวันได้ด้วยความขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงรับผิดชอบ มุ่งม่ัน
ในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประกอบอาชีพได้  มีคุณธรรม จริยธรรมและมี
จรรยาบรรณต่อการประกอบอาชีพ  
 
ตัวช้ีวัด 

ง 1.1 ม.4-6/1   ม.4-6/2   ม.4-6/3   ม.4-6/4   ม.4-6/5   ม.4-6/6   ม.4-6/7 
 รวม  7  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 320 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 

 

 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง 20261  ไฟฟ้าเบื้องต้น                                 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2    ภาคเรียนที่ 1            เวลาเรียน  40  ชั่วโมง      จำนวน 1   หน่วยกิต       

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา ค้นคว้า ความรู้ไฟฟ้าเบื ้องต้น  เครื ่องมือการปฏิบัติงานไฟฟ้า วัสดุและอุปกรณ์
ตลอดจนความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน   

โดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ค้นคว้า รวบรวม สังเกต สำรวจและบันทึกเพื่อใช้ในการ
พัฒนาการทำงาน ใช้การตัดสินใจสร้างกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความประณีต  รอบคอบ  ถูกต้อง  
นำไปใช้การประกอบอาชีพสุจริตได้ ใช้กระบวนการแก้ปัญหา  มีทักษะกระบวนการจัดการ ทักษะ
กระบวนการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์  

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องปลอดภัยสามารถแก้ไข
ข้อขัดข้องทางไฟฟ้าเล็ก ๆ น้อย ๆ ในที่อยู่อาศัยตัวเองได้ 

 
ผลการเรียนรู้ 
  1.  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับไฟฟ้าเบื้องต้น 
 2.  ใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องปลอดภัย 
 3.  มีทักษะการใช้เครื่องมีช่าง 
  4. สามารถแก้ไขซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบ้านได้ 
  รวม 4 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 321หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง 20262  ไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์                           กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 2             เวลาเรียน  40  ชั่วโมง      จำนวน 1   หน่วยกิต       

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น หลักการทำงานเรียนรู้วงจรตัว
ต้านทาน วงจรด้านขดลวด วงจรเก็บประจุ วงจรทรานซิสเตอร์ การคำนวณ การออกแบบวงจร
อีเล็กทรอนิกส์ง่ายๆโดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ค้นคว้า รวบรวม สังเกต สำรวจและบันทึกเพ่ือใช้
ในการพัฒนาการทำงานการปฏิบัติ ใช้การตัดสินใจสร้างกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความประณีต  
รอบคอบ  ถูกต้อง  นำไปใช้การประกอบอาชีพสุจริตได้  ใช้กระบวนการแก้ปัญหา มีทักษะ
กระบวนการจัดการ ทักษะกระบวนการทำงาน   มีความคิดสร้างสรรค์  

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์ เป็นพื้นฐานในการศึกษาด้าน
เทคโนโลยีขั้นสูงต่อไป 

 
ผลการเรียนรู้ 
  1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์ 
  2.  ใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องปลอดภัย 
  3.  มีทักษะการใช้เครื่องมีช่าง 
  4. สามารถประกอบวงจรอีเล็กทรอนิกส์ง่ายๆได้ 
  รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 322 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง20241 การปลูกผักสวนครัว1               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ภาคเรียนที่ 1                  เวลาเรียน  40 ชั่วโมง   จำนวน 1  หน่วยกิต 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาวิธีการปลูกพืชผักสวนครัว การคัดเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสม ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการ
เจริญเติบโตของพืชสวนครัว การเตรียมดิน การให้น้ำ  การให้ปุ๋ย วิธการเพาะปลูก การดูแลรักษา 
การป้องกันกำจัดโรคและแมลง และการเก็บเก่ียวสู่ตลาด 

ใช้กระบวนการสืบเสาะหาวามรู้ การสืบค้นข้อมูล การอภิปรายและการปฏิบัติทักษะการปลูก
ผักสวนครัวตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกพันธุ์จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตสู่ตลาด 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความมุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จเห็น
คุณค่าของการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุขมีกิจนิสัยการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบ 
ปลอดภัยตัดสินใจและเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิตสังคมสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์เหมาะสมกับ
งาน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริต รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  
ผลการเรียนรู้ 
 1. บอกความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 2. บอกความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวได้ 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาดพืชผักในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 
 4. อธิบายสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการปลูกพืชผักสวนครัวได้ 
 5. เลือกพืชผักที่จะปลูกได้อย่างเหมาะสม 
 6. เตรียมดินปลูกพืชผักสวนครัวได้ 
 7. เพาะเมล็ดพืชผักสวนครัวได้ 
 8. ปลูกพืชผักสวนครัวชนิดที่เลือกปลูกได้ 

9. ปฏิบัติดูแลพืชผักสวนครัวได้ 
10. จดบันทึกการปฏิบัติการปลูกพืชผักสวนครัวได้ 
11. เก็บเก่ียวผลผลิตพืชได้ 
12. จัดผลผลิตพืชผักสวนครัวและกำหนดราคาจำหน่ายได้ 
13. ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายและการประเมินผลกำไร-ขาดทุนได้ 

 รวม 13 ผลการเรียนรู้ 



 323หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง20242  การปลูกผักสวนครัว2              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ภาคเรียนที่ 2                 เวลาเรียน  40 ชั่วโมง   จำนวน 1  หน่วยกิต 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาวิธีการปลูกพืชผักสวนครัว การคัดเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เจริญเติบโตของพืชสวนครัว การเตรียมดิน การให้น้ำ  การให้ปุ๋ย วิธการเพาะปลูก การดูแลรักษา   
การป้องกันกำจัดโรคและแมลง และการเก็บเก่ียวสู่ตลาด 

ใช้กระบวนการสืบเสาะหาวามรู้ การสืบค้นข้อมูล การอภิปรายและการปฏิบัติทักษะการปลูก
ผักสวนครัวตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกพันธุ์จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตสู่ตลาด 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความมุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จเห็น
คุณค่าของการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุขมีกิจนิสัยการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบ 
ปลอดภัยตัดสินใจและเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิตสังคมสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์เหมาะสมกับ
งาน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริต รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  
ผลการเรียนรู้ 
 1. บอกความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 2. บอกความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวได้ 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาดพืชผักในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 
 4. อธิบายสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการปลูกพืชผักสวนครัวได้ 
 5. เลือกพืชผักที่จะปลูกได้อย่างเหมาะสม 
 6. เตรียมดินปลูกพืชผักสวนครัวได้ 
 7. เพาะเมล็ดพืชผักสวนครัวได้ 
 8. ปลูกพืชผักสวนครัวชนิดที่เลือกปลูกได้ 

9. ปฏิบัติดูแลพืชผักสวนครัวได้ 
10. จดบันทึกการปฏิบัติการปลูกพืชผักสวนครัวได้ 
11. เก็บเก่ียวผลผลิตพืชได้ 
12. จัดผลผลิตพืชผักสวนครัวและกำหนดราคาจำหน่ายได้ 
13. ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายและการประเมินผลกำไร-ขาดทุนได้ 

 รวม 13 ผลการเรียนรู้ 



 324 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา  
 

วิชา ง20219  การสร้างและตกแต่งกราฟิก     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 1              เวลาเรียน  20 ชั่วโมง    จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 

ศึกษาความเป็นมาและความหมาย คุณสมบัติ บทบาทและความสำคัญของงานกราฟิก การ
ออกแบบ   การสร้างภาพหรือรูปกราฟิกพ้ืนฐาน การใช้เทคนิคต่าง ๆ สำหรับการแต่งภาพและการใช้
ซอฟต์แวร์ในการสร้างงาน  

ปฏิบัติการสร้างภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก ออกแบบ ตกแต่งผลงานเพื่อนำไปใช้กับงาน
นำเสนองาน ออกแบบและเว็บไซต์ และงานด้านศิลปะอ่ืน ๆ   

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการสร้างงานกราฟิกสามารถนำไปประยุกต์ใช้
อย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ  

 
ผลการเรียนรู้  

1. รู้และเข้าใจบทบาทและประโยชน์ของงานคอมพิวเตอร์กราฟิก  
2. รู้และเข้าใจหลักการออกแบบงานกราฟิก  
3. นักเรยีนสามารถใช้เครื่องมือพ้ืนฐานของโปรแกรม Photoshop ได้  
4. นักเรียนสามารถสร้างงานกราฟิกได้  
5. นักเรียนสามารถปรับแต่งภาพได้ด้วยตนเอง  
6. นักเรียนสามารถนำเสนอผลงานสู่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

 รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 325หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา  
 

วิชา ง20220  การออกแบบและการสร้างเว็บไซต์   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ภาคเรียนที่ 2               เวลาเรียน  20 ชั่วโมง    จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................ 

ศึกษาเกี ่ยวกับหลักการสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม  Adobe Dreamweaver CS6 การ
ประยุกต์การสร้างเว็บไซต์ การจัดและการตกแต่งข้อความ  การแทรกรูปภาพลงในเว็บเพจ การสร้าง
ตาราง การสร้างการเชื่อมโยงในแต่ละหน้าเว็บเพจ  เว็บไซต์ การแบ่งหน้าเว็บเพจเป็นส่วน ๆ การ
สร้างฟอร์มเพื่อรองรับข้อมูลจากผู้ใช้ การประยุกต์สร้างเลเยอร์ในการตกแต่งเอกสารเว็บเพจ การ
แทรกมัลติมีเดียสื่อต่างๆ ลงในเว็บเพจ การจัดการเว็บไซต์ เช่น การขอพ้ืนที่เพ่ือรองรับเว็บไซต์ของเรา 
การขอใช้บริการเสริมต่างๆ การนำเว็บไซต์ขึ้นสู่อินเทอร์เน็ต  

ปฏิบัติและประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Adobe Dreamweaver CS6 ในการสร้างเว็บเพจ 
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการแก้ปัญหา ความสามารถ
ในการคิด การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี     

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเกิด
เจตคติที่ดีทำให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในทางสร้างสรรค์ได้ 

 
ผลการเรียนรู้ 
    1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ 
          2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 
          3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเว็บไซต์ 
          4. มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการใส่ข้อความลงในเว็บเพจ 
          5. มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ 
          6. มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการใส่ตารางลงในเว็บเพจ 
          7. มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างเว็บ 
          8. มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการออกแบบเว็บเพจด้วยเฟรม 
          9. มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการเพ่ิมลูกเล่นและมัลติมีเดียลงในเว็บ
เพจ 
          10. มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการเผยแพร่เว็บไซต์สู่อินเทอร์เน็ต 
 รวม 10  ผลการเรียนรู้ 
 



 326 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง20214   หุ่นยนต์ 1                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     ภาคเรียนที่ 1                 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง   จำนวน 1 หน่วยกิต 
....................................................................................................................................... ......................... 

ศึกษาการเขียนผังงาน(Flowchart) ระบบเลขฐานทางคอมพิวเตอร์ หลักการเขียน รูปแบบ
ไวยากรณ์ประกอบภาษาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับคำสั่งนำเข้าและส่งออก (Input-Output : I/O) ชนิด
ของข้อมูลแบบต่างๆ  การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Operations) การวนรอบ (Looping) 
โปรแกรมย่อยและฟังก์ชั่นต่างๆ และการใช้แฟ้มข้อมูลเบื้องต้น 
 โดยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การ
เขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรมและการจัดทำเอกสารประกอบ  
 เพื่อให้เกิดความรู้แนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและนำไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และมีเจตคติที่ดีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม คุณธรรม และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์แบบไม่มี Sensor 
2. ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์แบบมี Sensor 
3. สามารถทำภารกิจตามที่กำหนดได้ 

 รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 327หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง20218   หุ่นยนต์ 2                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    ภาคเรียนที่ 2           เวลาเรียน  40  ชั่วโมง        จำนวน 1 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 

การวิเคราะห์โครงงานคอมพิวเตอร์ และรูปแบบการเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งสำคัญ
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา  การปฏิบัติ
ตามขั ้นตอนกระบวนการดำเนินงานโครงงานคอมพิวเตอร์   สามารถนำมาประยุกต์ใช้  อันเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

ใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญา มีความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีสมาธิในการทำงาน มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน มีนิสัยรักการ
ทำงาน รักการค้นคว้า มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ทำงานเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน  เห็นคุณค่าของการผสมผสานภูมิปัญญาไทยและการสื่อ
สารสนเทศ มีทักษะปฏิบัติงานนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  

เพื ่อปลูกฝังทักษะและนิสัยการทำงานและการจัดการอย่างเป็นระบบใช้กระบวนการ
เทคโนโลยี  เพื่อให้มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ผู้เรียนจะต้องศึกษาและได้รับการฝึกฝนจากการ
ทำงานต่อไปนี้  

  
ผลการเรียนรู้ 

1. ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์แบบไม่มี Sensor 
2. ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์แบบมี Sensor 
3. สามารถทำภารกิจตามที่กำหนดได้ 

 รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง20215 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับสูง 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3      ภาคเรียนที่ 1              เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จำนวน 1 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 
 ศึกษาการสร้างองค์ประกอบฉาก การจัดองค์ประกอบแสง และเงาให้กับงาน 3 ดี แอนิเมชั่น  
 - การทำ Special Effects การจัดองค์ประกอบฉากต่าง ๆ โดยการ จำลอง effects ที่เกิดใน
ธรรมชาติ  เช่น การสร้างหมอก ระเบิด ควัน ไฟ ฝน และการใช้  Dynamics Animation ใช้  
Particle และ Paint Effect 

- การใช้ แสงต่างๆ เช่น แสงแบบ Ambient Light, Directional Light, Point Light, Spot 
Light, Area Light และ Volume Light  การใช้ Fog Light    

- การกำหนดการเคลื่อนไหวของกล้อง  
- การจัดมุมกล้อง  เช่น  Camera and Aim, Camera Aim and Up, Angle view/ Focal 

Length 
- การเรนเดอร์ (Rendering) การประมวลผลงาน 3D animation  เป็นการประมวลผลข้อมูล

ของงานทั้งหมดที่ได้จากการสร้าง Model   การทำ Animation  การจัดแสง การใส่ Effect และการ
จัดองค์ประกอบต่างๆ ของงาน  ซึ่งการเรนเดอร์จะเป็นการนำภาพในแต่ละเฟรมมาต่อกันทำให้เป็น
ภาพเคลื ่อนไหว อย่างต่อเนื ่อง ซึ ่งต้องมีการปรับค่า Resolution, Motion Blur, Anti-aliasing, 
Alpha Channel, Sequence, และ Depth-of-Field เพ่ือให้ได้ภาพที่คมชัดสวยงาม 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และโดยสามารถสร้างองค์ประกอบฉาก การจัด
องค์ประกอบแสง และ เงา ให้กับงานภาพยนตร์เคลื่อนไหว 3 มิติ  และสามารถสร้างภาพยนตร์
เคลื่อนไหว 3 มิติ ขนาดสั้นประมาณ 1 นาที ได้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินั ย ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมั่นในการทำงาน และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ได้ และมีทัศนคติที่ดีต่อ
งานแอนิเมชั่น 
ผลการเรียนรู้ 

1. ทำ Special Effects  การจัดองค์ประกอบฉากต่าง ๆ โดยการ จำลอง effects ที่เกิดใน
ธรรมชาติ  

2. เข้าใจการใช้งานแสงแบบต่างๆ และสามารถปรับแสง เงา ให้เข้ากับองค์ประกอบฉาก 
3. ออกแบบและสร้างองค์ประกอบฉาก บรรยากาศต่างๆของฉากในภาพยนตร์ 

 รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง20217 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับสูง 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ภาคเรียนที่ 2                 เวลาเรียน  40 ชั่วโมง     จำนวน 1 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 
 ศึกษาการสร้างองค์ประกอบฉาก การจัดองค์ประกอบแสง และ เงา ให้กับงาน  
 - การทำ Special Effect  การจัดองค์ประกอบฉากต่าง ๆ โดยการ จำลอง effects ที่เกิดใน
ธรรมชาติ  เช่น การสร้างหมอก ระเบิด ควัน ไฟ  และการใช้  Dynamics Animation ใช้  Particle 
และ Paint Effect 

- การใช้ แสงต่างๆ เช่น แสงแบบ Ambient Light, Directional Light, Point Light, Spot 
Light, Area Light และ Volume Light  การใช้ Fog Light    

- การกำหนดการเคลื่อนไหวของกล้อง  
- การจัดมุมกล้อง  เช่น  Camera and Aim, Camera Aim and Up, Angle view/ Focal 

Length 
- การเรนเดอร์ (Rendering) การประมวลผลงาน 3D animation  เป็นการประมวลผลข้อมูล

ของงานทั้งหมดที่ได้จากการสร้าง Model   การทำ Animation  การจัดแสง การใส่ Effect และการ
จัดองค์ประกอบต่างๆ ของงาน  ซึ่งการเรนเดอร์จะเป็นการนำภาพในแต่ละเฟรมมาต่อกันทำให้เป็น
ภาพเคลื ่อนไหว อย่างต่อเนื ่อง ซึ ่งต้องมีการปรับค่า Resolution, Motion Blur, Anti-aliasing, 
Alpha Channel, Sequence, และ Depth-of-Field เพ่ือให้ได้ภาพที่คมชัดสวยงาม 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และโดยสามารถสร้างองค์ประกอบฉาก การจัดองค์ประกอบ
แสง และ เงา ให้กับงานภาพยนตร์เคลื่อนไหว 3 มิติ  และสามารถสร้างภาพยนตร์เคลื่อนไหว 3 มิติ 
ขนาดสั้นประมาณ 1 นาที ได้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 
และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ และมีทัศนคติที่ดีต่องานแอนิเมชั่น 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. การกำหนดการเคลื่อนไหวของกล้อง และจัดมุมกล้องได้ 
2. เข้าใจการเรนเดอร์ (Rendering) การประมวลผลงาน 3D animation  ได ้
3. สร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์เคลื่อนไหว 3 มิติ ขนาดสั้นประมาณ 1 นาที ได้ 

 รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา  
 

วิชา ง30216 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6    ภาคเรียนที่ 1             เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จำนวน 1  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................  

ศึกษาความหมายความสำคัญของการออกแบบด้วยโปรแกรม Google Sketch Up 
ซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบ การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบและสร้า งสรรค์ผลงานด้านการ
ออกแบบ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติการออกแบบและสร้างสรรค์งาน โดยใช้ซอฟต์แวร์
ด้านการออกแบบ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ ใช้กระบวนการแก้ปัญหาและกระบวนการทางเทคโนโลยี และ
สร้างสรรค์ผลงานได้ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความ
มุ่งม่ันในการทำงาน ออกแบบสร้างชิ้นงานให้เหมาะสมกับลักษณะการนำไปใช้งาน สามารถนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม มีจิตสำนึกในการใช้
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ที่มาและความสำคัญของการสร้างแบบจำลอง 3 
มิต ิ

2. รู้จักและสามารถอธิบายหน้าที่ของแถบคำสั่งต่างๆ พื้นที่การทำงาน กลุ่มเครื่องมือและ
ส่วนประกอบที่สำคัญในการทำงานของโปรแกรม Google SketchUp 

3. ปฏิบัติการใช้โปรแกรม Google SketchUp เพ่ือสร้างและปรับแต่งแบบจำลอง 3 มิติ 
4. ประยุกต์ใช้เทคนิคพิเศษต่างๆ แบบมืออาชีพเพ่ือการสร้างงานที่เสมือนจริง 
5. ปฏิบัติและอธิบายขั้นตอนการนำ Google SketchUp ไปใช้ร่วมกับโปรแกรมอ่ืนๆ 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง33201 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติระดับสูง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ภาคเรียนที่ 1                เวลาเรียน  40  ชั่วโมง   จำนวน 1 หน่วยกิต 
............................................................... .................................................................................................  

ศึกษาเก่ียวกับการสร้างสรรค์ตัวละครให้สมจริงด้วยการสร้างทรงผมต่างๆ และการทำให้ทรง
ผมมีการเคลื่อนไหวที่พลิ้วไหวเป็นธรรมชาติดังที่เห็นในสื่อโฆษณา และภาพยนตร์ Hollywood  
รวมถึงการสร้างขน  Fur ให้กับขนสัตว์ โดยในระดับนี้จะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ  มากมายในการทำงาน
ของ Maya  Hair  และ  Fur  อาทิ เช่น  เทคนิคการสร้างผม การกำหนดให้มีการปะทะกันระหว่าง 
Hair และวัตถุ  เทคนิคการใส่สีให้เส้นผมและขน การสร้างเงาให้เส้นผมและขน 

โดยใช้กระบวนการทางด้านคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติ ออกแบบชิ้นเพื่อนำเสนอให้มีความ
เหมาะสมสวยงาม เห็นคุณค่าของผลงานที่สร้างขึ้นมาจากกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจและมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน ใฝ่
เรียนรู้มีความมุ่งมั่นในการคิดและออกแบบสร้างชิ้นงานให้เหมาะสมกับลักษณะการนำไปใช้งาน  สาม
รถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายวิธีการสร้างรูปทรง  3  มิติ 
2. ปฏิบัติการสร้างรูปทรง  3  มิติ  Standard  Primitives  และ  Extended  Primitives 
3. อธิบายและปฏิบัติการกลุ่มคำสั่งในการเขียนลายเส้น  2  มิติ 
4. อธิบาย  Controls  Toolbar 
5. ปฏิบัติการเปิดหน้าต่าง  Material  Editor  และนำภาพมาใส่ในวัตถุ 

 รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



 332 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง30212 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6    ภาคเรียนที่ 1               เวลาเรียน  20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................  

ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้น
และแสวงหาความรู้ในสังคมยุคตัวเลขและยุคแห่งปัญญาที่มีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
การใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์  การจัดเก็บและการ
นำเสนอข้อมูล การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศบนระบบเครือข่าย การเคารพสิทธิทาง
ปัญญา คุณธรรม จริยธรรมในสังคมสารสนเทศ 

นักเรียนเข้าใจถึงความหมาย ประเภท และวิวัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ รู้จักฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบการสื่อสาร สามารถประยุกต์ใช้งานการสื่อสารใน
สารสนเทศศาสตร์และเห็นถึงแนวโน้มของการสื่อสารและเครือข่ายในอนาคต 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัย               
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน มีความรับผิดชอบ นำความรู้และทักษะจากการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายระบบสื่อสารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2. จัดเก็บและนำเสนอข้อมูลการสื่อสารและการสืบค้นข้อมูล 
3. มีความเคารพสิทธิทางปัญญา คุณธรรม จริยธรรมในสังคมสารสนเทศ  

 รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 333หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง30208 โครงงานคอมพิวเตอร์              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่ 2                    เวลาเรียน  40 ชั่วโมง  จำนวน 1 หน่วยกิต 
....................................................................... .........................................................................................  
 ศึกษาความหมาย คุณค่า ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ หลักการเลือกหัวข้อเรื ่อง
โครงงานวิธีดำเนินการทำโครงงาน  การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล จัดทำข้อเสนอ เค้า
โครงข้อเสนอการออกแบบโครงงาน การวางแผนดำเนินการทำโครงงานให้สำเร็จ รูปแบบรายงาน
โครงงานคอมพิวเตอร์บทคัดย่อ การนำเสนอผลงาน การประเมินผลงาน 
 โดยใช้กระบวนการปฏิบัต ิ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์ด้าน
คอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์ ระบบสื่อสารข้อมูล ที่มีอยู่มาเชื่อมโยงสัมพันธ์กันจนเกิดความรู้ใหม่ที่มีความ
สอดคล้องกัน โดยมีการบูรณาการด้านความรู้อื่นๆ หรือจากรายวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องเข้ามาร่วมด้วย 
 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพ การจัดการทำงานอย่างเป็นระบบ รู้จักหลักการ
แก้ปัญหาหรือสร้างงาน เห็นคุณค่าของงาน สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ   
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมาย  ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ 
2. เลือกหัวข้อเรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์ 
3. วางแผนการดำเนินโครงงานคอมพิวเตอร์ 
4. ออกแบบงานและสร้างชิ้นงาน 
5. เขียนรายงานความสำเร็จโครงงานคอมพิวเตอร์ 
6. ผู้เรียนนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจ 

 รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 



 334 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง33202 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติระดับสูง 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2                    เวลาเรียน  40 ชั่วโมง   จำนวน 1 หน่วยกิต 
...................................................................... ..........................................................................................  

ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการทำเสื้อผ้า โดยการใส่ NCloth ให้กับตัวละคร เพ่ือให้การทำงานเกิด
ความสมจริงมากขึ้น  การเรียนการสอนในระดับ  Advanced  Visual  Effects  2 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การสร้างสรรค์ตัวละครให้สมจริงด้วยการสร้างเสื้อผ้าให้ตัวละคร และการทำให้เสื้อผ้ามีการพลิ้วไหว
เป็นธรรมชาติ  โดยในระดับนี้จะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ มากมายในการทำงานของ NCloth  

โดยใช้กระบวนการทางด้านคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติ ออกแบบชิ้นเพื่อนำเสนอให้มีความ
เหมาะสมสวยงาม เห็นคุณค่าของผลงานที่สร้างขึ้นมาจากกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มีความ
มุ่งมั่นในการทำงาน สามารถคิดและออกแบบสร้างชิ้นงานให้เหมาะสมกับลักษณะการนำไปใช้งาน 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว 
2. ปฏิบัติการสร้างภาพเคลื่อนไหว 
3. อธิบายรายละเอียดในส่วนของ  Mode  ในการ  Render 
4. ปฏิบัติการ  Render  Animation  เป็นไฟล์  VDO  นามสกุล  .avi 

 รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 335หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง30213 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2               เวลาเรียน  20  ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................... .......................... 

ศึกษาหลักการทำงานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างและองค์ประกอบในการทำงานของ
คอมพิวเตอร์ ระบบงานต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยความจำ หน้าที่วงจรลอจิกและตรรกะ 
ระบบบัส สัญญาณสั่งการและวงจรควบคุม หลักการทำงานของไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น ระบบ
ออนไลน์ อินเตอร์แอคทีฟ แบทช์ ที่มาและโครงสร้างของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์รวมถึงหน้าที่การ
ทำงานของอุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่างๆที่ถูกนำมาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
เป็นต้น 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการออกแบบเทคโนโลยี 
กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม              
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง และสามารถ
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจถึงองค์ประกอบและวิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ 
2. บอกถึงหน้าที่และการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ส่วน

นำเข้า ส่วนประมวลผล หน่วยความจำและการแสดงผล 
3. เข้าใจกลไกการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งการทำงาน การออกแบบ  ด้านฮาร์ดแวร์

และซอฟท์แวร์ 
4. เข้าใจระบบวงจรลอจิก วงจรดิจิตอล วงจรรวม ระบบบัสการสื่อสาร การเชื่อมต่อ การใช้

สัญญาณควบคุม และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
5. เข้าใจกระบวนการประมวลผล แบบออนไลน์ อินเตอร์แอคทีฟและแบทช์ 

 รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



 336 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา  
 

วิชา ง30233   งานประดิษฐ์ 1                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1                 เวลาเรียน  60 ชั่วโมง   จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................  
 ศึกษากระบวนการสร้างงานประดิษฐ์ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ศึกษาเทคนิควิธีการ
สร้างงานในแบบต่างๆ ค้นคว้าหาความรู้จากสื่อใหม่เพ่ิมเติม   

 โดยมีการวางแผนในการทำงานอย่างมีขั้นตอน  มีการตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ
สร้างงานประดิษฐ์  มีการออกแบบการเลือกใช้และการเตรียมวัสดุอุปกรณ์  รวมทั้งการนำทักษะและ
เทคโนโลยีต่างๆ  มาใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน   

เพื ่อให้เกิดการเรียนรู้ในการสร้างชิ ้นสิ ่งประดิษฐ์หรือดัดแปลงชิ ้นงานจนสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้และสามารถสร้างรายได้เป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความสำคัญและจุดมุ่งหมายของการประดิษฐ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. อธิบายจุดมุ่งหมายของการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น 
3. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน 
4. ทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

 รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 337หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา  
 

วิชา ง30234   งานประดิษฐ์ 2                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2                  เวลาเรียน 60 ชั่วโมง    จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
............................................................................................................................................................... . 

ศึกษาการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดชิ้นงาน
ใหม่ที่อนุรักษ์ความเป็นไทยและเข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน 

โดยนำมาสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์ที่สามารถนำมาใช้ได้ในด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน
ของมนุษย์ ด้านที่เก่ียวกับสังคม วัฒนธรรมและด้านอาชีพ   

เพื่อให้เกิดทักษะกระบานการสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์ที่สามารถมีส่วนร่วมกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานประดิษฐ์ต่างๆต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความสำคัญและจุดมุ่งหมายของการประดิษฐ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. ประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3. มีคุณลักษณะและทักษะกระบวนการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
4. เกิดความภาคภูมิใจและสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับผู้ประดิษฐ์ได้ในระดับหนึ่ง 

 รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 338 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง 31221  ผู้ประกอบการยุคใหม่1      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 1            เวลาเรียน 80 ชั่วโมง   จำนวน  2 หน่วยกิต  
............................................................................................................................. ................................... 
 มุ่งเน้นทักษะกระบวนการทำงาน การจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา การแสวงหาความรู้ 
ทักษะ และเทคโนโลยี เพ่ือการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งนำไปปรับใช้เป็นแนวทางการสร้างอาชีพ 
ส่งเสริมการมีงานทำ เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 บริหารจัดการทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนพื้นฐานของการทำงาน (Work - Based Learning) 
เรียนรู้ ฝึกฝนผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ และปฏิบัติ ซึ่งส่งเสริมความรู้ และทักษะจำเป็นสำหรับ
ผู้ประกอบการ จากหัวข้อดังนี้ สุขาภิบาลอาหาร การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริหารจัดการ
สถานประกอบการ  

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และลงมือปฏิบัติกิจกรรมในรายวิชานี้อย่างถูกต้อง ซึ่งผู้เรียนจะเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการทำงาน เห็นความสำคัญของการมีงานทำ มีอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและ
ประหยัด  
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ผู้เรียนอธิบายความหมายของอาหารและเครื่องดื่มที่ถูกสุขลักษณะได้ (K)  
 2. ผู้เรียนอธิบายวิธีการประกอบอาหารและเครื่องดื่มที่ถูกสุขลักษณะได้ (K)  
 3. ผู้เรียนอธิบายการจัดการภายในสถานประกอบการได้ (K) 
 4. ผู้เรียนใช้งานอุปกรณ์การประกอบอาหารและเครื่องดื่มแต่ละชนิดได้ถูกต้อง (P) 
 5. ผู้เรียนประกอบอาหารและเครื่องดื่มที่ถูกสุขลักษณะได้ (P) 
 6. ผู้เรียนประกอบอาหารและเครื่องดื่มแต่ละชนิดได้ (P) 

7. ผู้เรียนบริการอาหารและเครื่องดื่มได้ (P) 
 8. ผู้เรียนบริหารจัดการภายในสถานประกอบการได้ (P) 

9. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการมีอาชีพมีงานทำ (A) 
10. ผู้เรียนตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมตนเองเข้าสู่การประกอบอาชีพ (A) 

 รวม 10 ผลการเรียนรู้ 
 



 339หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 คำอธิบายรายวิชา 
 

 วิชา ง 31222 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 2          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 2                 เวลาเรียน 80 ชั่วโมง   จำนวน 2  หน่วยกิต  
............................................................................................................................. ................................... 
 มุ่งเน้นทักษะกระบวนการทำงาน การจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา การแสวงหาความรู้ 
ทักษะ และเทคโนโลยี เพื่อการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งนำไปปรับใช้เป็นแนวทางการสร้างอาชีพ 
ส่งเสริมการมีงานทำ เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 บริหารจัดการทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนพื้นฐานของการทำงาน (Work - Based Learning) 
เรียนรู้ ฝึกฝนผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ และปฏิบัติ ซึ่งส่งเสริมความรู้ และทักษะจำเป็นสำหรับ
ผู้ประกอบการ จากหัวข้อดังนี้ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการ
จัดจำหน่าย 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และลงมือปฏิบัติกิจกรรมในรายวิชานี้อย่างถูกต้อง ซึ่งผู้เรียนจะเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการทำงาน เห็นความสำคัญของการมีงานทำ มีอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและ
ประหยัด 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ผู้เรียนอธิบายวิธีการประกอบอาหารและเครื่องดื่มแต่ละชนิดได้ (K)  
 2. ผู้เรียนอธิบายขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ (K) 
 3. ผู้เรียนอธิบายวิธีการส่งเสริมการจัดจำหน่ายได้ (K) 
 4. ผู้เรียนใช้งานอุปกรณ์การประกอบอาหารและเครื่องดื่มแต่ละชนิดได้ถูกต้อง (P) 
 5. ผู้เรียนประกอบอาหารและเครื่องดื่มแต่ละชนิดได้ (P) 
 6. ผู้เรียนบริการอาหารและเครื่องดื่มได้ (P) 

7. ผู้เรียนคิดค้นพัฒนาอาหารและเครื่องดื่มที่สร้างสรรค์ได้ (P) 
 8. ผู้เรียนส่งเสริมการจัดจำหน่ายได้ (P) 

9. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการมีอาชีพมีงานทำ (A) 
10. ผู้เรียนตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมตนเองเข้าสู่การประกอบอาชีพ (A) 

 รวม 10 ผลการเรียนรู้ 
 



 340 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง30223   ขนมในการจัดเลี้ยง 1             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5    ภาคเรียนที่ 1               เวลาเรียน  60 ชั่วโมง   จำนวน 1.5  หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 

ศึกษาการทำขนมอบและการตกแต่งให้สวยงาม รู้จักการทำเค้กการตกแต่งหน้าเค้กแบบ
ต่างๆ ให้สวยงาม การชั่งตวงและวัตถุดิบให้ถูกต้อง รู้จักการใช้หัวบีบในการทำลวดลายต่างๆ รู้เทคนิค
วิธีการทำครีม แต่งหน้าเค้ก การผสมสีแยมครีม  

โดยการฝึกฝนให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญ ในการแต่งหน้าเค้ก
แบบต่าง และยังให้ผู้เรียนได้ไปสืบค้นหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อต่างๆที่ผู้เรียนสนใจ  

เพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับผลงานของตนเองและเกิดการเรียนรู้เทคนิคในกระบวนการ
ปฏิบัติจนชำนาญ จนสามารถนำไปทำเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้จักอุปกรณ์ต่างๆ ของใช้ในการแต่งหน้าเค้กเบื้องต้น 
2. รู้จักและมีทักษะในการใช้หัวบีบเบอร์ต่างๆ ที่จำเป็น 
3. รู้จักและมีทักษะในการปาดหน้าเค้กให้เรียบ 
4. มีทักษะในการแต่งหน้าเค้กแบบต่างๆ เช่น แบบแซมตัดต่อ 
5. มีทักษะในการบีบลายดอกกุหลาบ พวงมาลัยและนำไปแต่งหน้าเค้กจริง 

 รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 341หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง30224 ขนมในการจัดเลี้ยง 2               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2               เวลาเรียน  60 ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................ 
 ศึกษาลักษณะอาหารและขนมต่างๆทั้งของไทยและต่างชาติ การชั่งตวง คุณสมบัติของ
เครื่องปรุง เทคนิคการประกอบอาหารด้วยวิธีการต่างๆ อย่างถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร 
 โดยการฝึกการชั่งตวง ผสม และเทคนิคการประกอบอาหารนานาชาติ สำรวจความถูกต้อง 
การและความนิยมของตลาด เตรียมวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาหาร ขนมชนิดต่างๆ ที่มีผู้นิยมบริโภค
อย่างน้อย 5 ชนิด เช่น พิชซ่า คุกกี้ ขนมปัง ฯลฯ คำนวณค่าใช้จ่าย ศึกษากำหนดราคาหรือค่าบริการ 
จดัจำหน่าย การทำบัญชีรายรับรายจ่ายและประเมินผล 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาหารขนม นานาชาติสามารถ
นำความรู้ทักษะที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริมและหลักได้หรือนำไปจัดจำหน่าย จัดเลี้ยงได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. การชั่งตวงวัด การใช้ถ้วยตวง ช้อนกลาง การชั่งของต่างๆ 
2. วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทำขนมชนิดต่างๆ เช่น คุกกี้ เค้ก ขนมปัง 
3. รู้จัก / ฝึกปฏิบัติขนม / อาหารต่างๆ ที่นิยมในการจัดเลี้ยง เช่น ขนมจีบ พิซซ่า 
4. รู้จักการคำนวณ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายของขนม อาหารแต่ละชนิด 

 รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง30263   งานไม้ 1                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5    ภาคเรียนที่ 1              เวลาเรียน  40  ชั่วโมง    จำนวน 1 หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................  

ศึกษา ค้นคว้า และแสวงหาความรู้ เกี่ยวกับ ความสำคัญของป่าไม้ คุณสมบัติของไม้ การใช้
และบำรุงรักษาเครื ่องมือ มีทักษะการปฏิบัติงานเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการ
ปฏิบัติงานไม้  และเห็นประโยชน์ของงานไม้       

โดยสร้างกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบ ถูกต้อง ทำงานอย่างมี
ความสุข  นำเทคโนโลยีงานไม้ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในการประกอบอาชีพสุจริตได้ โดย
ใช้กระบวนการแก้ปัญหา มีทักษะกระบวนการจัดการ ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วยการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ      

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อืน่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและชนิดของไม้ 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไม้แปรรูปและไม้อัด 
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือชนิดต่างๆที่ใช้ในงานช่างไม้ 
4. ใช้เครื่องมือชนิดต่างๆที่ใช้ในงานช่างไม้ได้อย่างถูกต้อง 
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุตอกยึดชนิดต่างๆ 
6. ใช้วัสดุตอกยึดชนิดต่างๆได้อย่างถูกต้อง 
7. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
8. ใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 
9. สร้างกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 รวม  9  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



 343หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง30227  ทำเส้นสายบนลายผ้า 1           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1               เวลาเรียน  40 ชั่วโมง       จำนวน 1  หน่วยกิต 
........................................................................ ........................................................................................ 

ศึกษา  ค้นคว้าขั้นตอนการทำผ้ามัดย้อมและฝึกปฏิบัติการทำผ้ามัดย้อมลวดลายต่างๆ ให้
สวยงามสามารถประดิษฐ์ของตกแต่งที่ทำจากผ้ามัดย้อมได้สวยงาม  โดยเน้นกระบวนการทำงานกลุ่ม
เพ่ือให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน สร้างผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
รอบคอบ ประณีต 

โดยการสร้างกิจนิสัยในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ ความประณีต รอบคอบ ถูกต้อง 
ทำงานอย่างมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน การพึ่งตนเอง การใช้ทรัพยากรให้คุ้ มค่า ถูกวิธีและ
ประหยัด  

เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต 
 2. สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกัน 
 3. มีทักษะการจัดการในการทำงาน 
 4. มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน 
 รวม  4  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 344 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง30267  วิชาธุรกิจเบื้องต้น 1               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่ 1                  เวลาเรียน  40 ชั่วโมง   จำนวน 1  หน่วยกิต 
................................................................................. ............................................................................... 

ศึกษาเก่ียวกับความหมาย และความสำคัญของธุรกิจในชีวิตประจำวัน  ลักษณะของธุรกิจแต่
ละประเภท วัตถุประสงค์ของการทำธุรกิจ หลักการตลาด กิจกรรมสำคัญที่ใช้ในการส่งเสริมทางการ
การตลาดของธุรกิจ  กลยุทธ์ทางการขาย รูปแบบของสินค้าและบริการ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ หลักการ
จัดรูปแบบของการดำเนินธุรกิจ  มีทักษะกระบวนการทำงานร่วมกันในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ มี
คุณธรรม จริยธรรมในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบจัดการธุรกิจ 

ปฏิบัติงานและฝึกทักษะกระบวนการทำงาน การจัดการ การวางแผนการดำเนินงานทาง
ธุรกิจ  การนำเสนอกิจกรรมที ่ใช้ในการส่งเสริมการตลาด  สามารถนำธุรกิจไปประยุกต์ใช ้ใน
ชีวิตประจำวันและใช้ในการประกอบอาชีพได้โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะการดำเนินงานทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ และ
สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งมั่นรับผิดชอบในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มี
วินัยในการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยความเต็มใจ ใช้พลังงานและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความสำคัญของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจในชีวิตประจำวันที่ถูกต้อง 
2. บอกหลักวิธีการสำคัญของกระบวนการทางการตลาดที่ถูกต้อง 
3. มีทักษะกระบวนการในการเลือกใช้กลยุทธ์ทางการขายให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน

ธุรกิจ 
4. ปฏิบัติการออกแบบ วางแผนการตลาดทางธุรกิจโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ปฏิบัติการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบเป็นผู้ประกอบการธุรกิจได้ 

 รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ง30268  วิชาธุรกิจเบื้องต้น 2               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่ 2                 เวลาเรียน  40 ชั่วโมง   จำนวน  1  หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย และความสำคัญสื่อโฆษณาทางธุรกิจ ลักษณะของสื่อโฆษณาทาง
ธุรกิจแต่ละประเภท วัตถุประสงค์ของสื่อโฆษณา กิจกรรมสำคัญที่ใช้ในการส่งเสริมสื่อโฆษณาทาง
ธุรกิจ องค์ประกอบและปัจจัยที่สำคัญของการสร้างสื่อโฆษณาทางธุรกิจ รูปแบบและประเภทของสื่อ
โฆษณาทางธุรกิจ ลักษณะของแผนธุรกิจ องค์ประกอบของการเขียนแผนในการดำเนิน ธุรกิจ  การ
นำเสนอแผนธุรกิจ  การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ การประกอบอาชีพ เส้นทางสู่งานอาชีพ การ
ปฏิบัติตนในการประกอบอาชีพ 

ปฏิบัติงานและฝึกทักษะเกี่ยวกับการนำเสนอสื่อโฆษณาในชีวิตประจำวันด้วยกระบวนการ
ทำงานพร้อมกันเป็นกลุ่ม  การนำเสนอกิจกรรมที่ใช้สื่อทางโฆษณาทางธุรกิจ  ฝึกทักษะในการวางแผน
ธุรกิจโดยการเขียน และนำเสนอผลงานของตนเอง  การปฏิบัติตนสู่เส้นทางอาชีพไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ผู ้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะการนำเสนอสื่อโฆษณางานทางธุรกิจใน
รูปแบบต่างๆ และสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งมั่นรับผิดชอบในการทำงาน ขยัน 
ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัยในการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยความเต็มใจ  ใช้พลังงานและทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความสำคัญของสื่อโฆษณา ลักษณะของสื่อโฆษณาทางธุรกิจในชีวิตประจำวัน 
2. บอกหลักวิธีการสำคัญที่ใช้ในการสร้างสื่อโฆษณาทางธุรกิจที่ถูกต้อง 
3. มีทักษะกระบวนการในการออกแบบ สร้างสื่อโฆษณาทางธุรกิจ 
4. ปฏิบัติการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบเป็นสื่อโฆษณาทางธุรกิจ 
5. ปฏิบัติการนำเสนอผลงานทางธุรกิจ  โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

 
 
 

วิสัยทัศน์ 
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารระดับมาตรฐานสากล 
 

 
พันธกิจ 

 1. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือการสื่อสารระดับ
มาตรฐานสากล 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ
ได้ 
 3. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

5. จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม และส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและ 
ภายนอกสถานศึกษา  

6. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองและสามารถจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 
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รายวิชาที่เปิดสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
รายวิชาพื้นฐาน    มัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.1 
1 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 3 

2 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 3 

ม.2 
1 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 3 
2 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 3 

ม.3 
1 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 3 

2 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 3 
 
รายวิชาพื้นฐาน    มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.4 
1 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1 2 
2 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1 2 

ม.5 
1 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1 2 
2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1 2 

ม.6 
1 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1 2 

2 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1 2 
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รายวิชาเพิ่มเติม   มัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.1 

1 อ21201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 0.5 1 

2 อ21202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 0.5 1 
1 อ21203 Smart Listening-Speaking1 1 2 

2 อ21204 Smart Listening-Speaking2 1 2 
1 อ21205 Smart Reading-Writing1 1 2 

2 อ21206 Smart Reading-Writing2 1 2 

1 จ21241 ภาษาจีน 1 1 2 
2 จ21242 ภาษาจีน 2 1 2 

1 จ21243 ภาษาจีนน่ารู้ 1 0.5 1 

2 จ21244 ภาษาจีนน่ารู้ 2 0.5 1 

ม.2 

1 อ22201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 0.5 1 

2 อ22202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 0.5 1 

1 ญ22231 ภาษาญี่ปุ่น 1 1 2 
2 ญ22232 ภาษาญี่ปุ่น 2 1 2 

ม.3 

1 อ23201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5 0.5 1 
2 อ23202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6 0.5 1 

1 ฝ23221 ภาษาฝรั่งเศส 1 1 2 

2 ฝ23222 ภาษาฝรั่งเศส 2 1 2 
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รายวิชาเพิ่มเติม    มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.4 

1 อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1 2 

2 อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1 2 
1 อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1 2 

2 อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1 2 
1 ฝ31221 ภาษาฝรั่งเศส 1 3 6 

2 ฝ31222 ภาษาฝรั่งเศส 2 3 6 

1 ก31251 ภาษาเกาหลี 1 3 6 

2 ก31251 ภาษาเกาหลี 2 3 6 

1 ญ31231 ภาษาญี่ปุ่น 1 3 6 

2 ญ31232 ภาษาญี่ปุ่น 2 3 6 

1 จ31241 ภาษาจีน 1 3 6 

2 จ31242 ภาษาจีน 2 3 6 

ม.5 

1 อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1 2 

2 อ32202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 1 2 

1 อ32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1 2 

2 อ32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1 2 

1 ฝ32221 ภาษาฝรั่งเศส 3 3 6 

2 ฝ32222 ภาษาฝรั่งเศส 4 3 6 

1 ญ32231 ภาษาญี่ปุน่ 3 3 6 

2 ญ32232 ภาษาญี่ปุ่น 4 3 6 

1 จ32241 ภาษาจีน 3 3 6 

2 จ32242 ภาษาจีน 4 3 6 
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ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.6 1 อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1 2 

2 อ33202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 1 2 

1 อ33203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 1 2 

2 อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 1 2 

1 ฝ33221 ภาษาฝรั่งเศส 5 3 6 

2 ฝ33222 ภาษาฝรั่งเศส 6 3 6 

1 ญ33231 ภาษาญี่ปุ่น 5 3 6 

2 ญ33232 ภาษาญี่ปุ่น 6 3 6 

1 จ33241 ภาษาจีน 5 3 6 
2 จ33242 ภาษาจีน 6 3 6 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 6 

 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา อ21101  ภาษาอังกฤษ 1                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1                   เวลาเรียน 60 ชั่วโมง  จำนวน  1.5 หน่วยกิต 
.................................................................. ...........................................................................................  

