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คาํนํา 
 
 
 
  ดว้ยกระทรวงศึกษาธิการ ไดมี้คาํสงัใหโ้รงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม ใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขนัพืนฐาน พทุธศกัราช  2551 ปรับปรุง 2558 ซึงเป็นหลกัสูตรทีใชแ้นวคิดหลกัสูตรอิงมาตรฐาน กล่าวคือเป็นหลกัสูตรที
กาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยในมาตรฐานการเรียนรู้ไดร้ะบุสิงทีผูเ้รียนพึงรู้
และปฏิบติัไดเ้มือสาํเร็จการศึกษาขนัพนืฐาน เพือใหทุ้กภาคส่วนทีเกียวขอ้งในการจดัการศึกษา ไดย้ดึเป็นแนวทางในการ
ดาํเนินการพฒันาและส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดบ้รรลุคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ดงักล่าว ดว้ยการดาํเนินการบริหารจดั 
การอิงมาตรฐาน การจดัการเรียนรู้ทีมีมาตรฐานเป็นเป้าหมาย  การวดัและประเมินผลทีสะทอ้นมาตรฐาน เพือให้
กระบวนการนาํหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
  ดงันนัโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม   จึงไดด้าํเนินการจดัทาํระเบียบวา่ดว้ยการวดั และประเมินผลการ
เรียนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 2551 ปรับปรุง 2558  ตามทีสถานศึกษาได้
พฒันาขึน  เพอืทราบถึงคุณภาพและมาตรฐานของผูเ้รียน  
  โรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม และผูที้มีส่วนเกียวขอ้ง 
ในการจดัทาํระเบียบประเมินผลตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช 2551 ปรับปรุง 2558   สาํเร็จ
ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

 

 

 

 
                                                                                           ( นายเยยีม  ธรรมบุตร ) 

         ผูอ้าํนวยการโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 

  

 

 

 



3 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 

 

สารบัญ 
  

เรือง หน้า 
คาํสงักระทรวงศึกษาธิการ ที สพฐ  293/2551ใหใ้ชห้ลกัสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขนัพืนฐาน 2551 

 
4 

ประกาศโรงเรียน  เรือง การใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 6 
ส่วนนาํ 7 
     –  ความนาํ 7 
     –  วิสยัทศัน์  ภารกิจ   เป้าหมายของโรงเรียน 8 
     –  สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 8 
     –  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 9 
โครงสร้างของหลกัสูตรสถานศึกษา   23 
คาํอธิบายรายวิชา  โครงสร้างรายวิชา  
     –  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย   38 
     –  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์   72 
     –  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิยาศาสตร์      105 
     –  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สงัคมศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม   186 
     –  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   231 
     –  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ   297 
     –  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  313 
     –  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  358 
การวดัและประเมินผล 419 
เกณฑก์ารจบการศึกษา  420 
การเทียบโอน 422 
ภาคผนวก  
     –  ระเบียบโรงเรียน   วา่ดว้ยการวดัและประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรโรงเรียน    423 
 คาํสงั  แต่งตงัคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการ  
     –  คาํสงั  แต่งตงัคณะอนุกรรมการระดบักลุ่มสาระการเรียนรู้ 457 
     –  คาํสงั  แต่งตงัคณะอนุกรรมการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 461 
     –  คาํสงั  แต่งตงัคณะอนุกรรมการดาํเนินการประเมินการอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียน 462 
     –  คาํสงั  แต่งตงัคณะกรรมการการเทียบโอนผลการเรียน 463 

          –  คาํสงั  แต่งตงัคณะกรรมการพฒันาและประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน    464 



4 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 

            

 

 



5 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 

 

 



6 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 

 
ประกาศโรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม 

เรือง  ให้ใช้หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม  พุทธศักราช 2558 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน  พุทธศักราช  2551 

************ 
 ดว้ยกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช  2551 แทนหลกัสูตร
การศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช  2544   ตามคาํสงักระทรวงศึกษาธิการ  ที  สพฐ 293/2551  ลงวนัที  11  กรกฎาคม  พ.ศ. 
2551  ซึงเป็นหลกัสูตรทีไดรั้บการพฒันาใหมี้ความเหมาะสมและชดัเจนยงิขึน  ทงัเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
และกระบวนการนาํหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติั  โดยไดมี้การกาํหนดวสิยัทศัน์  จุดหมาย  สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีวดั  โครงสร้างเวลาเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ 
ละชนัปี  ตลอดจนเกณฑก์ารวดัประเมินผลใหมี้ความชดัเจนและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้เพือใชเ้ป็นทิศทางใน
การจดัทาํหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนในแต่ละระดบัการศึกษา  โดยเปิดโอกาสใหส้ถานศึกษาเพิมเติมไดต้าม
ความพร้อมและจุดเนน้ 

 โรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม  จึงไดจ้ดัทาํหลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม พทุธศกัราช  2558 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศกัราช  2551 เพือใชเ้ป็นกรอบและทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ใหมี้ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ทีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 
  ทงันี  หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม พทุธศกัราช  2558  ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขนัพืนฐาน เมือวนัที   1  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2558  จึงประกาศใหใ้ชห้ลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม     
พทุธศกัราช  2558    ตงัแต่บดันีเป็นตน้ไป 
  
   ประกาศ  ณ   วนัที  5  เดือน   เมษายน   พ.ศ.  2558 
  
  
 
  
                 
                     ( นายสถิตย ์  สีหะวงษ ์)                                                                  (นายเยยีม  ธรรมบุตร) 
                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน                            ผูอ้าํนวยการโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 
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ส่วนนํา 
ความนํา 

กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช 2544 ใหเ้ป็นหลกัสูตรแกนกลาง
ของประเทศ โดยกาํหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้
เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตทีดีและมีขีดความสามารถ ในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) 
พร้อมกนันีไดป้รับกระบวนการพฒันาหลกัสูตรใหมี้ความสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และ ทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 ทีมุ่งเนน้การกระจายอาํนาจทางการศึกษาใหท้อ้งถินและสถานศึกษา
ไดมี้บทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร เพือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ และความตอ้งการของทอ้งถิน (สาํนกั
นายกรัฐมนตรี, 2542) 

จากการวิจยั และติดตามประเมินผลการใชห้ลกัสูตรในช่วงระยะ 6 ปีทีผา่นมา (สาํนกัวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2546 ก., 2546 ข., 2548 ก., 2548 ข.; สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547; สาํนกัผูต้รวจราชการและติดตาม
ประเมินผล, 2548; สุวิมล    ว่องวาณิช และนงลกัษณ์   วิรัชชยั, 2547; Nutravong, 2002; Kittisunthorn, 2003) พบวา่ หลกัสูตร
การศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช 2544 มีจุดดีหลายประการ เช่น ช่วยส่งเสริมการกระจายอาํนาจทางการศึกษาทาํให้
ทอ้งถินและสถานศึกษามีส่วนร่วมและมีบทบาทสาํคญัในการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน 
และมีแนวคิดและหลกัการในการส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียนแบบองคร์วมอยา่งชดัเจน อยา่งไรกต็าม ผลการศึกษาดงักล่าว
ยงัไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงประเดน็ทีเป็นปัญหาและความไม่ชดัเจนของหลกัสูตรหลายประการทงัในส่วนของเอกสาร
หลกัสูตร กระบวนการนาํหลกัสูตรสู่การปฏิบติั และผลผลิตทีเกิดจากการใชห้ลกัสูตร ไดแ้ก่ ปัญหาความสบัสนของผู ้
ปฏิบติัในระดบัสถานศึกษาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่กาํหนดสาระและผลการเรียนรู้ที
คาดหวงัไวม้าก ทาํใหเ้กิดปัญหาหลกัสูตรแน่น การวดัและประเมินผลไม่สะทอ้นมาตรฐาน ส่งผลต่อปัญหาการจดัทาํ
เอกสารหลกัฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน รวมทงัปัญหาคุณภาพของผูเ้รียนในดา้นความรู้ ทกัษะ 
ความสามารถและคุณลกัษณะทีพึงประสงคอ์นัยงัไม่เป็นทีน่าพอใจ 

นอกจากนนัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที 10 ( พ.ศ. 2550 - 2554) ไดชี้ใหเ้ห็นถึงความจาํเป็นใน
การปรับเปลียนจุดเนน้ในการพฒันาคุณภาพคนในสงัคมไทยให ้มีคุณธรรม และมีความรอบรู้อยา่งเท่าทนั ใหมี้ความ
พร้อมทงัดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถกา้วทนัการเปลียนแปลงเพือนาํไปสู่สงัคมฐานความรู้ได้
อยา่งมนัคง แนวการพฒันาคนดงักล่าวมุ่งเตรียมเดก็และเยาวชนใหมี้พนืฐานจิตใจทีดีงาม มีจิตสาธารณะ  พร้อมทงัมี
สมรรถนะ ทกัษะและความรู้พืนฐานทีจาํเป็นในการดาํรงชีวิต อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศแบบยงัยนื (สภาพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2549) ซึงแนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันา
เยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยคุศตวรรษที 21 โดยมุ่งส่งเสริมผูเ้รียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ใหมี้ทกัษะการคิดวิเคราะห์  
สร้างสรรค ์มีทกัษะดา้นเทคโนโลย ี สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้น และสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นในสงัคมโลกไดอ้ยา่งสนัติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

จากขอ้คน้พบในการศึกษาวจิยัและติดตามผลการใชห้ลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช 2544 ทีผา่นมา  
ประกอบกบัขอ้มูลจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ   ฉบบัที 10 เกียวกบัแนวทางการพฒันาคนในสงัคมไทย 
และจุดเนน้ของกระทรวงศึกษาธิการใน   การพฒันาเยาวชนสู่ศตวรรษที 21 จึงเกิดการทบทวนหลกัสูตรการศึกษาขนั
พืนฐาน พทุธศกัราช 2544 เพือนาํไปสู่การพฒันาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 2551 ทีมีความ



8 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 

เหมาะสม ชดัเจน ทงัเป้าหมายของหลกัสูตรในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และกระบวนการนาํหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติัใน
ระดบัเขตพนืทีการศึกษาและสถานศึกษา โดยไดมี้การกาํหนดวิสยัทศัน์ จุดหมาย สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีวดัทีชดัเจน เพือใชเ้ป็นทิศทางในการจดัทาํหลกัสูตร การเรียนการสอนในแต่
ละระดบั นอกจากนนัไดก้าํหนดโครงสร้างเวลาเรียนขนัตาํของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชนัปีไวใ้นหลกัสูตร
แกนกลาง และเปิดโอกาสใหส้ถานศึกษาเพิมเติมเวลาเรียนไดต้ามความพร้อมและจุดเนน้ อีกทงัไดป้รับกระบวนการวดั
และประเมินผลผูเ้รียน เกณฑก์ารจบการศึกษาแต่ละระดบั และเอกสารแสดงหลกัฐานทางการศึกษาใหมี้ความสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความชดัเจนต่อการนาํไปปฏิบติั 

เอกสารหลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพทิยาคม พทุธศกัราช 2558 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน 
พทุธศกัราช 2551 นี จดัทาํขึนสาํหรับใชเ้ป็นกรอบและทิศทางในการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพดา้น
ความรู้ และทกัษะทีจาํเป็นสาํหรับการดาํรงชีวิตในสงัคมทีมีการเปลียนแปลงและแสวงหาความรู้เพือพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเนืองตลอดชีวิต โดยใชก้ระบวนการพฒันาหลกัสูตรแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง เพือใหไ้ดเ้นือหาสาระของ
หลกัสูตรทีสอดคลอ้งกบับริบท ความตอ้งการและจุดเนน้ของสถานศึกษา ตลอดจนร่วมกนัทาํงานอยา่งเป็นระบบและต่อเนือง 
ในการวางแผน ดาํเนินการ ส่งเสริมสนบัสนุน ตรวจสอบ และปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตร เพือพฒันาผูเ้รียนซึงเป็นเยาวชนของ
ชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ทีกาํหนดไว ้

วสัิยทศัน์ 
หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม พทุธศกัราช 2558 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช 

2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซึงเป็นกาํลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษยที์มีความสมดุลทงัดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสาํนึกใน
ความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยดึมนัในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มี
ความรู้และทกัษะพนืฐาน รวมทงั เจตคติ ทีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญับนพืนฐานความเชือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

หลกัการ 

หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม พทุธศกัราช 2558 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 
2551 มีหลกัการทีสาํคญั ดงันี 

1. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมาย
สาํหรับพฒันาเดก็และเยาวชนใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพืนฐาน ของความเป็นไทยควบคู่
กบัความเป็นสากล 

2. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพือปวงชน ทีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอภาค และมีคุณภาพ 
3. เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีสนองการกระจายอาํนาจ ใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั

สภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน 
4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีมีโครงสร้างยดืหยุน่ทงัดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและการจดั           การเรียนรู้ 
5. เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
6. เป็นหลกัสูตรการศึกษาสาํหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
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จุดหมาย 

หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม พทุธศกัราช 2558 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 2551 มุ่ง
พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกาํหนดเป็นจุดหมาย
เพือใหเ้กิดกบัผูเ้รียน เมือจบการศึกษาขนัพืนฐาน   ดงันี 

1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมทีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยัและปฏิบติัตนตามหลกัธรรม
ของพระพทุธศาสนา หรือศาสนาทีตนนบัถือ ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีความรู้ ความสามารถในการสือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลย ีและมีทกัษะชีวิต 
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี มีสุขนิสยั และรักการออกกาํลงักาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยดึมนัในวิถีชีวิตและ การปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
5. มีจิตสาํนึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษแ์ละพฒันาสิงแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะที

มุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามในสงัคม และอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุข 

สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรโรงเรียนนาํแกลียงวิทยา พทุธศกัราช 2558 มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตาม
มาตรฐานทีกาํหนด ซึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะสาํคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดงันี 

สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 

หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม พทุธศกัราช 2558 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 
2551 มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะสาํคญั 5 ประการ ดงันี 

1. ความสามารถในการสือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมในการใชภ้าษาถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพือแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสงัคม รวมทงัการเจรจาต่อรองเพือขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับ
หรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการสือสาร ทีมีประสิทธิภาพโดย
คาํนึงถึงผลกระทบทีมีต่อตนเองและสงัคม 

2. ความสามารถในการคดิ เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสงัเคราะห์ การคิด อยา่งสร้างสรรค ์การ
คิดอยา่งมีวจิารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพือนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพือการตดัสินใจเกียวกบั
ตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              ทีเผชิญไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสมบนพืนฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจความสมัพนัธ์และการเปลียนแปลงของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในสงัคม แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจทีมี
ประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบทีเกิดขึน ต่อตนเอง สงัคมและสิงแวดลอ้ม 

4. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ  เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้นการดาํเนิน
ชีวิตประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเนือง การทาํงาน และการอยูร่่วมกนัในสงัคมดว้ยการสร้างเสริม
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตวัใหท้นักบัการ
เปลียนแปลงของสงัคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเลียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคที์ส่งผลกระทบต่อตนเองและ
ผูอื้น 
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5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือก และใช ้เทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ และมีทกัษะ
กระบวนการทางเทคโนโลย ีเพือการพฒันาตนเองและสงัคม ในดา้นการเรียนรู้ การสือสาร การทาํงาน  การแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม พทุธศกัราช 2558 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 

2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพือใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข ในฐานะ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดงันี 

1. รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์
2. ซือสตัยสุ์จริต 
3. มีวินยั 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยูอ่ยา่งพอเพยีง 
6. มุ่งมนัในการทาํงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
การพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดความสมดุล ตอ้งคาํนึงถึงหลกัพฒันาการทางสมองและพหุปัญญา  หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ย
พิทยาคม พทุธศกัราช 2558 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 2551 จึงกาํหนดใหผู้เ้รียนเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงันี 

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์ 
4. สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
8. ภาษาต่างประเทศ 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดก้าํหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสาํคญัของการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิงทีผูเ้รียนพึงรู้  ปฏิบติัได ้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม ทีพึงประสงคเ์มือจบการศึกษาขนั
พืนฐาน นอกจากนนัมาตรฐานการเรียนรู้ยงัเป็นกลไกสาํคญั ในการขบัเคลือนพฒันาการศึกษาทงัระบบ เพราะมาตรฐาน
การเรียนรู้จะสะทอ้นใหท้ราบวา่ตอ้งการอะไร จะสอนอยา่งไร และประเมินอยา่งไร รวมทงัเป็นเครืองมือในการตรวจสอบ
เพือการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยใชร้ะบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึงรวมถึงการ
ทดสอบระดบัเขตพืนทีการศึกษา และการทดสอบระดบัชาติ ระบบการตรวจสอบเพอืประกนัคุณภาพดงักล่าวเป็นสิง
สาํคญัทีช่วยสะทอ้นภาพการจดัการศึกษาวา่สามารถพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามทีมาตรฐานการเรียนรู้กาํหนดเพียงใด 
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สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ ประกอบดว้ย องคค์วามรู้ ทกัษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลกัษณะ อนัพึงประสงค ์ซึง

กาํหนดใหผู้เ้รียนทุกคนในระดบัการศึกษาขนัพืนฐานจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงันี 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ความรู้ ทกัษะสําคญั 
และคุณลกัษณะ 

ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขันพนืฐาน 

วทิยาศาสตร์   :   การนาํความรู้ 
และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
ไปใชใ้นการศึกษา คน้ควา้หาความรู้ 
และแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ การคิด
อยา่งเป็นเหตุเป็นผล  คิดวเิคราะห์  
คิดสร้างสรรค ์ และจิตวทิยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  :    
การอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสังคมโลก
อยา่งสันติสุข  การเป็นพลเมืองดี  
ศรัทธาในหลกัธรรมของศาสนา   
การเห็นคุณค่าของทรัพยากรและ
สิงแวดลอ้ม ความรักชาติ และภมิูใจใน
ความเป็นไทย 

ศิลปะ : ความรู้และทกัษะใน
การคิดริเริม  จินตนาการ 
สร้างสรรคง์านศิลปะ  
สุนทรียภาพและการเห็น
คุณค่าทางศิลปะ 

ภาษาไทย   :  ความรู้ ทกัษะ 
และวฒันธรรมการใชภ้าษา   
เพือ การสือสาร ความชืนชม    
การเห็นคุณค่าภูมิปัญญา ไทย และ
ภมิูใจในภาษาประจาํชาติ 

ภาษาต่างประเทศ   :    ความรู้
ทกัษะ  เจตคติ และวฒันธรรม 
การใชภ้าษาต่างประเทศในการ
สือสาร  การแสวงหาความรู้ 
และการประกอบอาชีพ 

 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  :        
ความรู้  ทกัษะ และเจตคติ 
ในการทาํงาน  การจดัการ                   
การดาํรงชีวติ  การประกอบอาชีพ  
และการใชเ้ทคโนโลย ี

สุขศึกษาและพลศึกษา   :   ความรู้ 
ทกัษะและเจตคติในการสร้างเสริม
สุขภาพพลานามยัของตนเองและผูอื้น  
การป้องกนัและปฏิบติัต่อ 
สิงต่าง ๆ  ทีมีผลต่อสุขภาพอยา่ง 
ถกูวธีิและทกัษะในการดาํเนินชีวิต 

คณิตศาสตร์  :   การนาํความรู้
ทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใชใ้น                   
การแกปั้ญหา การดาํเนินชีวติ  
และศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล            
มีเจตคติทีดีต่อคณิตศาสตร์ 
พฒันาการคิดอยา่งเป็นระบบและ
สร้างสรรค ์
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สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสือสาร 

2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 
5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
1.กิจกรรมแนะแนว 
2.กิจกรรมนกัเรียน 
3. กิจกรรมเพือสังคมและ 
4. สาธารณประโยชน์

ความสัมพนัธ์ของการพฒันาคุณภาพผู้เรียนตามหลกัสูตร 

                มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวดั   8  กลุ่มสาระการเรียนรู้                                                     
                     1. ภาษาไทย      2. คณิตศาสตร์    3. วทิยาศาสตร์                                                                               

 4. สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   5. สุขศึกษาและพลศึกษา     6.  ศิลปะ                                         
                    7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี      8. ภาษาต่างประเทศ 
 

คุณภาพของผู้เรียนระดบัการศึกษาขนัพนืฐาน 

วสัิยทศัน์ 

หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซึงเป็นกาํลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษยที์มีความสมดุล

ทงัดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยดึมนัในการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะพืนฐาน รวมทงั เจตคติ ทีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อ  

การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญับนพืนฐานความเชือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้

และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

จุดหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิยัและปฏิบติัตนตาม

หลกัธรรมของพระพทุธศาสนา หรือศาสนาทีตนนบัถือ  ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการสือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยแีละมี

ทกัษะชีวติ  

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาํลงักาย 

4. มีความรักชาติ มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยดึมนัในวถีิชีวิตและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  

5. มีจิตสาํนึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภมิูปัญญาไทย การอนุรักษแ์ละพฒันาสิงแวดลอ้มมีจิต

สาธารณะทีมุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข   

  

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
1. รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์  
2. ซือสตัยสุ์จริต 
3. มีวนิยั 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6. มุ่งมนัในการทาํงาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม พทุธศกัราช 2558 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 

2551 กาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จาํนวน 67มาตรฐาน ดงันี 

ภาษาไทย 
สาระท ี1 การอ่าน 
มาตรฐาน ท 1.1     ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพือนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิตและ 
                                มีนิสยัรักการอ่าน 
สาระท ี2  การเขียน 
มาตรฐาน ท  2.1   ใชก้ระบวนการเขียน เขียนสือสาร เขียนเรียงความ  ยอ่ความ และเขียนเรืองราวในรูปแบบต่างๆ 
                              เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้  อยา่งมีประสิทธิภาพ 
สาระท ี3 การฟัง  การดู  และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1     สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณ และพดูแสดงความรู้ ความคิดความรู้สึกในโอกาส 
                               ต่างๆ อยา่งมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค ์
สาระท ี4  หลกัการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท 4.1    เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปลียนแปลงของภาษาและพลงัของภาษา  

                              ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของ ชาติ 

สาระที 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท 5.1    เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณคา่และนาํมา 

                             ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง 

คณติศาสตร์ 
สาระท ี1  จํานวนและการดําเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1     เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจาํนวนและการใชจ้าํนวนในชีวติจริง 
มาตรฐาน ค 1.2      เขา้ใจถึงผลทีเกิดขึนจากการดาํเนินการของจาํนวนและความสมัพนัธร์ะหวา่งการดาํเนินการ 
                              ต่าง ๆ และใชก้ารดาํเนินการในการแกปั้ญหา 
มาตรฐาน ค 1.3     ใชก้ารประมาณค่าในการคาํนวณและแกปั้ญหา 
มาตรฐาน ค 1.4      เขา้ใจระบบจาํนวนและนาํสมบติัเกียวกบัจาํนวนไปใช ้
สาระท ี2   การวดั 
มาตรฐาน ค 2.1      เขา้ใจพืนฐานเกียวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของสิงทีตอ้งการวดั 

มาตรฐาน ค 2.2      แกปั้ญหาเกียวกบัการวดั 

สาระท ี3  เรขาคณติ 
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มาตรฐาน ค 3.1       อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
มาตรฐาน ค 3.2      ใชก้ารนึกภาพ (visualization) ใชเ้หตุผลเกียวกบัปริภูมิ (spatial reasoning) และใชแ้บบจาํลอง 
                               ทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปั้ญหา 
สาระท ี4  พชีคณติ 
มาตรฐาน ค 4.1    เขา้ใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสมัพนัธ ์และฟังกช์นั 
มาตรฐาน ค 4.2     ใชนิ้พจน ์สมการ อสมการ กราฟ และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์(mathematical model) อืน ๆ แทน 
                               สถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาํไปใชแ้กปั้ญหา 
สาระท ี5  การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 5.1     เขา้ใจและใชว้ิธีการทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มลู 
มาตรฐาน ค 5.2     ใชว้ิธีการทางสถิติและความรู้เกียวกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
มาตรฐาน ค 5.3      ใชค้วามรู้เกียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตดัสินใจและ แกปั้ญหา 
สาระท ี6 ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
มาตรฐาน ค  6.1      มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล การสือสาร การสือความหมายทางคณิตศาสตร์ 
                                 และการนาํเสนอ การเชือมโยงความรู้ต่าง ๆทางคณิตศาสตร์และเชือมโยงคณิตศาสตร์กบั 
                                 ศาสตร์อืน ๆ และมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์