 ศึกษาและปฏิบัติตามคำสั ่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงต่างๆเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจำวัน ประสบการณ์หรือสิ่งต่างๆใกล้ตัว การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรค
ตอนและการใช้โครงสร้างประโยคที่เกิดขึ้นในเทศกาล วันสำคัญความเป็นอยู่และประเพณี วัฒนธรรม
ของต่างประเทศและของไทย ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ มสาระการเรียนรู้อ่ืน
มานำเสนอ 

 โดยใช้กระบวนการสอนที่หลากหลาย เช่น กระบวนการทางภาษาการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจสามารถสื่อสาร กระบวนการกลุ่ม แสดงบทบาท
สมมติ การเรียนแบบร่วมมือ การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้
ศึกษาเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ต่าง ๆ 

 เพื่อให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจและใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้แสดงความคิดเห็นให้เหตุผลบูรณการเชื่อมโยง
เข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆเพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เข้าใจความเหมือน ความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
วัฒนธรรมไทย และนำไปใช้ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถ
ดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  
 
ตัวช้ีวัด 

ต.1.1 ม.1/1 ต.1.1 ม.1/3 ต.1.2 ม.1/1 ต.1.2 ม.1/4   
ต.1.3 ม.1/1 ต.2.1 ม.1/1 ต.2.1 ม.1/2 ต.2.2 ม.1/1 
ต.3.1 ม.1/1 ต.4.1 ม.1/1 

 รวม 10 ตัวช้ีวัด 
 
 



 352 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
วิชา อ21102  ภาษาอังกฤษ 2                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2                   เวลาเรียน 60 ชั่วโมง  จำนวน  1.5 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................ 

   ศึกษาการอ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง(poem)สั ้นๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน  ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) และตอบคาถามจากการฟังและ
อ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้นใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนา และคำชี้แจง ตามสถานการณ์ พูดและ
เขียนแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่างๆ อย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบอย่างเหมาะสมพูด/เขียน สรุปใจความสำคัญ/
แก่นสาระ(theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมพูด/เขียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องราวต่างๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบเข้าร่วม/จัด
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
เทศกาลงานฉลองวันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทยใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการสืบค้น/ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 

โดยใช้กระบวนการสอนที่หลากหลาย เช่น กระบวนการทางภาษาการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจสามารถสื่อสาร กระบวนการกลุ่มแสดงบทบาทสมมติ การ
เรียนแบบร่วมมือ การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ศึกษาเรียนรู้
โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ต่าง ๆ 

เพื่อให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารให้
ผู้อื่นเข้าใจและใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้แสดงความคิดเห็นให้เหตุผลบูรณการเชื่อมโยงเข้ากับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆเพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เข้าใจความเหมือน ความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย  
และนำไปใช้ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถดำเนินชีวิตอย่าง
สันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  
ตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม.1/2 ต 1.1 ม.1/4 ต 1.2 ม.1/2 ต 1.2 ม.1/3  
ต 1.2 ม.1/5 ต 1.3 ม.1/2 ต 1.3 ม.1/3 ต 2.1 ม.1/3  
ต 2.2 ม.1/2 ต 4.2 ม.1/1 

 รวม 10 ตัวชี้วัด 
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Course Description 
 

E 21101 ENGLISH 1              Foreign Language Department        
Matthayomsuksa 1  SEMESTER 1           60 Hours   CREDIT 1.5 
.................................................................................................. ........................................................... 

 Study and act in compliance with order requests, instructions simple 
explanations heard and read. Choose the pictures corresponding to the meanings of 
words and groups of words heard. Speak and write to describe themselves, their daily 
routines, experiences and the environment around them. Speak and write 
appropriately to ask for and give data and express opinions about what has been heard 
or read. Describe the festivals, important days, lifestyles and traditions of native 
speakers. Use language, tone of voice, gestures and  
Manners politely and appropriately by observing social manners and culture of native 
speakers. Tell differences and similarities between pronunciation of various kinds of  
sentences, use of punctuation marks and word order in accordance with the structures 
of sentences in foreign languages and Thai language. Use language for communication 
in real situations/ simulated situations in the classroom and in school. Search for, 
collect and summarize the data/facts related to other learning areas from learning 
sources, and present them through speaking and writing.  
 By using different ways of teaching techniques : role-play , co-operative, 
teamwork,  searching for knowledge about learning areas express the opinion by using 
English to various persons and situations appropriately 
 To have awareness of the English uses for communication efficiently and seek 
knowledge relating to other learning areas, observance of principles of Sufficiency, 
honesty and integrity and capacity for applying life skills.  
Indicators 

F.1.1 M.1/1 F.1.1 M.1/3 F.1.2 M.1/1 F.1.2 M.1/4   
F.1.3 M.1/1 F.2.1 M.1/1 F.2.1 M.1/2 F.2.2 M.1/1 
F.3.1 M.1/1 F.4.1 M.1/1 

 10 indicators 
Course Description 
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E 21102 ENGLISH 2                 Foreign Language Department 
Matthayomsuksa 1 SEMESTER 2                                  60 Hours      CREDIT 1.5 
............................................................................................................................. ................................ 

          Study using requests and give instructions and clarifications according to the 
situation. Speak and write appropriately to express needs, ask for help and agree and 
refuse to give help in various situations,  express their own feelings and opinions about 
various matters around them, various activities, as well as provide brief justifications 
appropriately,  
summarize the main idea/theme identified from analysis of matters/incidents of 
interest to society. Accurately read aloud texts, tales and short poems by observing 
the principles of reading. Specify the topic and main idea and answer questions from 
listening to and reading dialogues, tales and short stories. Compare similarities and 
differences between the festivals,  
celebrations, important days and lifestyles of native speakers and those of Thais.  
Participate in language and cultural activities in accordance with their interests. Use 
foreign languages in conducting research for knowledge/ various data from the media 
and different learning sources for further education and livelihood.  
 By using different ways of teaching techniques: role-play,  co-operative, 
teamwork,  searching for knowledge about learning areas express the opinion by using 
English to various persons and situations appropriately 
 To have awareness of the English uses for communication efficiently and seek 
knowledge relating to other learning areas, observance of principles of Sufficiency, 
honesty and integrity and capacity for applying life skills.  
 
Indicators 

F.1.1 M.1/2 F.1.1 M.1/4 F.1.2 M.1/2 F.1.2 M.1/3  
F.1.2 M.1/5 F.1.3 M.1/2 F.1.3 M.1/3 F.2.1 M.1/3  
F.2.2 M.1/2 F.4.2 M.1/1   

 10 indicators 
คำอธิบายรายวิชา 
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วิชา อ22101  ภาษาอังกฤษ 3                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1                   เวลาเรียน 60 ชั่วโมง  จำนวน  1.5 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................ 

ศึกษาและปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำ  คำชี้แจง และคำอธิบายง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน 
อ่านออกเสียงข้อความ ข่าวประกาศ และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุ/เขียน
ประโยค  และข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ ต่าง ๆที่อ่าน สนทนา แลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกีย่วกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ  ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม ใช้
คำขอร้อง ให้คำแนะนำ  คำชี้แจง และคำอธิบายตามสถานการณ์ พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง  กิจวัตรประจำวันประสบการณ์ และ ข่าว/เหตุการณ์  ที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดและ
เขียนสรุปใจความสำคัญ/ แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง (topic) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง /ข่าว /เหตุการณ์ ที่
อยู่ในความสนใจของสังคม ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยา ท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียง ประโยคชนิดต่าง ๆ  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื ่นจากการแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียนชุมชน ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนสถานศึกษา และชุมชน  

โดยใช้กระบวนการสอนที่หลากหลาย เช่น กระบวนการทางภาษาการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจสามารถสื่อสาร กระบวนการกลุ่ม แสดงบทบาทสมมติ การ
เรียนแบบร่วมมือ การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ศึกษาเรียนรู้
โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ต่าง ๆ 

เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารให้ผู้อ่ืน
เข้าใจและใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้แสดงความคิดเห็นให้เหตุผลบูรณการเชื่อมโยงเข้ากับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้า
ใจความเหมือน ความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และ
นำไปใช้ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถดำเนินชีวิตอย่าง
สันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  
 
 
 
ตัวช้ีวัด 
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ต 1.1 ม.2/1  ต 1.1 ม.2/2 ต 1.1 ม.2/3 ต 1.2 ม.2/1 ต 1.2 ม.2/2  
ต 1.3 ม.2/1 ต 1.3  ม.2/2 ต 2.1 ม.2/1 ต 2.2 ม.2/1  
ต 3.1 ม. 2/1 ต 4.1 ม.2/1   

 รวม 11  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา อ22102  ภาษาอังกฤษ 4                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2                   เวลาเรียน 60 ชั่วโมง  จำนวน  1.5 หน่วยกิต 
................................................................................... .......................................................................... 

 ศึกษาเลือกหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน(supporting detail) และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ  พูด
และเขียนแสดงความต้องการเสนอและให้ความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ  พูดและเขียนเพ่ือขอและให้
ข้อมลู บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม และประสบการณ์ พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่าง  ๆ ใกล้ตัว 
และประสบการณ์ พร้อมทั้งให้ เหตุผลสั้นๆ ประกอบ อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความ
เป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ   
ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างชีว ิตความเป็นอยู ่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  เผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 

โดยใช้กระบวนการสอนที่หลากหลาย เช่น กระบวนการทางภาษาการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจสามารถสื่อสาร กระบวนการกลุ่ม แสดงบทบาทสมมติ การ
เรียนแบบร่วมมือ การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ศึกษาเรียนรู้
โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ต่าง ๆ 
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เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารให้ผู้อ่ืน
เข้าใจและใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้แสดงความคิดเห็นให้เหตุผลบูรณการเชื่อมโยงเข้ากับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น ๆเพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้า
ใจความเหมือน ความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และ
นำไปใช้ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถดำเนินชีวิตอย่าง
สันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 
ตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม.2/4 ต 1.2 ม.2/3 ต 1.2 ม.2/4 ต 1.2 ม.2/5 ต 1.3 ม.2/3 
 ต 2.1 ม.2/2 ต 2.1 ม.2/3 ต 2.2 ม.2/2 ต 4.2 ม.2/1 ต 4.2 ม.2/2 
 รวม 10 ตัวชี้วัด 

 
  

 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา อ23101  ภาษาอังกฤษ 5                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1                   เวลาเรียน 60 ชั่วโมง  จำนวน  1.5 หน่วยกิต 
........................................................................................................................... .................................. 

 ศึกษาปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายที่ฟังและอ่าน    อ่านออกเสียง
ข้อความ ข่าวโฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน   สนทนาและเขียนโต้ตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมและ
สื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายอย่างเหมาะสม   
พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง หรือ
อ่านอย่างเหมาะสมพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็น
ต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม   เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและ
โอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา   เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นใน
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ห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และ
สรุปความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการจับคู่  ดูสื่อออนไลน์  เกมส์ เพลง สืบค้นข้อมูลจาก 
Internet  อภิปราย ถาม-ตอบ แสดงบทบาทสมมุติ สัมภาษณ์ สังเกต ทัศนศึกษานอกสถานที่ 
Brainstorming พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื ่อสารสิ ่งที ่เร ียนรู ้ เปิดโลกทัศน์ของตนค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล  ใช้ภาษาสื ่อสาร ใน
สถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

 เห็นคุณค่าวิชาภาษาอังกฤษซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ แสดงความคิดเห็น ให้
เหตุผล บูรณการกับกลุ่มสาระอ่ืน และใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน รู้จักการใช้ภาษาในการถ่ายทอด
ความรู้สึกในด้านการเขียนและสนทนา ในการสื่อสารให้ผู ้อื ่นเข้าใจ มีความเข้าใจและซาบซึ ้งใน
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และวัฒนธรรมไทย อันเป็นผลให้เข้าใจในพฤติกรรมของชนชาตินั้น ๆ 

 
ตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม 3 /1,   ต 1.1 ม 3 / 2 ต 1.2 ม 3 / 1 
ต 1.2 ม 3 / 2,  ต 1.2 ม 3 / 4 ต 1.3 ม 3 / 1  
ต 2.1 ม 3 / 1,  ต 2.1 ม 3 / 2,  ต 2.2 ม 3 / 1 
ต 4.1 ม 3 / 1 ต 4.1 ม 3 / 1 

 รวม  11  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 359หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา อ23102  ภาษาอังกฤษ 6                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2                  เวลาเรียน 60 ชั่วโมง  จำนวน  1.5 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 

 ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟัง
หรืออ่านเลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างอย่างประกอบพูดและ
เขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่ าง
เหมาะสมพูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/
เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์ และเหตุการณ์ พร้อมทั ้งให้เหตุผลประกอบ  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความ
เป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม  ค้นคว้า รวบรวม 
และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้ วย
การพูดและการเขียนเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เป็น
ภาษาต่างประเทศ 

 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการจับคู่  ดูสื่อออนไลน์  เกมส์ เพลง สืบค้นข้อมูลจาก 
Internet อภิปราย ถาม-ตอบ แสดงบทบาทสมมุติ สัมภาษณ์ สังเกต ทัศนศึกษานอกสถานที่ 
Brainstorming พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื ่อสารสิ ่งที ่เร ียนรู ้ เปิดโลกทัศน์ของตนค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล  ใช้ภาษาสื ่อสาร ใน
สถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

 เห็นคุณค่าวิชาภาษาอังกฤษซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ แสดงความคิดเห็น ให้
เหตุผล บูรณการกับกลุ่มสาระอ่ืน และใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน รู้จักการใช้ภาษาในการถ่ายทอด
ความรู้สึกในด้านการเขียนและสนทนา ในการสื่อสารให้ผู ้อื ่นเข้าใจ มีความเข้าใจและซาบซึ้ งใน
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และวัฒนธรรมไทย อันเป็นผลให้เข้าใจในพฤติกรรมของชนชาตินั้น ๆ 

 
ตัวช้ีวัด 

 ต 1.1 ม 3 / 3 ต 1.1 ม 3 / 4  ต 1.2 ม 3 / 3   



 360 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 ต 1.2 ม 3 / 5  ต 1.3 ม 3 / 2  ต 1.3 ม 3 / 3 
 ต 2.1 ม 3 / 3   ต 2.2 ม 3 / 2 ต 3.1 ม 3 / 1    
 ต 4.2 ม 3 / 2 

 รวม   10  ตัวชี้วัด 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา อ31101 ภาษาอังกฤษ 1                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1                    เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จำนวน  1  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................  
 ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและ
อ่าน  อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (Skit) ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน  สนทนาและเขียนโต้ตอบเกี ่ยวกับตนเองเรื ่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสม เลือกและใช้
คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายอย่างคล่องแคล่ว พูดและเขียนแสดงความต้องการเสนอ
ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ข่าว/เหตุการณ์เรื่องและประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่
ในความสนใจของสังคม   
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ในการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ  สามารถอ่านออกเขียนได้  และสามารถสื่อสารสื่อที่เรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้
อย่างเหมาะสม กับวัยและสถานการณ์ต่าง ๆ 
 เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ใฝ่เรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ ความบันเทิง 
และการเข้าสู่สังคม  สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการ
ทำงานจนสำเร็จและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
ตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม.4-6/1 ต 1.1 ม.4-6/2 
ต 1.2 ม.4-6/1 ต 1.2 ม.4-6/2 ต 1.2 ม.4-6/3 
ต 1.3 ม.4-6/1 

 รวม   6   ตัวชี้วัด 



 361หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา อ 31102    ภาษาอังกฤษ 2                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2                    เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จำนวน  1  หน่วยกิต 
............................................................................................................................................................... . 
 การเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอย่างเหมาะสม อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ
สำนวน คำพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  ค้นคว้า/ สืบค้น 
บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/ สถานการณ์
จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ในการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ  สามารถอ่านออกเขียนได้  และสามารถสื่อสารสื่อที่เรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้
อย่างเหมาะสม กับวัยและสถานการณ์ต่าง ๆ 
 เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ใฝ่เรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ ความบันเทิง 
และการเข้าสู่สังคม  สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการ
ทำงานจนสำเร็จและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 
ตัวช้ีวัด 

ต 2.1 ม.4-6/1 ต 2.1 ม.4-6/3 
ต 2.2 ม.4-6/1  
ต 3.1 ม.4-6/2  
ต 41 ม.4-6/1 

 รวม    5   ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 



 362 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา อ 32101  ภาษาอังกฤษ 3                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1                    เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จำนวน  1  หน่วยกิต 
..................................................................................................................... ........................................... 

อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่าง ๆ ที่
อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟัง
หรืออ่าน   พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เกี ่ยวกับเรื ่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที ่ฟังและอ่านอย่างใช้ภาษาสื ่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาชุมชนและสังคม  ใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  
   โดยใช้กระบวนการเรียนทางภาษา อธิบายและเขียนประโยคและข้อความ พูดขอและให้
ข้อมูล  ใช้ภาษาในการสืบค้น  รวบรวม  วิเคราะห์  และสรุปความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ ความ
บันเทิงและการเข้าสู่สังคม สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนมีความมุ่งมั่นใน
การทำงานจนสำเร็จสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข และนำไปใช้เพื่อการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 
 
ตัวช้ีวัด 
 ต 1.1 ม.5/3 ต 1.2 ม.5/4   ต 2.2 ม.5/1   ต 3.1 ม.5/1      ต 4.2 ม.5/1 
 รวม  5  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 363หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา อ 32102 ภาษาอังกฤษ 4                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2                     เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จำนวน  1 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 

พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม และ สรุปใจความสำคัญ/แก่น
สาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามโครงสร้างประโยค 
สำนวนภาษา และหลักไวยากรณ์ พูดและเขียน สรุปใจความสำคัญได้ถูกต้องตามสถานการณ์ หรือ
เหตุการณ์  อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ  และท่ีมาของขนบธรรมเนียม และประเพณี
ของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม ใช้
ภาษาต่างประเทศในการเข้าร่วมแนะนำและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยคข้อความ   สำนวนคำพังเพยสุภาษิต 
และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทยความแตกต่างของโครงสร้าง ประโยค ข้อความ  
สำนวน  คำพังเพย  สุภาษิตของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

โดยใช้กระบวนการเรียนทางภาษา  พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญจากการวิเคราะห์ เขียน
บรรยาย อธิบายประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กัน เปรียบเทียบความแตกต่าง แสดงความคิดเห็น    
เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
 เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ ความ
บันเทิงและการเข้าสู่สังคม สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนมีความมุ่งมั่นใน
การทำงานจนสำเร็จสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข และนำไปใช้เพื่อการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 
 
ตัวช้ีวัด 
 ต 1.2 ม.5/4 ต 1.3 ม.5/2 ต 2.1 ม.5/2 ต 2.1 ม.5/3   ต 4.1 ม.5/1       
 รวม 5  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา อ33101  ภาษาอังกฤษ 5                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1                    เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จำนวน  1  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................  
 ศึกษาการจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจาก
การฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ พูดและ
เขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ 
และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ 
และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ อธิบาย/
อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และท่ีมาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา เข้า
ร่วม แนะนา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม วิเคราะห์/อภิปราย ความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและ
นาไปใช้อย่างมีเหตุผล เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/
ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ 
 โดยใช้โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ในการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  เพื่อให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจ  สามารถอ่านออกเขียนได้  และสามารถสื่อสารสื่อที่เรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษ
ได้อย่างเหมาะสม กับวัยและสถานการณ์ต่างๆ 
 เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ใฝ่เรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ ความ
บันเทิง และการเข้าสู่สังคม  สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  ตลอดจนมีความมุ่งม่ันใน
การทำงานจนสำเร็จและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 
ตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม.6/4   ต 1.2 ม. 6/5  ต 1.3 ม.6/3  ต 2.1 ม. 6/2         
ต 2.1 ม. 6/3  ต 2.2 ม. 6/2  ต 4.2 ม.6/2 

 รวม   7  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา อ33102  ภาษาอังกฤษ 6                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2                    เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จำนวน  1  หน่วยกิต 
............................................................................................. ................................................................... 
 ศึกษาการจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจาก
การฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ พูดและ
เขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ 
และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ 
และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ อธิบาย/
อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และท่ีมาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา เข้า
ร่วม แนะนา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม วิเคราะห์/อภิปราย ความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและ
นาไปใช้อย่างมีเหตุผล เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/
ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ในการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  เพื่อให้เ กิด
ความรู้ ความเข้าใจ  สามารถอ่านออกเขียนได้  และสามารถสื่อสารสื่อที่เรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้
อย่างเหมาะสม กับวัยและสถานการณ์ต่างๆ 
 เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ใฝ่เรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ ความบันเทิง 
และการเข้าสู่สังคม  สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการ
ทำงานจนสำเร็จและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

 
ตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม.6/4   ต 1.2 ม. 6/5  ต 1.3 ม.6/3  ต 2.1 ม. 6/2         
ต 2.1 ม. 6/3  ต 2.2 ม. 6/2  ต 4.2 ม.6/2 

 รวม   7  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 6 

 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา อ21201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน  20  ชั่วโมง   จำนวน  0.5  หน่วยกิต 
            
 การฝึกปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน การระบุ
หัวข้อเรื ่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) การตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา 
นิทาน และเรือ่งสั้น การสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน การใช้คำขอร้อง การให้คำแนะนำ และคำชี้แจงตามสถานการณ์ การพูดและเขียน
แสดงความต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ 
การพูดและการเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน การพูด
และการเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่าง ๆ 
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ การใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสม ตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์
จำลองที่เกิดขึน้ในห้องเรียนและสถานศึกษา 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน การสื่อสาร การฝึกปฏิบัติตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน 
 2. ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) และตอบคำถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น 
 3.สนทนาและแลกเปลี ่ยนข้อมูลเกี ่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน 
 4. ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจงตามสถานการณ์ 
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 5.พูดและเขียนแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
 6.พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่าง
เหมาะสม 
 7. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 
กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบอย่างเหมาะสม 
 8. ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา 
 9. ใช้ภาษาสื ่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที ่เกิดขึ ้นในห้องเรียนและ
สถานศึกษา 
 รวม 9 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 
วิชา อ21202  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 2                เวลาเรียน 20  ชั่วโมง    จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 การฝึกปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน การระบุ
หัวข้อเรื ่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) การตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา 
นิทาน และเรื่องสั้น การสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจำวัน การพูดและการเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว การพูด/เขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ (theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/
เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม การพูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่อง
ต่างๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 
การใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ
สถานศึกษา 
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 โดยใช้กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน การสื่อสาร การฝึกปฏิบัติตาม
สถานการณ์ต่างๆ 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน 
 2. ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) และตอบคำถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น 
 3. สนทนาและแลกเปลี ่ยนข้อมูลเกี ่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจำวัน 
 4. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้
ตัว 
 5. พูด/เขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ (theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่
อยู่ในความสนใจของสังคม 
 6. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผล
สั้นๆ ประกอบ 
 7. ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา 
 8. ใช้ภาษาสื ่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที ่เกิดขึ ้นในห้องเรียนและ
สถานศึกษา 
     รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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Course Description 
 

E 21203 Smart Listening – Speaking 1             Foreign Language Department 
Matthayomsuksa 1 SEMESTER 1                            40 Hours   CREDIT  1 
............................................................................................................................................... .............. 

 Listen to requests, instructions, clarifications and explanations . Use requests 
and give instructions and clarifications according to the situation. Speak in an exchange 
word  sin  interpersonal communication by following the models heard. Converse to 
exchange data about themselves, various activities and situations in daily life. Speak 
to describe themselves, their daily routines, experiences and the environment around 
them. Use their knowledge in answering different test(ex. TOEIC , Cambridge , TOEFL 
etc.) 
 By using different ways of teaching techniques:role-play,co-operative, eamwork 
searching for knowledge about learning areas express the opinion by using English to 
various persons and situations appropriately 
 To have awareness of the uses English for communication efficiently and seek 
knowledge relating to other learning areas, dedication and commitment to work and  
capacity for applying life skills.  
 

Learning Outcomes 
1. Listen to  requests, instructions, clarifications and  explanations. 
2. Use requests and give instructions and clarifications according to the 

situation.  
3. Speak in an exchange words in interpersonal communication by following 

the      models heard.  
4. Converse to exchange data about themselves, various activities and 

situations in daily life.  
5. Speak to describe themselves, their daily routines, experiences and the  

environment around them.  
          6. Use their knowledge in answering different test(ex. TOEIC , Cambridge , TOEFL 
etc.) 
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Course Description 
 

E 21204 Smart Listening – Speaking 2           Foreign Language Department 
Matthayomsuksa 1 SEMESTER 2                                      40 Hours   CREDIT 1 
.............................................................................................................................................................  

 Listen and speak to express needs, ask for help Specify the topic and main idea 
and answer questions from listening to dialogues, tales , short stories and films. 
Describethe festivals, important days, lifestyles and traditions. Search for, collect and 
summarize the data/facts related to other learning areas from learning sources, and 
present them through speaking. Use language for communication in real situations in 
the classroom and in school. Use their knowledge in answering different test(ex. TOEIC , 
Cambridge , TOEFL etc.) 
 By using different ways of teaching techniques role-play,  co-operative, 
teamwork,  searching for knowledge about learning areas express the opinion by using 
English to various persons and situations appropriately 
 To have awareness of the English uses for communication efficiently and seek 
knowledge relating to other learning areas, dedication and commitment to work and  
capacity for applying life skills.  
 
Learning Outcomes 

1. Listen and speak to express needs, ask for help. 
2. Specify the topic and main idea and answer questions from listening to 

dialogues, tales , short stories and films.  
3. Describe the festivals, important days, lifestyles and traditions.  
4.Search for, collect and summarize the data/facts related to other learning 

areas from learning sources, and present them through speaking.  
5. Use language for communication in real situations in the classroom and in 

school. 
          6. Use their knowledge in answering different test(ex. TOEIC , Cambridge , 
TOEFL etc.) 
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Course Description 
E 21205 Smart Reading - Writing 1             Foreign Language Department 
Matthayomsuksa 1  SEMESTER 1                              40 Hours   CREDIT 1   
............................................................................................................................. ................................ 

           Read requests, instructions clarifications and simple explanation. Accurately 
read aloud texts, news, advertisements and short poems. Choose/specify the 
sentences and texts related to non-text information read. Specify the topic and main 
idea and answer questions from reading dialogues, tales and short stories.  Write to 
describe themselves, their daily routines, experiences and the environment around 
them. Write appropriately to express needs, ask for help. Participate in language and 
cultural activities in accordance with their interests. Use their knowledge in answering 
different test(ex. TOEIC , Cambridge , TOEFL etc.) 

By using different ways of teaching techniques: role-play,  co-operative, 
teamwork,  searching for knowledge about learning areas express the opinion by using 
English to various persons and situations appropriately 
 To have awareness of the uses English for communication efficiently and seek 
knowledge relating to other learning areas, dedication and commitment to work and 
capacity for applying life skills.  
Learning Outcomes 
            1. Read requests, instructions clarifications and simple explanations .          
            2. Accurately read aloud texts, news, advertisements and short poems.  
            3. Choose/specify the sentences and texts related to non-text information 
read.  
            4. Specify the topic and main idea and answer questions from reading 
dialogues, tales and short stories.   
            5. Write to describe themselves, their daily routines, experiences and the 
environment around them.       
            6. Participate in language and cultural activities in accordance with their 
interests. 
            7. Use their knowledge in answering different test(ex. TOEIC , Cambridge , 
TOEFL etc.) 
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Course Description 
 

E 21206 Smart Reading - Writing 2              Foreign Language Department 
Matthayomsuksa 1  SEMESTER 2                               40 Hours   CREDIT 1 
....................................................................................................... ...................................................... 

            Specify the topic and main idea and answer questions from reading dialogues, 
tales, short stories and films. Write to express their own feelings and opinions about 
various matters around them, various activities, as well as provide brief justifications 
appropriately. Write appropriately to ask for and give data and express opinions about 
what has been read.  Participate in language and cultural activities in accordance with 
their interests. Use their knowledge in answering different test(ex. TOEIC , Cambridge , 
TOEFL etc.) 
 By using different ways of teaching techniques : role-play,  co-operative, 
teamwork,  searching for knowledge about learning areas express the opinion by using 
English to various persons and situations appropriately 
 To have awareness of the uses English for communication efficiently and seek 
knowledge relating to other learning areas, dedication and commitment to work and  
capacity for applying life skills.  
 
Learning Outcomes 

1. Specify the topic and main idea and answer questions from listening to and  
reading dialogues, tales , short stories and films.  

2. Write to express their own feelings and opinions about various matters 
around them, various activities, as well as provide brief justifications appropriately.  

3. Write appropriately to ask for and give data and express opinions about what 
has been read.  

4. Participate in language and cultural activities in accordance with their 
interests. 

5. Use their knowledge in answering different test(ex. TOEIC , Cambridge , TOEFL 
etc.) 

คำอธิบายรายวิชา 
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วิชา อ21241  ภาษาจีน 1                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1                  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง    จำนวน  1  หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 
 ศึกษาและปฏิบัติ การออกเสียงสัทอักษรตามระบบพินอินทั ้งเสียงพยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกต์ ประสมเสียงคำง่าย ๆ ตามหลักการอ่าน และปฏิบัติตาม คำสั่งสั้น ๆ ที่ใช้ในห้องเรียน คำ 
กลุ่มคำ ประโยคเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เครื่องดื ่ม  บทสนทนาที่มีรูปภาพ
ประกอบ  ทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมจีน บอก
ความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัว ตัวอักษรจีนตามหลักการเขียน คำศัพท์ง่าย ๆ บอก
ความเหมือนและความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของจีนและไทย 

 โดยใช ้กระบวนการเร ียนรู ้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการและกระบวนการ
สร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

เพื่อให้เกิดทักษะต่างๆ ในการแสวงหาวิธีเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง เห็นประโยชน์ของการ
เรียนรู้ภาษาจีนเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน มีความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน  
  
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามคำสั่งสั้น ๆ 
2. ระบุอักษรตามระบบพินอิน อ่านออกเสียง และประสมเสียงคำง่าย ๆ                     
ตามหลักการอ่าน 
3. เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำท่ีได้ยิน 
4. ตอบคำถามง่ายๆ จากการฟัง 
5. พูดโต้ตอบด้วยคำและกลุ่มคำเพ่ือการสื่อสารระหว่างบุคคล 
6.บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว 
7.เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน คำศัพท์ง่ายๆ 
8.พูดและแสดงออก ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 
9. ระบุตัวสัทอักษรและเสียง(พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์) 
10. บอกความเหมือนและความต่างด้านวัฒนธรรมของจีนและไทย 

 รวม   10  ผลการเรียนรู้ 
คำอธิบายรายวิชา 
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วิชา อ21242  ภาษาจีน 2                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2                 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง     จำนวน  1  หน่วยกิต 
................................................................... .............................................................................................  
 ศึกษาและปฏิบัติการใช้คำสั่ง คำถาม คำขอร้อง คำแนะนำ คำอนุญาต คำ กลุ่มคำ หรือ
ประโยคเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เครื่องดื่ม บอกความต้องการของตนเอง ฟังและ
พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน พูดเพื่อขอและให้ข้อมูล และความคิดเห็นเกี่ยวกับตน
อง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัวบอกชื่อและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ใกล้ตัวและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ตลอดจนเทศกาล วันสำคัญ งานฉลองของจีน และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ของจีนที่เหมะสม 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  กระบวนการเรียนรู ้แบบบูรณาการและกระบวนการสร้างเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

เพื่อให้เกิดทักษะต่างๆ ในการแสวงหาวิธีเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง เห็นประโยชน์ของการ
เรียนรู้ภาษาจีนเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน มีความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน  

  
ผลการเรียนรู้ 

1. เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำท่ีได้ยิน 
2. ใช้คำสั่งง่ายๆ คำขอร้อง คำขออนุญาตและคำแนะนำ 
3. บอกความต้องการของตนเอง พูดเกี่ยวกับตนเองเพ่ือนและครอบครัว 
4. พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพ่ือนและครอบครัว 
5. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและเรื่องใกล้ตัว 
6. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
7. บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลองของจีน 
8. รู้จักและเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนที่เหมาะสมกับวัย 
9. บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอ่ืน 
10. ฟังหรือพูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
11. ใช้ภาษาจีนเพ่ือรวบรวมคำศัพท์ที่เก่ียวข้องกับสิ่งใกล้ตัว 

 รวม  11  ผลการเรียนรู้ 
คำอธิบายรายวิชา 
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   วิชา จ 21243   ภาษาจีนน่ารู้ 1            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1    เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
............................................................. ...................................................................................................  

ศึกษาเรื่องการฟังและการอ่านเรื่องจากสื่อประเภทต่างๆ  โดยที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตาม
คำสั่ง คำขอร้อง คำชี้แจงต่างๆ  รวมถึงสามารถระบุสัทอักษรพินอินพร้อมความหมายของคำ กลุ่มคำ 
ประโยคในภาษาจีน หรือข้อความสั้นๆและจับใจความสำคัญ  บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ มีการ
สามารถสื่อสารทางภาษาได้และมีการสื่อสารระหว่างบุคคลโดยแสดงความต้องการที่จะใช้คำสั่ง คำ
ขอร้อง คำขออนุญาตเป็นภาษาจีนพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือทางด้านภาษาในสถานการณ์ต่า งๆ มี
การพูดและเขียน เพ่ือขอและให้ข้อมูล ในการบรรยายและ เปรียบเทียบ 
          โดยแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลทั้งการฟังและการอ่านคำสั่งอย่างง่ายๆ  การอ่านออก
เสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง การบอกความหมายของคำตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อ 
รวมทั้งสรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาในชีวิตประจำวันได้ 
          เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการทำงาน สามารถคิด วิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ และสามารถ
สื่อสารใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศจีนและ
ประเทศไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 
      1. ปฎิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำชี้แจง คำแนะนำ และคำอธิบายที่ฟังและอ่านง่ายๆ 
      2. ระบุสัทอักษรพินอิน อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการอ่านออกเสียง 
     3. บอกความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ 
      4. ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงกับความหมายของภาพหรือกลุ่มคำจากการฟังหรือ่าน 
      5. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญและสรุปแสดงความคิดเห็นหรืออ่านประโยคบทสนทนา 
      6. อ่านออกเสียงคำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยค หลักการออกเสียงภาษาจีนกลาง 
      7. อธิบายเขียนประโยคหรือข้อความให้สัมพันธ์กับประโยคหรือความหมาย 
      8. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญสรุปและแสดงความคิดเห็น 
      9. พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 
      10. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียงกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
      11. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จำลองในห้องเรียนและสถานศึกษา 
      12.  ค้นคว้าสืบค้น บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
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      13.  อธิบายความเหมือนและความแตกต่างทางด้านภาษา วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศจีนและประเทศไทย 
 รวม  13 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
  
   วิชา จ 21244   ภาษาจีนน่ารู้ 2             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2             เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 

ศึกษาเรื่องการฟังและการอ่านเรื่องจากสื่อประเภทต่างๆ  โดยที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตาม
คำสั่ง คำขอร้อง คำชี้แจงต่างๆ  รวมถึงสามารถระบุสัทอักษรพินอินพร้อมความหมายของคำ กลุ่มคำ 
ประโยคในภาษาจีน หรือข้อความสั้นๆและจับใจความสำคัญ  บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ มีการ
สามารถสื่อสารทางภาษาได้และมีการสื่อสารระหว่างบุคคลโดยแสดงความต้องการที่จะใช้คำสั่ง คำ
ขอร้อง คำขออนุญาตเป็นภาษาจีนพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือทางด้านภาษาในสถานการณ์ต่างๆ มี
การพูดและเขียน เพ่ือขอและให้ข้อมูล ในการบรรยายและ เปรียบเทียบ 
          โดยแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลทั้งการฟังและการอ่านคำสั่งอย่างง่ายๆ  การอ่านออก
เสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง การบอกความหมายของคำตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อ 
รวมทั้งสรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาในชีวิตประจำวันได้ 
          เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการทำงาน สามารถคิด วิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ และสามารถ
สื่อสารใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศจีนและ
ประเทศไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 
      1. ปฎิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำชี้แจง คำแนะนำ และคำอธิบายที่ฟังและอ่านง่ายๆ 
      2. ระบุสัทอักษรพินอิน อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการอ่านออกเสียง 
      3. บอกความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ 
      4. ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงกับความหมายของภาพหรือกลุ่มคำจากการฟังหรือ่าน 
      5. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญและสรุปแสดงความคิดเห็นหรืออ่านประโยคบทสนทนา 
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     6. อ่านออกเสียงคำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยค หลักการออกเสียงภาษาจีนกลาง 
      7. อธิบายเขียนประโยคหรือข้อความให้สัมพันธ์กับประโยคหรือความหมาย 
      8. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญสรุปและแสดงความคิดเห็น 
      9. พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 
      10. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียงกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
      11. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จำลองในห้องเรียนและสถานศึกษา 
      12.  ค้นคว้าสืบค้น บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
      13.  อธิบายความเหมือนและความแตกต่างทางด้านภาษา วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศจีนและประเทศไทย 
     รวม 13  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
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วิชา อ22201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 1                เวลาเรียน 20 ชั่วโมง    จำนวน  0.5 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 

     ศึกษาและปฎิบัติ  พูด สนทนา โต้ตอบเหตุการณ์ และสถานการณ์ต่าง  ๆ  กิจวัตร
ประจำวัน แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นในเรื่องใกล้ตัวการศึกษา เทคโนโลยี งานประเพณี วัฒนธรรม
ไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล  วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และ
ประเพณีของเจ้าของภาษา  
          ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกีย่วข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก แหล่ง
เรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน  

     โดยใช้กระบวนการทางภาษา ฟัง พูด สนทนา บรรยาย แสดงความคิดเห็น เข้าร่วมจัด
กิจกรรมด้านภาษา 

     เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ มีความ
มุ่งม่ันในการทำงาน สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สนทนาโต้ตอบเหตุการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2. พูดและเลือกใช้คำศัพท์ สำนวน ภาษาท่าทางท่ีเหมาะสมกับบุคคล  
3. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง  ๆ ใกล้ตัว  

กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบอย่างเหมาะสม 
 4. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวันประสบการณ์ ประสบการณ์ส่วนตัว 

การศึกษา เทคโนโลยี งานประเพณี วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
5. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล  วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา

ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจาก           แหล่ง
เรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน  
 รวม  5   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
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วิชา อ22202  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 2                เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   จำนวน  0.5  หน่วยกิต 
....................................................................................................................................... .........................
 ศึกษาและปฏิบัติในการ   สนทนาโต้ตอบเหตุการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ แสดงความ
ต้องการ  การให้ความช่วยเหลือ  แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้
ตัว  กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ   กิจวัตรประจำวันประสบการณ์ ประสบการณ์ส่วนตัว 
การศึกษา เทคโนโลยีงานประเพณี วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เทศกาล  วัน
สำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา      ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ 
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา ฟัง พูด สนทนา บรรยาย แสดงความคิดเห็น เข้าร่วมจัด 
กิจกรรมด้านภาษา 

เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ มีความ 
มุ่งม่ันในการทำงาน สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สนทนาโต้ตอบเหตุการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2. พูดและเลือกใช้คำศัพท์ สำนวน ภาษาท่าทางท่ีเหมาะสมกับบุคคล  
3. อ่านและระบุรายละเอียดของการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม 
4. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้

ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม   
5. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื ่องต่างๆ ใกล้ตัว  

กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบอย่างเหมาะสม 
6. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวันประสบการณ์ ประสบการณ์ส่วนตัว 

การศึกษา เทคโนโลยี งานประเพณี วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
7. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล  วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา    
   ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก

แหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน  
 รวม   7   ผลการเรียนรู้ 

 
คำอธิบายรายวิชา 
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วิชา ญ22231  ภาษาญี่ปุ่น 1                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1                    เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จำนวน  3  หน่วยกิต 
......................................................................................... ....................................................................... 
 ศึกษา เสียง รูปแบบ ตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค สำนวน ข้อความง่ายๆ บทสนทนา
เบื้องต้น คำสั่ง คำแนะนำ คำขอร้อง ตอบรับและปฏิเสธ พูดและเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเอง 
บุคคลอื่น กิจวัตรประจำวัน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว แสดงความคิดเห็นง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้
ตัว เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น 

โดยใช้กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการใช้ทักษะ
ชีวิต  กระบวนการใช้เทคโนโลยี 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันขั้น
พื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับมารยาททางสังคม มีความเข้าใจในความแตกต่างทาง
ภาษาและวัฒนธรรมทางภาษาญี่ปุ่น มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียงและเห็นคุณค่าในการนำความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการเรียนรู้   
        1.ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำขอร้องง่ายๆ จากสิ่งที่ฟังหรืออ่าน 
        2.อ่านและเขียนตัวอักษรฮิระงะนะ คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการ
อ่านและการเขียน 
        3.พดูโดยใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของญี่ปุ่น เกี่ยวกับศัพท์สำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องตามสถานการณ์ 
        4.จับใจความสำคัญ จากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา ข้อความหรือบทอ่านสั้นๆ 
        5.ถามและตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
และสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน         
        6.พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 
ครอบครัว  
เรื่องใกล้ตัวและกิจกรรมต่างๆ 
        7.บอกความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณีตาม
วัฒนธรรม 
ของญี่ปุ่นกับของไทยและเข้าร่วมตามความสนใจ 
        8.บอกคำศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนและนำเสนอด้วยการพูดหรือเขียน 

       รวม  8 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
วิชา ญ22232  ภาษาญี่ปุ่น 2                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2                     เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จำนวน 3  หน่วยกิต 
........................................................................................ ........................................................................ 
 ศึกษา เสียง รูปแบบ ตัวอักษรคาตะคะนะ คำ กลุ่มคำ ประโยค สำนวน ข้อความง่ายๆ บท
สนทนาเบื้องต้น คำสั่ง คำแนะนำ คำขอร้อง พูดชักชวน ตอบรับและปฏิเสธ พูดและเขียนเกี่ยวกับ
เรื่องราวของตนเอง บุคคลอื่น กิจวัตรประจำวัน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว แสดงความคิดเห็นง่ายๆ 
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น 