วทิยาศาสตร์ 
สาระท ี1  สิงมีชีวติกบักระบวนการดํารงชีวติ 
มาตรฐาน ว 1.1     เขา้ใจหน่วยพืนฐานของสิงมีชีวิต ความสมัพนัธ์ของโครงสร้าง และหนา้ทีของระบบต่างๆ 
                                ของสิงมีชีวิตทีทาํงานสมัพนัธ์กนั มีกระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ สือสารสิงทีเรียนรู้และนาํ 
                                ความรู้ไปใชใ้นการดาํรงชีวิตของตนเองและดูแลสิงมีชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.2       เขา้ใจกระบวนการและความสาํคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม ววิฒันาการของ 
                                สิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพทีมีผลกระทบต่อมนุษยแ์ละ 
                                สิงแวดลอ้ม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือสาร สิงทีเรียนรู้ และนาํ 
                                ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
สาระท ี2  ชีวติกบัสิงแวดล้อม 
มาตรฐาน ว 2.1   เขา้ใจสิงแวดลอ้มในทอ้งถิน ความสมัพนัธ์ระหวา่งสิงแวดลอ้มกบั สิงมีชีวิต ความสมัพนัธ์ 
                             ระหวา่งสิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มี กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ 
                              สือสารสิงทีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์
มาตรฐาน ว 2.2      เขา้ใจความสาํคญัของทรัพยากรธรรมชาติ การใชท้รัพยากรธรรมชาติในระดบัทอ้งถิน  
                               ประเทศ และโลกนาํความรู้ไปใชใ้นในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มใน 
                               ทอ้งถินอยา่งยงัยนื 
สาระท ี3 สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว 3.1     เขา้ใจสมบติัของสาร ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมบติัของสารกบัโครงสร้างและแรงยดึเหนียว 
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   ระหวา่งอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สือสารสิงทีเรียนรู้  
   นาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

 
มาตรฐาน ว 3.2       เขา้ใจหลกัการและธรรมชาติของการเปลียนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การ 
                                  เกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือสารสิงทีเรียนรู้ และนาํความรู้ 
                                  ไปใชป้ระโยชน ์
สาระท ี4 แรงและการเคลอืนท ี
มาตรฐาน ว 4.1      เขา้ใจธรรมชาติของแรงแม่เหลก็ไฟฟ้า แรงโนม้ถ่วง และแรงนิวเคลียร์  มีกระบวนการสืบ 

    เสาะหาความรู้ สือสารสิงทีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งถูกตอ้งและมีคุณธรรม 
มาตรฐาน ว 4.2      เขา้ใจลกัษณะการเคลือนทีแบบต่างๆ ของวตัถุในธรรมชาติมีกระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ 

    และจิตวิทยาศาสตร์ สือสารสิงทีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
สาระท ี5 พลงังาน 
มาตรฐาน ว 5.1     เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบัการดาํรงชีวติ การเปลียนรูปพลงังาน ปฏิสมัพนัธ์ 

   ระหวา่งสารและพลงังาน ผลของการใชพ้ลงังานต่อชีวติและสิงแวดลอ้ม มีกระบวน การ 
   สืบเสาะหาความรู้ สือสารสิงทีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

สาระท ี6:  กระบวนการเปลยีนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1     เขา้ใจกระบวนการต่าง ๆ ทีเกิดขึนบนผวิโลกและภายในโลก ความสมัพนัธ์ของกระบวนการ 

   ต่าง ๆ ทีมีผลต่อการเปลียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสณัฐานของโลก มีกระบวนการ 
   สืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ สือสารสิงทีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

สาระท ี7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1    เขา้ใจววิฒันาการของระบบสุริยะ กาแลก็ซีและเอกภพการปฏิสมัพนัธ์ภายในระบบสุริยะและผล 

   ต่อสิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ การสือสารสิงทีเรียนรู้ 
   และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

มาตรฐาน ว 7.2    เขา้ใจความสาํคญัของเทคโนโลยอีวกาศทีนาํมาใชใ้นการสาํรวจอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ 
          ดา้นการเกษตรและการสือสาร มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สือสารสิง 

   ทีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิงแวดลอ้ม 
สาระท ี8  ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มาตรฐาน ว 8.1    ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแกปั้ญหา รู้วา่ 

   ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีเกิดขึนส่วนใหญ่มีรูปแบบทีแน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบ 
   ได ้ภายใตข้อ้มูลและเครืองมือทีมีอยูใ่นช่วงเวลานนัๆ เขา้ใจวา่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสงัคม 
    และสิงแวดลอ้มมีความเกียวขอ้งสมัพนัธ์กนั 
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สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
สาระท ี1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1     รู้ และเขา้ใจประวติั ความสาํคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพทุธศาสนาหรือศาสนาทีตนนบั 

      ถือและศาสนาอืน มีศรัทธาทีถูกตอ้ง ยดึมนั และปฏิบติัตามหลกัธรรม เพืออยูร่่วมกนัอยา่ง สนัติสุข 
 
มาตรฐาน ส 1.2    เขา้ใจ ตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนทีดี และธาํรงรักษาพระพทุธศาสนาหรือศาสนา 

   ทีตนนบัถือ 
สาระท ี2 หน้าทพีลเมือง  วฒันธรรม  และการดําเนินชีวติในสังคม 
มาตรฐาน  ส 2.1       เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ทีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมทีดีงาม และธาํรงรักษาประเพณี 

     และวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวิตอยูร่่วมกนัในสงัคมไทย และ สงัคมโลกอยา่งสนัติสุข 
มาตรฐาน  ส 2.2        เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสงัคมปัจจุบนั ยดึมนั ศรัทธา และธาํรงรักษาไวซึ้งการ 
                                 ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
สาระท ี3 เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1        เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใชท้รัพยากรทีมี 
                                 อยูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทงัเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ 
                                   การดาํรงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ 
มาตรฐาน ส 3.2        เขา้ใจระบบ และสถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจ และความจาํเป็น 
                                 ของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสงัคมโลก 
สาระท ี4 ประวตัศิาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1       เขา้ใจความหมาย ความสาํคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ สามารถใชว้ิธีการทาง 
                                 ประวติัศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2        เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในดา้นความสมัพนัธ์และการ 
                                  เปลียนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเนือง ตระหนกัถึงความสาํคญัและสามารถวิเคราะห์ 
                                  ผลกระทบทีเกิดขึน 
มาตรฐาน ส 4.3       เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจและธาํรง 
                                 ความเป็นไทย 
สาระท ี5 ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1       เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ และความสมัพนัธ์ของสรรพสิงซึงมีผล ต่อกนัและกนัใน 
                                 ระบบของธรรมชาติ ใชแ้ผนทีและเครืองมือทางภูมิศาสตร์ ในการคน้หา วเิคราะห์ สรุป และ 
                                  ใชข้อ้มูลภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ส 5.2      เขา้ใจปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีก่อใหเ้กิดการสร้างสรรค ์
                                วฒันธรรม มีจิตสาํนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรและสิงแวดลอ้ม เพือการพฒันา 
                                ทียงัยนื 
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สุขศึกษาและพลศึกษา 
สาระท ี1 การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ 1.1     เขา้ใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์
สาระท ี2 ชีวติและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ 2.1     เขา้ใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทกัษะในการดาํเนินชีวิต 
สาระท ี 3 การเคลอืนไหว การออกกาํลงักาย การเล่นเกม กฬีาไทย และกฬีาสากล 
มาตรฐาน  พ 3.1    เขา้ใจ มีทกัษะในการเคลือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
มาตรฐาน  พ 3.2    รักการออกกาํลงักาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบติัเป็นประจาํอยา่งสมาํเสมอ มีวินยั เคารพ 
                               สิทธิ กฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวญิญาณในการแข่งขนั  และชืนชมในสุนทรียภาพของการ กีฬา 
สาระท ี4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกนัโรค 
มาตรฐาน พ 4.1    เห็นคุณคา่และมีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดาํรงสุขภาพ การป้องกนัโรคและการสร้าง 

                เสริมสมรรถภาพเพือสุขภาพ 
สาระท ี5 ความปลอดภยัในชีวติ 
มาตรฐาน พ 5.1    ป้องกนัและหลีกเลียงปัจจยัเสียง พฤติกรรมเสียงต่อสุขภาพ อุบติัเหตุ การใชย้าสารเสพติด และ 
                               ความรุนแรง 
ศิลปะ 

สาระท ี1 ทศันศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1    สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษ ์วจิารณ์คุณค่า 
                             งานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้น 
                             ชีวิตประจาํวนั 
มาตรฐาน ศ 1.2    เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่างานทศันศิลป์ที 
                             เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 
สาระท ี2 ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1     เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์จิารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอด 
     ความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุต ์ใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
มาตรฐาน ศ 2.2     เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหวา่งดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีทีเป็น 
    มรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 
สาระท ี3 นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1    เขา้ใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษ ์วิจารณ์คุณคา่นาฏศิลป์ 

                ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอยา่งอิสระ ชืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
มาตรฐาน ศ 3.2     เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์ ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เห็นคุณค่า ของนาฏศิลป์ทีเป็น 

                มรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 
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การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
สาระท ี1 การดํารงชีวติและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1  เขา้ใจการทาํงาน มีความคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะกระบวนการทาํงาน  ทกัษะ การจดัการ ทกัษะ 
                            กระบวนการแกปั้ญหา ทกัษะการทาํงานร่วมกนั  และทกัษะ การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม 
                             และลกัษณะนิสยัในการ ทาํงาน มีจิตสาํนึก ในการใชพ้ลงังาน ทรัพยากร และสิงแวดลอ้ม เพือ 
                             การดาํรงชีวิตและครอบครัว 
สาระท ี 2 การออกแบบและเทคโนโลย ี
มาตรฐาน ง 2.1    เขา้ใจเทคโนโลยแีละกระบวนการเทคโนโลย ีออกแบบและสร้างสิงของเครืองใช ้หรือวิธีการ  
                            ตามกระบวนการเทคโนโลยอียา่งมีความคิดสร้างสรรค ์เลือกใชเ้ทคโนโลยใีนทางสร้างสรรคต่์อ 
                           ชีวิต สงัคม สิงแวดลอ้ม และมี ส่วนร่วมในการจดัการเทคโนโลยทีียงัยนื 
สาระท ี3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 
มาตรฐาน ง 3.1   เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล การเรียนรู้  
                                 การสือสาร การแกปั้ญหา การทาํงาน และอาชีพอยา่งมีประสิทธิผล และมีคุณธรรมประสิทธิภาพ 
สาระท ี4 การอาชีพ 
มาตรฐาน  ง 4.1   เขา้ใจ มีทกัษะทีจาํเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเ้ทคโนโลยเีพือพฒันาอาชีพ 
                                มีคุณธรรม และมีเจตคติทีดีต่ออาชีพ 
ภาษาต่างประเทศ 
สาระท ี1 ภาษาเพอืการสือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1      เขา้ใจและตีความเรืองทีฟังและอ่านจากสือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
มาตรฐาน ต 1.2      มีทกัษะการสือสารทางภาษาในการแลกเปลียนขอ้มลูข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น 
                               อยา่งมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต 1.3    นาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรืองต่างๆ  โดยการพดูและการเขียน 
สาระท ี2 ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1     เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
                               กบักาลเทศะ 
มาตรฐาน ต 2.2     เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัภาษาและ 
                               วฒันธรรมไทย และนาํมาใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

สาระท ี3 ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อนื 
มาตรฐาน ต 3.1      ใชภ้าษาต่างประเทศในการเชือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืน และเป็นพืนฐานในการ 
                              พฒันา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศัน์ของตน 
สาระท ี4 ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1    ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทงัในสถานศึกษา ชุมชน และสงัคม 
มาตรฐาน ต 4.2      ใชภ้าษาต่างประเทศเป็นเครืองมือพืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ   และการ 
                                 แลกเปลียนเรียนรู้กบัสงัคมโลก 
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กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มุ่งใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ พฒันาอยา่งรอบดา้นเพือความเป็นมนุษยที์สมบูรณ์ ทงั
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสงัคม เสริมสร้างใหเ้ป็นผูมี้ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวนิยั ปลูกฝังและสร้างจิตสาํนึก
ของการทาํประโยชน์เพือสงัคม สามารถจดัการตนเองได ้และอยูร่่วมกบัผูอื้นอยา่งมีความสุข 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ดงันี 
 
1. กจิกรรมแนะแนว 

เป็นกิจกรรมทีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหรู้้จกัตนเอง รู้รักษสิ์งแวดลอ้ม สามารถคิดตดัสินใจ คิดแกปั้ญหา 
กาํหนดเป้าหมาย วางแผนชีวติทงัดา้นการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากนียงัช่วยใหค้รูรู้จกั
และเขา้ใจผูเ้รียน ทงัยงัเป็นกิจกรรมทีช่วยเหลือและใหค้าํปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน 
2.  กจิกรรมนักเรียน 

เป็นกิจกรรมทีมุ่งพฒันาความมีระเบียบวนิยั ความเป็นผูน้าํผูต้ามทีดี ความรับผดิชอบ                การทาํงานร่วมกนั 
การรู้จกัแกปั้ญหา การตดัสินใจทีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกนั   เอืออาทร และสมานฉนัท ์โดยจดัให้
สอดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน ใหไ้ดป้ฏิบติัดว้ยตนเองในทุกขนัตอน ไดแ้ก่ การศึกษา
วิเคราะห์วางแผน ปฏิบติัตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทาํงาน เนน้การทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัวฒิุภาวะของผูเ้รียน บริบทของสถานศึกษาและทอ้งถิน กิจกรรมนกัเรียนประกอบดว้ย 

2.1  กิจกรรมลกูเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ และนกัศึกษาวิชาทหาร 
2.2  กิจกรรมชุมนุม ชมรม 

3. กจิกรรมเพอืสังคมและสาธารณประโยชน์ 
เป็นกิจกรรมทีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชน และทอ้งถินตามความสนใจใน

ลกัษณะอาสาสมคัร เพือแสดงถึงความรับผดิชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสงัคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสา
พฒันาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรคส์งัคม 

ระดบัการศึกษา 
หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม พทุธศกัราช 2558 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน 2551 

กาํหนดระดบัการศึกษา 2 ระดบั ดงันี 
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 – 3) เป็นช่วงสุดทา้ยของการศึกษาภาคบงัคบั มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียน

ไดส้าํรวจความถนดัและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพฒันาบุคลิกภาพส่วนตน มีทกัษะในการคิดวิจารณญาณ คิด
สร้างสรรค ์และคิดแกปั้ญหา มีทกัษะในการดาํเนินชีวิต มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยเีพือเป็นเครืองมือในการเรียนรู้ มีความ
รับผดิชอบต่อสงัคม มีความสมดุลทงัดา้นความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใชเ้ป็น
พืนฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชนัมธัยมศึกษาปีที 4 – 6) การศึกษาระดบันีเนน้การเพมิพนูความรู้และทกัษะเฉพาะดา้น 
สนองตอบความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคนทงัดา้นวชิาการและวชิาชีพ มีทกัษะในการใช้
วิทยาการและเทคโนโลย ีทกัษะกระบวนการคิดขนัสูง สามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ มุ่งพฒันาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผูน้าํ และผูใ้หบ้ริการชุมชนในดา้นต่าง ๆ 
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การจดัการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

การจดัการศึกษาสาํหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาสาํหรับผูมี้ความสามารถพิเศษ การศึกษา
ทางเลือก การศึกษาสาํหรับผูด้อ้ยโอกาส การศึกษาตามอธัยาศยั   สามารถนาํหลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 
พทุธศกัราช 2558 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช 2551 ไปปรับใชไ้ดต้ามความเหมาะสม กบั
สภาพและบริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานทีกาํหนด ทงันีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการทีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 

 

การจดัการเรียนรู้ 

การจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการสาํคญัในการนาํหลกัสูตรสู่การปฏิบติั หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 
พทุธศกัราช 2558 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช 2551 เป็นหลกัสูตรทีมีมาตรฐานการเรียนรู้ 
สมรรถนะสาํคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน เป็นเป้าหมายสาํหรับพฒันาเดก็และเยาวชน 
ในการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณสมบติัตามเป้าหมายหลกัสูตร  ผูส้อนตอ้งพยายามคดัสรร                     กระบวนการเรียนรู้ 
จดัการเรียนรู้โดยช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ผา่นสาระทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทงัปลูกฝังเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์พฒันาทกัษะต่างๆ อนัเป็นสมรรถนะสาํคญัใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย 

1. หลกัการจัดการเรียนรู้ 

การจดัการเรียนรู้เพือใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสาํคญั และคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงคต์ามทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร โดยยดึหลกัวา่ ผูเ้รียนมีความสาํคญัทีสุด เชือวา่ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพฒันาตนเองได ้ยดึประโยชน์ทีเกิดกบัผูเ้รียน กระบวนการจดัการเรียนรู้ตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียน สามารถพฒันาตาม
ธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสมอง เนน้ใหค้วามสาํคญัทงั
ความรู้ และคุณธรรม 

2. กระบวนการเรียนรู้ 
การจดัการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ผูเ้รียนจะตอ้งอาศยักระบวนการเรียนรู้ทีหลากหลาย  เป็นเครืองมือทีจะนาํพา
ตนเองไปสู่เป้าหมายของหลกัสูตร  กระบวนการเรียนรู้ทีจาํเป็นสาํหรับผูเ้รียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสงัคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา 
กระบวนการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบติั ลงมือทาํจริง กระบวนการจดัการ กระบวนการวจิยั 
กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพฒันาลกัษณะนิสยั 

กระบวนการเหล่านีเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ทีผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกฝน พฒันา เพราะจะสามารถช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร ดงันนั ผูส้อน จึงจาํเป็นตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจในกระบวนการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เพือใหส้ามารถเลือกใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
ผูส้อนตอ้งศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาใหเ้ขา้ใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีวดั สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์และสาระการเรียนรู้ทีเหมาะสมกบัผูเ้รียน แลว้จึงพิจารณาออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยเลือกใชว้ิธีสอนและ
เทคนิคการสอน สือ/ แหล่งเรียนรู้ การวดัและประเมินผล เพือใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพและบรรลุตามเป้าหมาย
ทีกาํหนด 

4. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
การจดัการเรียนรู้เพือใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลกัสูตร ทงัผูส้อนและผูเ้รียนควรมีบทบาท ดงันี 

    4.1 บทบาทของผู้สอน 
1)  ศึกษาวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล แลว้นาํขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผนการจดัการเรียนรู้  

ทีทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน 
2) กาํหนดเป้าหมายทีตอ้งการใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียน ดา้นความรู้และทกัษะกระบวนการ ทีเป็น 

ความคิดรวบยอด หลกัการ และความสมัพนัธ์ รวมทงัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
3) ออกแบบการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ทีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการ 

ทางสมอง เพือนาํผูเ้รียนไปสู่เป้าหมาย 
4) จดับรรยากาศทีเอือต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้ 
5) จดัเตรียมและเลือกใชสื้อใหเ้หมาะสมกบักิจกรรม นาํภูมิปัญญาทอ้งถิน เทคโนโลยทีีเหมาะสม 

มาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
6) ประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการทีหลากหลาย  เหมาะสมกบัธรรมชาติของวิชาและระดบั

พฒันาการของผูเ้รียน 
7) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใชใ้นการซ่อมเสริมและพฒันาผูเ้รียน รวมทงั 

ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของตนเอง 
4.2 บทบาทของผู้เรียน 
1)  กาํหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผดิชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
2) เสาะแสวงหาความรู้ เขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ความรู้   ตงัคาํถาม คิดหาคาํตอบ 

หรือหาแนวทางแกปั้ญหาดว้ยวิธีการต่าง ๆ 
3) ลงมือปฏิบติัจริง  สรุปสิงทีไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง และนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่าง  ๆ  
4) มีปฏิสมัพนัธ์ ทาํงาน ทาํกิจกรรมร่วมกบักลุ่มและครู 
5) ประเมินและพฒันากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอยา่งต่อเนือง 
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สือการเรียนรู้ 

สือการเรียนรู้เป็นเครืองมือส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการกระบวนการเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนเขา้ถึงความรู้ ทกัษะ
กระบวนการ และคุณลกัษณะตามมาตรฐานของหลกัสูตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สือการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทงั
สือธรรมชาติ สือสิงพิมพ ์สือเทคโนโลย ีและเครือข่าย การเรียนรู้ต่างๆ ทีมีในทอ้งถิน  การเลือกใชสื้อควรเลือกใหมี้ความ
เหมาะสมกบัระดบัพฒันาการ และลีลาการเรียนรู้ทีหลากหลายของผูเ้รียน 

การจดัหาสือการเรียนรู้ ผูเ้รียนและผูส้อนสามารถจดัทาํและพฒันาขึนเอง หรือปรับปรุงเลือกใชอ้ยา่งมีคุณภาพ
จากสือต่างๆ ทีมีอยูร่อบตวัเพือนาํมาใชป้ระกอบในการจดัการเรียนรู้ทีสามารถส่งเสริมและสือสารใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
โดยสถานศึกษาควรจดัใหมี้อยา่งพอเพยีง เพือพฒันาใหผู้เ้รียน เกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง สถานศึกษาและผูมี้หนา้ทีจดั
การศึกษาขนัพืนฐานควรดาํเนินการดงันี 

1. จดัใหมี้แหล่งการเรียนรู้ ศูนยสื์อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่าย 
การเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพทงัในสถานศึกษาและในชุมชน เพือการศึกษาคน้ควา้และการแลกเปลียนประสบการณ์การ
เรียนรู้ ระหวา่งสถานศึกษา ทอ้งถิน ชุมชน สงัคมโลก 

2. จดัทาํและจดัหาสือการเรียนรู้สาํหรับการศึกษาคน้ควา้ของผูเ้รียน เสริมความรู้ใหผู้ส้อน รวมทงัจดัหาสิงทีมี
อยูใ่นทอ้งถินมาประยกุตใ์ชเ้ป็นสือการเรียนรู้ 

3. เลือกและใชสื้อการเรียนรู้ทีมีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคลอ้ง  กบัวิธีการเรียนรู้ 
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน 

4. ประเมินคุณภาพของสือการเรียนรู้ทีเลือกใชอ้ยา่งเป็นระบบ 
5. ศึกษาคน้ควา้ วิจยั เพือพฒันาสือการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
6. จดัใหมี้การกาํกบั ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกียวกบัสือและการใชสื้อ 

การเรียนรู้เป็นระยะๆ และสมาํเสมอ 
ในการจดัทาํ การเลือกใช ้และการประเมินคุณภาพสือการเรียนรู้ทีใชใ้นสถานศึกษา  ควรคาํนึงถึงหลกัการสาํคญั

ของสือการเรียนรู้ เช่น ความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การจดั
ประสบการณ์ใหผู้เ้รียน เนือหามีความถูกตอ้งและทนัสมยั ไม่กระทบความมนัคงของชาติ ไม่ขดัต่อศีลธรรม  มีการใช้
ภาษาทีถูกตอ้ง รูปแบบการนาํเสนอทีเขา้ใจง่าย และน่าสนใจ 
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โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551 ( ปี 2558 ) 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี4     ( แผน 1 )   โครงสร้าง 1   วทิย์-คณติ (พเิศษ)   ( 4/1 ) 

เทอม 1 เทอม 2 หมายเหตุ 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 

หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 
หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

 

 

ท31101 
ค31101 
ว31101 
ส31101 
ส31121 
พ31101 
พ31111 
ศ31101 
ง31101 
อ31101 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 1 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 1 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 1 
สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 1 
ประวติัศาสตร์ 1 
สุขและพลฯพืนฐาน1 
แบตมินตนั 
ศิลปะพืนฐาน 1 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 1 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 1  

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

 

ท31102 
ค31102 
ว31102 
ส31102 
ส31122 
พ31102 
พ31112 
ศ31102 
ง31102 
อ31102 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 2 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 2 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 2 
สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 2 
ประวติัศาสตร์ 2 
สุขและพลฯพืนฐาน2 
เซปักตะกร้อ 
ศิลปะพืนฐาน 2 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 2 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 2  

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

 

 

รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 7.5(300) รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 7.5(300)  
 

ง30201 
ค31201 
ว30201 
ว30221 
ว30241 
ว30291 
อ31211 
อ31221 
ส30211 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 1 
คณิตศาสตร์เพิมเติม 1 
ฟิสิกส์ 1 
เคมี 1 
ชีววทิยา 1 
โครงงาน 1 
ภาษาองักฤษเพิมเติม 11 
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 1 
หนา้ทีพลเมือง 1 

 
1(40) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1(40) 

0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 

 
ง30202 
ค31202 
ว30202 
ว30222 
ว30242 
ว30292 
อ31212 
อ31222 
I30201 
ส30212 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 2  
คณิตศาสตร์เพิมเติม 2 
ฟิสิกส์ 2 
เคมี 2 
ชีววทิยา 2 
โครงงาน 2 
ภาษาองักฤษเพิมเติม 12 
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 2 
IS1 (การศึกษาคน้ควา้ฯ) 
หนา้ทีพลเมือง 2 

 
1(40) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1(40) 

0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

0.5(20) 

 
 

รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 8.5(340) รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 9.5(380)  
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์    10 
กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์10 
–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 

 
20 
20 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์      10 
กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์10 
–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 

 
20 
20 

กิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 
นบัจาํนวน
ชวัโมงแต่ 
ไม่นบั 

หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ  16.00 รวมหน่วยกติ  17.0  

รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 700 รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 740  
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551 ( ปี 2558 ) 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี4     ( แผน 1 )    โครงสร้าง 2  วทิย์ - คณติ  ( 4/2 ) 
เทอม 1 เทอม 2 หมายเหตุ 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 

หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 
หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

 

 

ท31101 
ค31101 
ว31101 
ส31101 
ส31121 
พ31101 
พ31111 
ศ31101 
ง31101 
อ31101 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 1 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 1 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 1 
สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 1 
ประวติัศาสตร์ 1 
สุขและพลฯพืนฐาน1 
แบตมินตนั 
ศิลปะพืนฐาน 1 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 1 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 1  

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

 

ท31102 
ค31102 
ว31102 
ส31102 
ส31122 
พ31102 
พ31112 
ศ31102 
ง31102 
อ31102 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 2 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 2 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 2 
สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 2 
ประวติัศาสตร์ 2 
สุขและพลฯพืนฐาน2 
เซปักตะกร้อ 
ศิลปะพืนฐาน 2 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 2 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 2  