โดยใช้กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการใช้ทักษะ
ชีวิต  กระบวนการใช้เทคโนโลยี 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันขั้น
พื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับมารยาททางสังคม มีความเข้าใจในความแตกต่างทาง
ภาษาและวัฒนธรรมทางภาษาญี่ปุ่น มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียงและเห็นคุณค่าในการนำความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการเรียนรู้   
        1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำชักชวน คำขอร้องง่ายๆ จากสิ่งที่ฟังหรืออ่าน 
        2. อ่านและเขียนตัวอักษรคาตะคะนะ คันจิ คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่ายๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่านและการเขียน 
        3. พูดโดยใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของญี่ปุ่น เกี่ยวกับศัพท์สำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องตามสถานการณ์ 
        4. จับใจความสำคัญ จากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา ข้อความหรือบทอ่านสั้นๆ 
        5. ถามและตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
และสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน     
        6. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 
ครอบครัว  
เรื่องใกล้ตัวและกิจกรรมต่างๆ 
        7. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณีตามวัฒนธรรม 
ของญี่ปุ่นกับของไทยและเข้าร่วมตามความสนใจ 
        8. บอกคำศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและนำเสนอด้วยการพูดหรือเขียน 
        9. ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสืบค้นค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
       รวม  9  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา อ23201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1                   เวลาเรียน 20 ชั่วโมง  จำนวน  0.5 หน่วยกิต 
......................................................................................................................................................                
    ศึกษาและปฏิบัติ การใช้ภาษา ในการสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย  การพูดแทรกอย่างสุภาพ  การชักชวน  
แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ  มีความสุข  เศร้า 
เหตุการณ์สถานการณ์ ในชีวิตประจำวัน เช่น การปฏิบัติงาน การสมัครงาน ขอและให้ข้อมูลความ
ช่วยเหลือและบริการผู้อื ่นถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงคำ วลี สำนวนง่ายๆของ
ประโยค คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำอธิบาย ข้อความที่ซับซ้อน ข้อมูล บทอ่าน เรื่องราวสั้นๆทั้งที่
เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยคำของ
ตนเองในรูปแบบต่างๆ  ความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง บทกวี บทเพลง บทละครสั้น 
ข้อมูล ข่าวสาร  เหตุการณ์สำคัญต่างๆในชีวิตประจำวัน ท้องถิ่นและสังคม ประสบการณ์ส่วนตัว 
การศึกษา การทำงาน เทคโนโลยี  งานประเพณ ีวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการกลุ ่ม แสดงความคิดเห็น 
เปรียบเทียบ สรุป เข้าร่วมกิจกรรมด้านภาษา 
  เพื ่อให้เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษเข้า สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อ 
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื ่นๆและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีวิจารณญาณ รู้จักแสวงหาความรู้ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  
สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงคำ วลี สำนวนง่ายๆของประโยค คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ 
คำอธิบาย ข้อความที่ซับซ้อน ข้อมูล บทอ่าน เรื่องราวสั้นๆทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง 
จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 2. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น ความรู ้ส ึกเกี ่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง บทกวี                 
บทเพลง บทละครสั้น เปรียบเทียบข้อมูล ข่าวสาร  เหตุการณ์สำคัญต่างๆในชีวิตประจำวัน ท้องถิ่น
และสังคม ประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษา การทำงาน เทคโนโลยี  งานประเพณี วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 



 383หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 3. นักเรียนสามารถใช้ภาษาสื ่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที ่เกิดขึ ้นใน   
ห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชน และสังคมได ้
 4. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล  วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา 
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ 
และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน  
 รวม  4   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา อ23202   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2                   เวลาเรียน 20 ชั่วโมง  จำนวน  0.5 หน่วยกิต 
............................................................................................................................................... ................. 
 ศึกษาและปฏิบัติ การใช้ภาษาในการสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพูดแทรกอย่างสุภาพ  การชักชวน  
การแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ  เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ  มีความสุข  
เศร้า เหตุการณ์สถานการณ์ ในชีวิตประจำวัน เช่น   การปฏิบัติงาน การสมัครงาน  ขอและให้ข้อมูล
ความช่วยเหลือและบริการผู้อ่ืนถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ออกเสียงคำ วลี สำนวนง่ายๆของประโยค คำสั่ง คำ
ขอร้อง คำแนะนำ คำอธิบาย ข้อความที่ซับซ้อน ข้อมูล บทอ่าน เรื่องราวสั้นๆทั้งที่เป็นความเรียงและ
ไม่ใช่ความเรียง จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยคำของตนเองในรูปแบบ
ต่างๆ  ประสบการณ์ของตนเอง บทกวี บทเพลง บทละครสั้น เปรียบเทียบข้อมูล ข่าวสาร  เหตุการณ์
สำคัญต่างๆในชีวิตประจำวัน ท้องถิ ่นและสังคม ประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษา การทำงาน 
เทคโนโลยี  งานประเพณี วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา ฟัง อ่าน สนทนา เขียน แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก บรรยาย 
นำเสนอ เปรียบเทียบ สรุป เข้าร่วมกิจกรรมด้านภาษา 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อ แสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีวิจารณญาณ รู้จักแสวงหาความรู้ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  สามารถ
ดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
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ผลการเรียนรู้ 
1. ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงคำ วลี สำนวนง่ายๆของประโยค คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ 

คำอธิบาย ข้อความที่ซับซ้อน ข้อมูล บทอ่าน เรื่องราวสั้นๆทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง 
จากสื่อสิ่งพิมพ์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง บทกวี  บท  
เพลง บทละครสั้นเปรียบเทียบข้อมูล ข่าวสาร  เหตุการณ์สำคัญต่างๆในชีวิตประจำวัน ท้องถิ่นและ
สังคมประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษา การทำงาน เทคโนโลยี  งานประเพณี วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

3. พูดประโยค สำนวนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน
และการประกอบอาชีพ  

4. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา  
ชุมชนและสังคม 

5. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาลวันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา 
ค้นคว้า รวบรวม และ สรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ 
และนำเสนอด้วยการพูด     /การเขียน  

รวม   5   ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ฝ23221  ภาษาฝรั่งเศส 1                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1                    เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จำนวน  1  หน่วยกิต 
................................................................................................................................. ............................... 
 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ ในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำ
บรรยายที่ฟังและอ่าน สามารถอ่านออกเสียงตัวอักษร สะกดคำ อ่านประโยค ข้อความ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน เลือกและใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต  พูดและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน เพื่อน เรื่องใกล้ตัว เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางเหมาะกับระดับของ
บุคคล โอกาส สถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ใช้ภาษาสื ่อสารใน
สถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้ทางภาษา และ
กระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
           เพ่ือให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาฝรั่งเศส และมีทักษะต่าง ๆในการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส
เพ่ือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ ในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และ
คำบรรยายที่ฟังและอ่าน 

2. อ่านออกเสียงตัวอักษร สะกดคำ อ่านประโยค ข้อความ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
3. เลือกและใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต  
4. พูดและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน เพ่ือน เรื่องใกล้ตัว  
5. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที่ ตาม

มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
6. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม 
 รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
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รหัสวิชา ฝ23222  ภาษาฝรั่งเศส 2                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2                    เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จำนวน  1  หน่วยกิต 
.................................................................................................. .............................................................. 
 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ ในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำ
บรรยายที่ฟังและอ่าน สามารถอ่านออกเสียงตัวอักษร สะกดคำ อ่านประโยค ข้อความ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน สามารถตอบคำถาม จากการฟังและอ่านประโยค และบทสนทนา สนทนาและเขียน
ตอบโต้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆใกล้ตัว เลือกและใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต  พูด
และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน เพื่อน เรื่องใกล้ตัว เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และ
กริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้ทางภาษา 
และกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
           เพ่ือให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาฝรั่งเศส และมีทักษะต่าง ๆในการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส
เพ่ือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน  
            
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ ในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และ
คำบรรยายที่ฟังและอ่าน 

2. อ่านออกเสียงตัวอักษร สะกดคำ อ่านประโยค ข้อความ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
3. ตอบคำถาม จากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา  
4. สนทนาและเขียนตอบโต้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆใกล้ตัว  
5. เลือกและใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต  
6. พูดและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน เพ่ือน เรื่องใกล้ตัว  
7. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที่ ตาม

มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
8. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม 
 รวม   8   ผลการเรียนรู้ 

คำอธิบายรายวิชา 
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วิชา อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1                    เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จำนวน  1  หน่วยกิต 
............................................................................................. ................................................................... 
 ฝึกทักษะพัฒนาการฟังและพูดโดยฝึกปฏิบัติจริงตามชั้นตอนและทักษะย่อยของกระบวนการ 
การสื่อสาร และเหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาททางสังคม 
 โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ทางภาษา สำนวนโครงสร้างทางภาษา ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ของการสื่อสาร และเหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาททางสังคม 
 เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้เพื่อขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อการเข้าสู่
สังคมและอาชีพ สามารถใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานศึกษาและ
ชุมชน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ฟังและพูดสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การ
พูด แทรกอย่างสุภาพ การชักชวน การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องใกล้ตัวสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจำวัน 
 2. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่องที่อยู่ ในความ
สนใจของสังคม 
 3. พูดสื่อสารในสถานการณ์จริง/ สถานการณ์จำลอง 
 4. การเลือกใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคม และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การชมเชย การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูด การโบกมือ การ
แสดงความรู้สึก 
 รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
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วิชา อ31202  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2                   เวลาเรียน 40 ชั่วโมง   จำนวน  1  หน่วยกิต 
............................................................................................ .................................................................... 

ฝึกพูดบทสนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ 
สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม เลือกใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ  
คำชี้แจง แสดงความต้องการเสนอ และให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ ่มเพื ่อให้เกิดความรู้  
ความเขา้ใจ และสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับวัย นำเสนอข้อมูล 
ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อย่าง เหมาะสม 
และใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้ 
 เพื่อให้สามารถสื่อสารด้านการพูดได้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ เห็นคุณค่าของการเรียนทาง
ภาษาตลอดจนค่านิยม จริยธรรม ที่พึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สนทนาและเขียนสื่อสารระหว่างบุคคล การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ชมเชย การพูด
สอดแทรก การชักชวน การแลกเปลี่ยนข้อมูล 
 2. พูดเพ่ือขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย ที่มีข้ันตอน 
 3. พูดสื่อสารแสดงความต้องการเสนอและให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 4. พูดและเขียนคำศัพท์ สำนวนภาษา ประโยค และข้อความท่ีใช้ในการขอ และให้ข้อมูล 
บรรยาย หรืออธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าว หรือเหตุการณ์ที่ฟัง 
และ อ่าน 
 5. พูดแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ 
 รวม  5 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
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     วิชา อ31203   ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1               เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จำนวน  1  หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 
 เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน รวมทั้ง
ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช้ความเรียงรูปแบบต่าง ๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน จับ
ใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี 
พร้อมทั้งให้เหตุผลยกตัวอย่างประกอบเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับเรื ่องต่าง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าวอย่างมีเหตุผล  เขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ตามความสนใจของสังคมเขียนสรุปใจความสำคัญ  ตามความ
สนใจ  อธิบาย เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย 
สุภาษิต และบทกลอน ของภาษาอังกฤษและภาษาไทยและแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่เรียนรู้ต่าง ๆ และนำเสนอด้วยการเขียน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพื่อให้เกิดความรู้  
ความเข้าใจ และสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับวัย นำเสนอข้อมูล 
ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อย่างเหมาะสม
และใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้ 

ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความบันเทิงและการเข้าสู่สังคม สนใจในร่วม
กิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม รักความเป็นไทย ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการทำงานจนสำเร็จ 
และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆที่อ่ าน 
รวมทั้งระบุ  และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟัง  
หรืออ่าน  
     2. จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการ
ฟังและอ่านเรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลยกตัวอย่างประกอบ 
     3. เขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม  
ประสบการณ์ และ ข่าว เหตุการณ์ และข่าวอย่างมีเหตุผล 
    4. พูดและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง ตามความ
สนใจของสังคม 
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    5. เขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระที่ได้จาการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ 
และสถานการณ์ตามความสนใจ 
    6. อธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำ
พังเพย สุภาษิตและบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
    7. ค้นคว้า สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และนำเสนอด้วยการเขียน 
    รวม  7   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2                    เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จำนวน  1  หน่วยกิต 
........................................................................................................................... ..................................... 
 เขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับกิจกรรมประสบการณ์และ
ข่าวอย่างมีเหตุผล   เขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ข่าว เรื่องและ
ประเด็นต่าง ๆ  ตามความสนใจของสังคม  เขียนสรุปใจความสำคัญ ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องกิจกรรม 
ข่าว เหตุการณ์และสถานการณ์ตามความสนใจ  อธิบาย เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง
ประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต และบทกลอน ของภาษาอังกฤษและภาษาไทย  ค้นคว้า  
สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่าง 
ๆ และนำเสนอด้วยการเขียน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพ่ือให้เกิดความรู ้
ความเข้าใจ และสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับวัย นำเสนอข้อมูล 
ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อย่างเหมาะสม
และใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้ 

ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความบันเทิงและการเข้าสู่สังคม สนใจในร่วม
กิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม รักความเป็นไทย ตลอดจนมีความมุ่งม่ันในการทำงานจนสำเร็จ 
และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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ผลการเรียนรู้ 
 1. เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆที่อ่าน รวมทั้ง
ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน  
 2. จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟัง
และอ่านเรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลยกตัวอย่างประกอบ 
 3. เขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิ จกรรม 
ประสบการณ์ และ ข่าว เหตุการณ์ และข่าวอย่างมีเหตุผล 
 4.พูดและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง และประเด็นต่าง 
ๆตามความสนใจของสังคม 
 5.เขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระที่ได้จาการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และ
สถานการณต์ามความสนใจ 
 6.อธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย 
สุภาษิตและบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
 7.ค้นคว้า สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และนำเสนอด้วยการเขียน 
 รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ฝ31221   ภาษาฝรั่งเศส 1                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 1                 เวลาเรียน 120 ชั่วโมง  จำนวน  3  หน่วยกิต 
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............................................................................................... ................................................................. 
ศึกษาวิเคราะห์ น้ำเสียง คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำง่ายๆ ความแตกต่างทางด้านภาษา

วัฒนธรรมประเพณี การอ่านออกเสียงตัวอักษร การสะกดคำอ่านให้ถูกต้องตามหลักการอ่านและ
เหมาะกับเนื้อหาที่อ่าน วิเคราะห์ข้อความ ข้อมูล  สารคดี บันเทิงคดี สื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่
ความเรียงแบบต่างๆจากสื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่าง การกีฬา และนันทนาการ   

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  กระบวนการเรียนรู ้แบบบูรณาการและกระบวนการสร้างเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

เพื่อให้เกิดทักษะต่างๆ ในการแสวงหาวิธีเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง เห็นประโยชน์ของการ
เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน มีความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถใช้สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
สามารถใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบต่างๆตามสังคมและชุมชน 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน 
 2. อ่านออกเสียงตัวอักษร สะกดคำ อ่านประโยค ข้อความ ประกาศ โฆษณา ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
 3. เลือก/ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค อธิบายและเขียน
ประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
 4. ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา จับใจความสำคัญ วิ เคราะห์ความ 
สรุปความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดีพร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
 5. สนทนาและเขียนตอบโต้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์  
 6. เลือกและใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต ให้คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบาย 
 7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ และให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
 8. พูดและเขียนเพื ่อขอและให้ข้อมูลเกี ่ยวกับตนเอง เพื ่อน ครอบครัวและเรื ่องใกล้ตัว 
บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
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 9. พูดและเขียนบรรยายแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 
ต่างๆ กิจกรรมละประสบการณ์ 
 10. พูดและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน เพื่อน เรื่องใกล้ตัว สิ่งแวดล้อม
และประสบการณ์  
 11. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ และ
พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
  12. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที่ ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 13. อธิบาย ความคิด ความเชื่อ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา 
 14. เข้าร่วม แนะนำและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
 15. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน ของ
ภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย 
 16. วิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทยและนำไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล 
 17. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
 18. ใช้ภาษาสื ่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที ่เกิดขึ ้นในห้องเรียน และ
สถานศึกษา  
 รวม  18  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ฝ31222  ภาษาฝรั่งเศส 2                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2                  เวลาเรียน 120 ชั่วโมง  จำนวน  3  หน่วยกิต 
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............................................................................................................................. ................................... 
    ศึกษาวิเคราะห์ น้ำเสียง คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำง่ายๆ ความแตกต่างทางด้านภาษา

วัฒนธรรมประเพณี การอ่านออกเสียงตัวอักษร การสะกดคำอ่านให้ถูกต้องตามหลักการอ่านและ
เหมาะกับเนื้อหาที่อ่าน วิเคราะห์ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี สื่อที่เป็นความ
เรียงและไม่ใช่ความเรียงแบบต่างๆจากสื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่าง นันทนาการ การกีฬา และอาชีพ  

    โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการและกระบวนการสร้างเสริม
คุณลักษณะทีพึ่งประสงค ์

    เพื่อให้เกิดทักษะต่างๆ ในการแสวงหาวิธีเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง เห็นประโยชน์ของ
การเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน มี
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถใช้สื ่อ และเทคโนโลยีเพื่อขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายสามารถใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบต่างๆตามสังคมและชุมชน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน 
 2. อ่านออกเสียงตัวอักษร คำ ข้อความ ประโยค บทกลอน ประกาศ โฆษณา ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
 3. เลือก/ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค อธิบายและเขียน
ประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆที่อ่าน รวมทั้งระบุ และเขียนสื่อ
ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
 4. ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา เรื่องเล่า จับใจความสำคัญ วิเคราะห์
ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน 
 5. สนทนาและเขียนตอบโต้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถาน
การณต่างๆ 
 6. เลือกและใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต ให้คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบาย 
 7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ และให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
 8. พูดและเขียนเพื ่อขอและให้ข้อมูลเกี ่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเรื ่องใกล้ตัว 
บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
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 9. พูดและเขียนบรรยายแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว
ต่างๆ กิจกรรมและประสบการณ์  
 10. พูดและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน เพ่ือน เรื่องใกล้ตัว สิ่งแวดล้อม      
ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่อง และประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม 
 11. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญแก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื ่อง กิจกรรม ข่าว 
เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ 
 12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ และ
เหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น  สังคมและโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
 13. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที่ ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 14. อธิบาย ความคิด ความเชื่อ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา 
 15. เข้าร่วม แนะนำและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
 16. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน และบท
กลอน ของภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย 
 17. วิเคราะห์อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื ่อ และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและนำไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล 
 18. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
 19. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา 
ชุมชนและสังคม 
 20. ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ
จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
 รวม  20  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ก31251  ภาษาเกาหลี 1                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 1               เวลาเรียน  120  ชั่วโมง  จำนวน  3  หน่วยกิต 
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................................................................................................................................................................  
 ศึกษาความเป็นมาของภาษาเกาหลี โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี ตัวอักษรเกาหลี ฝึก
เขียนตัวอักษรทั้งพยัญชนะและสระ การประกอบรูปศัพท์ในภาษาเกาหลี รูปประโยคและไวยากรณ์
พ้ืนฐาน ระบบการออกเสียงภาษาเกาหลีตามหลักสัทวิทยา ฝึกการสนทนาโต้ตอบที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
เช่น การทักทาย การแนะนำตัวเองและผู้อ่ืน การกล่าวขอโทษ การกล่าวขอบคุณ การกล่าวชื่นชมและ
แสดงการยินดีการชักชวน การตอบรับและปฏิเสธอย่างง่าย แสดงความชอบหรือไม่ชอบอย่างง่าย โดย
เลือกใช้น้ำเสียงและกริยาท่าทางสอดคล้องกับบริบทและวัฒนธรรมเกาหลีได้อย่างเหมาะสม ฝึกการฟัง
และพูดหรือเขียนโต้ตอบจากสิ่งที่ฟังได้โดยใช้รูปไวยากรณ์ที่ถูกต้อง ศึกษาความแตกต่างของสภาพ
อากาศและภูมิประเทศของประเทศไทยและเกาหลี และสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศในแต่ละวัน 
สนทนาเก่ียวกับตำแหน่ง และท่ีอยู่ของบุคคลหรือสิ่งของ โดยเลือกใช้คำบ่งชี้สถานที่ได้อย่างถูกต้อง 
 โดยจัดประสบการณ์โดยผ่านการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติจริง เน้นการพัฒนาทักษะการคิดเชิง
สร้างสรรค์และเชิงวิเคราะห์ การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารตามความเหมาะสมทางวัฒนธรรมต่ างชาติ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น การเรียนรู้ตามกระบวนทักษะในศตวรรษที่ 21 และเสริมสร้างเป็นองค์ความรู้
และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นพื้นฐานในการสื่อสารภาษาเกาหลี เห็นคุณค่าและเจต
คติท่ีดีต่อการเรียนภาษาเกาหลี 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการใช้ภาษา อันได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาภาษาเกาหลี เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษา วัฒนธรรม สภาพ
อากาศ และภูมิประเทศของประเทศไทยและประเทศเกาหลี สนทนาในชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ และมีมารยาท มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยคและบอกความหมายที่ถูกต้องของคำศัพท์ระดับต้น 
 2. อธิบายความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมเกาหลี เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ได ้ อย่างเหมาะสม 
 3. สนทนาเก่ียวกับข้อมูลของตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และเรื่องราวในชีวิตประจำวันระดับต้น 
 4. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำชี้แจง 
 5. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ของภาษาเกาหลีและ
ภาษาไทย 
 6. สนทนาเก่ียวกับสภาพอากาศในแต่ละวันได้อย่างเหมาะสม 
 7. อธิบายความแตกต่างของสภาพอากาศและภูมิประเทศของประเทศไทยและเกาหลี 
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 8. บอกตำแหน่ง และที่ถูกอยู่บุคคลหรือสิ่งของได้อย่างเหมาะสม และเลือกใช้คำบ่งชี้สถานที่ได้
อย่างถูกต้อง 
 รวม  8  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ก31252 ภาษาเกาหลี 2                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2                  เวลาเรียน 120 ชั่วโมง  จำนวน  3  หน่วยกิต 
............................................................................................... ................................................................. 
 ศึกษาระดับความสุภาพของภาษาเกาหลี ตัวเลข และการนับเลขแบบจีนและเกาหลี ฝึกสนทนา
เกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจำวัน เช่น งานอดิเรก การเลือกซื้อสินค้า ข้อมูลของผู้ที่เพิ่งพบเจอเป็นครั้ง
แรก แสดงความรู้สึกต่อเรื่องที่อ่านหรือได้ยินอย่างเหมาะสม ฝึกการใช้ประโยคอดีตกาล เพื่อพูดหรือ
เขียนเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้ว ศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของชาวเกาหลี ในแต่ละยุคสมัย เรียนรู้คำศัพท์
เกี่ยวกับการบอกลักษณะของบุคคล เพ่ือใช้อธิบายลักษณะบุคคล 
 โดยจัดประสบการณ์โดยผ่านการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติจริง เน้นการพัฒนาทักษะการคิดเชิง
สร้างสรรค์และเชิงวิเคราะห์ การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารตามความเหมาะสมทางวัฒนธรรมต่างชาติ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น การเรียนรู้ตามกระบวนทักษะในศตวรรษที่ 21 และเสริมสร้างเป็นองค์ความรู้
และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นพื้นฐานในการสื่อสารภาษาเกาหลี เห็นคุณค่าและเจต
คติท่ีดีต่อการเรียนภาษาเกาหลี 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการใช้ภาษา อันได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาภาษาเกาหลี เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษา และวัฒนธรรม 
ของประเทศไทยและประเทศเกาหลี สนทนาในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และมี
มารยาท มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สนทนาเก่ียวกับข้อมูลของตนเอง และสอบถามข้อมูลของผู้ที่เพ่ิงพบเจอเป็นครั้งแรก 
 2. เลือกใช้ระดับความสุภาพของภาษาได้อย่างเหมาะสม 
 3. สนทนาเก่ียวกับงานอดิเรก และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน 
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 4. สนทนาเก่ียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต และสามารถใช้ประโยคอดีตกาลได้ 
 5. พูดและเขียนเกี ่ยวกับตัวเลข เช่น การนับเลข การถามเวลาและวันที ่ การบอกเบอ ร์
โทรศัพท์การบอกจำนวนเงินได้ 
 6. พูดและเขียนเกี่ยวกับการเลือกซ้ือสินค้า การบรรยายสินค้า การสั่งอาหารในร้านค้าได้ 
 7. พูดและเขียนเพื่อบรรยายกริยาท่าทางและลักษณะของบุคคลได้ 
 8. ใช้ภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็นและแสดงความรู้สึกต่อเรื่องที่ฟังและอ่านได้ 
 9. อธิบายเปรียบเทียบสภาพความเป็นอยู่ของชาวเกาหลีได้ในแต่ละสมัยและระหว่างวิถีชีวิต
ของไทยได้ 
 รวม  9  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 
วิชา ญ31231  ภาษาญี่ปุ่น 1                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1                  เวลาเรียน 120 ชั่วโมง  จำนวน  3  หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................... 
 ศึกษา เสียง รูปแบบ ตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค สำนวน ข้อความง่ายๆ บทสนทนา
เบื้องต้น คำสั่ง คำแนะนำ คำขอร้อง ตอบรับและปฏิเสธ พูดและเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเอง 
บุคคลอื่น กิจวัตรประจำวัน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว แสดงความคิดเห็นง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้
ตัว เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น   โดยใช้กระบวนการ
สื ่อสาร  กระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการใช้ทักษะชีวิต  กระบวนการใช้
เทคโนโลยี 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันขั้ น
พื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับมารยาททางสังคม มีความเข้าใจในความแตกต่างทาง
ภาษาและวัฒนธรรมทางภาษาญี่ปุ่น มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียงและเห็นคุณค่าในการนำความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู้   
        1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำขอร้องง่ายๆ จากสิ่งที่ฟังหรืออ่าน 
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        2. อ่านและเขียนตัวอักษรฮิระงะนะ คาตะคะนะ คันจิ   คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่ายๆ 
ถูกต้องตามหลักการอ่านและการเขียน 
        3. พูดโดยใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของญี่ปุ่น เกี่ยวกับศัพท์สำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องตามสถานการณ์ 
        4. จับใจความสำคัญ จากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา ข้อความหรือบทอ่านสั้นๆ 
        5. ถามและตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
และสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน         
        6. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 
ครอบครัว  
เรื่องใกล้ตัวและกิจกรรมต่างๆ 
        7. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณีตามวัฒนธรรม 
ของญี่ปุ่นกับของไทยและเข้าร่วมตามความสนใจ 
        8. บอกคำศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและนำเสนอด้วยการพูดหรือเขียน 
        รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ญ31232  ภาษาญี่ปุ่น 2                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2                  เวลาเรียน 120 ชั่วโมง  จำนวน  3  หน่วยกติ 
............................................................................................................................. ................................... 
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 ศึกษา เสียง รูปแบบ ตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค สำนวน ข้อความง่ายๆ บทสนทนา
เบื้องต้น คำสั่ง คำแนะนำ คำขอร้อง พูดชักชวน ตอบรับและปฏิเสธ พูดและเขียนเกี่ยวกับเรื่องราว
ของตนเอง บุคคลอื่น กิจวัตรประจำวัน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว แสดงความคิดเห็นง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆ ใกล้ตัว เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ ่นและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ ่น   โดยใช้
กระบวนการสื ่อสาร  กระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการใช้ทักษะชีวิต  
กระบวนการใช้เทคโนโลยี 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันขั้น
พื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับมารยาททางสังคม มีความเข้าใจในความแตกต่างทาง
ภาษาและวัฒนธรรมทางภาษาญี่ปุ่น มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียงและเห็นคุณค่าในการนำความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู้   
        1.ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำชักชวน คำขอร้องง่ายๆ จากสิ่งที่ฟังหรืออ่าน 
        2. อ่านและเขียนตัวอักษรคันจิ คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
และการเขียน 
        3. พูดโดยใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของญี่ปุ่น เกี่ยวกับศัพท์สำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องตามสถานการณ์ 
        4. จับใจความสำคัญ จากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา ข้อความหรือบทอ่านสั้นๆ 
        5. ถามและตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
และสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน     
        6. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 
ครอบครัว  
เรื่องใกล้ตัวและกิจกรรมต่างๆ 
        7. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณีตามวัฒนธรรม 
ของญี่ปุ่นกับของไทยและเข้าร่วมตามความสนใจ 
        8. บอกคำศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนและนำเสนอด้วยการพูดหรือเขียน 
        9. ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสืบค้นค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
        10. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ 
         รวม   10  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
  