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

 

 

รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 7.5(300) รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 7.5(300)  
 

ง30201 
ค31201 
ว30201 
ว30221 
ว30241 
อ31211 
อ31221 
ส30211 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 1 
คณิตศาสตร์เพิมเติม 1 
ฟิสิกส์ 1 
เคมี 1 
ชีววทิยา 1 
ภาษาองักฤษเพิมเติม 11 
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 1 
หนา้ทีพลเมือง 1 

 
1(40) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1(40) 

0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 

 
ง30202 
ค31202 
ว30202 
ว30222 
ว30242 
อ31212 
อ31222 
I30201 
ส30212 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 2  
คณิตศาสตร์เพิมเติม 2 
ฟิสิกส์ 2 
เคมี 2 
ชีววทิยา 2 
ภาษาองักฤษเพิมเติม 12 
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 2 
IS1 (การศึกษาคน้ควา้ฯ) 
หนา้ทีพลเมือง 2 

 
1(40) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1(40) 

0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

0.5(20) 

 
 

รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 8.0(320) รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 9.0(360)  
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์               10 
กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์10 
–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 
 
20 
20 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์               10 
กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์10 
–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 

 
20 
20 

กิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 
นบัจาํนวน
ชวัโมงแต่ 
ไม่นบั 
หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ  16.00 รวมหน่วยกติ  16.50  

รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 700 รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 720  
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551   ( ปี 2558 ) 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี4     ( แผน 2 )    โครงสร้าง 3   ภาษา – สังคม (พเิศษ)  ( 4/3 ) 

เทอม 1 เทอม 2 หมายเหตุ 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 
หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 
หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

 

 

ท31101 
ค31101 
ว31101 
ส31101 
ส31121 
พ31101 
พ31111 
ศ31101 
ง31101 
อ31101 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 1 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 1 
วิทยาศาสตร์พืนฐาน 1 
สังคมศึกษาฯพืนฐาน 1 
ประวติัศาสตร์ 1 
สุขและพลฯพืนฐาน1 
แบตมินตนั 
ศิลปะพืนฐาน 1 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 1 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 1  

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

 

ท31102 
ค31102 
ว31102 
ส31102 
ส31122 
พ31102 
พ31112 
ศ31102 
ง31102 
อ31102 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 2 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 2 
วิทยาศาสตร์พืนฐาน 2 
สังคมศึกษาฯพืนฐาน 2 
ประวติัศาสตร์ 2 
สุขและพลฯพืนฐาน2 
เซปักตะกร้อ 
ศิลปะพืนฐาน 2 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 2 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 2  

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

 

รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 7.5(300) รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 7.5(300)  
 

ง30201 
ท31201 
ว30281 
ส31201 
ค31211 
ง30221 
อ31201 
อ31221 
จ31201 
ส30211 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 1 
ภาษาไทยเพิมเติม 1 
วทิยาศาสตร์กายภาพ 1 
สงัคมศึกษา 1 
คณิตศาสตร์เพิมเติม 11 
งานบา้น 1 
ภาษาองักฤษเพิมเติม 1 
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 1 
ภาษาจีน 1 
หนา้ทีพลเมือง 1 

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 

0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

0.5(20) 

 
ง30202 
ท31202 
ว30282 
ส31202 
ค31212 
ง30222 
อ31202 
อ31222 
จ31202 
I30201 
ส30212 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 2 
ภาษาไทยเพิมเติม 2 
วทิยาศาสตร์กายภาพ 2 
สงัคมศึกษา 2 
คณิตศาสตร์เพิมเติม 12 
งานบา้น 2 
ภาษาองักฤษเพิมเติม 2 
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 2 
ภาษาจีน 2 
IS1 (การศึกษาคน้ควา้ฯ) 
หนา้ทีพลเมือง 2 

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 

0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 
1(40) 

0.5(20) 

 

รวมสาระการเรียนรู้เพมิเตมิ 8.5(340) รวมสาระการเรียนรู้เพมิเตมิ 9.5(380)  

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์               10 
กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์10 
–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 
 
20 
20 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์               10 
กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์10 
–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 

 
20 
20 

กิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 
นบัจาํนวน
ชวัโมงแต่ 
ไม่นบั 

หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ  16.00 รวมหน่วยกติ  17.00  
รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 700 รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 740  

 
 



26 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551   ( ปี 2558 ) 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี4     ( แผน 2 )     โครงสร้าง  4   ภาษา – สังคม  ( 4/4 ) 
เทอม 1 เทอม 2 หมายเหตุ 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 

หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 
หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

 

 

ท31101 
ค31101 
ว31101 
ส31101 
ส31121 
พ31101 
พ31111 
ศ31101 
ง31101 
อ31101 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 1 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 1 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 1 
สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 1 
ประวติัศาสตร์ 1 
สุขและพลฯพืนฐาน1 
แบตมินตนั 
ศิลปะพืนฐาน 1 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 1 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 1  

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

 

ท31102 
ค31102 
ว31102 
ส31102 
ส31122 
พ31102 
พ31112 
ศ31102 
ง31102 
อ31102 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 2 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 2 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 2 
สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 2 
ประวติัศาสตร์ 2 
สุขและพลฯพืนฐาน2 
เซปักตะกร้อ 
ศิลปะพืนฐาน 2 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 2 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 2  

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

 

รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 7.5(300) รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 7.5(300)  
 

ง30201 
ท31201 
ว30281 
ส31201 
ค31211 
ง30221 
อ31201 
อ31221 
จ31211 
ส30211 

สาระการเรียนรู้เพมิเตมิ 
คอมพิวเตอร์ 1 
ภาษาไทยเพิมเติม 1 
วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 
สังคมศึกษา 1 
คณิตศาสตร์เพิมเติม 11 
งานบา้น 1 
ภาษาองักฤษเพิมเติม 1 
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 1 
ภาษาจีน 11 
หนา้ทีพลเมือง 1 

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 

0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 

 
ง30202 
ท31202 
ว30282 
ส31202 
ค31212 
ง30222 
อ31202 
อ31222 
จ31212 
I30201 
ส30212 

สาระการเรียนรู้เพมิเตมิ 
คอมพิวเตอร์ 2 
ภาษาไทยเพิมเติม 2 
วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 
สังคมศึกษา 2 
คณิตศาสตร์เพิมเติม 12 
งานบา้น 2 
ภาษาองักฤษเพิมเติม 2 
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 2 
ภาษาจีน 12 
IS1 (การศึกษาคน้ควา้ฯ) 
หนา้ทีพลเมือง 2 

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 

0.5(20) 
 0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

0.5(20) 

 

รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 8.0(320) รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 9.0(360)  
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์               10 
กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน1์0 
–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 
 
20 
20 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์               10 
กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์10 

–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 

 
20 
20 

กิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 
นบัจาํนวน
ชวัโมงแต่ 
ไม่นบั 

หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ  16.00 รวมหน่วยกติ  16.50  

รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 700 รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 720  
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551   ( ปี 2558 ) 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี4     ( แผน 3 )     โครงสร้าง  5   วทิย์ – พลศึกษา  ( 4/5 ) 

เทอม 1 เทอม 2 หมายเหตุ 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 

หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 
หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

 

 

ท31101 
ค31101 
ว31101 
ส31101 
ส31121 
พ31101 
พ31111 
ศ31101 
ง31101 
อ31101 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 1 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 1 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 1 
สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 1 
ประวติัศาสตร์ 1 
สุขและพลฯพืนฐาน1 
แบตมินตนั 
ศิลปะพืนฐาน 1 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 1 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 1  

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

 

ท31102 
ค31102 
ว31102 
ส31102 
ส31122 
พ31102 
พ31112 
ศ31102 
ง31102 
อ31102 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 2 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 2 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 2 
สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 2 
ประวติัศาสตร์ 2 
สุขและพลฯพืนฐาน2 
เซปักตะกร้อ 
ศิลปะพืนฐาน 2 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 2 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 2  

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

 

รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 7.5(300) รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 7.5(300)  
 

ง30201 
ว30281 
พ31211 
พ31212 
พ31213 
อ31211 
อ31221 
จ31211 
ส30211 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 1 
วทิยาศาสตร์กายภาพ 1 
มวยไทย-สากลสมคัรเล่น1 
ฟุตบอลขนัสูง 1 
ฟุตซอล 1 
ภาษาองักฤษเพิมเติม11 
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 1 
ภาษาจีน 11 
หนา้ทีพลเมือง 1 

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
2(80) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 

 
ง30202 
ว30282 
พ31214 
พ31215 
พ31216 
อ31212 
อ31222 
จ31212 
I30201 
ส30212 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 2 
วทิยาศาสตร์กายภาพ 2 
มวยไทย-สากลสมคัรเล่น 2 
ฟุตบอลขนัสูง 2 
ฟุตซอล 2 
ภาษาองักฤษเพิมเติม 12 
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 2 
ภาษาจีน 12 
IS1 (การศึกษาคน้ควา้ฯ) 
หนา้ทีพลเมือง 2 

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
2(80) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

0.5(20) 

 

รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 8.5(320) รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 9.0(360)  
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์               10 
กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์10 
–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 

 
20 
20 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์               10 
กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์10 

–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 

 
20 
20 

กิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 
นบัจาํนวน
ชวัโมงแต่ 
ไม่นบั 

หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ  16.00 รวมหน่วยกติ  16.50  

รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 700 รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 720  
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551   ( ปี 2558 ) 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี5     ( แผน 1 )   โครงสร้าง 1   วทิย์ - คณติ (พเิศษ)  ( 5/1 ) 

เทอม 1 เทอม 2 หมายเหตุ 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 

หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 
หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

 

 

ท32101 
ค32101 
ว32101 
ส32101 
ส32123 
พ32101 
พ32113 
ศ32101 
ง32101 
อ32101 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 3 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 3 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 3 
สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 3 
ประวติัศาสตร์ 3 
สุขและพลฯพืนฐาน3 
แฮนดบ์อล 
ศิลปะพืนฐาน 3 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 3 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 3  

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

 

ท32102 
ค32102 
ว32102 
ส32102 
ส32124 
พ32102 
พ32114 
ศ32102 
ง32102 
อ32102 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 4 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 4 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 4 
สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 4 
ประวติัศาสตร์ 4 
สุขและพลฯพืนฐาน4 
วอลเล่ยบ์อลชายหาด 
ศิลปะพืนฐาน 4 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 4 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 4 

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

 

รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 7.5(300) รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 7.5(300)  
 

ง30203 
ค32203 
ว30203 
ว30223 
ว30243 
ว30293 
อ32213 
อ32223 
I30202 
ส30213 

สาระการเรียนรู้เพมิเตมิ 
คอมพิวเตอร์ 3 
คณิตศาสตร์เพิมเติม 3 
ฟิสิกส์ 3 
เคมี 3 
ชีววิทยา 3 
โครงงาน 3 
ภาษาองักฤษเพิมเติม 13 
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 3 
IS2(การสือสารนาํเสนอ) 
หนา้ทีพลเมือง 3 

 
1(40) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1(40) 
1.5(60) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 
0.5(20) 

 
ง30204 
ค32204 
ว30204 
ว30224 
ว30244 
ว30294 
อ32214 
อ32224 
I30903 
ส30214 

สาระการเรียนรู้เพมิเตมิ 
คอมพิวเตอร์ 4 
คณิตศาสตร์เพิมเติม 4 
ฟิสิกส์ 4 
เคมี 4 
ชีววิทยา 4 
โครงงาน 4 
ภาษาองักฤษเพิมเติม 14 
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 4 
IS3 การนาํไปใชบ้ริการฯ 
หนา้ทีพลเมือง 4 

 
1(40) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1(40)  
1.5(60) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 

- 
0.5(20) 

 

รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 9.5(380) รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 8.5(340)  
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์               10 
กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์10 
–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 

 
20 
20 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์               10 
กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์10 

–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 

 
20 
20 

กิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 
นบัจาํนวน
ชวัโมงแต่ 
ไม่นบั 

หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ  17.0 รวมหน่วยกติ  16.0  

รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 740 รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 700  
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551   ( ปี 2558 ) 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี5     ( แผน 1 )   โครงสร้าง 2   วทิย์ – คณติ  ( 5/2-5/3 ) 
เทอม 1 เทอม 2 หมายเหตุ 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 

หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 
หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

 

 

ท32101 
ค32101 
ว32101 
ส32101 
ส32123 
พ32101 
พ32113 
ศ32101 
ง32101 
อ32101 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 3 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 3 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 3 
สังคมศึกษาฯพืนฐาน 3 
ประวติัศาสตร์ 3 
สุขและพลฯพืนฐาน3 
แฮนดบ์อล 
ศิลปะพืนฐาน 3 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 3 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 3  

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

 

ท32102 
ค32102 
ว32102 
ส32102 
ส32124 
พ32102 
พ32114 
ศ32102 
ง32102 
อ32102 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 4 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 4 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 4 
สังคมศึกษาฯพืนฐาน 4 
ประวติัศาสตร์ 4 
สุขและพลฯพืนฐาน4 
วอลเล่ยบ์อลชายหาด 
ศิลปะพืนฐาน 4 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 4 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 4 

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

 

รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 7.5(300) รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 7.5(300)  
 

ง30203 
ค32203 
ว30203 
ว30223 
ว30243 
อ32213 
อ32223 
I30202 
ส30213 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 3 
คณิตศาสตร์เพิมเติม 3 
ฟิสิกส์ 3 
เคมี 3 
ชีววทิยา 3 
ภาษาองักฤษเพิมเติม 13 
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 3 
IS2(การสือสารนาํเสนอ) 
หนา้ทีพลเมือง 3 

 
1(40) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1(40) 
1.5(60) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 
0.5(20) 

 
ง30204 
ค32204 
ว30204 
ว30224 
ว30244 
อ32214 
อ32224 
I30903 
ส30214 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 4 
คณิตศาสตร์เพิมเติม 4 
ฟิสิกส์ 4 
เคมี 4 
ชีววทิยา 4 
ภาษาองักฤษเพิมเติม 14 
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 4 
IS3 การนาํไปใชบ้ริการฯ 
หนา้ทีพลเมือง 4 

 
1(40) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1(40)  
1.5(60) 
0.5(20) 
0.5(20) 

- 
0.5(20) 

 

รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 9.0(320) รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 8.0(320)  
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์               10 
กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์10 
–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 

 
20 
20 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์               10 
กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์10 

–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 

 
20 
20 

กิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 
นบัจาํนวน
ชวัโมงแต่ 
ไม่นบั 

หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ  16.50 รวมหน่วยกติ  15.5  

รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 720 รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 680  
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551  ( ปี 2558 ) 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี5     ( แผน 2 )     โครงสร้าง 3   ภาษา – สังคม (พเิศษ) ( 5/4 ) 

เทอม 1 เทอม 2 หมายเหตุ 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 

หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 
หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

 

 

ท32101 
ค32101 
ว32101 
ส32101 
ส32123 
พ32101 
พ32113 
ศ32101 
ง32101 
อ32101 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 3 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 3 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 3 
สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 3 
ประวติัศาสตร์ 3 
สุขและพลฯพืนฐาน3 
แฮนดบ์อล 
ศิลปะพืนฐาน 3 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 3 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 3  

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

 

ท32102 
ค32102 
ว32102 
ส32102 
ส32124 
พ32102 
พ32114 
ศ32102 
ง32102 
อ32102 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 4 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 4 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 4 
สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 4 
ประวติัศาสตร์ 4 
สุขและพลฯพืนฐาน4 
วอลเล่ยบ์อลชายหาด 
ศิลปะพืนฐาน 4 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 4 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 4 

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

 

รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 7.5(300) รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 7.5(300)  
 

ง30203 
ท32203 
ว30283 
ส32203 
ค32213 
ง30283 
อ32203 
อ32223 
จ32203 
I30202 
ส30213 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 3 
ภาษาไทยเพิมเติม 3 
วทิยาศาสตร์กายภาพ 3 
สงัคมศึกษา 3 
คณิตศาสตร์เพิมเติม 13 
งานธุรกิจ 3 
ภาษาองักฤษเพิมเติม 3 
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 3 
ภาษาจีน 3 
IS2(การสือสารนาํเสนอ) 
หนา้ทีพลเมือง 3 

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 

 
ง30204 
ท32204 
ว30284 
ส32204 
ค32214 
ง30284 
อ32204 
อ32224 
จ32204 
I30903 
ส30214 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 4 
ภาษาไทยเพิมเติม 4 
วทิยาศาสตร์กายภาพ 4 
สงัคมศึกษา 4 
คณิตศาสตร์เพิมเติม 14 
งานธุรกิจ 4 
ภาษาองักฤษเพิมเติม 4 
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 4 
ภาษาจีน 4 
IS3 การนาํไปใชบ้ริการฯ 
หนา้ทีพลเมือง 4 

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

- 
0.5(20) 

 

รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 9.5(380) รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 8.5(340)  
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์               10 
กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์10 
–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 

 
20 
20 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์               10 
กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์10 

–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 

 
20 
20 

กิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 
นบัจาํนวน
ชวัโมงแต่ 
ไม่นบั 

หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ  17.00 รวมหน่วยกติ  16.00  

รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 740 รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 700  
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551  ( ปี 2558 ) 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี5     ( แผน 2 )     โครงสร้าง  4   ภาษา – สังคม  ( 5/5-5/6 ) 

เทอม 1 เทอม 2 หมายเหตุ 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 

หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 
หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

 

 

ท32101 
ค32101 
ว32101 
ส32101 
ส32123 
พ32101 
พ32113 
ศ32101 
ง32101 
อ32101 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 3 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 3 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 3 
สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 3 
ประวติัศาสตร์ 3 
สุขและพลฯพืนฐาน3 
แฮนดบ์อล 
ศิลปะพืนฐาน 3 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 3 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 3  

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

 

ท32102 
ค32102 
ว32102 
ส32102 
ส32124 
พ32102 
พ32114 
ศ32102 
ง32102 
อ32102 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 4 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 4 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 4 
สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 4 
ประวติัศาสตร์ 4 
สุขและพลฯพืนฐาน4 
วอลเล่ยบ์อลชายหาด 
ศิลปะพืนฐาน 4 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 4 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 4 

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

 

รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 7.5(300) รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 7.5(300)  
 

ง30203 
ท32203 
ว30283 
ส32203 
ค32213 
ง30283 
อ32203 
อ32223 
จ32213 
I30202 
ส30213 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 3 
ภาษาไทยเพิมเติม 3 
วทิยาศาสตร์กายภาพ 3 
สงัคมศึกษา 3 
คณิตศาสตร์เพิมเติม 13 
งานธุรกิจ 3 
ภาษาองักฤษเพิมเติม 3 
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 3 
ภาษาจีน 13 
IS2(การสือสารนาํเสนอ) 
หนา้ทีพลเมือง 3 

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 
0.5(20) 

 
ง30204 
ท32204 
ว30284 
ส32204 
ค32214 
ง30284 
อ32204 
อ32224 
จ32214 
I30903 
ส30214 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 4 
ภาษาไทยเพิมเติม 4 
วทิยาศาสตร์กายภาพ 4 
สงัคมศึกษา 4 
คณิตศาสตร์เพิมเติม 14 
งานธุรกิจ 4 
ภาษาองักฤษเพิมเติม 4 
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 4 
ภาษาจีน 14 
IS3 การนาํไปใชบ้ริการฯ 
หนา้ทีพลเมือง 4 

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 

- 
0.5(20) 

 

รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 9.0(360) รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 8.0(320)  
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์               10 
กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์10 
–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 

 
20 
20 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์               10 
กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์10 

–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 

 
20 
20 

กิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 
นบัจาํนวน
ชวัโมงแต่ 
ไม่นบั 

หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ  16.50 รวมหน่วยกติ  15.50  

รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 720 รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 680  
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551  ( ปี 2558 ) 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี5     ( แผน 3 )     โครงสร้าง  5   วทิย์ – พลศึกษา  ( 5/6 ) 

เทอม 1 เทอม 2 หมายเหตุ 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 

หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 
หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

 

 

ท32101 
ค32101 
ว32101 
ส32101 
ส32123 
พ32101 
พ32113 
ศ32101 
ง32101 
อ32101 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 3 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 3 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 3 
สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 3 
ประวติัศาสตร์ 3 
สุขและพลฯพืนฐาน3 
แฮนดบ์อล 
ศิลปะพืนฐาน 3 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 3 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 3  

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

 

ท32102 
ค32102 
ว32102 
ส32102 
ส32124 
พ32102 
พ32114 
ศ32102 
ง32102 
อ32102 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 4 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 4 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 4 
สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 4 
ประวติัศาสตร์ 4 
สุขและพลฯพืนฐาน4 
วอลเล่ยบ์อลชายหาด 
ศิลปะพืนฐาน 4 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 4 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 4 

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

 

รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 7.5(300) รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 7.5(300)  
 

ง30203 
ว30283 
พ32221 
พ32222 
พ32223 
อ32213 
อ32223 
จ32213 
I30202 
ส30213 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 3 
วทิยาศาสตร์กายภาพ 3 
มวยไทย-สากลสมคัรเล่น3 
ฟุตบอลขนัสูง 3 
ฟุตซอล 3 
ภาษาองักฤษเพิมเติม 13 
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 3 
ภาษาจีน 13 
IS2(การสือสารนาํเสนอ) 
หนา้ทีพลเมือง 3 

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
2(80) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 
0.5(20) 

 
ง30204 
ว30284 
พ32224 
พ32225 
พ32226 
อ32214 
อ32224 
จ32214 
I30903 
ส30214 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 4 
วทิยาศาสตร์กายภาพ 4 
มวยไทย-สากลสมคัรเล่น4 
ฟุตบอลขนัสูง 4 
ฟุตซอล 4 
ภาษาองักฤษเพิมเติม 14 
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 4 
ภาษาจีน 14 
IS3 การนาํไปใชบ้ริการฯ 
หนา้ทีพลเมือง 4 

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
2(80) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 

- 
0.5(20) 

 

รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 9.0(360) รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 8.0(320)  
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์               10 
กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์10 
–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 

 
20 
20 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์               10 
กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์10 

–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 

 
20 
20 

กิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 
นบัจาํนวน
ชวัโมงแต่ 
ไม่นบั 

หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ  15.50 รวมหน่วยกติ  15.50  

รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 680 รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 680  
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551  ( ปี 2558 ) 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี6     ( แผน 1 )   โครงสร้าง 1    วทิย์ - คณติ (พเิศษ)     ( 6/1 ) 

เทอม 1 เทอม 2 หมายเหตุ 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 

หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 
หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

 

 

ท33101 
ค33101 
ว33101 
ส33101 
พ33101 
พ33115 
ศ33101 
ง33101 
อ33101 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 5 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 5 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 5 
สังคมศึกษาฯพืนฐาน 5 
สุขและพลฯพืนฐาน5 
ลีลาศ พืนฐาน 1 
ศิลปะพืนฐาน 5 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 5 
ภาษาองักฤษพนืฐาน 5  

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

 

ท33102 
ค33102 
ว33102 
ส33102 
พ33102 
พ33115 
ศ33102 
ง33102 
อ33102 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 6 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 6 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 6 
สังคมศึกษาฯพืนฐาน 6 
สุขและพลฯพืนฐาน6 
ลีลาศ พืนฐาน 2 
ศิลปะพืนฐาน 6 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 6 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 6 

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

 

รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 7.0(280) รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 7.0(280)  
 

ง30205 
ค30205 
ว30205 
ว30225 
ว30245 
ว30261 
ว30295 
อ33215 
อ33225 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 5 
คณิตศาสตร์เพิมเติม 5 
ฟิสิกส์ 5 
เคมี 5 
ชีววทิยา 5 
ดาราศาสตร์และอวกาศ 1 
โครงงาน 5 
ภาษาองักฤษเพิมเติม 15 
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 5 

 
1.0(40) 
1.5(60) 
1(40) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 

 
ง30206 
ค30206 
ว30206 
ว30226 
ว30246 
ว30262 
ว30296 
อ33216 
อ33226 

 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 6 
คณิตศาสตร์เพิมเติม 6 
ฟิสิกส์ 6 
เคมี 6 
ชีววทิยา 6 
ดาราศาสตร์และอวกาศ 2 
โครงงาน 6 
ภาษาองักฤษเพิมเติม 16 
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 6 

 
1(40) 
1.5(60) 
1(40) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 

 

 

รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 9.0(360) รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 9.0(360)  
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์               10 
กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์10 
–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 

 
20 
20 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์               10 
กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์10 

–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 

 
20 
20 

กิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 
นบัจาํนวน
ชวัโมงแต่ 
ไม่นบั 

หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ  16.0 รวมหน่วยกติ  16.0  

รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 700 รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 700  
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551  ( ปี 2558 ) 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี6     ( แผน 1 )    โครงสร้าง 2  วทิย์ - คณติ    ( 6/2-6/3 ) 
เทอม 1 เทอม 2 หมายเหตุ 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 

หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 
หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

 

 

ท33101 
ค33101 
ว33101 
ส33101 
พ33101 
พ33115 
ศ33101 
ง33101 
อ33101 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 5 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 5 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 5 
สังคมศึกษาฯพืนฐาน 5 
สุขและพลฯพืนฐาน5 
ลีลาศ พืนฐาน 1 
ศิลปะพืนฐาน 5 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 5 
ภาษาองักฤษพนืฐาน 5  

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

 

ท33102 
ค33102 
ว33102 
ส33102 
พ33102 
พ33115 
ศ33102 
ง33102 
อ33102 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 6 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 6 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 6 
สังคมศึกษาฯพืนฐาน 6 
สุขและพลฯพืนฐาน6 
ลีลาศ พืนฐาน 2 
ศิลปะพืนฐาน 6 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 6 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 6 

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

 

รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 7.0(280) รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 7.0(280)  
 

ง30205 
ค30205 
ว30205 
ว30225 
ว30245 
ว30261 
อ33215 
อ33225 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 5 
คณิตศาสตร์เพิมเติม 5 
ฟิสิกส์ 5 
เคมี 5 
ชีววทิยา 5 
ดาราศาสตร์และอวกาศ 1 
ภาษาองักฤษเพิมเติม 15 
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 5 

 
1.0(40) 
1.5(60) 
1(40) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1(40) 

0.5(20) 
0.5(20) 

 
ง30206 
ค30206 
ว30206 
ว30226 
ว30246 
ว30262 
อ33216 
อ33226 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 6 
คณิตศาสตร์เพิมเติม 6 
ฟิสิกส์ 6 
เคมี 6 
ชีววทิยา 6 
ดาราศาสตร์และอวกาศ 2 
ภาษาองักฤษเพิมเติม 16 
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 6 

 
1(40) 
1.5(60) 
1(40) 
1.5(60) 
1.5(60) 
1(40) 

0.5(20) 
0.5(20) 

 

รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 8.5(340) รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 8.5(340)  
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์               10 
กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์10 
–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 

 
20 
20 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์               10 
กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์
10 
–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 

 
20 
20 

กิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 
นบัจาํนวน
ชวัโมงแต่ 
ไม่นบั 

หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ  15.5 รวมหน่วยกติ  15.5  

รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 680 รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 680  
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551  ( ปี 2558 ) 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี6     ( แผน 2 )     โครงสร้าง 3   ภาษา – สังคม (พเิศษ)     ( 6/4 ) 

เทอม 1 เทอม 2  

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 

หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 
หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

หมายเหตุ 

 

ท33101 
ค33101 
ว33101 
ส33101 
พ33101 
พ33115 
ศ33101 
ง33101 
อ33101 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 5 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 5 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 5 
สังคมศึกษาฯพืนฐาน 5 
สุขและพลฯพืนฐาน5 
ลีลาศ พืนฐาน 1 
ศิลปะพืนฐาน 5 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 5 
ภาษาองักฤษพนืฐาน 5  

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

 

ท33102 
ค33102 
ว33102 
ส33102 
พ33102 
พ33115 
ศ33102 
ง33102 
อ33102 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 6 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 6 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 6 
สังคมศึกษาฯพืนฐาน 6 
สุขและพลฯพืนฐาน6 
ลีลาศ พืนฐาน 2 
ศิลปะพืนฐาน 6 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 6 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 6 

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

 

รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 7.0(280) รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 7.0(280)  
 

ง30205 
ท33205 
ว30285 
ส33205 
ค33215 
ง30235 
ง30245 
อ33205 
อ33225 
จ33205 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 5 
ภาษาไทยเพิมเติม 5 
วทิยาศาสตร์กายภาพ 5 
สงัคมศึกษา 5 
คณิตศาสตร์เพิมเติม 15 
งานประดิษฐ ์
งานเกษตร 
ภาษาองักฤษเพิมเติม 5 
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 5 
ภาษาจีน 5 

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 

0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

 
ง30206 
ท33206 
ว30286 
ส33206 
ค33216 
ง30236 
ง30246 
อ33206 
อ33226 
จ33206 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 6 
ภาษาไทยเพมิเติม 6 
วทิยาศาสตร์กายภาพ 6 
สงัคมศึกษา 6 
 คณิตศาสตร์เพิมเติม 16 
งานประดิษฐ ์
งานเกษตร 
ภาษาองักฤษเพิมเติม 6 
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 6 
ภาษาจีน 6 

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
 1(40) 

0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

 

รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 9.0(360) รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 9.0(360)  
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์               10 
กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์10 
–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 

 
20 
20 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์               10 
กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์10 

–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 

 
20 
20 

กิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 
นบัจาํนวน
ชวัโมงแต่ 
ไม่นบั 

หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ  16.0 รวมหน่วยกติ  16.0  

รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 700 รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 740  
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551  ( ปี 2558 ) 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี6     ( แผน 2 )     โครงสร้าง 4   ภาษา – สังคม     ( 6/5 ) 
เทอม 1 เทอม 2  

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 

หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 
หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

หมายเหตุ 

 

ท33101 
ค33101 
ว33101 
ส33101 
พ33101 
พ33115 
ศ33101 
ง33101 
อ33101 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 5 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 5 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 5 
สังคมศึกษาฯพืนฐาน 5 
สุขและพลฯพืนฐาน5 
ลีลาศ พืนฐาน 1 
ศิลปะพืนฐาน 5 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 5 
ภาษาองักฤษพนืฐาน 5  

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

 

ท33102 
ค33102 
ว33102 
ส33102 
พ33102 
พ33115 
ศ33102 
ง33102 
อ33102 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 6 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 6 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 6 
สังคมศึกษาฯพืนฐาน 6 
สุขและพลฯพืนฐาน6 
ลีลาศ พืนฐาน 2 
ศิลปะพืนฐาน 6 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 6 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 6 

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

 

รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 7.0(280) รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 7.0(280)  
 

ง30205 
ท33205 
ว30285 
ส33205 
ค33215 
ง30235 
ง30245 
อ33205 
อ33225 
จ33215 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 5 
ภาษาไทยเพิมเติม 5 
วทิยาศาสตร์กายภาพ 5 
สงัคมศึกษา 5 
คณิตศาสตร์เพิมเติม 15 
งานประดิษฐ ์
งานเกษตร 
ภาษาองักฤษเพิมเติม 5 
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 5 
ภาษาจีน 15 

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 

0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 

 
ง30206 
ท33206 
ว30286 
ส33206 
ค33216 
ง30236 
ง30246 
อ33206 
อ33226 
จ33216 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 6 
ภาษาไทยเพิมเติม 6 
วทิยาศาสตร์กายภาพ 6 
สงัคมศึกษา 6 
 คณิตศาสตร์เพิมเติม 16 
งานประดิษฐ ์
งานเกษตร 
ภาษาองักฤษเพิมเติม 6 
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 6 
ภาษาจีน 16 

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
 1(40) 

0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 

 

รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 8.5(340) รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 8.5(340)  
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์               10 
กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์10 
–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 

 
20 
20 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์               10 
กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์10 

–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 

 
20 
20 

กิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 
นบัจาํนวน
ชวัโมงแต่ 
ไม่นบั 

หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ  15.5 รวมหน่วยกติ  15.5  

รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 680 รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 680  
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551  ( ปี 2558 ) 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี6     ( แผน 3 )     โครงสร้าง 5   วทิย์ – พลศึกษา    ( 6/6 ) 

เทอม 1 เทอม 2  

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 

หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

รหัสวชิา กลุ่มสาระ 
หน่วยกติ 
(ชัวโมง) / 
ภาคเรียน 

หมายเหตุ 

 

ท33101 
ค33101 
ว33101 
ส33101 
พ33101 
พ33115 
ศ33101 
ง33101 
อ33101 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 5 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 5 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 5 
สังคมศึกษาฯพืนฐาน 5 
สุขและพลฯพืนฐาน5 
ลีลาศ พืนฐาน 1 
ศิลปะพืนฐาน 5 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 5 
ภาษาองักฤษพนืฐาน 5  

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

 

ท33102 
ค33102 
ว33102 
ส33102 
พ33102 
พ33115 
ศ33102 
ง33102 
อ33102 

สาระการเรียนรู้พนืฐาน 
ภาษาไทยพืนฐาน 6 
คณิตศาสตร์พืนฐาน 6 
วทิยาศาสตร์พืนฐาน 6 
สังคมศึกษาฯพืนฐาน 6 
สุขและพลฯพืนฐาน6 
ลีลาศ พืนฐาน 2 
ศิลปะพืนฐาน 6 
การงานอาชีพฯพืนฐาน 6 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 6 

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 
1(40) 

 

รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 7.0(280) รวมสาระการเรียนรู้พนืฐาน 7.0(280)  
 

ง30205 
ว30285 
พ33231 
พ33232 
พ33233 
พ33234 
อ33215 
อ33225 
จ33215 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 5 
วทิยาศาสตร์กายภาพ 5 
มวยไทย-สากลสมคัรเล่น5 
เปตอง 1 
กายวภิาคศาสตร์และสรีวทิยา 
ลีลาศ 1 
ภาษาองักฤษเพมิเติม 15 
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 5 
ภาษาจีน 15 

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
2(80) 

0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 

 
ง30206 
ว30286 
พ33235 
พ33236 
พ33237 
พ33238 
อ33216 
อ33226 
จ33216 

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 
คอมพิวเตอร์ 6 
วทิยาศาสตร์กายภาพ 6 
มวยไทย-สากลสมคัรเล่น 6 
เปตอง 2 
กลไกการควบคุมการเคลือนไหว 

ลีลาศ 2 
ภาษาองักฤษเพิมเติม 16 
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 6 
ภาษาจีน 16 

 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
1(40) 
2(80) 

0.5(20) 
0.5(20) 
0.5(20) 

 

รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 8.5(340) รวมสาระการเรียนรู้เพมิเติม 8.5(340)  
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์               10 
กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์10 
–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 

 
20 
20 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
–กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์               10 
กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์
10 
–กิจกรรมชุมนุม 
–แนะแนว/โฮมรูม 

 
20 

 
20 
20 

กิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 
นบัจาํนวน
ชวัโมงแต่ 
ไม่นบั 

หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ  15.5 รวมหน่วยกติ  15.5  

รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 680 รวมชัวโมงต่อภาคเรียน 680  
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โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี4 
 ท31101  ภาษาไทยพืนฐาน 1 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

ท31102  ภาษาไทยพืนฐาน 2 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 
 ท32101  ภาษาไทยพืนฐาน 3 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

ท32102  ภาษาไทยพืนฐาน 4 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6 
 ท33101  ภาษาไทยพืนฐาน 5 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

ท33102  ภาษาไทยพืนฐาน 6 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

 
 
 

วชิาเพมิเตมิ ม.ปลาย 
ท31201  ภาษาไทยเพิมเติม 1 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

 ท31202  ภาษาไทยเพิมเติม 2 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
   ท32203  ภาษาไทยเพิมเติม 3 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

ท32204  ภาษาไทยเพิมเติม 4 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ท33205  ภาษาไทยเพิมเติม 5 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ท33206  ภาษาไทยเพิมเติม 6 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
I30201  IS1 (การศึกษาคน้ควา้ฯ)  2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
I30202  IS2(การสือสารนาํเสนอ) 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
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คาํอธิบายรายวชิา 
ท31101   ภาษาไทยพนืฐาน 1     2  ชัวโมง/สัปดาห์ 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี4    นําหนัก   40  ชัวโมง/ภาคเรียน 
  

ศึกษาการอ่าน การฟัง การดู การพดู การเขียน การวิเคราะห์ และประเมินค่าวรรณคดีวรรณกรรม   โดยการศึกษา
เกียวกบัการอ่านออกเสียง  การรับสารและการส่งสารดว้ยการอ่าน ตีความ  วิเคราะห์วจิารณ์เรืองทีอ่านอยา่งมีเหตุผล  การ
ฝึกทกัษะการเขียนบนัทึกความรู้ เขียนเรียงความ ยอ่ความ จดหมาย เขียนอธิบาย อธิบายธรรมชาติและพลงัของภาษา และ
บอกลกัษณะของภาษาไทยไดอ้ยา่งมีหลกัการ วิเคราะห์ ประเมินค่า และขอ้คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรืองทีกาํหนด 
ท่องจาํบทอาขยานตามทีกาํหนด และบทร้อยกรองทีมีคุณค่าตามความสนใจ 
          โดยฝึกใชก้ระบวนการอ่าน กระบวนการฟัง การดู การพดู กระบวนการเขียนสือสาร สร้างสรรคค์วามรู้และความคิดเพือ
นาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิต เพือใหเ้ขา้ใจธรรมชาติของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา แสดงความคิดเห็นอยา่ง
สร้างสรรค ์วิเคราะห์ และประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง รักษา
ภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ และมีนิสยัรักการอ่านการเขียน  
มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การดู  
 เพอืใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการทางภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
อยา่งมีประสิทธิภาพ  อยา่งมีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์ มีนิสยัรักการอ่าน  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน  
การฟัง ดูและพดู  และเห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  ตลอดจนรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติั 
ของชาติ  เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสือสาร  ความสามารถในการแกปั้ญหา และความสามารถใน
การใชท้กัษะชีวิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลกูฝัง เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีคุณลกัษณะอันพึง
ประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช
ด้วยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ 
 
ตัวชีวดั 
 ท 1.1 ม.4-6/1   ม.4-6/5   ม.4-6/9 

ท 2.1 ม.4-6/1   ม.4-6/2   ม.4-6/3   ม.4-6/8 
ท 3.1 ม.4-6/1   ม.4-6/3   ม.4-6/4   ม.4-6/6 
ท 4.1 ม.4-6/1   ม.4-6/4      
ท 5.1 ม.4-6/1   ม.4-6/2   ม.4-6/3   ม.4-6/4   ม.4-6/5   ม.4-6/6 
 
รวม 19 ตัวชีวดั    
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  ภาษาไทยพนืฐาน1   รหัสวชิา  ท31101 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 4          เวลา  40  ชัวโมง/ภาคเรียน            จํานวน  1  หน่วยกติ 

ท ี ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชีวดั 

(A1) 

สาระสําคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 อ่านคดิพนิิจ
สาร 

ท 1.1/ 1,5,9 
 

 การอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรอง  
 การอ่านจบัใจความจากสือต่างๆ เช่น 

บทความ  นิทาน  เรืองสนั  นวนิยาย 

 มารยาทในการอ่าน 

8 20 

2 สร้างสรรค์ 
งานเขียน 

ท 2.1/1,2,3,8 
 

 การเขียนสือสารในรูปแบบต่างๆ เช่น 
อธิบาย  การกรอกแบบรายการต่างๆ  การเขียนจดหมาย 

 การเขียนเรียงความ 
 การเขียนยอ่ความจากสือต่างๆ   
 มารยาทในการเขียน 

8 20 

3 พากเพยีร
เจรจา 

ท 3.1/1,3,4,6 การพดูสรุปแนวคิด และการแสดงความคิดเห็น
จากเรืองทีฟังและดู 
 การประเมินเรืองทีฟังและดูเพือกาํหนด
แนวทางนาํไปประยกุตใ์ช ้
 การเลือกเรืองทีฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณ 
 มารยาทในการฟัง การดู และการพดู 

8 20 

4 หลกัภาษาน่ารู้ ท 4.1/1,4  ธรรมชาติของภาษา  พลงัของภาษา  ลกัษณะ
ของภาษา  เสียงในภาษา 

            ส่วนประกอบของภาษา 
 แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย ์

8 20 

5 เชิดชูวรรณคด ี
 

ท 5.1/ 
1,2,3,4,5,6 

 หลกัการวเิคราะห์และวจิารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมเบืองตน้ 
 การวิเคราะห์ลกัษณะเด่นของวรรณคดีและ
วรรณกรรมเกียวกบัเหตุการณ์ในอดีต 
 การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม 
 การสงัเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม 

วรรณกรรมพนืบา้นทีแสดงถึงภาษากบัวฒันธรรม  
ภาษาถิน 

 บทอาขยานและบทร้อยกรองทีมีคุณค่า 

8 20 

รวม 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
ท31102   ภาษาไทยพนืฐาน 2     2  ชัวโมง/สัปดาห์ 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี4       นําหนัก   40  ชัวโมง/ภาคเรียน 
 

ศึกษาการอ่าน การฟัง การดู การพดู การเขียน การวิเคราะห์ และประเมินค่าวรรณคดีวรรณกรรม   โดยการศึกษา
เกียวกบัการอ่านตีความ  แปลความ และขยายความเรืองทีอ่าน  ตอบคาํถามจากการอ่านประเภทต่างๆ เขียนยอ่ความจากสือที
มีรูปแบบและเนือหาทีหลากหลาย  บนัทึกการศึกษาคน้ควา้  พดูในโอกาสต่างๆ  พดูแสดงทรรศนะ  โตแ้ยง้ โนม้นา้วใจ และ
เสนอแนวคิดใหม่ดว้ยภาษาทีถูกตอ้ง  ใชภ้าษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมทงัคาํราชาศพัท ์  วิเคราะห์ 
ประเมินค่า และขอ้คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรืองทีกาํหนด ท่องจาํบทอาขยานตามทีกาํหนด และบทร้อยกรองทีมี
คุณค่าตามความสนใจ 
          โดยฝึกใชก้ระบวนการอ่าน กระบวนการฟัง การดู การพดู กระบวนการเขียนสือสาร สร้างสรรคค์วามรู้และความคิดเพือ
นาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิต เพือใหเ้ขา้ใจธรรมชาติของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา แสดงความคิดเห็นอยา่ง
สร้างสรรค ์วิเคราะห์ และประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง รักษา
ภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ และมีนิสยัรักการอ่านการเขียน  
มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การดู  
 เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการทางภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
อยา่งมีประสิทธิภาพ  อยา่งมีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์ มีนิสยัรักการอ่าน  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน  
การฟัง ดูและพดู  และเห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  ตลอดจนรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติั 
ของชาติ  เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสือสาร  ความสามารถในการแกปั้ญหา และความสามารถใน
การใชท้กัษะชีวิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลกูฝัง เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีคุณลกัษณะอันพึง
ประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช
ด้วยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ 
 
ตัวชีวดั 
 ท 1.1 ม.4-6/2   ม.4-6/6  ม.4-6/9 

ท 2.1 ม.4-6/3   ม.4-6/7   ม.4-6/8    
ท 3.1 ม.4-6/5   ม.4-6/6 
ท 4.1 ม.4-6/3   ม.4-6/4   ม.4-6/7      
ท 5.1 ม.4-6/1   ม.4-6/2   ม.4-6/3   ม.4-6/4   ม.4-6/5   ม.4-6/6 
 
รวม 17 ตัวชีวดั    
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  ภาษาไทยพนืฐาน2        รหัสวชิา  ท31102 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 4          เวลา  40  ชัวโมง/ภาคเรียน            จํานวน  1  หน่วยกติ 

ท ี ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชีวดั 

(A1) 

สาระสําคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 อ่านสร้างสุข ท 1.1/ 2,6,9 
 

 ตีความ แปลความ และขยายความเรืองทีอ่าน 
 ตอบคาํถามจากการอ่านประเภทต่างๆ  ภายใน
เวลาทีกาํหนด 

 มารยาทในการอ่าน 

8 20 

2 เขียน
สร้างสรรค์ 

ท 2.1/3,7,8 
 

 เขียนยอ่ความจากสือทีมีรูปแบบ  และเนือหา
หลากหลาย   
 บนัทึกการศึกษาคน้ควา้เพือนาํไปพฒันา
ตนเองอยา่งสมาํเสมอ  
 มารยาทในการเขียน 

8 20 

3 เจรจาพาท ี ท 3.1/5,6 พดูในโอกาสต่างๆ พดูแสดงทรรศนะ โตแ้ยง้  
โนม้นา้วใจ  และเสนอแนวคิดใหม่ดว้ยภาษา
ถูกตอ้งเหมาะสม 
 มารยาทในการฟัง การดู และการพดู 

8 20 

4 รู้ดีหลกัภาษา ท 4.1/3,4,7  ใชภ้าษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และ
บุคคล รวมทงัคาํราชาศพัทอ์ยา่งเหมาะสม 
 แต่งบทร้อยกรองประเภทโคลง 
 วิเคราะห์และประเมินการใชภ้าษาจากสือ
สิงพิมพแ์ละสืออิเลก็ทรอนิกส์ 

8 20 

5 นานา
วรรณกรรม 
 

ท 5.1/ 
1,2,3,4,5,6 

 หลกัการวเิคราะห์และวจิารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมเบืองตน้ 
 การวิเคราะห์ลกัษณะเด่นของวรรณคดีและ
วรรณกรรมเกียวกบัเหตุการณ์ในอดีต 
 การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม 
 การสงัเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม 

วรรณกรรมพนืบา้นทีแสดงถึงภาษากบัวฒันธรรม  
ภาษาถิน 

 บทอาขยานและบทร้อยกรองทีมีคุณค่า 

8 20 

รวม 40 100 
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รายวชิาพนืฐาน 
คาํอธิบายรายวชิา 

ท32101  ภาษาไทยพืนฐาน 3       2 ชวัโมง/สปัดาห์/ภาค 
ชนัมธัยมศึกษาปีที 5      1  หน่วยกิต       40  ชวัโมง/ภาค 

  
ศึกษาการอ่าน  การเขียน  การฟังและการดู  หลกัการใชภ้าษา วรรณคดีและวรรณกรรม  เกียวกบัอ่านออกเสียงร้อย

แกว้และร้อยกรอง การมีนิสยัรักการอ่าน  การมีมารยาทในการอ่าน  การใชว้ิจารณญาณในการฟังและดู  การเขียน
เรียงความ  ลกัษณะภาษา  การแต่งร่ายยาวและร่ายสุภาพ  การวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรม  
สงัเคราะห์ขอ้คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม  การท่องจาํและบอกคุณค่าบทร้อยกรอง     

โดยฝึกใชท้กัษะกระบวนการทางภาษา ไดแ้ก่ ทกัษะการอ่านออกเสียงร้อยแกว้และร้อยกรอง ทกัษะการมีมารยาท
ในการอ่าน  ทกัษะการใชว้ิจารณญาณในการฟังและดู  ทกัษะการเขียนเรียงความ  ทกัษะการแต่งร่ายยาวและร่ายสุภาพ  
ทกัษะการวิเคราะห์ วจิารณ์ ประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรม  สงัเคราะห์ขอ้คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม  ทกัษะ
การท่องจาํและบอกคุณค่าบทร้อยกรอง  

เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ  ทกัษะกระบวนการทางภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมอยา่งมีประสิทธิภาพ  อยา่งมี
วิจารณญาณและสร้างสรรค ์ มีนิสยัรักการอ่าน  มีมารยาทในการใชภ้าษา  เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  
ตลอดจนรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ  เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสือสาร  ความสามารถใน
การแกปั้ญหา และความสามารถในการใชท้กัษะชีวิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลกูฝัง เสริมสร้าง
ให้ผู้ เรียนมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกใน
การอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชด้วยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ 
 
 
มาตรฐาน / ตัวชีวดั 
ท 1.1   ม.4-6/1,9 
ท 2.1   ม.4-6/1,8 
ท 3.1   ม.4-6/4,6 
ท 4.1   ม.4-6/1,4 
ท 5.1   ม.4-6/1,2,3,4,6 
 
รวม  13  ตวัชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  ภาษาไทยพนืฐาน3        รหัสวชิา  ท32101 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 5          เวลา  40  ชัวโมง/ภาคเรียน            จํานวน  1  หน่วยกติ 

ท ี ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชีวดั (A1) 

สาระสําคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 มหาเวสสนัดร
ชาดก  
กณัฑม์ทัรี 

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

1. การอ่านออกเสียง 
บทอาขยานในเรือง     มหาเวสสนัดรชาดก 
2. มารยาทในการอ่าน 
3. การเขียนเรียงความ 
บรรยายบรรยายคุณและสุนทรียภาพพรรณไม้ 
4. มารยาทในการเขียน 
5. ลกัษณะของภาษาและภาษาไทย 
6. แต่งร่ายยาวบรรยายคุณและสุนทรียภาพพรรณไม้ 
7. การวิเคราะห์และวิจารณ์มหาเวสสนัดรชาดก  
กณัฑม์ทัรีตามหลกัการวจิารณ์เบืองตน้ 
8. การวิเคราะห์ลกัษณะเด่นของมหาเวสสนัดรชาดก  
กณัฑม์ทัรีเกียวกบัเหตุการณ์ประวติัศาสตร์และวิถี
ชีวิตของสงัคมในอดีต 
9. การวิเคราะห์และประเมินคุณค่ามหาเวสสนัดร
ชาดก  กณัฑม์ทัรี  
10. การสงัเคราะห์ขอ้คิดจากมหาเวสสนัดรชาดก  
กณัฑม์ทัรี 
11. บทอาขยานและ    บทร้อยกรองทีมีคุณค่า 

 

12 10 
 

2 บทละครพดู
คาํฉนัท ์ เรือง 
มทันะพาธา 

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

1. การอ่านออกเสียง    ร้อยกรองจากบทละครพดูคาํ
ฉนัท ์ เรือง มทันะพาธา 
2. มารยาทในการอ่าน 
3. วิจารณญาณในการฟังและการดู 
4. มารยาทในการฟังและการดู 
5. การแต่งฉนัท ์
6. การวิเคราะห์และวิจารณ์บทละครพดูคาํฉนัท ์ เรือง 
มทันะพาธาตามหลกัการวจิารณ์เบืองตน้ 
7. การวิเคราะห์ลกัษณะเด่นของบทละครพดูคาํฉนัท ์ 

12 10 
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ท ี ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชีวดั (A1) 

สาระสําคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

เรือง มทันะพาธา 
ทีเกียวกบัเหตุการณ์ประวติัศาสตร์และวิถีชีวิตของ
สงัคมในอดีต 
8. การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าบทละครพดูคาํ
ฉนัท ์ เรือง มทันะพาธา 
9. การสงัเคราะห์ขอ้คิดจากบทละครพดูคาํฉนัท ์ เรือง 
มทันะพาธา 
10. บทอาขยานและ   บทร้อยกรองทีมีคุณค่า 