   วิชา จ 31241  ภาษาจีน 1                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1   เวลาเรียน  120 ชั่วโมง  จำนวน 3  หน่วยกิต 
............................................................................ .................................................................................... 

ศึกษาเรื่องการฟังและการอ่านเรื่องจากสื่อประเภทต่างๆ  โดยที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตาม
คำสั่ง คำขอร้อง คำชี้แจงต่าง ๆ  รวมถึงสามารถระบุสัทอักษรพินอินพร้อมความหมายของคำ กลุ่มคำ 
ประโยคในภาษาจีน หรือข้อความสั้นๆและจับใจความสำคัญ บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ  มีการ
สามารถสื่อสารทางภาษาได้และมีการสื่อสารระหว่างบุคคลโดยแสดงความต้องการที่จะใช้คำสั่ง คำ
ขอร้อง คำขออนุญาตเป็นภาษาจีนพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือทางด้านภาษาในสถานการณ์ต่างๆ  มี
การพูดและเขียน เพ่ือขอและให้ข้อมูล ในการบรรยายและ เปรียบเทียบ 
          โดยแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลทั้งการฟังและการอ่านคำสั่งอย่างง่ายๆ  การอ่านออก
เสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง การบอกความหมายของคำตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อ 
รวมทั้งสรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา นิทานและใช้การสื่อสาร
ทางภาษาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแนะนำสิ่งต่างๆที่
ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
          เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการทำงาน สามารถคิด วิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ และสามารถ
สื่อสารใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนคติของตนเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ข่าวสาร 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำชี้แจง คำแนะนำ และคำอธิบายที่ฟังและอ่านง่ายๆ 
 2. ระบุสัทอักษรพินอิน อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง 
 3. บอกความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อที่
เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ 
 4. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค 
บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ ทั้งท่ีมีภาพและไม่มีภาพ ประกอบ 
 5. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน 
 6. อ่านออกเสียงตัวอักษร คำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยค บทร้อยกรอง และ 
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คำคล้องจองตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง 
 7. อธิบาย หรือเขียนประโยคหรือข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รวมทั้งเขียนสื่อ
ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
 8. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน 
 รวม   8   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
  
   วิชา จ 31242   ภาษาจีน 2                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 2            เวลาเรียน 120 ชั่วโมง   จำนวน  3  หน่วยกิต 
............................................................................... ................................................................................. 

ศึกษาเรื่องการฟังและการอ่านเรื่องจากสื่อประเภทต่าง ๆ  โดยที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตาม
คำสั่ง คำขอร้อง คำชี้แจงต่าง ๆ  รวมถึงสามารถระบุสัทอักษรพินอินพร้อมความหมายของคำ กลุ่มคำ 
ประโยคในภาษาจีน หรือข้อความสั้นๆและจับใจความสำคัญ บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ มีการ
สามารถสื่อสารทางภาษาได้และมีการสื่อสารระหว่างบุคคลโดยแสดงความต้องการที่จะใช้คำสั่ง คำ
ขอร้อง คำขออนุญาตเป็นภาษาจีนพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือทางด้านภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  มี
การพูดและเขียน เพ่ือขอและให้ข้อมูล ในการบรรยายและ เปรียบเทียบ 
          โดยแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลทั้งการฟังและการอ่านคำสั่งอย่างง่ายๆ  การอ่านออก
เสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง การบอกความหมายของคำตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อ 
รวมทั้งสรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา นิทานและใช้การสื่อสาร
ทางภาษาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแนะนำสิ่งต่าง ๆ
ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
          เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการทำงาน สามารถคิด วิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ และสามารถ
สื่อสารใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนคติของตนเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ข่าวสาร 
 
ผลการเรียนรู้ 
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 1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำชี้แจง คำแนะนำ และคำอธิบายที่ฟังและอ่านง่ายๆ 
 2. ระบุสัทอักษรพินอิน อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง 
 3. บอกความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อที่
เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่าง ๆ 
 4. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค 
บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ ทั้งท่ีมีภาพและไม่มีภาพ ประกอบ 
 5. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน 
 6. อ่านออกเสียงตัวอักษร คำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยค บทร้อยกรอง และ 
คำคล้องจองตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง 
 7. อธิบาย หรือเขียนประโยคหรือข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รวมทั้งเขียนสื่อ
ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
 8. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน 
 9. สามารถเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่าง ๆให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความที่
อ่านหรือฟัง 
 รวม  9  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา อ32201  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 1                   เวลาเรียน 40 ชัว่โมง  จำนวน  1  หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 
 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี ่ยวกับตนเองและเรื ่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์
สถานการณ์ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและ



 404 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

เหมาะสม พูดแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในในสถานการณ์ 
จำลอง หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับเรื ่อง ประเด็น ข่าว เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่าง
เหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื ่องต่าง ๆ  
กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล  พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ แก่นสาระ
ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดและเขียน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อม
ทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับ
บุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะนำ และ
จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์
จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร
ของโรงเรียน ชุมชน  และท้องถิ่น ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพื่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับวัย นำเสนอข้อมูล 
ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อย่างเหมาะสม
และใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความบันเทิงและการเข้าสู่สังคม สนใจ
ในร่วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม รักความเป็นไทย ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการทำงานจน
สำเร็จ และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ 
สถานการณ์ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม 

2. พูดแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในในสถานการณ์ 
จำลอง หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 

3. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็ น
เกี่ยวกับเรื่อง ประเด็น ข่าว เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 

4. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื ่องต่าง ๆ  
กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล   
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5. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื ่อง กิจกรรม ข่าว 
เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ 

6. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ ทั้งใน
ท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  

7. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส และสถานที่  
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

8. เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
9. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม 
10. เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน  และท้องถิ่น / ประเทศชาติ

เป็นภาษาต่างประเทศ 
 รวม  10  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา อ32202  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 2                  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จำนวน  1  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................  
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สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี ่ยวกับตนเองและเรื ่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์
สถานการณ์ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม พูดแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในในสถานการณ์ 
จำลอง หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื ่อง ประเด็น ข่าว เหตุการณ์ที ่ฟังและอ่านอย่าง
เหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื ่องต่าง ๆ  
กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล  พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ แก่นสาระ
ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดและเขียน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อม
ทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับ
บุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบาย อภิปรายวิถี
ชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะนำ 
และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม ใช้ภาษาสื ่อสารในสถานการณ์จริง 
สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมลูข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน  และท้องถิ่น ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพื่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับวัย นำเสนอข้อมูล 
ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อย่างเหมาะสม
และใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความบันเทิงและการเข้าสู่สังคม สนใจ
ในร่วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม รักความเป็นไทย ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการทำงานจน
สำเร็จ และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ 
สถานการณ์ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม 

2. พูดแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในในสถานการณ์ 
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จำลอง หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
3. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรื่อง ประเด็น ข่าว เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 
4. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ  

กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล   
5. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว 

เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ 
6. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ ทั้งใน

ท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  
7. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส และสถานที่  

ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
8. อธิบาย อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของ 

เจ้าของภาษา 
9. เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
10. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 

สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
11. เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน  และท้องถิ่น / 

ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ 
 รวม  11  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา อ32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1                    เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จำนวน  1  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................  



 408 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทละครสั้น ถูกต้องตามหลักการอ่าน อธิบาย
และเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน จับใจความ
สำคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องอ่านที่เป็นสารคดีและ
บันเทิงคดี เขียนสรุปใจความสำคัญแก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ 
และสถานการณ์ตามความสนใจ เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น  สังคม  และโลก  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ อธิบาย 
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน  คำพังเพย  สุภาษิต และบท
กลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุปและแสดงความคิด เห็น
เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน ใช้
ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับวัย นำเสนอข้อมูล 
ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อย่างเหมาะสม
และใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความบันเทิงในการเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ ทางภาษา และวัฒนธรรม รักความเป็นไทย ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการทำงานจนสำเร็จ 
และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทละครสั้น ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
2. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ       

ที่อ่าน  
3. จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องอ่าน

ที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี 
4. เขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ 

และสถานการณ์ตามความสนใจ 
5. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น  

สังคมและโลก  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
6. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน  คำ

พังเพยสุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 



 409หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

7. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน  

8. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูล
ต่างๆ จากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 

9. เข้าร่วม แนะนำและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
10. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น/ประเทศชาติ 

เป็นภาษาต่างประเทศ 
 รวม  10  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา อ32204    ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 2                   เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จำนวน  1  หน่วยกิต 
................................................................................... ............................................................................. 



 410 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทละครสั้น ถูกต้องตามหลักการอ่าน อธิบาย
และเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน จับใจความ
สำคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องอ่านที่เป็นสารคดีและ
บันเทิงคดี เขียนสรุปใจความสำคัญแก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ 
และสถานการณ์ตามความสนใจ เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น  สังคม  และโลก  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ อธิบาย 
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน  คำพังเพย  สุภาษิต และบท
กลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย วิเคราะห์ อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและนำไปใช้อย่างมีเหตุผล
ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรยีนรู้
ต่าง ๆ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลอง
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพื่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับวัย นำเสนอข้อมูล 
ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อย่างเหมาะสม
และใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความบันเทิงในการเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ ทางภาษา และวัฒนธรรม รักความเป็นไทย ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการทำงานจนสำเร็จ 
และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทละครสั้น ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
2. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ       

ที่อ่าน  
3. จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องอ่านที่

เป็นสารคดีและบันเทิงคด ี
4. เขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ 

และสถานการณ์ตามความสนใจ 
5. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น  

สังคมและโลก  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 



 411หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

6. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน  คำ
พังเพยสุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

7. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื ่อและ
วัฒนธรรมขอเจ้าของภาษากับของไทยและนำไปใช้อย่างมีเหตุผล 

8. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน  

9. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้ารวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ 
จากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 

10. เข้าร่วม แนะนำและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
11. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น/ประเทศชาติ 

เป็นภาษาต่างประเทศ 
 รวม  11  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา  ฝ 32221   ภาษาฝรั่งเศส 3                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1              เวลาเรียน  120  ชั่วโมง   จำนวน  3   หน่วยกิต 



 412 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

................................................................................................................................................................  
 ศึกษาวิเคราะห์ คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง ความแตกต่างทางด้านภาษาวัฒนธรรม
ประเพณี การอ่านคำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ นิทาน บทความสั้นๆ วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น 
และจับใจความสำคัญ จากบทความสั้นๆ เรื ่องเล่า สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ จากสื่อ
สิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อต่างๆ ที่เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว  โรงเรียน ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล เวลาว่าง และนันทนาการ การกีฬา และอาชีพ ภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
          โดยใช้กระบวนการจัดการ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการและกระบวนการ
สร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
           เพื่อให้เกิดทักษะต่างๆในการแสวงหาวิธีเรียนที่เหมาะสมกับตนเองเห็นประโยชน์ของการ
เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตนมีความ
สนุกสนานเพลิดเพลินสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
สามารถใช้ภาษาสื่อสารและเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆตามสังคมและชุมชน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ ในคู่มือการใช้งานต่างๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำ
บรรยายที่ฟังและอ่าน 

2. อ่านออกเสียงตัวอักษร สะกดคำ อ่านประโยค ข้อความ บทกลอน ข่าว ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

3. เลือก/ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค อธิบายและเขียน
ประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ 
ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน 

4. ตอบคำถาม จากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา นิทานง่ายๆ เรื่องเล่า  
5. สนทนาและเขียนตอบโต้ข้อมูลเกี ่ยวกับตนเองและเรื ่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ 

สถานการณ์ /ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
6. เลือกและใช้คำสั ่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต ให้คำแนะนำ คำชี ้แจง คำอธิบายอย่า ง

คล่องแคล่ว 
7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ และให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้

ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
8. พูดและเขียนเพื ่อขอและให้ข้อมูลเกี ่ยวกับตนเอง เพื ่อน ครอบครัวและเรื ่องใกล้ตัว 

บรรยาย อธิบาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง//เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 
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9. พูดและเขียนบรรยายแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว
ต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ อย่างมีเหตุผล 

10. พูดและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน เพื่อน เรื่องใกล้ตัว สิ่งแวดล้ อม          
ตามความสนใจของสังคม 

11. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญแก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื ่อง กิจกรรม และ
สถานการณ์ตามความสนใจ 

12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ พร้อม
ทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

13. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที่  ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

14. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของเจ้าของภาษา 

15. เข้าร่วม แนะนำและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
16. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน ของ

ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
17. วิเคราะห์อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื ่อ และ

วัฒนธรรมของ เจ้าของภาษากับของไทยและนำไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล 
18. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกลุ่มสาระ

การเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
19. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม 
20. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูล

ต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
21. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น ประเทศชาติ

เป็นภาษาต่างประเทศ 
 รวม 21  ผลการเรียนรู้ 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา  ฝ 32222    ภาษาฝรั่งเศส 4                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2                เวลาเรียน  120  ชั่วโมง  จำนวน  3  หน่วยกิต 
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................................................................ ................................................................................................  
    ศึกษาวิเคราะห์ คำสั ่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี ้แจง ความแตกต่างทางด้านภาษา

วัฒนธรรมประเพณี การอ่านคำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ นิทาน บทความสั้นๆ วิเคราะห์ แสดง
ความคิดเห็นและจับใจความสำคัญ จากบทความสั้นๆ เรื่องเล่า สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ 
จากสื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อต่างๆ ที่เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว  โรงเรียน ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล เวลาว่าง และนันทนาการ การกีฬา และอาชีพ ภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
             โดยใช้กระบวนการจัดการ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการ
คิด กระบวนการกลุ ่ม กระบวนการเรียนรู ้ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู ้แบบบูรณาการและ
กระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
              เพื่อให้เกิดทักษะต่างๆในการแสวงหาวิธีเรียนที่เหมาะสมกับตนเองเห็นประโยชน์ของการ
เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตนมีความ
สนุกสนานเพลิดเพลินสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
สามารถใช้ภาษาสื่อสารและเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆตามสังคมและชุมชน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ ในคู่มือการใช้งานต่างๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำ
บรรยายที่ฟังและอ่าน 

2. อ่านออกเสียงตัวอักษร สะกดคำ อ่านประโยค ข้อความ บทกลอน นิทาน ข่าว ประกาศ 
โฆษณาบทร้อยกรอง และบทละครสั้น ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

3. เลือก/ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค อธิบายและเขียน
ประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่
ไม่ใช่ ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน 

4. ตอบคำถาม จากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา นิทานง่ายๆ เรื่องเล่า จับใจความ
สำคัญวิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดี
และบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

5. สนทนาและเขียนตอบโต้ข้อมูลเกี ่ยวกับตนเองและเรื ่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ 
สถานการณ์ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื ่อสารอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม 

6. เลือกและใช้คำสั ่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต ให้คำแนะนำ คำชี ้แจง คำอธิ บายอย่าง
คล่องแคล่ว 
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7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ และให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 

8. พูดและเขียนเพื ่อขอและให้ข้อมูลเกี ่ยวกับตนเอง เพื ่อน ครอบครัวและเรื ่องใกล้ตัว 
บรรยายอธิบายเปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและ
อ่านอย่างเหมาะสม 

9. พูดและเขียนบรรยายแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว
ต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

10. พูดและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน เพื่อน เรื่องใกล้ตัว สิ่งแวดล้อม  
ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่อง และประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม 

11. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญแก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื ่อง กิจกรรม ข่าว 
เหตุการณ์ และ สถานการณ์  ตามความสนใจ 

12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ และ
เหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น  สังคมและโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

13. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที่ ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

14. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของเจ้าของภาษา 

15. เข้าร่วม แนะนำและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
16. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำ

พังเพย สุภาษิตและบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
17. วิเคราะห์อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื ่อ และ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและนำไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล 
18. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกลุ่มสาระ

การเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
19. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม 
20. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูล

ต่างๆจากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
21. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น ประเทศชาติ

เป็นภาษาต่างประเทศ 
 รวม  21  ผลการเรียนรู้ 



 416 หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปกีารศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ญ32231  ภาษาญี่ปุ่น 3                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 1                 เวลาเรียน 120 ชั่วโมง  จำนวน  3  หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 
 ศึกษาเสียง รูปแบบ ความหมาย คำ กลุ่มคำ ประโยค สำนวน ข้อความ สารคดี บทสนทนา             
บทละครสั้น คำสั ่ง คำแนะนำ คำขอร้อง การตอบรับและปฏิเสธ ข้อจริงเท็จข้อมูล เรื ่องราว 
ประสบการณ์ ในท้องถิ่น และเรื่องราวที่สนใจ เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นและความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษาเพื่อการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน กระบวนการคิด แก้ปัญหา        
สืบค้น และนำเสนอข้อมูลด้วยความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี 
 เพื ่อให้มีความรู ้และทักษะภาษาญี ่ปุ ่นเพื ่อการสื ่อสารในชีวิตประจำวันขั ้นพื ้นฐานได้                     
อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับมารยาททางสังคม มีความเข้าใจในความแตกต่างทางภาษาและ
วัฒนธรรมทางภาษาญี่ปุ่น มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและ
เห็นคุณค่าในการนำความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ ได้ตามสถานการณ ์
 2. ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงและสำกดคำถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
 3. ระบุ อธิบาย จับใจความสำคัญจากการฟังและการอ่านสื่อที่เป็นความเรียงและไม่เป็น
ความเรียง 
 4. สนทนาและเขียนตอบโต้ข้อมูล ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและ
สื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเกี่ยวกับตนเอง เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน 
 5. นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 
 6. แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ในท้องถิ่น 
สังคมโลกพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
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 7. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียงกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 8. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จำลองในห้องเรียนและสถานศึกษา 
 9. ค้นคว้าสืบค้น บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 10. อธิบายความเหมือนและความแตกต่างทางด้านภาษา วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย 
 11. เข้าร่วม และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามโอกาส 

รวม  11  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ญ32232  ภาษาญี่ปุ่น 4                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2                   เวลาเรียน 120  ชั่วโมง  จำนวน 3 หน่วยกิต 
........................................................................ ........................................................................................  
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ศึกษาและฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน   ประโยค ข้อความบทอ่าน คำสั ่ง คำขอร้อง 
คำแนะนำ รวมทั้งเข้าใจภาษาท่าทาง ความรู้สึกของผู้พูด พูดและเขียนเกี่ยวกับ กิจวัตรประจำวัน
ประสบการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ใช้ภาษาตามารยาททางสังคมและแสดงความคิดเห็น แสดงความ
ต้องการ แสดงความรู้สึกของตนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ และใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสม 
ถ่ายทอดข้อมูลจากการฟังและการอ่าน เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  ความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับของไทย เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมอย่าสนุกสนาน เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาญี่ปุ ่น แสวงหาความรู้จากสื่อ 
สิ่งพิมพ์จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้อื่น ใช้ภาษาญี่ปุ่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ภายในโรงเรียนและชุมชน เลือกวิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับตนเอง และปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิด และการเข้ า
ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ในการเรียนภาษา  

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน  รักการอ่าน มีสุนทรียภาพทาง
ภาษา สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
กับวัย มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษา ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ ได้ตามสถานการณ์ 
 2. ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงและสำกดคำถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
 3. ระบุ อธิบาย จับใจความสำคัญจากการฟังและการอ่านสื่อที่เป็นความเรียงและไม่เป็น
ความเรียง 
 4. สนทนาและเขียนตอบโต้ข้อมูล ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและ
สื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเกี่ยวกับตนเอง เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน 
 5. นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 
 6. แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ในท้องถิ่น 
สังคมโลกพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
 7. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียงกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 8. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จำลองในห้องเรียนและสถานศึกษา 
 9. ค้นคว้าสืบค้น บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
 10. อธิบายความเหมือนและความแตกต่างทางด้านภาษา วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย 
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 11. เข้าร่วม และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามโอกาส 
รวม  11  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
  
   วิชา จ 32241   ภาษาจีน 3          กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     ภาคเรียนที่ 1          เวลาเรียน 120   ชั่วโมง    จำนวน 3  หน่วยกิต 
.................................................................................. .............................................................................. 