3 ลิลิตตะเลง
พา่ย 

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

1. การอ่านออกเสียง 
ลิลิตตะเลงพา่ย 
2. มารยาทในการอ่าน 
3. วิจารณญาณในการฟังและการดู 
4. มารยาทในการฟังและการดู 
5. การแต่งร่ายสุภาพ 
6. การวิเคราะห์และวิจารณ์ลิลิตตะเลงพา่ย 
ตามหลกัการวจิารณ์เบืองตน้ 
7. การวิเคราะห์ 
ลกัษณะเด่นของ 
ลิลิตตะเลงพา่ยทีเกียวกบัเหตุการณ์ประวติัศาสตร์
และวิถีชีวิตของสงัคมในอดีต 
8. การวิเคราะห์และประเมินคุณค่า 
ลิลิตตะเลงพา่ย 
9. การสงัเคราะห์ขอ้คิดจากลิลิตตะเลงพา่ย 
10. บทอาขยานและ 
บทร้อยกรองทีมีคุณค่า 

12 10 
 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ - 20 
ทดสอบกลางภาค 2 20 
ทดสอบปลายภาค 2 30 

รวม 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
ท32102  ภาษาไทยพืนฐาน 4      2 ชวัโมง/สปัดาห์/ภาค 
ชนัมธัยมศึกษาปีที 5      1  หน่วยกิต       40  ชวัโมง/ภาค 

 

ศึกษาการอ่าน  การเขียน  การฟังและการดู  หลกัการใชภ้าษา วรรณคดีและวรรณกรรม  เกียวกบั 
การวิเคราะห์และวิจารณ์เรืองทีอ่านในทุกๆ ดา้น  แสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้กบัเรืองทีอ่านและเสนอความคิดใหม่อยา่งมี
เหตุผล การผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่างๆ  การประเมินงานเขียนผูอื้น แลว้นาํมาพฒันางานเขียนของตนเอง การ
เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้เรืองทีสนใจตามหลกัการเขียนเชิงวิชาการ  และใช ้ขอ้มูลสารสนเทศอา้งอิงอยา่งถูกตอ้ง  
การพดูในโอกาสต่างๆ พดูแสดงทรรศนะ  โตแ้ยง้  โนม้นา้วใจ  เสนอแนวคิดใหม่ดว้ยภาษาถูกตอ้งเหมาะสม  อธิบาย
ธรรมชาติของภาษา  พลงัของภาษา  และลกัษณะของภาษา  การใชค้าํและกลุ่มคาํสร้างประโยคตรงตามวตัถุประสงค ์ การ
วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถินอธิบายและวิเคราะห์หลกัการสร้างคาํในภาษาไทย  การวิเคราะห์ 
วิจารณ์ ประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรม  สงัเคราะห์ขอ้คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม  การรวบรวมวรรณกรรม
พืนบา้นและอธิบาย 
ภูมิปัญญาทางภาษา 

โดยฝึกใชท้กัษะกระบวนการทางภาษา ไดแ้ก่ ทกัษะการวิเคราะห์วิจารณ์  การประเมินคุณค่า   
การสือสาร  การสงัเคราะห์   การมีมารยาทในการอ่าน  ทกัษะการใชว้ิจารณญาณในการพดู  ทกัษะการเขียนรายงานเชิง
วิชาการ  การเขียนสารคดี  การเขียนบนัเทิงคดี  ทกัษะการโตแ้ยง้  เสนอแนวคิดใหม่  ทกัษะการวิเคราะห์ วจิารณ์ วรรณคดี
และวรรณกรรม  สงัเคราะห์ขอ้คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม  ทกัษะการรวบรวมวรรณกรรมพนืบา้น  

เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ  ทกัษะกระบวนการทางภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมอยา่งมีประสิทธิภาพ  อยา่งมี
วิจารณญาณและสร้างสรรค ์ มีนิสยัรักการอ่าน  มีมารยาทในการใชภ้าษา  เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  
ตลอดจนรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ  เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสือสาร  ความสามารถใน
การแกปั้ญหา และความสามารถในการใชท้กัษะชีวิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลกูฝัง เสริมสร้าง
ให้ผู้ เรียนมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกใน
การอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชด้วยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐาน / ตัวชีวดั 
ท 1.1   ม.4-6/3,5 
ท 2.1   ม.4-6/4,5,6,8 
ท 3.1   ม.4-6/5,6 
ท 4.1   ม.4-6/1,2,4,5 
ท 5.1   ม.4-6/1,2,3,4,5 
รวม  17 ตวัชีวดั 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  ภาษาไทยพนืฐาน4   รหัสวชิา  ท32102 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 5          เวลา  40  ชัวโมง/ภาคเรียน            จํานวน  1  หน่วยกติ 

ท ี ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชีวดั 

(A1) 

สาระสําคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 คมัภีร์
ฉนัทศาสตร์ 
แพทยศ์าสตร์
สงเคราะห์ 

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

1. การอ่านและวิเคราะห์วิจารณ์ 
2. การอ่านและแสดงความคิดเห็น 
3.ผลิตงานสารคดีและบนัเทิงคดีบรรยายคุณและ
สุนทรียภาพพรรณไม้ 
4. ประเมินงานเขียนและพฒันางานเขียน 
5. มารยาทในการเขียน 
6. ลกัษณะของภาษาและภาษาไทย 
จากมหาเวสสนัดรชาดก  กณัฑม์ทัรี 

7. บทอาขยานและ    บทร้อยกรองทีมีคุณคา่ 

12 10 
 

2 โคลนติดลอ้ 
ตอน  
ความนิยม
เป็นเสมียน 

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

1. การอ่านและวิเคราะห์วิจารณ์ 
2. การอ่านและแสดงความคิดเห็น 
3. พดูในโอกาสต่างๆ 
4. มารยาทในการฟังและการดู 
5. คาํและกลุ่มคาํ 
6. อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิน     
7. การวิเคราะห์และวิจารณ์โคลนติดลอ้ ตอน 
ความนิยมเป็นเสมียนตามหลกัการวจิารณ์เบืองตน้ 
8. การวิเคราะห์ลกัษณะเด่นของโคลนติดลอ้ ตอน 
ความนิยมเป็นเสมียน 
ทีเกียวกบัเหตุการณ์ประวติัศาสตร์และวิถีชีวิต
ของสงัคมในอดีต 
9. การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าโคลนติดลอ้ 
ตอน ความนิยมเป็นเสมียน 
10. การสงัเคราะห์ขอ้คิดจากโคลนติดลอ้ ตอน 
ความนิยมเป็นเสมียน 

12 10 
 

3 วรรณคดี
อีสาน 

ท 1.1   ม.4-6/3,5 
ท 2.1  ม.4-6/6,8 

1. การอ่านและวิเคราะห์วิจารณ์เกียวกบัวรรณคดี
อีสานได ้

12 10 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 

ท ี ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชีวดั 

(A1) 

สาระสําคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

ท 5.1  ม.4-6/5 
 

2. การอ่านและแสดงความคิดเห็นเกียวกบั
วรรณคดีอีสานได ้
3. เขียนรายงานเชิงวิชาการเกียวกบัวรรณคดี
อีสานได ้
4. มารยาทในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
5. การรวบรวมวรรณกรรมพืนบา้น 
และการอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา 
ลิลิตตะเลงพา่ยทีเกียวกบัเหตุการณ์ประวติัศาสตร์
และวิถีชีวิตของสงัคมในอดีต 
6. การวิเคราะห์และประเมินคุณค่า 
ลิลิตตะเลงพา่ย 
7. การสงัเคราะห์ขอ้คิดจากลิลิตตะเลงพา่ย 
8. บทอาขยานและ 
บทร้อยกรองทีมีคุณค่า 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ - 20 
ทดสอบกลางภาค 2 20 
ทดสอบปลายภาค 2 30 

รวม 40 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 

คาํอธิบายรายวชิา 
ท33101   ภาษาไทยพนืฐาน5      2  ชัวโมง/สัปดาห์ 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6      นําหนัก   40  ชัวโมง/ภาคเรียน 
 ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองไดอ้ยา่งถูกตอ้งไพเราะ และเหมาะสมกบัเรืองทีอ่าน  ตีความ
แปลความ และขยายความเรืองทีอ่าน  การวิเคราะห์และวิจารณ์เรืองทีอ่านในทุกๆ ดา้นอยา่งมีเหตุผล 
การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรืองทีอ่าน และการประเมินค่าเพือนาํความรู้ ความคิดไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิต 
การวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้กบัเรืองทีอ่าน และเสนอความคิดใหม่อยา่งมีเหตุผล  มีมารยาทในการอ่าน  
การเขียนสือสารในรูปแบบต่างๆ ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์โดยใชภ้าษาเรียบเรียงถูกตอ้ง มีขอ้มูล และสาระสาํคญัชดัเจน    
ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่างๆ  มีมารยาทในการเขียน  การพดูในโอกาสต่างๆ พดูแสดงทรรศนะ โตแ้ยง้  โนม้นา้ว
ใจ  และเสนอแนวคิดใหม่ดว้ยภาษาถูกตอ้งเหมาะสม  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพดู  อธิบายธรรมชาติของภาษา  พลงั
ของภาษา และลกัษณะของภาษา  การใชค้าํและกลุ่มคาํสร้างประโยคตรงตามวตัถุประสงค ์ อธิบายและวิเคราะห์หลกัการ
สร้างคาํในภาษาไทย  การวิเคราะห์ ประเมินค่า และขอ้คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรืองทีกาํหนด ท่องจาํบทอาขยาน
ตามทีกาํหนด และบทร้อยกรองทีมีคุณค่าตามความสนใจ 
          โดยฝึกใชก้ระบวนการอ่าน กระบวนการฟัง การดู การพดู กระบวนการเขียนสือสาร สร้างสรรคค์วามรู้และความคิดเพือ
นาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิต เพือใหเ้ขา้ใจธรรมชาติของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา แสดงความคิดเห็นอยา่ง
สร้างสรรค ์วิเคราะห์ และประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง รักษา
ภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ และมีนิสยัรักการอ่านการเขียน  
มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การดู  
 เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการทางภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
อยา่งมีประสิทธิภาพ  อยา่งมีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์ มีนิสยัรักการอ่าน  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน  
การฟัง ดูและพดู  และเห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  ตลอดจนรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติั 
ของชาติ  เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสือสาร  ความสามารถในการแกปั้ญหา และความสามารถใน
การใชท้กัษะชีวิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลกูฝัง เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีคุณลกัษณะอันพึง
ประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช
ด้วยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ 
ตัวชีวดั 
 ท 1.1 ม.4-6/1,2,3,4,5,9 

ท 2.1 ม.4-6/1,4,8 
ท 3.1 ม.4-6/5,6 
ท 4.1 ม.4-6/1,2,6      
ท 5.1 ม.4-6/1,2,3,4,5,6 
 
รวม  20 ตัวชีวดั    
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 

โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  ภาษาไทยพนืฐาน5        รหัสวชิา  ท33101 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 6          เวลา  40  ชัวโมง/ภาคเรียน            จํานวน  1  หน่วยกติ 

ท ี ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชีวดั 

(A1) 

สาระสําคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 การอ่าน ท 1.1  
ม.4-
6/1,2,3,4,5,9 

การอ่านออกเสียง ประกอบดว้ย 
บทร้อยแกว้ประเภทต่างๆ เช่น บทความ  นวนิยาย 
และความเรียง  การอ่านจบัใจความจากสือต่างๆ 
เช่น  ข่าวสารจากสือสิงพิมพ ์สืออิเลก็ทรอนิกส์
และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน 
บทความ   นิทาน  เรืองสนั  นวนิยาย  วรรณกรรม
พืนบา้น  และมารยาทในการอ่าน 

8 20 

2 การเขียน ท 2.1  
ม.4-6/1,4,8 
 

การเขียนสือสารในรูปแบบต่างๆ เช่น 
อธิบาย  บรรยาย  พรรณนา แสดงทรรศนะ  โตแ้ยง้   
โนม้นา้ว  การเขียนในรูปแบบต่างๆ เช่น สารคดี   
บนัเทิงคดี  มีนิสยัรักการเขียน 

8 20 

3 การฟัง การดู
และการพูด 

ท 3.1  
ม.4-6/5,6 
 

การพดูในโอกาสต่างๆ เช่น การพดูต่อทีประชุมชน  
การพดูอภิปราย  การพดูแสดงทรรศนะ 
การพดูโนม้นา้วใจ   มารยาทในการฟัง การดู และ
การพดู 

8 20 

4 หลกัการใช้
ภาษาไทย 

ท 4.1  
ม.4-6/1,2,6      
 

ธรรมชาติของภาษา  พลงัของภาษา  ลกัษณะของ
ภาษา  การใชค้าํและกลุ่มคาํสร้างประโยค  
หลกัการสร้างคาํในภาษาไทย   

8 20 

5 วรรณคดีและ
วรรณกรรม 
 

ท 5.1  
ม.4-
6/1,2,3,4,5,6 
 

หลกัการวเิคราะห์และวจิารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมเบืองตน้  การวิเคราะห์ลกัษณะเด่นของ
วรรณคดีและวรรณกรรมเกียวกบัเหตุการณ์ในอดีต 
การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม  การสงัเคราะห์วรรณคดีและ
วรรณกรรม 
วรรณกรรมพนืบา้นทีแสดงถึงภาษากบัวฒันธรรม  
ภาษาถิน  บทอาขยานและบทร้อยกรองทีมีคุณค่า 

8 20 

รวม 40 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 

คาํอธิบายรายวชิา 
ท33102   ภาษาไทยพนืฐาน6      2  ชัวโมง/สัปดาห์ 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6     นําหนัก   40  ชัวโมง/ภาคเรียน 
  

ศึกษาการอ่านจบัใจความจากสือต่างๆ เช่น  ข่าวสารจากสือสิงพิมพ ์ สืออิเลก็ทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ใน
ชุมชน  บทความ   นิทาน  เรืองสนั  นวนิยาย  วรรณกรรมพืนบา้น  และมารยาทในการอ่าน  การประเมินงานเขียนของ
ผูอื้น  แลว้นาํมาพฒันางานเขียนของตนเอง  การเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้  เรืองทีสนใจตามหลกัการเขียนเชิงวิชาการ   
และการใชข้อ้มูลสารสนเทศอา้งอิงอยา่งถูกตอ้ง  การบนัทึกการศึกษาคน้ควา้เพือนาํไปพฒันาตนเองอยา่งสมาํเสมอ  มี
มารยาทในการเขียน  การวิเคราะห์ แนวคิด การใชภ้าษา และความน่าเชือถือจากเรืองทีฟังและดู  อยา่งมีเหตุผล  การพดูใน
โอกาสต่างๆ พดูแสดงทรรศนะ โตแ้ยง้  โนม้นา้วใจ  และเสนอแนวคิดใหม่ดว้ยภาษาถูกตอ้งเหมาะสม  การมีมารยาทในการฟัง 
การดู และการพดู 
การแต่งบทร้อยกรอง    วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถินอิทธิพลของ  การวิเคราะห์ ประเมินคา่ และ
ขอ้คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรืองทีกาํหนด ท่องจาํบทอาขยานตามทีกาํหนด และบทร้อยกรองทีมีคุณค่าตามความ
สนใจโดยฝึกใชก้ระบวนการอ่าน กระบวนการฟัง การดู การพดู กระบวนการเขียนสือสาร สร้างสรรคค์วามรู้และความคิดเพือ
นาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิต เพือใหเ้ขา้ใจธรรมชาติของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา แสดงความคิดเห็นอยา่ง
สร้างสรรค ์วิเคราะห์ และประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง รักษา
ภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ และมีนิสยัรักการอ่านการเขียน มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การดู เพือใหเ้กิดความรู้ความ
เขา้ใจ ทกัษะกระบวนการทางภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมอยา่งมีประสิทธิภาพ  อยา่งมีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์ มี
นิสยัรักการอ่าน  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง ดูและพดู  และเห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  
ตลอดจนรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ  เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสือสาร  ความสามารถใน
การแกปั้ญหา และความสามารถในการใชท้กัษะชีวิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลกูฝัง เสริมสร้าง
ให้ผู้ เรียนมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกใน
การอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชด้วยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ 
 
ตัวชีวดั 
 ท 1.1 ม.4-6/6,7,8,9 

ท 2.1 ม.4-6/5,6,7,8 
ท 3.1 ม.4-6/2,5,6 
ท 4.1 ม.4-6/4,5      
ท 5.1 ม.4-6/1,2,3,4,5,6 
 
รวม  19 ตัวชีวดั    
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  ภาษาไทยพนืฐาน6        รหัสวชิา  ท33102 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 6          เวลา  40  ชัวโมง/ภาคเรียน            จํานวน  1  หน่วยกติ 

ท ี ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชีวดั 

(A1) 

สาระสําคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 การอ่าน ท 1.1  
ม.4-6/6,7,8,9 

การอ่านจบัใจความจากสือต่างๆ เช่น  ข่าวสารจาก
สือสิงพิมพ ์สืออิเลก็ทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ในชุมชนบทความ   นิทาน  เรืองสนั  นวนิยาย  
วรรณกรรมพนืบา้น  และมารยาทในการอ่าน 

8 20 

2 การเขียน ท 2.1  
ม.4-6/5,6,7,8 
 

การประเมินคุณค่างานเขียนในดา้นต่างๆ เช่น  
แนวคิดของผูเ้ขียน การใชถ้อ้ยคาํ  การเรียบเรียง  
สาํนวนโวหาร     กลวิธีในการเขียน                              
การเขียนรายงานเชิงวิชาการ  การเขียนอา้งอิงขอ้มูล
สารสนเทศ    การเขียนบนัทึกความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ทีหลากหลาย  มารยาทในการเขียน   

8 20 

3 การฟัง การดู
และการพูด 

ท 3.1  
ม.4-6//2,5,6 
 

การวิเคราะห์แนวคิด การใชภ้าษา และความ
น่าเชือถือจากเรืองทีฟังและดู   การพดูในโอกาส
ต่างๆ  มารยาทในการฟัง การดู และการพดู   

8 20 

4 หลกัการใช้
ภาษาไทย 

ท 4.1  
ม.4-6/4,5    
 

การแต่งบทร้อยกรอง    อิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาถิน     

8 20 

5 วรรณคดีและ
วรรณกรรม 
 

ท 5.1  
ม.4-
6/1,2,3,4,5,6 
 

หลกัการวเิคราะห์และวจิารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมเบืองตน้  การวิเคราะห์ลกัษณะเด่นของ
วรรณคดีและวรรณกรรมเกียวกบัเหตุการณ์ในอดีต 
การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม  การสงัเคราะห์วรรณคดีและ
วรรณกรรม 
วรรณกรรมพนืบา้นทีแสดงถึงภาษากบัวฒันธรรม  
ภาษาถิน  บทอาขยานและบทร้อยกรองทีมีคุณค่า 

8 20 

รวม 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
ท31201  การใช้แหล่งเรียนรู้     2 ชัวโมง/สัปดาห์ 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี4      1  หน่วยกติ       40  ชัวโมง/ภาค 
  

ศึกษาหลกัการใชแ้หล่งเรียนรู้   ศึกษาทกัษะการใชห้อ้งสมุด  ศึกษาการใชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ต  บุคคลและ
สถานทีในชุมชน   เพือการศึกษาคน้ควา้  สาระบนัเทิง  และเรียนรู้ชุมชนของตนเองอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม  มี
ประสิทธิภาพ  และภาคภูมิใจ   
 โดยฝึกใชก้ระบวนการอ่าน  การฟัง  การดูและการพดู    กระบวนการเขียนสือสร้างสรรคค์วามรู้ และมีนิสยัรักการ
อ่านการเขียน  
 เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการทางภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
อยา่งมีประสิทธิภาพ  อยา่งมีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์ มีนิสยัรักการอ่าน  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน ตลอดจน
รักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ  เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสือสาร  ความสามารถในการ
แกปั้ญหา และความสามารถในการใชท้กัษะชีวิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

 
 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
1.  อธิบายความหมายและจาํแนกประเภทของแหล่งเรียนรู้ไดถู้กตอ้ง  
2. กาํหนดจุดมุ่งหมายของการใชแ้หล่งเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. ใชห้อ้งสมุดเพือศึกษาคน้ควา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.  ใชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพือสาระบนัเทิงไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5.  ใชบุ้คคลและสถานทีเพือเรียนรู้ชุมชนของตนเองไดอ้ยา่งภาคภูมิใจ 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา     การใช้แหล่งเรียนรู้     รหัสวชิา  ท31201    

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 4   เวลา  2   ชัวโมง/ภาคเรียน     จํานวน   1  หน่วยกติ       เวลา   2  ชัวโมง 

 
 
* ตวัเลขนาํหนกัคะแนนใน ( )  หนา้เครืองหมาย / คือคะแนนสาระการเรียนรู้  หลงัเครืองหมาย / คือคะแนนคุณลกัษณะฯ 
 
 
 
 
 
 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 แหล่งเรียนรู้ร่วมสมยั 1.  อธิบายความหมายและ
จาํแนกประเภทของแหล่ง
เรียนรู้ไดถู้กตอ้ง 
2. กาํหนดจุดมุ่งหมายของการ
ใชแ้หล่งเรียนรู้ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
 

1.ความหมายของ
แหล่งเรียนรู้   
2.ประเภทของแหล่ง
เรียนรู้ 
3.จุดมุ่งหมายการใช้
แหล่งเรียนรู้ 

10 25 
(20/5)* 

2 หอ้งสมุด 3.ใชห้อ้งสมุดเพือศึกษาคน้ควา้
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.การใชห้อ้งสมุด 
 

10 25 
(20/5)* 

3 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4. ใชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เพือสาระบนัเทิงไดอ้ยา่ง 
เหมาะสม 

1.การใชอิ้นเทอร์เน็ต   10 25 
(20/5)* 

4 บุคคลและสถานที 5. ใชบุ้คคลและสถานทีเพือ
เรียนรู้ชุมชนของตนเองได้
อยา่งภาคภูมิใจ 
 

1.การใชบุ้คคลและ
สถานทีในฐานะแหล่ง
เรียนรู้ 

10 25 
(20/5)* 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
ท31202  การอ่านสร้างสรรค์    2 ชัวโมง/สัปดาห์/ภาค 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี4    1  หน่วยกติ    40  ชัวโมง/ภาค 

  
ศึกษาหลกัการอ่านสร้างสรรค ์  ศึกษาทกัษะการอ่านสร้างสรรคว์รรณกรรมเยาวชน กวีนิพนธ์  และเรืองสนั เพือ

สามารถอธิบายความหมายของการอ่านสร้างสรรคไ์ดถู้กตอ้ง  และเสนอความคิดต่อเนืองจากเรืองทีอ่านไดอ้ยา่งมี
จินตนาการสร้างสรรค ์
 โดยฝึกใชก้ระบวนการอ่าน  การฟัง  การดูและการพดู    กระบวนการเขียนสือสร้างสรรคค์วามรู้ และมีนิสยัรักการ
อ่านการเขียน  
 เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการทางภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
อยา่งมีประสิทธิภาพ  อยา่งมีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์ มีนิสยัรักการอ่าน  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน ตลอดจน
รักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ  เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสือสาร  ความสามารถในการ
แกปั้ญหา และความสามารถในการใชท้กัษะชีวิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

 
 
 

 
ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 

 
1.  อธิบายความหมายของการอ่านสร้างสรรคไ์ดถู้กตอ้ง 
2.  เสนอความคิดต่อเนืองจากเรืองทีอ่านไดอ้ยา่งมีจินตนาการสร้างสรรค ์
3.  อ่านวรรณกรรมเยาวชนไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 
4.  อ่านกวนิีพนธ์ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
5.  อ่านเรืองสนัไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา     การอ่านสร้างสรรค์    รหัสวชิา  ท31202    

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 4   เวลา  2   ชัวโมง/ภาคเรียน     จํานวน   1  หน่วยกติ       เวลา   2  ชัวโมง 

 
 

* ตวัเลขนาํหนกัคะแนนใน ( )  หนา้เครืองหมาย / คือคะแนนสาระการเรียนรู้  หลงัเครืองหมาย / คือคะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 การอ่านสร้างสรรค ์ 1.  อธิบายความหมายของการ
อ่านสร้างสรรคไ์ดถู้กตอ้ง 
2.  เสนอความคิดต่อเนืองจาก
เรืองทีอ่านไดอ้ยา่งมี
จินตนาการสร้างสรรค ์
 

1.ความหมายของการ
อ่านสร้างสรรค ์  
2.ความคิดต่อเนืองจาก
เรืองทีอ่าน 

10 25 
(20/5)* 

2 วรรณกรรมเยาวชน 3.  อ่านวรรณกรรมเยาวชนได้
อยา่งสร้างสรรค ์ 
 

1.วรรณกรรมเยาวชน 
 

10 25 
(20/5)* 

3 กวีนิพนธ ์ 4.  อ่านกวนิีพนธ์ไดอ้ยา่ง
สร้างสรรค ์
 

1.กวีนิพนธ์   10 25 
(20/5)* 

4 เรืองสนั 5.  อ่านเรืองสนัไดอ้ยา่ง
สร้างสรรค ์

1.เรืองสนั 10 25 
(20/5)* 

รวม 40 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
ท32203   บทกวร่ีวมสมัย    2 ชัวโมง/สัปดาห์/ภาค 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี5     1 หน่วยกติ    40  ชัวโมง/ภาค 
 