ศึกษาเรื่องการฟังและการอ่านเรื่องจากสื่อประเภทต่างๆ  โดยที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตาม
คำสั่ง คำแนะนำ คำอธิบาย คำบรรยาย คำชี้แจงต่างๆ  รวมถึงสามารถระบุสัทอักษรพินอินพร้อม
ความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยค บทร้อยกรองในภาษาจีน หรือข้อความสั้นๆและจับใจความสำคัญ 
บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ มีการสามารถสื่อสารทางภาษาได้และมีการสื่อสารระหว่างบุคคลโดย
แสดงความต้องการที่จะใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาตเป็นภาษาจีนพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลื อ
ทางด้านภาษาในสถานการณ์ต่างๆ มีการพูดและเขียน เพื่อขอและให้ข้อมูล ในการบรรยายและ 
เปรียบเทียบ 
          โดยแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลทั้งการฟังและการอ่านคำสั่งอย่างง่ายๆ  การอ่านออก
เสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียงในระบบเสียงภาษาจีนกลาง การบอกความหมายของคำ
ตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อ รวมทั้งสรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา 
นิทานและใช้การสื่อสารทางภาษาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถแนะนำสิ่งต่างๆท่ีใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
          เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการทำงาน สามารถคิด วิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ และสามารถ
สื่อสารใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนคติของตนเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ข่าวสาร 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำชี้แจง คำแนะนำ และคำอธิบายที่ฟังและอ่านง่ายๆ 
 2. ระบุสัทอักษรพินอิน อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง 
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 3. บอกความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อที่
เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ 
 4. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค 
บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ ทั้งท่ีมีภาพและไม่มีภาพ ประกอบ 
 5. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน 
 6. อ่านออกเสียงตัวอักษร คำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยค บทร้อยกรอง และ 
คำคล้องจองตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง 
 7. อธิบาย หรือเขียนประโยคหรือข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รวมทั้งเขียนสื่อ
ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
 8. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน 
 9. สามารถอ่านบทความจากสื่อประเภทต่างๆท่ีมีความยาว 200-300 ตัวอักษรได้ 
 รวม 9 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
  
วิชา จ 32242  ภาษาจีน 4            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 2            เวลาเรียน 120 ชั่วโมง   จำนวน 3  หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 

ศึกษาเรื่องการฟังและการอ่านเรื่องจากสื่อประเภทต่างๆ  โดยที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตาม
คำสั่ง คำแนะนำ คำอธิบาย คำบรรยาย คำชี้แจงต่างๆ  รวมถึงสามารถระบุสัทอักษรพินอินพร้อม
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ความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยค บทร้อยกรองในภาษาจีน หรือข้อความสั้นๆและจับใจความสำคัญ 
บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ มีการสามารถสื่อสารทางภาษาได้และมีการสื่อสารระหว่างบุคคลโดย
แสดงความต้องการที่จะใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาตเป็นภาษาจีนพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านภาษาในสถานการณ์ต่างๆ มีการพูดและเขียน เพื่อขอและให้ข้อมูล ในการบรรยายและ 
เปรียบเทียบ 
          โดยแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลทั้งการฟังและการอ่านคำสั่งอย่างง่ายๆ  การอ่านออก
เสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียงในระบบเสียงภาษาจีนกลาง การบอกความหมายของคำ
ตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อ รวมทั้งสรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา 
นิทานและใช้การสื่อสารทางภาษาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถแนะนำสิ่งต่างๆท่ีใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
          เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการทำงาน สามารถคิด วิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ และสามารถ
สื่อสารใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนคติของตนเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ข่าวสาร 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำชี้แจง คำแนะนำ และคำอธิบายที่ฟังและอ่านง่ายๆ 
 2. ระบุสัทอักษรพินอิน อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง 
 3. บอกความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อที่
เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ 
 4. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค 
บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ ทั้งท่ีมีภาพและไม่มีภาพ ประกอบ 
 5. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน 
 6. อ่านออกเสียงตัวอักษร คำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยค บทร้อยกรอง และคำคล้องจองตาม
หลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง 
 7. อธิบาย หรือเขียนประโยคหรือข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รวมทั้งเขียนสื่อ
ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
 8. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน 
 9. สามารถอ่านบทความจากสื่อประเภทต่างๆท่ีมีความยาว 200-300 ตัวอักษรได ้
 10. สามารถเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความที่
อ่านหรือฟัง 
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 รวม  10  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา อ33201  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่ 1                   เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  จำนวน  1  หน่วยกิต 
.................................................................................................................................................... ............ 

สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี ่ยวกับตนเองและเรื ่องต่างๆใกล้ต ัว ประสบการณ์ 
สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างเหมาะสม  พูด
แสดงความต้องการ เสนอตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลองได้อย่าง
เหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง ประเด็น ข่าว เหตุการณ์ทีฟังและอ่าน พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว เหตุการณ์ อย่างมีเหตุผล พูด
และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม
ตามที่กำหนด พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญแก่นสาระที่ได้จาการวิเคราะห์  เรื่องกิจกรรม ข่าว
เหตุการณ์และสถานการณ์และสถานการณ์ตามความสนใจ  พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคมและโลกพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอยา่ง
ประกอบ เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  อธิบาย  อภิปรายวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อและที่มา
ของขนบธรรมเนียมประเพณีเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาสื ่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที ่เกิดขึ ้น ในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น 
ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพื่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับวัย นำเสนอข้อมูล 
ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นเรื่องต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อย่างเหมาะสม
และใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ 
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           ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความบันเทิงและการเข้าสู่สังคม สนใจในร่วม
กิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม รักความเป็นไทย ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการทำงานจนสำเร็จ 
และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี ่ยวกับตนเองและเรื ่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ 
สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม 

2. พูดแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์
จำลอง หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 

3. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับ เรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 

4. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื ่องต่างๆ  
กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล   

5. พูดและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ เรื่อง และประเด็นต่างๆ ตามความใน
ใจของสังคม     

6. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ / แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื ่องกิจกรรม ข่าว 
เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ 

7. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ ทั้งใน
ท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  

8. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส และสถานที่ 
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   

9. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณี
เจ้าของภาษา   

10. เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
11. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จำลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม 
12. เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน  และท้องถิ่น / ประเทศชาติ

เป็นภาษาต่างประเทศ 
 รวม 12 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา อ33202  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2                  เวลาเรียน  40  ชั่วโมง  จำนวน  1  หน่วยกิต 
............................................................................................................................................................. ... 

สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี ่ยวกับตนเองและเรื ่องต่างๆใกล้ต ัว ประสบการณ์ 
สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างเหมาะสม  พูด
แสดงความต้องการ เสนอตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลองได้อย่าง
เหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง ประเด็น ข่าว เหตุการณ์ทีฟังและอ่าน พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว เหตุการณ์ อย่างมีเหตุผล พูด
และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม
ตามที่กำหนด พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญแก่นสาระที่ได้จาการวิเคราะห์  เรื่องกิจกรรม ข่าว
เหตุการณ์และสถานการณ์และสถานการณ์ตามความสนใจ  พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคมและโลกพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอยา่ง
ประกอบ เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  อธิบาย  อภิปรายวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อและที่มา
ของขนบธรรมเนียมประเพณีเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาสื ่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที ่เกิดขึ้น ในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น 
ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพื่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับวัย นำเสนอข้อมูล 
ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นเรื่องต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อย่างเหมาะสม
และใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ 
          มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ใฝ่รู ้ใฝ่เรียน ความบันเทิงและการเข้าสู่สังคม สนใจในร่วม
กิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม รักความเป็นไทย ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการทำงานจนสำเร็จ 
และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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ผลการเรียนรู้ 

1. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี ่ยวกับตนเองและเรื ่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ 
สถานการณ์ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม 

2. พูดแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์
จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 

3. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 

4. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื ่องต่างๆ  
กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล   

5. พูดและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ เรื่อง และประเด็นต่างๆ ตามความใน
ใจของสังคม 

6. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ / แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื ่องกิจกรรม ข่าว 
เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ 

7. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ ทั้งใน
ท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  

8. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส และสถานที่ 
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   

9. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณี
เจ้าของภาษา   

10. เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
11. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จำลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม 
12. เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน  และท้องถิ่น / ประเทศชาติ

เป็นภาษาต่างประเทศ 
 รวม  12  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา อ33203    ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1           เวลาเรียน 40 ชั่วโมง     จำนวน 1  หน่วยกิต 
............................................................................ ....................................................................................   

อ่านบทอ่านจากสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ แล้วบอกหัวเรื่อง และจับใจความสำคัญหรือประเด็น
หลักได้ (Title and Main idea) อ่านบทอ่านแล้วหารายละเอียด หรือข้อมูลสนับสนุนประเด็นหลัก
เรื่องที่อ่านและเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ (Sequencing) อ่านบทอ่านจากสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ แล้ว
หาความหมายของคำศัพท์จากบริบทได้ (Guessing word meaning) เขียนประโยคและข้อความให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ
ต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่านได้ เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่อ่านอย่างเหมาะสม จับ
ใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่
เป็นสารคดี และบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลยกตัวอย่างประกอบ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการการปฏิบัติในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้เกิด
ความรู ้ความเข้าใจ และใช้ทักษะกระบวนการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Active 
Learning) ผ่านสื่อเทคโนโลยี เกม และกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการ
ทำงาน และการเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดน มีจิตใจฝักใฝ่ในการทำงานและมีจิตสาธารณะ 
และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านบทอ่านจากสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ แล้วบอกหัวเรื ่อง และจับใจความสำคัญหรือ
ประเด็นหลักได้ (Title and Main idea) 

2. อ่านบทอ่านแล้วหารายละเอียด หรือข้อมูลสนับสนุนประเด็นหลักเรื ่องที ่อ่านและ
เรียงลำดับเหตุการณ์ได้ (Sequencing) 

3. อ่านบทอ่านจากสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ แล้วหาความหมายของคำศัพท์จากบริบทได้ 
(Guessing word meaning) 

 4. เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน รวมทั้ง
ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่านได้ 



 427หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

5. เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่อ่านอย่างเหมาะสม 

6. จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟัง
และอ่านเรื่องท่ีเป็นสารคดี และบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลยกตัวอย่างประกอบ 
 รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา อ33204  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่ 2    เวลาเรียน 40 ชั่วโมง   จำนวน 1  หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 

อ่านเรื่องแล้วบอกสาเหตุ ผลลัพธ์ หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นในเรื่องได้ (Cause and Effect) 
อ่านเรื่องแล้วบอกอารมณ์ และแนวคิดของผู้เขียน หรือเรื่องที่อ่านได้อย่างเหมาะสม (Mood and 
Tone) อ่านเรื่องแล้วสรุปวิเคราะห์คุณค่า และข้อมูลจากเรื่องที่อ่านอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ (Making 
Inference) เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น และ
โลก พร้อมทั้งให้เหตุผล และยกตัวอย่างประกอบได้ เขียนสรุปใจความสำคัญและแก่นสาระท่ีได้จาก
การวิเคราะห์ เรื่องกิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ ใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุป ความรู้ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อในการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการการปฏิบัติในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ และใช้ทักษะกระบวนการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Active 
Learning) ผ่านสื่อเทคโนโลยี เกม และกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งม่ันในการ
ทำงาน และการเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดน มีจิตใจฝักใฝ่ในการทำงานและมีจิตสาธารณะ 
และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านเรื่องแล้วบอกสาเหตุ ผลลัพธ์ หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นในเรื่องได้ (Cause and Effect) 
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2. อ่านเรื ่องแล้วบอกอารมณ์ และแนวคิดของผู้เขียน หรือเรื ่องที่อ่านได้อย่างเหมาะสม 
(Mood and Tone) 

3. อ่านเรื ่องแล้วสรุปวิเคราะห์คุณค่า และข้อมูลจากเรื่องที่อ่านอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ 
(Making Inference) 

 4. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น และ 
โลก พร้อมทั้งให้เหตุผล และยกตัวอย่างประกอบได้ 

5. เขียนสรุปใจความสำคัญและแก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์ เรื่องกิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ 
และสถานการณ์ตามความสนใจ 

6. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุป ความรู้ข้อมูล  ต่าง 
ๆ จากสื่อในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ฝ 33221  ภาษาฝรั่งเศส 5             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6    ภาคเรียนที่ 1             เวลาเรียน  120  ชั่วโมง  จำนวน  3   หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 
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 ปฏิบัติตามคำแนะนำ   คำชี ้แจง  คำอธิบาย  คำบรรยาย อ่านข้อความ ข่าว ประกาศ  
โฆษณา บทร้อยกรองหรือบทละครสั้นถูกต้องตามหลักการอ่าน อธิบาย เขียนประโยค ข้อความและ
สื่อในรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับข้อความและสื่อที่ฟังหรืออ่าน   จับใจความสำคัญ  วิเคราะห์ความ 
สรุปความ  ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและการอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ สนทนา   
เขียน  บรรยาย  อธิบายเปรียบเทียบ นำเสนอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลของตนเอง เรื่อง
ใกล้ตัว  ประสบการณ์  สถานการณ์ ข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันทั้งในท้องถิ่น  สังคมและโลก  รวมทั้ง
สื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  เลือกใช้ภาษา  กริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม   รวมทั้ง
เข้าร ่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม  เข้าใจ  อธิบาย  
เปรียบเทียบ  วิเคราะห์และอภิปราย  ความเหมือน  ความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย   และนำไปใช้อย่างเหมาะสม ค้นคว้า สืบค้น  สรุป  แสดงความคิดเห็นและ
นำเสนอเก่ียวกับข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตลอดทั้งเชื่อมโยงความรู้ภาษาต่างประเทศกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน ใช้ภาษาสื่อสาร
ในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองในห้องเรียน  สถานศึกษา  ชุมชนและสังคม  ใช้ภาษาใน
การค้นคว้า  สืบค้น  วิเคราะห์และสรุปความรู้หรือข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ ตลอดทั้งใช้ภาษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  
ข่าวสารต่าง ๆ  สู่ชุมชน ท้องถิ่น  ประเทศชาติและสังคมโลก 
 โดยใช้กระบวนการ การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ
เรียนรู้     การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตลอดจนกระบวนการพัฒนา
ลักษณะนิสัย 
 เพื่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการ
ทำงานใช้ภาษาฝรั่งเศสสื่อสารตามมารยาทสังคม มีทักษะในการดำเนินชีวิต รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนภาษาฝรั่งเศส 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ คำชี้แจง  คำอธิบายและคำบรรยายที่ฟังและ
อ่าน 
 2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรองและบทละครสั้นถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
 3. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความได้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่
อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความ ที่ฟัง
หรืออ่าน 
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 4. จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟัง
และอ่านเรื่องสั้นที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดีจากสื่อประเภทต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอยา่ง
ประกอบ 
 5. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื ่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ 
สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็น ที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม 
  6. เลือกและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายอย่างคล่องแคล่ว 
 7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
 8. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น / ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 
 9. พูดและเขียนบรรยายแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม 
ประสบการณ์และข่าว / เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 
 10. พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื ่องและ
ประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
 11. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่ อง กิจกรรม ข่าว 
เหตุการณ์และสถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
 12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ทั้งใน
ท้องถิ่น สังคม และโลกพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
 13. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับบุคคล โอกาส สถานที่ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของฝรั่งเศส 
 14. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของฝรั่งเศส 
  15. เข้าร่วม แนะนำและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสอย่างเหมาะสม 
 16. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำ
พังเพย สุภาษิตและบทกลอนของภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย 
 17. วิเคราะห์และอภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและ
วัฒนธรรมของฝรั่งเศสกับของไทยและนำไปใช้อย่างมีเหตุผล 
 18. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
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 19. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา 
ชุมชนและสังคม 
 20. ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ 
จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 21. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็น
ภาษาฝรั่งเศส 
 รวม   21   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ฝ 33222     ภาษาฝรั่งเศส 6    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2                  เวลาเรียน 120 ชั่วโมง  จำนวน  3  หน่วยกิต 
....................................................................................................... ......................................................... 
 ปฏิบัติตามคำแนะนำ   คำชี้แจง  คำอธิบาย  คำบรรยาย  อ่านข้อความ ข่าว ประกาศ  
โฆษณา บทร้อยกรองหรือบทละครสั้นถูกต้องตามหลักการอ่าน อธิบาย เขียนประโยค ข้อความและ
สื่อในรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับข้อความและสื่อที่ฟังหรืออ่าน จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ 
สรุปความ  ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและการอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆสนทนา   
เขียน  บรรยาย  อธิบายเปรียบเทียบ  นำเสนอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลของตนเองเรื่อง
ใกล้ตัว  ประสบการณ์  สถานการณ์ ข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันทั้งในท้องถิ่น  สังคมและโลก รวมทั้ง
สื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เลือกใช้ภาษา  กริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม รวมทั้ง
เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม เข้าใจ อธิบาย  เปรียบเทียบ  
วิเคราะห์และอภิปราย  ความเหมือน  ความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
กับของไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม ค้นคว้า สืบค้น สรุป  แสดงความคิดเห็นและนำเสนอเกี่ยวกับ
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตลอดทั้งเชื่อมโยงความรู้ภาษาต่างประเทศกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
จริงหรือสถานการณ์จำลองในห้องเรียน  สถานศึกษา  ชุมชนและสังคม  ใช้ภาษาในการค้นคว้า  
สืบค้น  วิเคราะห์และสรุปความรู้หรือข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและการประกอบ
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อาชีพ ตลอดทั้งใช้ภาษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสารต่าง ๆ  สู่
ชุมชน ท้องถิ่น  ประเทศชาติและสังคมโลก 
 โดยใช้กระบวนการ การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ
เรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตลอดจนกระบวนการพัฒนาลักษณะ
นิสัย 
 เพื่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการ
ทำงานใช้ภาษาฝรั่งเศสสื่อสารตามมารยาทสังคม มีทักษะในการดำเนินชีวิต รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนภาษาฝรั่งเศส 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ คำชี้แจง  คำอธิบายและคำบรรยายที่ฟังและ
อ่าน 
 2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรองและบทละครสั้นถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
 3. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความได้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่
อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความ ที่ฟัง
หรืออ่าน 
 4. จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟัง
และอ่านเรื่องสั้นที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดีจากสื่อประเภทต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอยา่ง
ประกอบ 
 5. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื ่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ 
สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็น ที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม 
  6. เลือกและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายอย่างคล่องแคล่ว 
 7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
 8. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น / ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 
 9. พูดและเขียนบรรยายแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม 
ประสบการณ์และข่าว / เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 
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 10. พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื ่องและ
ประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
 11. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื ่อง กิจกรรม ข่าว 
เหตุการณ์และสถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
 12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ทั้งใน
ท้องถิ่น สังคม และโลกพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
 13. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับบุคคล โอกาส สถานที่ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของฝรั่งเศส 
 14. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของฝรั่งเศส 
  15. เข้าร่วม แนะนำและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสอย่างเหมาะสม 
 16. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำ
พังเพย สุภาษิตและบทกลอนของภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย 
 17. วิเคราะห์และอภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและ
วัฒนธรรมของฝรั่งเศสกับของไทยและนำไปใช้อย่างมีเหตุผล 
 18. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
 19. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา 
ชุมชนและสังคม 
 20. ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ 
จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 21. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็น
ภาษาฝรั่งเศส 
 รวม   21   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
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วิชา ญ33231  ภาษาญี่ปุ่น 5                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่ 1                 เวลาเรียน 120 ชั่วโมง  จำนวน  3  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................ 
 ศึกษา วิเคราะห์ การใช้ภาษาญี่ปุ ่นในเรื่องของคำสั่ง คำชักชวน คำขอร้อง คำขออนุญาต 
คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยาย หลักการอ่านออกเสียง สื่อที่ ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆ บทอ่าน บทสนทนา นิทาน การพูดแลกเปลี ่ยนข้อมูลเกี ่ยวกับตนเอง เรื ่องต่างๆใกล้ตัว 
ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ต่างๆ ทั้งในท้องถิ่น สังคมและโลก รวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับ
เทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง ชีว ิตความเป็นอยู ่ของชาวญี ่ปุ ่น ความคิด ความเชื ่อ ที ่มาของ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของญี่ปุ่น ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรม
ของญี่ปุ่นและไทย 
          โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน อ่านออกเสียง ปฏิบัติตาม พูดบท
สนทนา อธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบ จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ สรุปความ ตีความ แสดงความ
คิดเห็นพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ภาษา ระดับภาษา น้ำเสียง กิริยาท่าทาง
เหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส สถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เข้าร่วม แนะนำ จัด
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
ในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ สืบเสาะหาความรู้ในการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ 
         เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะทางภาษาต่างๆ สามารถนำภาษาไปใช้ในการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ วิเคราะห์ แก้ปัญหา เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ทำงาน เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาญี่ปุ่น  
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ คำชี้แจง  คำอธิบายและคำบรรยายที่ฟังและ
อ่าน 
 2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรองและบทละครสั้นถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
 3. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความได้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่
อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความ ที่ฟัง
หรืออ่าน 
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 4. จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟัง
และอ่านเรื่องสั้นที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดีจากสื่อประเภทต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอยา่ง
ประกอบ 
 5. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื ่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ 
สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็น ที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม 
  6. เลือกและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายอย่างคล่องแคล่ว 
 7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
 8. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น / ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 
 9. พูดและเขียนบรรยายแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม 
ประสบการณ์และข่าว / เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 
 10. พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื ่องและ
ประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
 11. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื ่อง กิจกรรม ข่าว 
เหตุการณ์และสถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
 12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ทั้งใน
ท้องถิ่น สังคม และโลกพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
 13. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับบุคคล โอกาส สถานที่ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น 
 14. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของญี่ปุ่น 
  15. เข้าร่วม แนะนำและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างเหมาะสม 
 16. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำ
พังเพย สุภาษิตและบทกลอนของภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย 
 17. วิเคราะห์และอภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและ
วัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับของไทยและนำไปใช้อย่างมีเหตุผล 
 18. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
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 19. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา 
ชุมชนและสังคม 
 20. ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จาก
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 21. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็น
ภาษาญี่ปุ่น 
 รวม   21   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ญ33232  ภาษาญี่ปุ่น 6                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2                  เวลาเรียน 120 ชั่วโมง  จำนวน  3  หน่วยกิต 
.................................................................................................................................................... ............ 
 ศึกษา วิเคราะห์ การใช้ภาษาญี่ปุ ่นในเรื่องของคำสั่ง คำชักชวน คำขอร้อง คำขออนุญาต 
คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยาย หลักการอ่านออกเสียง สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆ บทอ่าน บทสนทนา นิทาน การพูดแลกเปลี ่ยนข้อมูลเกี ่ยวกับตนเอง เรื ่องต่างๆใกล้ตัว 
ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ต่างๆ ทั้งในท้องถิ่น สังคมและโลก รวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับ
เทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง ชีว ิตความเป็นอยู ่ของชาวญี ่ปุ ่น ความคิด ความเชื ่อ ที ่มาของ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของญี่ปุ่น ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรม
ของญี่ปุน่และไทย 
          โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน อ่านออกเสียง ปฏิบัติตาม พูดบท
สนทนา อธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบ จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ สรุปความ ตีความ แสดงความ
คิดเห็นพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ภาษา ระดับภาษา น้ำเสียง กิ ริยาท่าทาง
เหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส สถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เข้าร่วม แนะนำ จัด
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
ในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ สืบเสาะหาความรู้ในการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ  
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         เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะทางภาษาต่างๆ สามารถนำภาษาไปใช้ในการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ วิเคราะห์ แก้ปัญหา เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ทำงาน เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาญี่ปุ่น  
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ คำชี้แจง  คำอธิบายและคำบรรยายที่ฟังและ
อ่าน 
 2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรองและบทละครสั้นถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
 3. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความได้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่
อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความ ที่ฟัง
หรืออ่าน 
 4. จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟัง
และอ่านเรื่องสั้นที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดีจากสื่อประเภทต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอยา่ง
ประกอบ 
 5. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื ่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ 
สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็น ที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม 
  6. เลือกและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายอย่างคล่องแคล่ว 
 7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
 8. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น / ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 
 9. พูดและเขียนบรรยายแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม 
ประสบการณ์และข่าว / เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 
 10. พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื ่องและ
ประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
 11. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระที่ ได้จากการวิเคราะห์เรื ่อง กิจกรรม ข่าว 
เหตุการณ์และสถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
 12. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ทั้งใน
ท้องถิ่น สังคม และโลกพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
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 13. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับบุคคล โอกาส สถานที่ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น 
 14. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของญี่ปุ่น 
  15. เขา้ร่วม แนะนำและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างเหมาะสม 
 16. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำ
พังเพย สุภาษิตและบทกลอนของภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย 
 17. วิเคราะห์และอภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่ อและ
วัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับของไทยและนำไปใช้อย่างมีเหตุผล 
 18. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
 19. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา 
ชุมชนและสังคม 
 20. ใช้ภาษาญ่ีปุ่นในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จาก
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 21. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็น
ภาษาญี่ปุ่น 
 รวม   21   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
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  วิชา จ 33241   ภาษาจีน 5         กลุ ่มสาระการเร ียนรู ้ภาษาต่างประเทศ             
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่ 1            เวลาเรียน 120 ชั่วโมง     จำนวน 3 หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................... 

ศึกษาเรื่องการฟังและการอ่านเรื่องจากสื่อประเภทต่างๆ  โดยที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตาม
คำสั่ง คำขอร้อง คำชี้แจงต่างๆ  รวมถึงสามารถระบุสัทอักษรพินอินพร้อมความหมายของคำ กลุ่มคำ 
ประโยคบทร้อยกรองในภาษาจีน หรือข้อความสั้นๆและจับใจความสำคัญ  บทสนทนา หรือนิทาน
ง่ายๆ มีการสามารถสื่อสารทางภาษาได้และมีการสื่อสารระหว่างบุคคลโดยแสดงความต้องการที่จะใช้
คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาตเป็นภาษาจีนพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือทางด้านภาษาในสถานการณ์
ต่างๆ มีการพูดและเขียน เพ่ือขอและให้ข้อมูล ในการบรรยายและ เปรียบเทียบ 
          โดยแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลทั้งการฟังและการอ่านคำสั่งอย่างง่ายๆ  การอ่านออก
เสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง การบอกความหมายของคำตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อ 
รวมทั้งสรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา นิทานและใช้การสื่อสาร
ทางภาษาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแนะนำสิ่งต่างๆที่
ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
          เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการทำงาน สามารถคิด วิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ และสามารถ
สื่อสารใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนคติของตนเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ข่าวสารพร้อมทั้งสามารถยกตัวอย่างประกอบได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำชี้แจง คำแนะนำ และคำอธิบายที่ฟังและอ่านง่ายๆ 
 2. ระบุสัทอักษรพินอิน อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง 
 3. บอกความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อที่
เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ 
 4. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค 
บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ ทั้งท่ีมีภาพและไม่มีภาพ ประกอบ 
 5. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน 
 6. อ่านออกเสียงตัวอักษร คำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยค บทร้อยกรอง และ 
คำคล้องจองตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง 
 7. อธิบาย หรือเขียนประโยคหรือข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รวมทั้งเขียนสื่อ
ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
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 8. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน 
 9. สามารถอ่านบทความจากสื่อประเภทต่างๆท่ีมีความยาว 300-400 ตัวอักษรได้ 
 10. สามารถเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความที่
อ่านหรือฟัง 
 รวม  10  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
  
  วิชา จ 33242 ภาษาจีน 6               กล ุ ่ มสาระการเร ี ยนร ู ้ ภาษาต ่ างประเทศ                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2           เวลาเรียน 120  ชั่วโมง     จำนวน 3 หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................  

ศึกษาเรื่องการฟังและการอ่านเรื่องจากสื่อประเภทต่างๆ  โดยที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตาม
คำสั่ง คำขอร้อง คำชี้แจงต่างๆ  รวมถึงสามารถระบุสัทอักษรพินอินพร้อมความหมายของคำ กลุ่มคำ 
ประโยคบทร้อยกรองในภาษาจีน หรือข้อความสั้นๆและจับใจความสำคัญ  บทสนทนา หรือนิทาน
ง่ายๆ มีการสามารถสื่อสารทางภาษาได้และมีการสื่อสารระหว่างบุคคลโดยแสดงความต้องการที่จะใช้
คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาตเป็นภาษาจีนพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือทางด้านภาษาในสถานการณ์
ต่างๆ มีการพูดและเขียน เพ่ือขอและให้ข้อมูล ในการบรรยายและ เปรียบเทียบ 
          โดยแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลทั้งการฟังและการอ่านคำสั่งอย่างง่ายๆ  การอ่านออก
เสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง การบอกความหมายของคำตามที่ฟังหรืออ่านจากสื่อ 
รวมทั้งสรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา นิทานและใช้การสื่อสาร
ทางภาษาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแนะนำสิ่งต่างๆที่
ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
           เพ่ือให้เกิดความมุ่งมั่นในการทำงาน สามารถคิด วิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ และสามารถ
สื่อสารใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนคติของตนเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ข่าวสาร 
พร้อมทั้งสามารถยกตัวอย่างประกอบได้ 
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ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำชี้แจง คำแนะนำ และคำอธิบายที่ฟังและอ่านง่ายๆ 
 2. ระบุสัทอักษรพินอิน อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง 
 3. บอกความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตามท่ีฟังหรืออ่านจากสื่อที่
เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ 
 4. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค 
บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ ทั้งท่ีมีภาพและไม่มีภาพ ประกอบ 
 5. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน 
 6. อ่านออกเสียงตัวอักษร คำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยค บทร้อยกรอง และ 
คำคล้องจองตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง 
 7. อธิบาย หรือเขียนประโยคหรือข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รวมทั้งเขียนสื่อ
ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
 8. ตอบคำถาม จับใจความสำคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน 
 9. สามารถอ่านบทความจากสื่อประเภทต่างๆที่มีความยาว 300-400 ตัวอักษรได้ 
 10. สามารถเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความท่ี
อ่านหรือฟัง 
 11. สามารถพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ 
และสถานการณ์ต่างๆ พร้อมให้เหตุผลประกอบ 
รวม   11   ผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
 งานแนะแนวมุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพให้เป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม                   
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  เตรียมความพร้อมสู่อนาคต 
 

 
พันธกิจ 

 1. การแนะแนวที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 2. การแนะแนวที่เน้นความเท่าเทียมกันของโอกาสทางการศึกษา 
 3. การแนะแนวที่เน้นให้ผู้เรียนมีความพร้อมทางอาชีพ 
 4. การพัฒนาระบบแนะแนวของสถานศึกษา 
 5. สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ข้อมูลสารสนเทศ 

 
 
 
 

 
 

รายวิชากิจกรรมแนะแนว 
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คำอธิบายรายวิชา 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 6 

 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
  สัปดาห์ 

ม.1 1 กิจกรรม 70 กิจกรรมแนะแนว - 1 

2 กิจกรรม 70 กิจกรรมแนะแนว - 1 

ม.2 1 กิจกรรม 70 กิจกรรมแนะแนว - 1 

2 กิจกรรม 70 กิจกรรมแนะแนว - 1 

ม.3 1 กิจกรรม 70 กิจกรรมแนะแนว - 1 

2 กิจกรรม 70 กิจกรรมแนะแนว - 1 

 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้น ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมงต่อ 
สัปดาห์ 

ม.4 1 กิจกรรม 70 กิจกรรมแนะแนว - 1 

2 กิจกรรม 70 กิจกรรมแนะแนว - 1 

ม.5 1 กิจกรรม 70 กิจกรรมแนะแนว - 1 

2 กิจกรรม 70 กิจกรรมแนะแนว - 1 

ม.6 1 กิจกรรม 70 กิจกรรมแนะแนว - 1 

2 กิจกรรม 70 กิจกรรมแนะแนว - 1 
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คำอธิบายรายวิชา  
 

วิชา กิจกรรม 70   กิจกรรมแนะแนว                  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 - 2          เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   จำนวน  -  หน่วยกิต
............................................................................................................................. ................................... 

รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื ่น รู ้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  รู ้จัก
ตนเองด้านการเรียนและโครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นปี มีความเข้าใจความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพอาชีพ   

โดยการสำรวจทำความเข้าใจตนเองและทำความเข้าใจผู้อื่น เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นปี สามารถกำหนดเป้าหมายผลการเรียนและ
วิเคราะห์ความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเอง เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  

ยอมรับตนเองและปรับตัวเข้ากับผู้อื ่น ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  ตั้งใจเรียน กระตือรือร้นในการพัฒนาผลการเรียนสู่การประกอบอาชีพในอนาคต  
  
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้จัก  เข้าใจ  เห็นคุณค่าในตนเองและพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
2. รู้จัก  เข้าใจ  เห็นคุณค่าของผู้อื่น  และปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 
3. สามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและวางแผนด้านการศึกษา 
4. สามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและวางแผนด้านอาชีพ 
5. สามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและวางแผนด้านชีวิตและสังคม 
6. มีทักษะการสื่อสาร  และสร้างสัมพันธภาพ 

   รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา  
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วิชา กิจกรรม 70 กิจกรรมแนะแนว                  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 - 2            เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   จำนวน  -  หน่วยกิต
.................................................................................................................... ............................................ 

บอกข้อดี ข้อเสียของตนเอง การสะท้อนข้อบกพร่องของตนเองและผู้อื่น การรู้เท่าทัน รู้วิธี  
การจัดการอารมณ์ ความเครียดและปัญหาด้านต่างๆ เรียนรู้ความปลอดภัยทางเพศ  รู้จักศักยภาพ
และการพัฒนาตนเอง  ด้านการเรียน ความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจ การเตรียมความพร้อม
ทางการเร ียน  การวางแผนด้านการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ การรู ้ความต้องการของ
ตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน  

โดยการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของตนเอง สามารถสะท้อนข้อบกพร่องของตนเองและผู้อ่ืน 
จัดการอารมณ์ ความเครียด สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง และแก้ปัญหาต่างๆอย่างสร้างสรรค์  ค้นหา 
วิเคราะห์ ศักยภาพด้านการเรียน สำรวจความสามารถ  ความถนัด ความสนใจ สามารถเตรียมความ
พร้อมทางการเรียน กำหนดแนวทางด้านการศึกษาต่อและวิเคราะห์เครือข่ายอาชีพ สำรวจความ
ต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน 

เห็นคุณค่าในตนเองและเข้าใจผู้อื่น  ให้ความสำคัญในการวางตัวต่อเพศตรงข้าม  ยอมรับผล
จากการแก้ปัญหาต่างๆได้  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและอาชีพ   
  
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนรู้จัก  เข้าใจ  เห็นคุณค่าในตนเองและพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
2. นักเรียนรู้จัก  เข้าใจ  เห็นคุณค่าของผู้อื่น  และปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 
3. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและวางแผนด้านการศึกษา 
4. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและวางแผนด้านอาชีพ 
5. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและวางแผนด้านชีวิตและสังคม 
6. นักเรียนมีทักษะการจัดการกับอารมณ์  และความเครียด 
7. นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม  และปลอดภัยในเรื่องเพศ 

   รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 

คำอธิบายรายวิชา  
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วิชา กิจกรรม 70  กิจกรรมแนะแนว                  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 - 2                เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   จำนวน  -  หน่วยกิต
........................................................................................................................... ..................................... 

เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล  รู้จักศักยภาพด้านการเรียน  ความสามารถ  ความถนัด  
ความสนใจ  สามารถอธิบายคุณลักษณะสำคัญและวิธีการเตรียมตัวในการประกอบอาชีพต่างๆ ใน
อนาคต มีความพร้อมด้านการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ รู้จักความต้องการของตลาดแรงงานในยุค
ปัจจุบัน 

โดยการสามารถวิเคราะห์ตนเองด้านการเรียน ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ นำมา
ประกอบในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในด้านที่ตนสนใจและถนัด สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม ยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือน ปฏิบัติงานให้
เกิดประโยชน์ต่อเองและสังคม 

เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล มีค่านิยมในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนรู้จัก  เข้าใจ  เห็นคุณค่าในตนเองและพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
2. นักเรียนรู้จัก  เข้าใจ  เห็นคุณค่าของผู้อื่น  และปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 
3. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและวางแผนด้านการศึกษา 
4. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและวางแผนด้านอาชีพ 
5. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและวางแผนด้านชีวิตและสังคม 
6. นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร  และสร้างสัมพันธภาพ 
7. นักเรียนมีทักษะการดำรงชีวิตอย่างเป็นประโยชน์  และปลอดภัย 

   รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
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วิชา กิจกรรม 70   กิจกรรมแนะแนว                  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1 - 2               เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   จำนวน  -  หน่วยกิต
............................................................................................................................. ................................... 

รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื ่น รู ้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  รู ้จัก
ตนเองด้านการเรียนและโครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นปี มีความเข้าใจความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพอาชีพ   

โดยการสำรวจทำความเข้าใจตนเองและทำความเข้าใจผู้อื่น เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นปี สามารถกำหนดเป้าหมายผลการเรียนและ
วิเคราะห์ความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเอง เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  

ยอมรับตนเองและปรับตัวเข้ากับผู้อื ่น ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  ตั้งใจเรียน กระตือรือร้นในการพัฒนาผลการเรียนสู่การประกอบอาชีพในอนาคต  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้จัก  เข้าใจ  เห็นคุณค่าในตนเองและพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
2. รู้จัก  เข้าใจ  เห็นคุณค่าของผู้อื่น  และปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 
3. สามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและวางแผนด้านการศึกษา 
4. สามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและวางแผนด้านอาชีพ 
5. สามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและวางแผนด้านชีวิตและสังคม 
6. มีทักษะการสื่อสาร  และสร้างสัมพันธภาพ 

   รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา  
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วิชา กิจกรรม 70  กิจกรรมแนะแนว                  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1 - 2               เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   จำนวน  -  หน่วยกิต
................................................................................................................................................................  

การบอกข้อดี ข้อเสีย การสะท้อนข้อบกพร่องของตนเองและผู ้อื ่น การรู ้เท่าทัน รู ้ว ิธี  
การจัดการอารมณ์ ความเครียดและปัญหาด้านต่างๆ  การรู ้จักศักยภาพและการพัฒนาตนเอง     
ด้านการเรียน ความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจ การเตรียมความพร้อมทางการเรียน          การ
วางแผนด้านการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  รู้ความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน  

 โดยการระบุข้อดี ข้อเสีย และสามารถสะท้อนข้อบกพร่องของตนเองและผู้อื ่น จัดการ
อารมณ์ ความเครียด และปัญหาต่างๆอย่างสร้างสรรค์ ค้นหา วิเคราะห์ ศักยภาพด้านการเรียน 
ความสามารถ  ความถนัด ความสนใจ สามารถเตรียมความพร้อมทางการเรียน วิเคราะห์แนวทางด้าน
การศึกษาต่อและอาชีพ สำรวจความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน 

เห็นคุณค่าในตนเองและเข้าใจผู้อื่น  ให้ความสำคัญในการพัฒนาตนเองเพื่อมีความฉลาด 
ทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม  ยอมรับผลที่จากการแก้ปัญหาได้  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและอาชีพ   
  
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนรู้จัก  เข้าใจ  เห็นคุณค่าในตนเองและพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
2. นักเรียนรู้จัก  เข้าใจ  เห็นคุณค่าของผู้อื่น  และปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 
3. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและวางแผนด้านการศึกษา 
4. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและวางแผนด้านอาชีพ 
5. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและวางแผนด้านชีวิตและสังคม 
6. นักเรียนมีทักษะการจัดการกับอารมณ์  และความเครียด 
7. นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร  และสร้างสัมพันธภาพ 

   รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา  
 



 449หลักสูตรโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต ปีการศกึษา 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

วิชา กิจกรรม 70 กิจกรรมแนะแนว                  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1 - 2            เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   จำนวน  -  หน่วยกิต
................................................................................................................................................................ 

เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล  รู้จักศักยภาพด้านการเรียน  ความสามารถ  ความถนัด  
ความสนใจ  สามารถอธิบายคุณลักษณะสำคัญและวิธีการเตรียมตัวในการประกอบอาชีพต่างๆ ใน
อนาคต มีความพร้อมด้านการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ รู้จักความต้องการของตลาดแรงงานในยุค
ปัจจุบัน 

โดยการสามารถวิเคราะห์ตนเองด้านการเรียน ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ นำมา
ประกอบการตัดสินใจ เพื่อเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในด้านที่ตนสนใจและถนัด  สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน  รู้จักการทำงานเป็นทีม ใช้ทักษะการสื่อสารปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อเองและสังคม 

เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื ่น  ยอมรับความคิดเห็นของเพื ่อน  ยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เห็นความสำคัญในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  มีค่านิยมทางอาชีพที่เหมาะสมกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนรู้จัก  เข้าใจ  เห็นคุณค่าในตนเองและพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
2. นักเรียนรู้จัก  เข้าใจ  เห็นคุณค่าของผู้อื่น  และปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 
3. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและวางแผนด้านการศึกษา 
4. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและวางแผนด้านอาชีพ 
5. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและวางแผนด้านชีวิตและสังคม 
6. นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร  และสร้างสัมพันธภาพ 
7. นักเรียนมีทักษะการดำรงชีวิตอย่างเป็นประโยชน์  และปลอดภัย 

   รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 