  ศึกษาความหมาย และโครงสร้างของบทกวีร่วมสมยั  การจาํแนกประเภทของบทกวอียา่งมีเหตุผล  การวิเคราะห์ 
วิจารณ์บทกวร้ีอยกรองและบทกวร้ีอยแกว้  และการแต่งบทกวีตามความสนใจ  เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจบทกวีร่วม
สมยัอยา่งลึกซึง   
 โดยฝึกใชก้ระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียนสือสร้างสรรคค์วามรู้ และมีนิสยัรักการอ่านการเขียน  
 เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการทางภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
อยา่งมีประสิทธิภาพ  อยา่งมีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์ มีนิสยัรักการอ่าน  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน ตลอดจน
รักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ  เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสือสาร  ความสามารถในการ
แกปั้ญหา และความสามารถในการใชท้กัษะชีวิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
  
 

ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
 

1. อธิบายความหมายและโครงสร้างของบทกวีร่วมสมยัไดถู้กตอ้ง 
2. จาํแนกประเภทของบทกวร่ีวมสมยัอยา่งมีเหตุผลได ้
3. วิเคราะห์ วจิารณ์บทกวีร้อยกรองได ้ 
4. วิเคราะห์ วจิารณ์บทกวีร้อยแกว้ได ้ 
5. แต่งบทกวีตามความสนใจได ้   
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา     บทกวร่ีวมสมัย    รหัสวชิา  ท32203    

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 5   เวลา  2   ชัวโมง/ภาคเรียน     จํานวน    1   หน่วยกติ       เวลา   2  ชัวโมง 

 
 
* ตวัเลขนาํหนกัคะแนนใน ( )  หนา้เครืองหมาย / คือคะแนนสาระการเรียนรู้  หลงัเครืองหมาย / คือคะแนนคุณลกัษณะฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 บทกวีร่วมสมยั 1. อธิบายความหมายและ
โครงสร้างของบทกวีร่วมสมยั
ไดถู้กตอ้ง 
2. จาํแนกประเภทของบทกวี
ร่วมสมยัอยา่งมีเหตุผลได ้
 

1.ความหมายและ
โครงสร้างของ 
บทกวีร่วมสมยั 
2.ประเภทของ 
บทกวีร่วมสมยั     

10 25 
(20/5)* 

2 บทกวีร้อยกรอง 3. วิเคราะห์ วจิารณ์บทกว ี
ร้อยกรองได ้ 
 

1.บทกวีร้อยกรอง 
 

10 25 
(20/5)* 

3 บทกวีร้อยแกว้ 4. วิเคราะห์ วจิารณ์บทกว ี
ร้อยแกว้ได ้ 

1.บทกวีร้อยแกว้ 10 25 
(20/5)* 

4 บทกวีทีฉนัแต่ง 5. แต่งบทกวีตามความสนใจ
ได ้

1.การแต่งบทกว ี 10 25 
(20/5)* 

รวม 40 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
ท32204  วรรณกรรมเยาวชน    2 ชัวโมง/สัปดาห์/ภาค 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี5    1  หน่วยกติ    40  ชัวโมง/ภาค 

 
 ศึกษาความหมาย และโครงสร้างของวรรณกรรมเยาวชน  ฝึกจาํแนกประเภทวรรณกรรมเยาวชน  อ่านวรรณกรรม
เยาวชนทีเนน้สารประโยชนแ์ละทีเนน้จินตนาการสร้างสรรค ์ แต่งวรรณกรรมเยาวชนตามความสนใจ  เพือใหเ้กิดความรู้
ความเขา้ใจวรรณกรรมเยาวชนอยา่งลึกซึง   
 โดยฝึกใชก้ระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียนสือสร้างสรรคค์วามรู้ และมีนิสยัรักการอ่านการเขียน  
 เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการทางภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
อยา่งมีประสิทธิภาพ  อยา่งมีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์ มีนิสยัรักการอ่าน  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน ตลอดจน
รักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ  เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสือสาร  ความสามารถในการ
แกปั้ญหา และความสามารถในการใชท้กัษะชีวิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
  
 

ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
 

1. อธิบายความหมายและโครงสร้างวรรณกรรมเยาวชนไดถู้กตอ้ง 
2. จาํแนกประเภทวรรณกรรมเยาวชนไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
3. วิเคราะห์ วจิารณ์วรรณกรรมเยาวชนทีเนน้สาระประโยชน์ได ้ 
4. วิเคราะห์ วจิารณ์วรรณกรรมเยาวชนทีเนน้จินตนาการสร้างสรรคไ์ด ้ 
5. แต่งวรรณกรรมเยาวชนตามความสนใจได ้  
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  วรรณกรรมเยาวชน   รหัสวชิา  ท32204    

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 5   เวลา  2   ชัวโมง/ภาคเรียน     จํานวน    1   หน่วยกติ       เวลา   2  ชัวโมง 

 
 
* ตวัเลขนาํหนกัคะแนนใน ( )  หนา้เครืองหมาย / คือคะแนนสาระการเรียนรู้  หลงัเครืองหมาย / คือคะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 วรรณกรรมเยาวชน 1. อธิบายความหมายและ
โครงสร้างวรรณกรรมเยาวชน
ไดถู้กตอ้ง 
2. จาํแนกประเภทวรรณกรรม
เยาวชนไดอ้ยา่งมีเหตุผล 

1.ความหมายและ
โครงสร้างของ
วรรณกรรมเยาวชน 
2.ประเภทของ 
วรรณกรรมเยาวชน 

10 25 
(20/5)* 

2 สาระประโยชน์แห่ง
วรรณกรรมเยาวชน 

3. วิเคราะห์ วจิารณ์
วรรณกรรมเยาวชนทีเนน้
สาระประโยชน์ได ้ 

1.วรรณกรรมเยาวชนที 
เนน้สาระประโยชน ์
 

10 25 
(20/5)* 

3 จินตนาการ
สร้างสรรคแ์ห่ง
วรรณกรรมเยาวชน 
 

4. วิเคราะห์ วจิารณ์
วรรณกรรมเยาวชนทีเนน้
จินตนาการสร้างสรรคไ์ด ้
 

1.วรรณกรรมเยาวชนที
เนน้จินตนาการ
สร้างสรรค ์

10 25 
(20/5)* 

4 วรรณกรรมเยาวชน 
ทีฉนัแต่ง 

5. แต่งวรรณกรรมเยาวชนตาม
ความสนใจได ้

1.การแต่งวรรณกรรม
เยาวชน 

10 25 
(20/5)* 

รวม 40 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
ท33205  ภาษากบัวฒันธรรม   2 ชัวโมง/สัปดาห์/ภาค      1 หน่วยกติ   40  ชัวโมง/ภาค 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี 6 
 

 ศึกษาวฒันธรรมการใชภ้าษา  ฝึกอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมทางศาสนา  ศิลปะ สงัคม 
เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในความสาํคญัของภาษาในการอนุรักษ ์ สืบทอด  และสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทย 
 
 
 

ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
 

1. อธิบายความหมายของภาษาและวฒันธรรมไดถู้กตอ้ง       
2. อธิบายความสาํคญัของภาษาในการอนุรักษ ์ สืบทอด  และสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทยได ้
3.  อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมทางศาสนาได ้
4.  อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมทางศิลปะได ้
5. อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมทางสงัคมได ้
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา   ภาษากบัวฒันธรรม   รหัสวชิา  ท33205    

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 6   เวลา  2   ชัวโมง/ภาคเรียน     จํานวน    1   หน่วยกติ       เวลา   2  ชัวโมง 

 
 
* ตวัเลขนาํหนกัคะแนนใน ( )  หนา้เครืองหมาย / คือคะแนนสาระการเรียนรู้  หลงัเครืองหมาย / คือคะแนนคุณลกัษณะฯ 
 
 
 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 แนวคิดเกียวกบั 
ภาษากบัวฒันธรรม 

1. อธิบายความหมายของภาษา
และวฒันธรรมไดถู้กตอ้ง       
2. อธิบายความสาํคญัของ
ภาษาในการอนุรักษ ์ สืบทอด  
และสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทย
ได ้
 

1.ความหมายของภาษา
และวฒันธรรม 
2.ความสาํคญัของภาษา
ต่อวฒันธรรม 

10 25 
(20/5)* 

2 ภาษากบัวฒันธรรม
ทางศาสนา 

3.  อธิบายความสมัพนัธ์
ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรม
ทางศาสนาได ้
 

1.ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ภาษากบัวฒันธรรมทาง
ศาสนา(พทุธ) 

10 25 
(20/5)* 

3 ภาษากบัวฒันธรรม
ทางศิลปะ 

4.  อธิบายความสมัพนัธ์
ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรม
ทางศิลปะได ้
 

1.ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ภาษากบัวฒันธรรมทาง
ศิลปะ(วจิิตรศิลป์) 

10 25 
(20/5)* 

4. ภาษากบัวฒันธรรม
ทางสงัคม 

5. อธิบายความสมัพนัธ์
ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรม
ทางสงัคมได ้
 

1.ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ภาษากบัวฒันธรรมทาง
สงัคม (เดก็  เรียน ทาํงาน 
มีครอบครัว เจบ็ป่วย 
ตาย) 

10 25 
(20/5)* 

รวม 40 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
ท33206   การพูดสร้างสรรค์     2 ชัวโมง/สัปดาห์/ภาค      1 หน่วยกติ     40  ชัวโมง/ภาค 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6 
  
 

 ศึกษาหลกัและวิธีการพดูในทีประชุมชน   และฝึกพดูใหเ้กิดความรู้  ความชาํนาญ  เพอืประโยชน์ในอาชีพการงาน  
รวมไปถึงดา้นการสงัสรรคท์างสงัคม  และนนัทนาการของชีวิต 
 
 

ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
 

1. อธิบายความหมายและหลกัการพดูสร้างสรรคไ์ด ้
 2.ประเมินการพดูของผูอื้นเพือนาํขอ้คิดไปปรับปรุงพฒันาการพดูของตนเองได ้
3. พดูแสดงความรู้  ความคิดเห็น  ตลอดจนถ่ายทอดอารมณ์ของตนอยา่งสร้างสรรคไ์ด ้
4. พดูเล่าเรืองใหผู้ฟั้งเห็นภาพ   เกิดความบนัเทิงและประทบัใจได ้
5. ทาํหนา้ทีพธีิกรและโฆษกในโอกาสต่าง ๆ ได ้
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา   การพดูสร้างสรรค์     รหัสวชิา  ท33206 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 6   เวลา  2   ชัวโมง/ภาคเรียน     จํานวน    1   หน่วยกติ       เวลา   2  ชัวโมง 

 
 
* ตวัเลขนาํหนกัคะแนนใน ( )  หนา้เครืองหมาย / คือคะแนนสาระการเรียนรู้  หลงัเครืองหมาย / คือคะแนนคุณลกัษณะฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 การพดูสร้างสรรค ์ 1. อธิบายความหมายและ
หลกัการพดูสร้างสรรคไ์ด ้
2.ประเมินการพดูของผูอื้นเพือ
นาํขอ้คิดไปปรับปรุง
พฒันาการพดูของตนเองได ้
 

1.ความหมายและ
หลกัการพดูสร้างสรรค ์
2.การประเมินการพดู 

10 25 
(20/5)* 

2 นกับรรยาย 3. พดูแสดงความรู้  ความ
คิดเห็น  ตลอดจนถ่ายทอด
อารมณ์ของตนอยา่ง
สร้างสรรคไ์ด ้

 

1.การพดูแสดงความรู้ 
ความคิดเห็น 
2.การพดูถ่ายทอดอารมณ์ 

10 25 
(20/5)* 

3 นกัเล่าเรือง 4. พดูเล่าเรืองใหผู้ฟั้งเห็นภาพ   
เกิดความบนัเทิงและประทบัใจ
ได ้
 

1.การพดูเพือความ
บนัเทิง 

10 25 
(20/5)* 

4. พิธีกรและโฆษก 5. ทาํหนา้ทีพธีิกรและโฆษก
ในโอกาสต่าง ๆ ได ้
 

1.การทาํหนา้ทีพิธีกรและ
โฆษก 

10 25 
(20/5)* 

รวม 40 100 
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รายวชิาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  
(Research and Knowledge Formation : IS1) 

รายวชิาเพมิเตมิ  ชันมัธยมศึกษาปีท ี4                    จํานวน 1-1.5  หน่วยกติ 
******************** 

 ศึกษา วเิคราะห์ ฝึกทกัษะตงัประเดน็ปัญหา/ตงัคาํถามเกียวกบั สถานการณ์ปัจจุบนัและสงัคมโลก ตงัสมมติฐาน
และใหเ้หตุผลทีสนบัสนุนหรือโตแ้ยง้ประเดน็ความรู้  โดยใชค้วามรู้จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ และมีทฤษฎีรองรับ ออกแบบ
วางแผน รวบรวมขอ้มูล  คน้ควา้แสวงหาความรู้เกียวกบัสมมติฐานทีตงัไวจ้ากแหล่งเรียนรู้ทงัปฐมภูมิและทุติยภูมิ และ
สารสนเทศ อยา่งมีประสิทธิภาพและพิจารณาความน่าเชือถือของแหล่งเรียนรู้อยา่งมีวิจารณญาณ เพือใหไ้ดข้อ้มลูที
ครบถว้นสมบูรณ์  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ธีิการทีเหมาะสม สงัเคราะห์สรุปองคค์วามรู้และร่วมกนั มีกระบวนการกลุ่มใน
การวิพากษ ์แลกเปลียนความคิดเห็น โดยใชค้วามรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ เสนอแนวคิด วิธีการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบดว้ย
กระบวนการคิด  กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการปฏิบติั  เพือใหเ้กิดทกัษะในการคน้ควา้แสวงหาความรู้   สงัเคราะห์
สรุป อภิปรายผลเปรียบเทียบเชือมโยงความรู้ ความเป็นมาของศาสตร์ เขา้ใจหลกัการและวิธีคิดในสิงทีศึกษา  เห็น
ประโยชนแ์ละคุณค่าของการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
  
 ผลการเรียนรู้ 

1. ตงัประเดน็ปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบนัและสงัคมโลก  
2. ตงัสมมติฐานและใหเ้หตุผลทีสนบัสนุนหรือโตแ้ยง้ประเดน็ความรู้  โดยใชค้วามรู้จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ และมี

ทฤษฎีรองรับ 
3. ออกแบบ วางแผน ใชก้ระบวนการรวบรวมขอ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. ศึกษาคน้ควา้ แสวงหาความรู้เกียวกบัประเดน็ทีเลือกจากแหล่งเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ 
 5. ตรวจสอบความน่าเชือถือของแหล่งทีมาของขอ้มูลได ้
6. วิเคราะห์ขอ้คน้พบดว้ยสถิติทีเหมาะสม 
7. สงัเคราะห์สรุปองคค์วามรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่ม 
8. เสนอแนวคิด การแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบดว้ยองคค์วามรู้จากการคน้พบ 
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โครงสร้างรายวชิาเพมิเติม การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 
(Research and Formation : IS1) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
หน่วย
ท ี

ชือหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสําคญั ชัวโมง นําหนัก
คะแนน 

1 เปิดประเดน็
ปัญหา 

1. ตงัประเดน็ปัญหา จากสถานการณ์
ปัจจุบนัและสงัคมโลก 
2. ตงัสมมติฐานและใหเ้หตุผลที
สนบัสนุน หรือโตแ้ยง้ประเดน็ความรู้
โดยใชค้วามรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ 
และมีทฤษฎีรองรับ 
3. ออกแบบ วางแผน ใชก้ระบวนการ
รวบรวมขอ้มลูอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.การตงัประเดน็
ปัญหา คาํถาม และ
การตงัสมมติฐาน   
2.การออกแบบ
วางแผนใช้
กระบวนการ 
รวบรวมขอ้มลู 

10 30 

2 ปรารถนา
คาํตอบ 

4. ศึกษา คน้ควา้ แสวงหาความรู้
เกียวกบัประเดน็ทีเลือกจากแหล่ง
เรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ 
5. ตรวจสอบความน่าเชือถือของ
แหล่งทีมาของขอ้มูล 
6. วิเคราะห์ขอ้คน้พบดว้ยสถิติที
เหมาะสม 

3.การศึกษา คน้ควา้ 
แสวงหาความรู้    
จากแหล่งเรียนรู้ 

4.การตรวจสอบ  
ความน่าเชือถือของ
แหล่งทีมาของ
ขอ้มูล   

5.การวิเคราะห์  
สงัเคราะห์ขอ้มูล 

20 40 

3 รอบคอบ 
มีปัญญา 

7. สงัเคราะห์สรุปองคค์วามรู้ดว้ย
กระบวนการกลุ่ม 
8. เสนอแนวคิดการแกปั้ญหาอยา่ง
เป็นระบบดว้ยองคค์วามรู้จากการ
คน้พบแผนการทาํงานของนกัเรียน 

6.การสรุปองคค์วามรู้ 
7.การแสดงความคิด
และการแกปั้ญหา 

 

10 30 

  รวม  40 100 
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รายวชิาการสือสารและการนําเสนอ  
(Communication and Presentation : IS2) 

รายวชิาเพมิเตมิ  ชันมัธยมศึกษาปีท ี4       จํานวน 1-1.5  หน่วยกติ 
******************** 

 ศึกษา เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอยา่งสร้างสรรคจ์ากรายวิชา IS 1 (Research and Knowledge Formation)  
เกียวกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและสงัคมโลก โดยเขียนโครงร่าง บทนาํ เนือเรือง สรุป ในรูปของรายงานการศึกษาคน้ควา้
เชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว จาํนวน 4,000 คาํ หรือเป็นภาษาองักฤษ ความยาว จาํนวน 2,000 คาํ มีการอา้งอิงแหล่ง
ความรู้ทีเชือถือไดอ้ยา่งหลากหลาย เชือถือไดท้งัในประเทศและต่างประเทศ เรียบเรียงและถ่ายทอดสือสาร นาํเสนอ
ความคิดอยา่งชดัเจน เป็นระบบ มีการนาํเสนอในรูปแบบเดียว(Oral individual) หรือกลุ่ม ( Oral panel presention) โดยใช้
สือเทคโนโลยทีีหลากหลาย และมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ เพือใหเ้กิดทกัษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และ
ทกัษะการสือสารทีมีประสิทธิภาพ เห็นประโยชนแ์ละคุณค่าในการสร้างสรรคง์านและถ่ายทอดสิงทีเรียนรู้ใหเ้ป็น
ประโยชนแ์ก่สาธารณะ  
  
 ผลการเรียนรู้ 

1. วางโครงร่างการเขียนตามหลกัเกณฑ ์องคป์ระกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง 
2. เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้เชิงวิชาการภาษาไทยความยาว 4,000 คาํ หรือภาษาองักฤษ ความยาว จาํนวน 

2,000 คาํ   
3. นาํเสนอขอ้คน้พบ ขอ้สรุปจากประเดน็ ทีเลือกในรูปแบบเดียว(Oral individual presentation) หรือกลุ่ม ( Oral 

panel presention) โดยใชสื้อเทคโนโลยทีีหลากหลาย 
4. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ โดยใชก้ารสนทนา / วพิากษผ์า่นสืออิเลก็ทรอนิกส์  เช่น                     e-conference , 

social media online  
5. เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรคง์านและถ่ายทอดสิงทีเรียนรู้ใหเ้ป็นประโยชน์  
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ตัวอย่างโครงสร้างรายวชิาเพมิเติมการสือสารและการนําเสนอ 
(Communication and Presentation : IS2)  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ที ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสาํคญั เวลา นาํหนกั
คะแนน 

1 Design Outline 1. วางโครงร่างการเขียนตาม
หลกัเกณฑ ์องคป์ระกอบ
และวิธีการเขียนโครงร่าง 

1. การเขียนโครงร่างรายงาน
การศึกษาคน้ควา้เชิงวิชาการ 
2. หลกัเกณฑ ์องคป์ระกอบและ

วิธีการเขียนโครงร่าง 

10 30 

2 Writing Report 2. เขียนรายงานการศึกษา
คน้ควา้เชิงวิชาภาษาไทย
ความยาว 4,000 คาํหรือ
ภาษาองักฤษ ความยาว 2,500 
คาํ 

3. การเขียนรายงานการศึกษา
คน้ควา้เชิงวิชาภาษาไทยหรือ
ภาษาองักฤษ 

18 40 

3 Show and Share 3. นาํเสนอขอ้คน้พบ ขอ้สรุป
จากประเดน็ทีเลือกใน
รูปแบบเดียว(Oral individual 
presentation)หรือกลุ่ม(Oral 
panel presentation) โดยใช้
สือเทคโนโลยทีีหลากหลาย 
4. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ
โดยใชก้ารสนทนา/ วิพากษ์
ผา่นสืออีเลก็ทรอนิกส์ เช่น 
e-conference} social media 
online 
5. เห็นประโยชน์และคุณค่า
ในการสร้างสรรคง์านและ
ถ่ายทอดสิงทีเรียนรู้แก้
สาธารณะ 

4. การนาํเสนอและเผยแพร่
ผลงานการเขียนรายงาน
การศึกษาคน้ควา้ 

5. การเลือกรูปแบบและสือ
ประกอบการนาํเสนอผลงาน 

6. คุณค่าของการสร้างงานและ
ถ่ายทอดสิงทีเรียนรู้ 

12 30 

   รวม 40 100 
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กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  (กจิกรรมเพอืสังคมและสาธารณประโยชน์) IS3 
................................... 

 
 เป็นกิจกรรมทีนาํความรู้ หรือประยกุตใ์ชค้วามรู้จากสิงทีศึกษาคน้ควา้และเรียนรู้จากรายวิชาเพิมเติม(IS1,IS2) 
ไปสู่การปฏิบติัในการสร้างสรรคโ์ครงงาน / โครงการต่าง ๆ ทีก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อสาธารณะหรือบริการสงัคม ชุมชน 
ประเทศหรือสงัคมโลก มีการกาํหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค ์วางแผนการทาํงานและตรวจสอบความกา้วหนา้ วเิคราะห์ 
วิจารณ์ผลทีไดจ้ากการปฏิบติักิจกรรมหรือโครงงาน / โครงการโดยใชก้ระบวนการกลุ่มเพือใหผู้เ้รียนมีทกัษะการคิด
สร้างสรรค ์เป็นกิจกรรมจิตอาสาทีไม่มีค่าจา้งตอบแทน เป็นกิจกรรมทีใหมี้ความตระหนกัรู้ มีสาํนึกความรับผดิชอบต่อ
ตนเองและต่อสงัคม 
 
 เป้าหมายการดําเนินกจิกรรม 
 1. วิเคราะห์องคค์วามรู้จากการเรียนใน IS1 และ IS2 เพือกาํหนดแนวทางไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดประโยชน์ต่อ
สงัคม 
 2. เขียนเป้าหมาย/ วตัถุประสงค ์เคา้โครง กิจกรรม/โครงงานการ และแผนปฏิบติัโครงงาน / โครงการ 
 3. ปฏิบติัตามแผนและตรวจสอบความกา้วหนา้ทางการปฏิบติัโครงงาน / โครงการ 
 4. ร่วมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วพิากษ ์การปฏิบติัโครงงาน / โครงการ 
 5. สรุปผลการปฏิบติักิจกรรม/โครงงาน / โครงการ และแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นต่อผลการปฏิบติังานหรือ
กิจกรรม ซึงแสดงถึงการตระหนกัรู้ มีสาํนึกรับผดิชอบต่อตนเองและต่อสงัคม 
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กจิกรรมพฒันาผู้เรียน(กจิกรรมเพอืสังคมและสาธารณประโยชน์) 

ตัวอย่างโครงสร้างการจัดกจิกรรมการนําองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม IS3 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ลาํดับ กจิกรรม ชัวโมง หมายเหตุ 
1 วิเคราะห์องคค์วามรู้ เพือกาํหนดแนวทางทางการนาํไป

ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนต่์อโรงเรียนและชุมชน เช่น 
- สิงแวดลอ้ม 
- ปัญหาและผลกระทบต่อวถีิชีวิต การเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ และสงัคม 
- การอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม 
- แนวทางการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม(เลือกเฉพาะเรืองทีสนใจจะ
อนุรักษ)์ 

  

2 วางแผนการทาํกิจกรรม เพือนาํความรู้ไปสร้างประโยชนต่์อ
โรงเรียนและชุมชนโดยจดัทาํรายละเอียดและตารางเวลาใน
การปฏิบติักิจกรรมตามโครงการ / โครงงาน / กิจกรรมทีจะ
ดาํเนินการ  เช่น  
- โครงการเผยแพร่ความรู้ เรือง การอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม 
- โครงการรณรงคส์ร้างจิตสาํนึก เรือง การอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม 
- โครงการผลิตสือการเรียนรู้เพือการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม ฯลฯ 

  

3 ปฏิบติักิจกรรมตามปฏิทินทีกาํหนด เช่น  
- ปฏิบติักิจกรรมตามปฏิทินการดาํเนินงานโครงการเผยแพร่
ความรู้ เรือง การอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม 
- ปฏิบติักิจกรรมตามปฏิทินการดาํเนินงานโครงการรณรงค์
สร้างจิตสาํนึก เรือง การอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม 
- ปฏิบติักิจกรรมตามปฏิทินการดาํเนินงานโครงการผลิตสือ
การเรียนรู้เพือการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม 

  

4 สรุปผลการดาํเนินกิจกรรม เช่น  
- บนัทึกผลการดาํเนินงาน 
- สะทอ้นความคิดเห็นของตนเอง / ชุมชนในการทาํกิจกรรม 
- อภิปรายและสรุปผลการดาํเนินกิจกรรม 
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ลาํดับ กจิกรรม ชัวโมง หมายเหตุ 

5 เผยแพร่ผลงานผลงานในรูปแบบทีหลากหลาย เช่น 
-  จดัทาํแผน่พบัเผยแพร่ผลงาน 
- จดัทาํเวบ็ไซด ์หรือเผยแพร่ผลงานในเวบ็ไซด ์
- จดัทาํ Facebook หรือเผยแพร่ผลงานใน Facebook 
- จดัทาํป้ายนิเทศ หรือไวนิลเผยแพร่ผลงาน 
- จดัทาํ CD DVD เผยแพร่ผลงาน 
- จดันิทรรศการเผยแพร่ผลงาน ฯลฯ 

  

 รวม   
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โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551      
ชันมัธยมศึกษาปีท ี4 
 ค31101  คณิตศาสตร์พืนฐาน 1 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

ค31102  คณิตศาสตร์พืนฐาน 2 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 
 ค32101  คณิตศาสตร์พืนฐาน 3 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

ค32102  คณิตศาสตร์พืนฐาน 4 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี6 
 ค33101  คณิตศาสตร์พืนฐาน 5 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

ค33102  คณิตศาสตร์พืนฐาน 6 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

วชิาเพมิเตมิ 
ค31201  คณิตศาสตร์เพมิเติม 1 3  ชวัโมง/สปัดาห์    1.5 หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 

 ค31202  คณิตศาสตร์เพมิเติม 2 3  ชวัโมง/สปัดาห์    1.5 หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 
ค32203  คณิตศาสตร์เพมิเติม 3 3  ชวัโมง/สปัดาห์    1.5 หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 
ค32204  คณิตศาสตร์เพมิเติม 4 3  ชวัโมง/สปัดาห์    1.5 หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 
ค33205  คณิตศาสตร์เพมิเติม 5 3  ชวัโมง/สปัดาห์    1.5 หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 
ค33206  คณิตศาสตร์เพมิเติม 6 3  ชวัโมง/สปัดาห์    1.5 หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 

             ค31211  คณิตศาสตร์เพมิเติม 11 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
             ค31212  คณิตศาสตร์เพมิเติม 12 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

ค32213  คณิตศาสตร์เพมิเติม 13 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
             ค32214  คณิตศาสตร์เพมิเติม 14 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

ค33215  คณิตศาสตร์เพมิเติม 15 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
              ค33216  คณิตศาสตร์เพมิเติม 16 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

 

 



73 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
                              รายวชิา   คณติศาสตร์พนืฐาน 1           รหัสวชิา  ค31101    เวลา  40  ชัวโมง 
                                         ชันมัธยมศึกษาปีท ี4  ภาคเรียนท ี1  1.0 หน่วยกติ 

****************************** 
 

 ศึกษา ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การให้เหตุผล การจดัการเรียนรู้ โดยการปฏิบติัจริงในสาระการ
เรียนรู้ต่อไปนีเซต  การหายูเนียน  อินเตอร์เซกชนั คอมพลีเมนต์  ผลต่างของเซต การเขียนแผนภาพแทนเซตและการ
นาํไปใชใ้นการแกปั้ญหาทีเกียวกบัสมาชิกของเซตการให้เหตุผล  การให้เหตุผลแบบอุปนัย นิรนัย และการอา้งเหตุผล 
จาํนวนจริง    จาํนวนจริง   สมบติัของจาํนวนจริงเกียวกบัการบวก การคูณ การเท่ากนั และการไม่เท่ากนั  สมการกาํลงัสอง
ตวัแปรเดียว  อสมการตวัแปรเดียว  โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัทีใกลต้วัให้ผูเ้รียนได้
ศึกษา คน้ควา้โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง  สรุป รายงาน โดยบูรณาการเพือให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของ
สิงแวดลอ้ม  เพือพฒันาทักษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสือความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิด ทกัษะกระบวนการ ทีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิงต่าง ๆ และใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัอย่างสร้างสรรค์ตามวิถีประชาธิปไตย และมุ่ งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมี
คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชด้วยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ รวมทงัเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบมีความรับผดิชอบ  มีวิจารณญาณ และมีความ
เชือมนัในตนเองตามคุณลกัษณะของโรงเรียนสุจริต 
 การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะที
ตอ้งการวดั 
 
มาตรฐานและตัวชีวดั 
 
ค 1.1 ม.4/1 ม.4/2 
ค 1.2 ม.4/1  
ค 1.4 ม.4/1  
ค 4.1 ม.4/1 ม.4/2 
ค 4.2 ม.4/1 ม.4/2 ม. 4/3 
ค 6.1 ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/5 ม.4/6 
 
รวม  15  ตวัชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
                                             รายวชิา  คณติศาสตร์พนืฐาน 1                     รหัสวชิา   ค31101 
                                 ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 4     เวลา  40  ชัวโมง/ภาคเรียน    จํานวน  1.0  หน่วยกติ 
 

ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวชีวดั  (A1) 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 เซต         
 

ค4.1    ม.4/1   
ค4.2    ม.4/1 
ค6.1    ม.4/1  ม.4/2    
          ม.4/3 ม.4/4    
          ม.4/5  ม.4/6 

1.1 เซต 
1.2 การดาํเนินการเรืองเซต 
1.3  แผนภาพของเวนน์ออย
เลอร์ และ การแก ้
ปัญหา 

10 
 

15 
 

2 การใหเ้หตุผล 
 

ค4.1    ม.4/2   
ค4.2    ม.4/2 
ค6.1    ม.4/1  ม.4/2   
          ม.4/3  ม.4/4 
          ม.4/5  ม.4/6 

2.1 การใหเ้หตุผลแบบ
อุปนยั นิรนยั 
2.2 การอา้งเหตุผล 

7 10 
 
 

3 จาํนวนจริง ค1.1    ม.4/1   
ค1.4    ม.4/1 
ค4.2    ม.4/3   
ค1.1    ม.4/2   
ค6.1    ม.4/1  ม.4/2   
          ม.4/3  ม.4/4   
          ม.4/5  ม.4/6 

3.1 จาํนวนจริง 
3.2  สมบติัของจาํนวนจริง

เกียวกบัการบวก การ
คูณ การเท่ากนั และการ
ไม่เท่ากนั 

3.3  สมการกาํลงัสองตวั
แปรเดียว 

3.4  อสมการตวัแปรเดียว 
3.5   ค่าสมับูรณ์ 

19 25 

  สอบกลางภาค  2 20 
  สอบปลายภาค  2 30 
  รวม  40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
                                 รายวชิา         คณติศาสตร์พนืฐาน 2    รหัสวชิา       ค31102     เวลา  40  ชัวโมง 
                                          ชันมัธยมศึกษาปีท ี4      ภาคเรียนท ี2               1.0 หน่วยกติ 

******************************************** 
 

 ศึกษา ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การให้เหตุผล การจดัการเรียนรู้ โดยการปฏิบติัจริงในสาระการ
เรียนรู้ต่อไปนีฟังกช์นั  ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั  ฟังกช์นัเชิงเส้น  ฟังกช์นักาํลงัสอง  ฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเชียล  ฟังกช์นั
ค่าสัมบูรณ์  ฟังกช์นัขนับนัได อตัราส่วนตรีโกณมิติ อตัราส่วนตรีโกณมิติ  การประยกุตข์องอตัราส่วนตรีโกณมิติโดยจดั
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัทีใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้โดยการปฏิบติัจริง ทดลอง  สรุป 
รายงาน โดยบูรณาการเพือใหเ้กิดความตระหนกัและเห็นคุณค่าของสิงแวดลอ้ม  เพือพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิด
คาํนวณ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การสือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิด ทกัษะ
กระบวนการ ทีไดไ้ปใช้ในการเรียนรู้สิงต่าง ๆ และใชใ้นชีวิตประจาํวนัอย่างสร้างสรรค์ตามวิถีประชาธิปไตยและมุ่ง
ส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชด้วยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณา
การสู่การจัดการเรียนรู้ รวมทงัเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถทาํงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความรอบคอบมีความรับผดิชอบ  มีวิจารณญาณ และมีความเชือมนัในตนเองตามคุณลกัษณะของโรงเรียนสุจริต 
 
 การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะที
ตอ้งการวดั 
 
มาตรฐานและตัวชีวดั 
ค 2.1 ม.4/1  
ค 2.2 ม.4/1  
ค 4.1 ม.4/3  
ค 4.2 ม.4/4 ม.4/5 
ค 6.1 ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/5 ม.4/6 
 
รวม  11   ตวัชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
                                                รายวชิา  คณติศาสตร์พนืฐาน 2         รหัสวชิา    ค31102 
                             ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 4        เวลา  40  ชัวโมง/ภาคเรียน       จํานวน  1.0    หน่วยกติ 
 

ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวชีวดั  (A1) 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 ฟังกช์นั                 
 

ค 4.1 ม.4/3  
ค 4.2 ม.4/4 ม.4/5 
ค 6.1 ม.4/1 ม.4/2
 ม.4/3 ม.4/4
  ม.4/5 ม.4/6 
 
 

1.1ความสมัพนัธ์และฟังกช์นั 
     1.1.1 ความสมัพนัธ์      
     1.1.2 โดเมนและเรนจ ์    
     1.1.3 ฟังกช์นั   
1.2  ฟังกช์นัเชิงเสน้ 
1.3 ฟังกช์นักาํลงัสอง 
1.3.1  กราฟของฟังกช์นักาํลงั

สอง 
1.3.2  การนาํกราฟไปใชใ้นการ

แกส้มการและอสมการ 
1.3.3  การแกปั้ญหาโดยใช้

ความรู้เรืองฟังกช์นักาํลงั
สองและกราฟ 

1.4 ฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเชียล 
1.5 ฟังกช์นัค่าสมับูรณ์ 
1.6  ฟังกช์นัขนับนัได 

36 
 
 
 
 
 
 

60 
 

  สอบกลางภาค  2 20 
  สอบปลายภาค  2 20 

  รวม  40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
                                รายวชิา     คณติศาสตร์เพมิเติม 1   รหัสวชิา  ค31201               เวลา  60  ชัวโมง 
                                                  ชันมัธยมศึกษาปีท ี4 ภาคเรียนท ี1  1.5  หน่วยกติ 

*********************************** 
 ศึกษา ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การให้เหตุผล การจดัการเรียนรู้ โดยการปฏิบติัจริงในสาระการ
เรียนรู้ต่อไปนีตรรกศาสตร์เบืองตน้  ประพจน์  การหาค่าความจริงของประพจน์  การสร้างตารางค่าความจริง  รูปแบบ           
ของประพจน์ทีสมมูลกนั  การอา้งเหตุผล  ขอ้ความทีมีตวับ่งปริมาณและค่าความจริงของประโยคทีมีตวับ่งปริมาณ  สมมูล
และนิเสธของประโยคทีมีตวับ่งปริมาณระบบจาํนวนจริง  จาํนวนจริง  การเท่ากนั  การบวก  การลบ  การคูณ  และการหาร
ในระบบจาํนวนจริง  สมบติัของระบบจาํนวนจริง  การแกส้มการพหุนามตวัแปรเดียว  สมบติัการไม่เท่ากนั  ช่วงและการ
แกอ้สมการ  ค่าสัมบูรณ์  สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ทฤษฎีจาํนวนเบืองตน้  การหารลงตวั  ขนัตอนวิธีการหาร  
ตวัหารร่วมมาก  ตวัคูณร่วมนอ้ยโดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัทีใกลต้วัให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา 
คน้ควา้โดยการปฏิบติัจริง ทดลอง  สรุป รายงาน เพือพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การให้
เหตุผล การสือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิดทกัษะกระบวนการทีไดไ้ปใชใ้นการ
เรียนรู้สิงต่าง ๆ และใชใ้นชีวิตประจาํวนัอย่างสร้างสรรค์ ตามวิถีประชาธิปไตยและมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง 
เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้าง
จิตสาํนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชด้วยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้  รวมทงั       
เห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบมีความรับผิดชอบ     
มีวิจารณญาณ และมีความเชือมนัในตนเองตามคุณลกัษณะของโรงเรียนสุจริต 
 การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะที
ตอ้งการวดั 
 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1.  หาค่าความจริงของประพจน์  รูปแบบของประพจน์ทีสมมูลกนั และบอกไดว้า่ การอา้งเหตุผลทีกาํหนดให้
สมเหตุสมผลหรือไม่ 

2.  มีความคิดรวบยอดเกียวกบัจาํนวนจริง 
3.  นาํสมบติัต่างๆ เกียวกบัจาํนวนจริง  การดาํเนินการไปใชไ้ด ้
4.  แกส้มการพหุนามตวัแปรเดียวดีกรีไม่เกินสีได ้                 
5.  แกส้มการและอสมการในรูปค่าสมับูรณ์ได ้           
6.  เขา้ใจสมบติัของจาํนวนเตม็และนาํไปใชใ้นการใหเ้หตุผลเกียวกบัการหารลงตวัได ้   
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โครงสร้างรายวชิา 
                                              รายวชิา      คณติศาสตร์เพมิเติม 1           รหัสวชิา      ค31201 
                         ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 4                  เวลา  60  ชัวโมง/ภาคเรียน        จํานวน  1.5  หน่วยกติ 

ท ี ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชีวดั  (A1) 

สาระสําคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 ตรรกศาสตร์
เบืองตน้ 
 

1 1.1  ประพจน์     
1.2   เชือมประพจน์ 
1.3   การหาค่าความจริงของประพจน์ 
1.4   การสร้างตารางหาค่าความจริง 
1.5  แบบรูปของประพจน์ทีสมมูลกนั 
1.6  สัจนิรันดร์ 
1.7  การอา้งเหตุผล 
1.8  ประโยคเปิด 
1.9  ตวับ่งปริมาณ 
1.10  ค่าความจริงของประโยคทีมีตวั 
         บ่งปริมาณ ตวัเดียว 
1.11  สมมูลและนิเสธของประโยคทีมีตวั 
         บ่งปริมาณ 
1.12  ค่าความจริงของประโยคทีมีตวั 
          บ่งปริมาณ สองตวั 

22 20 

2 ระบบจาํนวน
จริง 

2, 3, 4, 5 2.1  จาํนวนจริง   
2.2   สมบติัของระบบจาํนวนจริง 
2.3   การแกส้มการพหุนามตวัแปรเดียว 
2.4   สมบติัของการไม่เท่ากนั       
2.5  ช่วงและการแกอ้สมการ     
2.6  ค่าสัมบูรณ์ 
2.7  การแกส้มการและอสมการในรูป 
        ค่าสัมบูรณ์ 

26 20 

3 ทฤษฎีจาํนวน
เบืองตน้ 
 

6 3.1  การหารลงตวั 
3.2  ขนัตอนวธีิการหาร 
3.3   ตวัหารร่วมมาก 
3.4   ตวัคูณร่วมนอ้ย 

8 20 

   สอบกลางภาค 2 20 
   สอบปลายภาค 2 20 
   รวม 60 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา  คณติศาสตร์เพมิเตมิ 2 รหัสวชิา  ค31202 เวลา  60  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี4 ภาคเรียนท ี2 1.5  หน่วยกติ 
************************************** 

 ศึกษา ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การจดัการเรียนรู้ โดยการปฏิบติัจริงในสาระ
การเรียนรู้ต่อไปนี เมตริกซ์  สัญลกัษณ์ของเมตริกซ์  สมบติัเกียวกบัเมตริกซ์  ดีเทอร์มินนัต ์ สมบติัของดีเทอร์มินนัตก์าร
หาอินเวอร์สการคูณของเมตริกซ์  และการใชเ้มตริกซ์แกร้ะบบสมการเชิงเส้น ฟังกช์นั   ความสัมพนัธ์  ผลคูณคาร์ทีเซียน 
โดเมนและเรนจข์องความสัมพนัธ์  ตวัผกผนัของความสัมพนัธ์   ฟังก์ชนั   ความหมายของฟังก์ชนั  การดาํเนินการของ
ฟังก์ชนั  ฟังก์ชนัผกผนั  เทคนิคการเขียนกราฟ  ความรู้เบืองตน้เกียวกบัเรขาคณิตวิเคราะห์  ระยะทางระหว่างจุดสองจุด  
จุดกึงกลางระหว่างจุดสองจุด  ความชันของเส้นตรง  เส้นขนาน  เส้นตังฉาก  ความสัมพนัธ์ซึงมีกราฟเป็นเส้นตรง  
ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด  ภาคตัดกรวย  วงกลม  วงรี  พาราโบลา  ไฮเพอร์โบลา  การเลือนกราฟ   โดยจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัทีใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้โดยการปฏิบติัจริง ทดลอง  สรุป 
รายงาน เพือพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ   การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การสือความหมายทางคณิตศาสตร์ 
และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิดทกัษะกระบวนการ     ทีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิงต่าง ๆ และใชใ้นชีวิตประจาํวนั
อย่างสร้างสรรค์ตามวิถีประชาธิปไตยและมุ่ งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ด้วยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ รวมทงัเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบมีความรับผดิชอบ  มีวิจารณญาณ และมีความเชือมนั
ในตนเองตามคุณลกัษณะของโรงเรียนสุจริต การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็น
จริงใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะ           ทีตอ้งการวดั 

 
ผลการเรียนรู้ 
 
       1. มีความคิดรวบยอดเกียวกบัเมตริกซ ์ และดีเทอร์มินนัต ์  
       2. นาํความรู้เมตริกซ์ และ ดีเทอร์มินนัตไ์ปใชก้ารแกปั้ญหาได ้  
       3. มีความคิดรวบยอดเกียวกบัฟังกช์นั เขียนกราฟของฟังกช์นัและสร้างฟังกช์นัจากโจทย ์
           ปัญหาทีกาํหนดใหไ้ด ้
       4. นาํความรู้เรืองฟังกช์นัไปใชแ้กปั้ญหาได ้
       5.  หาระยะทางระหวา่งจุดสองจุด จุดกึงกลาง ระยะห่างระหวา่งเสน้ตรงกบัจุดได ้
       6.  หาความชนัของเสน้ตรง สมการเสน้ตรง เสน้ขนาน เสน้ตงัฉาก และนาํไปใชไ้ด ้
       7.  เขียนความสมัพนัธ์ทีมีกราฟเป็นภาคตดักรวย เมือกาํหนดส่วนต่าง ๆ ของภาคตดักรวยให ้
            และเขียนกราฟของความสมัพนัธ์นนัได ้
       8. นาํความรู้เรืองการเลือนแกนทางขนานไปใชใ้นการเขียนกราฟได ้
       9. นาํความรู้เรืองเรขาคณิตวเิคราะห์ไปใชแ้กปั้ญหาได ้
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โครงสร้างรายวชิา 
                                                 รายวชิา     คณติศาสตร์เพมิเติม 2         รหัสวชิา      ค31202 
                               ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 4       เวลา  60  ชัวโมง/ภาคเรียน        จํานวน  1.5  หน่วยกติ 
 

ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 เมตริกซ์ 
 

       1,2 
 

1.1 สญัลกัษณ์ของเมตริกซ์   
1.2 สมบติัเกียวกบัเมตริกซ์   
1.3 ดีเทอร์มินนัต ์  
1.4 สมบติัของดีเทอร์มินนัต ์
1.5 การหาอินเวอร์สการคูณของ
เมตริกซ์   
1.6 การใชเ้มตริกซ์แกร้ะบบสมการ 
เชิงเสน้ 

24 20 

2 ฟังกช์นั 3,4 2.1  ความสมัพนัธ์ 
2.2  ตวัผกผนัของความสมัพนัธ์  
ฟังกช์นั           

14 20 

3 เรขาคณิตวิเคราะห์ 
 

5,6,7,8,9 3.1 ความรู้เบืองตน้เกียวกบัเรขาคณิต 
วิเคราะห์ 

3.2  ภาคตดักรวย 

22 20 

สอบกลางภาค 2 20 

สอบปลายภาค 2 20 

รวม 60 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา  คณติศาสตร์เพมิเตมิ 11 รหัสวชิา  ค31211 เวลา  40  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี4 ภาคเรียนท ี1 1.0  หน่วยกติ 
****************************************** 

 
       ศึกษา ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การให้เหตุผล การจดัการเรียนรู้ โดยการปฏิบติัจริงในสาระการเรียนรู้
ต่อไปนีตรรกศาสตร์เบืองตน้  ประพจน์  การหาค่าความจริงของประพจน์  การสร้างตารางค่าความจริง  รูปแบบของ
ประพจน์ทีสมมูลกนั  การอา้งเหตุผล  ขอ้ความทีมีตวับ่งปริมาณและค่าความจริงของประโยคทีมีตวับ่งปริมาณ  สมมูลและ
นิเสธของประโยคทีมีตวับ่งปริมาณระบบจาํนวนจริง  จาํนวนจริง  การเท่ากนั  การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารใน
ระบบจาํนวนจริง  สมบติัของระบบจาํนวนจริง  การแกส้มการพหุนามตวัแปรเดียว  สมบติัการไม่เท่ากนั  ช่วงและการแก้
อสมการ  ค่าสัมบูรณ์  สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ทฤษฎีจาํนวนเบืองตน้    การหารลงตวั  ขนัตอนวิธีการหาร  
ตวัหารร่วมมาก  ตวัคูณร่วมนอ้ยโดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัทีใกลต้วัให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา 
คน้ควา้โดยการปฏิบติัจริง ทดลอง  สรุป รายงาน โดยบูรการเพือใหเ้กิดความตระหนกัและเห็นคุณค่าของสิงแวดลอ้ม  เพือ
พฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การให้เหตุผล การสือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนํา
ประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิด ทกัษะกระบวนการ ทีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิงต่าง ๆ และมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และ
ปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชด้วยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ 
รวมทงัเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถทาํงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบมีความ
รับผดิชอบ          มีวิจารณญาณ และมีความเชือมนัในตนเองตามคุณลกัษณะของโรงเรียนสุจริต 
 การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะที
ตอ้งการวดั 
 
 
ผลการเรียนรู้ 
 
1.  หาค่าความจริงของประพจน์  รูปแบบของประพจน์ทีสมมูลกนั และบอกไดว้า่ การอา้ง    
     เหตุผลทีกาํหนดใหส้มเหตุสมผลหรือไม่ 
2.  มีความคิดรวบยอดเกียวกบัจาํนวนจริง 
3.  นาํสมบติัต่างๆ เกียวกบัจาํนวนจริง  การดาํเนินการไปใชไ้ด ้
4.  แกส้มการพหุนามตวัแปรเดียวดีกรีไม่เกินสีได ้                 
5.  แกส้มการและอสมการในรูปค่าสมับูรณ์ได ้           
6.  เขา้ใจสมบติัของจาํนวนเตม็และนาํไปใชใ้นการใหเ้หตุผลเกียวกบัการหารลงตวัได ้   
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โครงสร้างรายวชิา 
                                              รายวชิา     คณติศาสตร์เพมิเติม 11           รหัสวชิา ค31211 
                           ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 4         เวลา  40  ชัวโมง/ภาคเรียน        จํานวน  1.0  หน่วยกติ 
 

ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชีวดั  (A1) 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 ตรรกศาสตร์
เบืองตน้ 
 

1 1.1  ประพจน์     
1.2   เชือมประพจน ์
1.3   การหาค่าความจริงของประพจน ์
1.4   การสร้างตารางหาค่าความจริง 
1.5  แบบรูปของประพจน์ทีสมมูลกนั 
1.6  สจันิรันดร์ 
1.7  การอา้งเหตุผล 
1.8  ประโยคเปิด 
1.9  ตวับ่งปริมาณ 
1.10  ค่าความจริงของประโยคทีมีตวั 
        บ่งปริมาณ ตวัเดียว 
1.11  สมมูลและนิเสธของประโยคทีมีตวั  

บ่งปริมาณ 
1.12  ค่าความจริงของประโยคทีมีตวับ่ง 
         ปริมาณ สองตวั 

16 20 

2 ระบบจาํนวนจริง 2, 3, 4, 5 2.1  จาํนวนจริง   
2.2   สมบติัของระบบจาํนวนจริง 
2.3   การแกส้มการพหุนามตวัแปรเดียว 
2.4   สมบติัของการไม่เท่ากนั       
2.5  ช่วงและการแกอ้สมการ     
2.6  ค่าสมับูรณ์ 
2.7 การแกส้มการและอสมการในรูปค่า

สมับูรณ์ 

20 20 

   สอบกลางภาค 2 20 
   สอบปลายภาค 2 20 
   รวม 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
                               รายวชิา        คณติศาสตร์เพมิเติม 12 รหัสวชิา    ค31212         เวลา  40  ชัวโมง 
                                                       ชันมัธยมศึกษาปีท ี4  ภาคเรียนท ี2 1.0  หน่วยกติ 

***************************************** 
 ศึกษา ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การให้เหตุผล การจดัการเรียนรู้ โดยการปฏิบติัจริงในสาระการ
เรียนรู้ต่อไปนีฟังกช์นั     ความสัมพนัธ์  ผลคูณคาร์ทีเซียน โดเมนและเรนจข์องความสัมพนัธ์  ตวัผกผนัของความสัมพนัธ์   
ฟังก์ชนั   ความหมายของฟังก์ชนั  การดาํเนินการของฟังก์ชนั  ฟังก์ชนัผกผนั  เทคนิคการเขียนกราฟเรขาคณิตวิเคราะห์     
ความรู้เบืองตน้เกียวกบัเรขาคณิตวิเคราะห์  ระยะทางระหว่างจุดสองจุด  จุดกึงกลางระหว่างจุดสองจุด  ความชันของ
เส้นตรง  เส้นขนาน  เส้นตงัฉาก  ความสัมพนัธ์ซึงมีกราฟเป็นเส้นตรง  ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกบัจุด  ภาคตดักรวย  
วงกลม  วงรี  พาราโบลา  ไฮเพอร์โบลา  การเลือนกราฟทฤษฎีกราฟเบืองตน้   กราฟ  ดีกรีของจุดยอด  แนวเดิน  กราฟออย
เลอร์  การประยุกต์ของกราฟโดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัทีใกลต้วัให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา 
คน้ควา้โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง  สรุป รายงาน รายงาน โดยบูรการเพือให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของ
สิงแวดลอ้ม  เพือพฒันาทักษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสือความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิด ทกัษะกระบวนการ ทีไดไ้ปใช้ในการเรียนรู้สิงต่าง ๆ และมุ่ ง
ส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชด้วยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณา
การสู่การจัดการเรียนรู้ รวมทงัเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถทาํงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความรอบคอบมีความรับผดิชอบ  มีวิจารณญาณ และมีความเชือมนัในตนเองตามคุณลกัษณะของโรงเรียนสุจริต 
 การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะที
ตอ้งการวดั 
 
ผลการเรียนรู้ 
       1. มีความคิดรวบยอดเกียวกบัฟังกช์นั เขียนกราฟของฟังกช์นัและสร้างฟังกช์นัจากโจทย ์
           ปัญหาทีกาํหนดใหไ้ด ้
       2. นาํความรู้เรืองฟังกช์นัไปใชแ้กปั้ญหาได ้
       3.  หาระยะทางระหวา่งจุดสองจุด จุดกึงกลาง ระยะห่างระหวา่งเสน้ตรงกบัจุดได ้
       4.  หาความชนัของเสน้ตรง สมการเสน้ตรง เสน้ขนาน เสน้ตงัฉาก และนาํไปใชไ้ด ้
       5.  เขียนความสมัพนัธ์ทีมีกราฟเป็นภาคตดักรวย เมือกาํหนดส่วนต่าง ๆ ของภาคตดักรวยให ้
            และเขียนกราฟของความสมัพนัธ์นนัได ้
       6. นาํความรู้เรืองการเลือนแกนทางขนานไปใชใ้นการเขียนกราฟได ้
       7. นาํความรู้เรืองเรขาคณิตวเิคราะห์ไปใชแ้กปั้ญหาได ้
       8. เขียนกราฟเมือกาํหนดจุดยอด(vertex) และเสน้เชือม (edge) ให ้และระบุไดว้า่กราฟที 
           กาํหนดใหเ้ป็นกราฟออยเลอร์หรือไม่ 
       9. นาํความรู้เรืองกราฟไปใชแ้กปั้ญหาได ้
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โครงสร้างรายวชิา 
                                                  รายวชิา  คณติศาสตร์เพมิเติม 12             รหัสวชิา     ค31212 
                                ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 4          เวลา  40  ชัวโมง/ภาคเรียน        จํานวน  1.0  หน่วยกติ 
 

ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 ฟังกช์นั            
  

1 ,2 1.1  ความสมัพนัธ์ 
1.2  ตวัผกผนัของความสมัพนัธ์  ฟังกช์นั         

19 30 

2 เรขาคณิตวิเคราะห์ 
 

3, 4, 5, 6, 7 2.1  ความรู้เบืองตน้เกียวกบัเรขาคณิต 
      วิเคราะห์ 
2.2  ภาคตดักรวย 

17 30 

สอบกลางภาค 2 20 

สอบปลายภาค 2 20 

รวม 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
                                รายวชิา           คณติศาสตร์พนืฐาน 3  รหัสวชิา  ค32101      เวลา  40  ชัวโมง 
                                             ชันมัธยมศึกษาปีท ี5  ภาคเรียนท ี1                1.0 หน่วยกติ 

****************************** 
 ศึกษา ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การให้เหตุผล การจดัการเรียนรู้ โดยการปฏิบติัจริงในสาระการ
เรียนรู้ต่อไปนีเลขยกกาํลงั  เลขยกกาํลงัทีมีเลขชีกาํลงัเป็นจาํนวนตรรกยะ  การบวก  ลบ  คูณ  หารเลขยกกาํลงัทีมีเลขชี
กาํลงัเป็นจาํนวนตรรกยะและจาํนวนจริงทีอยู่ในรูปกรณฑ์  รากที n ของจาํนวนจริงการประมาณค่าจาํนวนทีอยู่ในรูป
กรณฑ์โดยวิธีการคาํนวณทีเหมาะตรีโกณมิติเบืองตน้  อตัราส่วนตรีโกณมิติ  อตัราส่วนตรีโกณมิติของมุม  30° ,45°และ 
60°การหาค่าอตัราส่วนตรีโกณมิติของมุมระหว่าง 0 – 90 องศา  โดยใชต้ารางอตัราส่วนตรีโกณมิติ  และ การประยุกต์
อตัราส่วนตรีโกณมิติโดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัทีใกลต้วัให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้โดย
การปฏิบติัจริง ทดลอง  สรุป  รายงานโดยบูรการเพือให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของสิงแวดลอ้ม  เพือพฒันา
ทักษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ  การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนํา
ประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิด ทกัษะกระบวนการ ทีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิงต่าง ๆ มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลกูฝัง 
เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้าง
จิตสาํนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชด้วยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ รวมทงั
เห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบมีความรับผิดชอบ  
มีวิจารณญาณ และมีความเชือมนัในตนเองตามคุณลกัษณะของโรงเรียนสุจริต 
 การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะที
ตอ้งการวดั 
 
มาตรฐานและตัวชีวดั 
ค1.1   ม.5/3 
ค1.2   ม.5/2 
ค1.3   ม.5/1 
ค2.1   ม.5/1 
ค2.2   ม.5/1 
ค6.1    ม.5/1   ม.5/2    ม.5/3    ม.5/4    ม.5/5 
 
รวม   10   ตวัชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
                                          โครงสร้างรายวชิา  คณติศาสตร์พนืฐาน 3             รหัสวชิา     ค32101 
                                 ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 5        เวลา  40  ชัวโมง/ภาคเรียน       จํานวน  1.0  หน่วยกติ 
 

ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวชีวดั  (A1) 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 เลขยกกาํลงั   ค1.1   ม.5/3 
ค1.2   ม.5/2 
ค1.3   ม.5/1 
ค6.1    ม.5/1   ม.5/2    ม.5/3    
ม.5/4    ม.5/5 
 

1.1 เลขยกกาํลงัทีมีเลขชี
กาํลงัเป็นจาํนวนตรรก
ยะ 

1.2   การบวก  ลบ  คูณ  
หารเลขยกกาํลงัทีมีเลข
ชีกาํลงัเป็นจาํนวน
ตรรกยะและจาํนวน
จริงทีอยูใ่นรูปกรณฑ ์

1.3   รากที n ของจาํนวน
จริงการประมาณค่า
จาํนวนทีอยูใ่นรูป
กรณฑโ์ดยวิธีการ
คาํนวณทีเหมาะ 

 

18 
 
 
  
 
 
 
  

30 

2 ตรีโกณมิติเบืองต้น   ค2.1   ม.5/1 
ค2.2   ม.5/1 
ค6.1    ม.5/1   ม.5/2    ม.5/3    
ม.5/4    ม.5/5 
 

2.1 อตัราส่วนตรีโกณมิติ
ของมุม  30° ,45°และ 60° 
2.2 การหาค่าอตัราส่วน
ตรีโกณมิติของมุมระหวา่ง 
0-90องศา  โดยใชต้าราง
อตัราส่วนตรีโกณมิติ  และ
การประยกุตอ์ตัราส่วน
ตรีโกณมิติ 
 

18 
 
  

30 

  สอบกลางภาค  2 20 
  สอบปลายภาค  2 30 
  รวม  40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
                                  รายวชิา     คณติศาสตร์พนืฐาน 4 รหัสวชิา  ค32102 เวลา  40  ชัวโมง 
                                                ชันมัธยมศึกษาปีท ี5      ภาคเรียนท ี   2      1.0    หน่วยกติ 

***************************** 
 

 ศึกษา ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การให้เหตุผล การจดัการเรียนรู้ โดยการปฏิบติัจริงในสาระการ
เรียนรู้ต่อไปนีลาํดบั  ความหมายของลาํดบั  การหาพจน์ทวัไปของลาํดบั  ลาํดบัเลขคณิต  และลาํดบัเรขาคณิตอนุกรม  
ความหมายของผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต  การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลข
คณิตและอนุกรมเรขาคณิต   และการนาํความรู้เรืองอนุกรมไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัโดยจดัประสบการณ์หรือ
สร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัทีใกลต้วัให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้โดยการปฏิบติัจริง ทดลอง  สรุป รายงาน โดยบูร
การเพือให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของสิงแวดลอ้ม  เพือพฒันาทักษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ การ
แกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การสือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิด ทกัษะกระบวนการ 
ทีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิงต่าง ๆ และมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชด้วยการนาํ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ รวมทงัเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบมีความรับผดิชอบ  มีวิจารณญาณ และมีความเชือมนัในตนเองตาม
คุณลกัษณะของโรงเรียนสุจริต 
 
 
 การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะที
ตอ้งการวดั 
 
มาตรฐานและตัวชีวดั 
ค4.1   ม.5/4    ม.5/5     
ค4.2   ม.5/6 
ค6.1    ม.5/1   ม.5/2    ม.5/3    ม.5/4    ม.5/5 
 
รวม  8   ตวัชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
                                       รายวชิา  คณติศาสตร์พนืฐาน 4           รหัสวชิา      ค32102 
                                 ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 5       เวลา  40  ชัวโมง/ภาคเรียน       จํานวน  1.0  หน่วยกติ 
 

ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวชีวดั  (A1) 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 ลาํดับ ค4.1   ม.5/4    ม.5/5     
ค6.1    ม.5/1   ม.5/2    
ม.5/3    ม.5/4    ม.5/5 
 

1.1 ความหมายของลาํดบั   
1.2 การหาพจน์ทวัไปของ  
      ลาํดบั  ลาํดบัเลขคณิต   
1.3 การหาพจน์ทวัไปของ 
      ลาํดบัเรขาคณิต 

18 30 

2 อนุกรม  ค4.2   ม.5/6 
ค6.1    ม.5/1   ม.5/2    
ม.5/3    ม.5/4    ม.5/5 
 

2.1 ความหมายของผลบวก 
      n พจน์แรกของอนุกรม 
      เลขคณิตและอนุกรม   
      เรขาคณิต        
2.2 การหาผลบวก n พจน ์
    แรกของอนุกรมเลขคณิต 
    และอนุกรมเรขาคณิต    
2.3 การนาํคามรู้เรือง 
    อนุกรมไปใชแ้กปั้ญหา  
    ในชีวิตประจาํวนั 

18 30 

  สอบกลางภาค  2 20 
  สอบปลายภาค  2 20 

  รวม  40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิาคณติศาสตร์เพมิเติม 3  รหัสวชิา  ค32203 เวลา  60  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี5  ภาคเรียนท ี1  1.5  หน่วยกติ 
******************************************** 

 ศึกษา ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การจดัการเรียนรู้ โดยการปฏิบติัจริงในสาระการ
เรียนรู้ต่อไปนีฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทมึ  เลขยกกาํลงัฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเชียล 
สมการและอสมการเอกซ์โพเนนเชียล  ฟังกช์นัลอการิทึม  การหาค่าลอการิทึม  การแกส้มการและอสมการลอการิทึม  
และลอการิทึมสามญัฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์  ฟังกช์นัไซนแ์ละโคไซน์  ค่าของไซน์และโคไซน์   
ฟังกช์นัตรีโกณมิติอืนๆ  ฟังกช์นัตรีโกณมิติของมุม  กราฟของฟังกช์นัตรีโกณมิติ  ฟังกช์นัตรีโกณมิติของผลการบวกและ
ผลต่างของจาํนวนจริงหรือมุม  ตวัผกผนัของฟังกช์นัตรีโกณมิติ  เอกลกัษณ์และสมการตรีโกณมิติกฎของโคไซน์และไซน์  
และการหาระยะทางและความสูงเวกเตอร์ในสามมิต ิ   เวกเตอร์  การบวกเวกเตอร์  การลบเวกเตอร์  และการคูณเวกเตอร์
ดว้ย สเกลาร์  ผลคูณเชิงสเกลาร์  ผลคูณเชิงเวกเตอร์ 
 โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวติประจาํวนัทีใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้โดยการปฏิบติัจริง 
ทดลอง  สรุป รายงาน โดยบูรณาการเพือให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของสิงแวดล้อม  เพือพัฒนาทักษะ/
กระบวนการในการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การให้เหตุผล การสือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาํประสบการณ์ดา้น
ความรู้ ความคิด ทกัษะกระบวนการ ทีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิงต่าง ๆ และมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลกูฝัง เสริมสร้างให้
ผู้ เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชด้วยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ รวมทงัเห็นคุณค่าและ
มีเจตคติทีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบมีความรับผดิชอบ  มีวิจารณญาณ 
และมีความเชือมนัในตนเองตามคุณลกัษณะของโรงเรียนสุจริต 
 การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะที
ตอ้งการวดั 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความคิดรวบยอดเกียวกบัฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเชียล ฟังกช์นัลอการิทึม และการเขียนกราฟของ 
ฟังกช์นัทีกาํหนดใหไ้ด ้
 2. นาํความรู้เรืองฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเชียลและฟังกช์นัลอการิทึมไปใชแ้กปั้ญหาได ้
 3. มีความคิดรวบยอดเกียวกบัฟังกช์นัตรีโกณมิติ และเขียนกราฟของฟังกช์นัทีกาํหนดใหไ้ด ้
 4. นาํความรู้เรืองฟังกช์นัตรีโกณมิติและการประยกุตไ์ปใชแ้กปั้ญหาได ้
 5. มีความคิดรวบยอดเกียวกบัเวกเตอร์ในสามมิติ 
 6. หาผลบวกเวกเตอร์ ผลคูณเวกเตอร์ดว้ยสเกลาร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ และผลคูณเชิง 
เวกเตอร์ได ้
 7. หาขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ทีกาํหนดใหไ้ด ้
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  คณติศาสตร์เพมิเติม 3                รหัสวชิา ค 32203 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 5                   เวลา  60  ชัวโมง/ภาคเรียน        จํานวน  1.5  หน่วยกติ 

ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนน
เชียลและฟังก์ชัน

ลอการิทมึ   

1,2 
 

1.1 เลขยกกาํลงั 
1.2 ฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเชียล 
1.3 สมการเอกซ์โพเนนเชียล  
1.4 อสมการเอกซ์โพเนน เชียล   
1.5 ฟังกช์นัลอการิทึม   
1.6 การหาค่าลอการิทึม 
1.7 การแกส้มการลอการิทึม 
1.8 การแกอ้สมการลอการิทึม 

18 20 

2 ฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติและ
การประยุกต์  
 

3,4  2.1ฟังกช์นัไซน์และโคไซน ์
2.2 ค่าของฟังกช์นัไซนแ์ละโคไซน์ 
2.3   ฟังกช์นัตรีโกณมิติอืนๆ 
2.4  การอ่านค่าของฟังกช์นัตรีโกณมิติจากตาราง 
2.5 กราฟของฟังกช์นัตรีโกณมิติ 
2.6 ฟังกช์นัตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของ
จาํนวนจริงหรือมุม 
2.7 อินเวอร์สของฟังกช์นัตรีโกณมิติ 
2.8 กฎของไซน์และโคไซน ์
2.9  การนาํไปใช ้ (บูรณาการงานสวนพฤกษศาสาตร์
โรงเรียน) 

20 20 

3 เวกเตอร์ในสาม
มิต ิ

 

5,6,7 3.1  ระบบพิกดัฉาก 
3.2  เวกเตอร์ 
3.3  เวกเตอร์ในระบบพิกดัฉาก 
3.4   ผลคูณเชิงสเกลาร์ 
3.5  ผลคูณเชิงเวกเตอร์ 

18 20 

   สอบกลางภาค 2 20 
   สอบปลายภาค 2 20 
   รวม 60 100 



91 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิาคณติศาสตร์เพมิเติม 4  รหัสวชิา  ค32204        เวลา  60  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี5  ภาคเรียนท ี2        1.5  หน่วยกติ 
 ศึกษา ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การจดัการเรียนรู้ โดยการปฏิบติัจริงในสาระการ
เรียนรู้ต่อไปนี 
 จํานวนเชิงซ้อน    จาํนวนเชิงซอ้น  กราฟและค่าสมับูรณ์ของจาํนวนเชิงซอ้น  จาํนวนเชิงซอ้นในรูปเชิงขวั  
สมการพหุนาม 
 ทฤษฎกีราฟเบืองต้น  กราฟ  ดีกรีของจุดยอด  แนวเดิน  รอยเดิน  วิถี  วฏัจกัร  กราฟเชือมโยง  กราฟออยเลอร์  
และการประยกุตข์องกราฟ 
 โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวติประจาํวนัทีใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้โดยการปฏิบติัจริง 
ทดลอง  สรุป โดยบูรณาการเพือให้เกิดความตระหนกัและเห็นคุณค่าของสิงแวดลอ้ม  เพือพฒันาทกัษะ/กระบวนการใน
การคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การสือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิด 
ทักษะกระบวนการ ทีได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิงต่าง ๆ และมุ่ งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมี
คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชด้วยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ รวมทงัเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบมีความรับผดิชอบ  มีวิจารณญาณ และมีความ
เชือมนัในตนเองตามคุณลกัษณะของโรงเรียนสุจริต 
 
 การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะที
ตอ้งการวดั 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความคิดรวบยอดเกียวกบัจาํนวนเชิงซอ้น 
 2. นาํสมบติัต่าง ๆ เกียวกบัจาํนวนเชิงซอ้น การดาํเนินการไปใชแ้กปั้ญหาได ้
 3. หารากที n ของจาํนวนเชิงซอ้นเมือ n เป็นจาํนวนเตม็บวกได ้
 4. เขียนกราฟเมือกาํหนดจุด (Vertex) และ (edge) ใหแ้ละระบุไดว้า่กราฟทีกาํหนดใหเ้ป็นกราฟออยเลอร์ หรือไม่ 
 5. นาํความรู้เรืองกราฟไปใชใ้นการแกปั้ญหาบางประการได ้
 6. แกโ้จทยปั์ญหาโดยใชก้ฎเกณฑเ์บืองตน้เกียวกบัการนบั วิธีเรียงสบัเปลียน และวิธีจดัหมู่ 
 7. นาํความรู้เรืองทฤษฎีบททวินามไปใชไ้ด ้
 8. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทีกาํหนดใหไ้ด ้
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  คณติศาสตร์เพมิเติม 4               รหัสวชิา ค 32204 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 5             เวลา  60  ชัวโมง/ภาคเรียน        จํานวน  1.5  หน่วยกติ 
 

ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 จํานวนเชิงซ้อน   1,2,3 
 
 

1.1 การสร้างจาํนวนเชิงซอ้น 
1.2 สมบติัเชิงพีชคณิตของจาํนวน
เชิงซอ้น 
1.3 รากทีสองของจาํนวนเชิงซอ้น 
1.4 กราฟและค่าสมับูรณ์ของจาํนวน
เชิงซอ้น 
1.5 จาํนวนเชิงซอ้นในรูปเชิงขวั 
1.6 รากที n ของจาํนวนเชิงซอ้น 
1.7 สมการพหุนาม 

38 35 

2 ทฤษฎกีราฟเบืองต้น   4,5 
 

2.1 กราฟ 
2.2 ดีกรีของจุด 
2.3 แนวเดิน 
2.4 กราฟออยเลอร์ 
2.5 การประยกุตข์องกราฟ 

20 25 

   สอบกลางภาค 2 20 
   สอบปลายภาค 2 20 

   รวม 60 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิาคณติศาสตร์เพมิเติม 13  รหัสวชิา  ค32213           เวลา  40  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี5  ภาคเรียนท ี1  1  หน่วยกติ 
 
 ศึกษา ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การจดัการเรียนรู้ โดยการปฏิบติัจริงในสาระการ
เรียนรู้ต่อไปนี 

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทมึ  เลขยกกาํลงัฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเชียล 
สมการและอสมการเอกซ์โพเนนเชียล  ฟังกช์นัลอการิทึม  การหาค่าลอการิทึม  การแกส้มการและอสมการลอการิทึม    
และลอการิทึมสามญั 
 เวกเตอร์ในสามมิต ิ   เวกเตอร์  การบวกเวกเตอร์  การลบเวกเตอร์  และการคูณเวกเตอร์ดว้ย สเกลาร์  ผลคูณเชิงส
เกลาร์  ผลคูณเชิงเวกเตอร์ 
 โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัทีใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้โดยการปฏิบติัจริง 
ทดลอง  สรุป รายงาน เพือพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การสือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิด ทกัษะกระบวนการ ทีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิงต่าง ๆ และมุ่ง
ส่งเสริมการเรียนรู้และปลกูฝัง เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชด้วยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณา
การสู่การจัดการเรียนรู้ รวมทงัเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ มี
ความรอบคอบมีความรับผดิชอบ  มีวิจารณญาณ และมีความเชือมนัในตนเองตามคุณลกัษณะของโรงเรียนสุจริต 
 การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะ          
ทีตอ้งการวดั 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความคิดรวบยอดเกียวกบัฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเชียล ฟังกช์นัลอการิทึม และการเขียนกราฟของ 
ฟังกช์นัทีกาํหนดใหไ้ด ้
 2. นาํความรู้เรืองฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเชียลและฟังกช์นัลอการิทึมไปใชแ้กปั้ญหาได ้
 3. มีความคิดรวบยอดเกียวกบัเวกเตอร์ในสามมิติ 
 4. หาผลบวกเวกเตอร์ ผลคูณเวกเตอร์ดว้ยสเกลาร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ และผลคูณเชิง 
เวกเตอร์ได ้
 5. หาขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ทีกาํหนดใหไ้ด ้
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  คณติศาสตร์เพมิเติม 13                รหัสวชิา ค 32213 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 5                   เวลา  40  ชัวโมง/ภาคเรียน        จํานวน  1  หน่วยกติ 
 

ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการ
เรียนรู้ 

 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนน
เชียลและฟังก์ชัน

ลอการิทมึ   

1,2 
 

1.1 เลขยกกาํลงั 
1.2 ฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเชียล 
1.3 สมการเอกซ์โพเนนเชียล  
1.4 อสมการเอกซ์โพเนน เชียล   
1.5 ฟังกช์นัลอการิทึม   
1.6 การหาค่าลอการิทึม 
1.7 การแกส้มการลอการิทึม 
1.8 การแกอ้สมการลอการิทึม 

20 30 

2 เวกเตอร์ในสาม
มิต ิ

 

3,4,5 3.1  ระบบพิกดัฉาก 
3.2  เวกเตอร์ 
3.3  เวกเตอร์ในระบบพิกดัฉาก 
3.4   ผลคูณเชิงสเกลาร์ 
3.5  ผลคูณเชิงเวกเตอร์ 

16 30 

   สอบกลางภาค 2 20 
   สอบปลายภาค 2 20 
   รวม 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิาคณติศาสตร์เพมิเติม 14  รหัสวชิา  ค3214         เวลา  40  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 ภาคเรียนท ี2         1  หน่วยกติ 
 
 ศึกษา ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การจดัการเรียนรู้ โดยการปฏิบติัจริงในสาระการ
เรียนรู้ต่อไปนี 
 จํานวนเชิงซ้อน    จาํนวนเชิงซอ้น  กราฟและค่าสมับูรณ์ของจาํนวนเชิงซอ้น  จาํนวนเชิงซอ้นในรูปเชิงขวั  
สมการพหุนาม 
 ทฤษฎกีราฟเบืองต้น  กราฟ  ดีกรีของจุดยอด  แนวเดิน  รอยเดิน  วิถี  วฏัจกัร  กราฟเชือมโยง  กราฟออยเลอร์  
และการประยกุตข์องกราฟ 
 โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวติประจาํวนัทีใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้โดยการปฏิบติัจริง 
ทดลอง  สรุป รายงาน เพือพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การให้เหตุผล การสือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิด ทกัษะกระบวนการ ทีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิงต่าง ๆ และมุ่ง
ส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชด้วยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณา
การสู่การจัดการเรียนรู้ รวมทงัเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถทาํงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความรอบคอบมีความรับผดิชอบ  มีวิจารณญาณ และมีความเชือมนัในตนเองตามคุณลกัษณะของโรงเรียนสุจริต 
 
 การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะที
ตอ้งการวดั 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความคิดรวบยอดเกียวกบัจาํนวนเชิงซอ้น 
 2. นาํสมบติัต่าง ๆ เกียวกบัจาํนวนเชิงซอ้น การดาํเนินการไปใชแ้กปั้ญหาได ้
 3. หารากที n ของจาํนวนเชิงซอ้นเมือ n เป็นจาํนวนเตม็บวกได ้
 4. เขียนกราฟเมือกาํหนดจุด (Vertex) และ (edge) ใหแ้ละระบุไดว้า่กราฟทีกาํหนดใหเ้ป็นกราฟออยเลอร์ หรือไม่ 
 5. นาํความรู้เรืองกราฟไปใชใ้นการแกปั้ญหาบางประการได ้
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  คณติศาสตร์เพมิเติม 4                     รหัสวชิา ค 32214 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 5        เวลา  40  ชัวโมง/ภาคเรียน        จํานวน  1  หน่วยกติ 
 

ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 จํานวนเชิงซ้อน   1,2,3 
 
 

1.1 การสร้างจาํนวนเชิงซอ้น 
1.2 สมบติัเชิงพีชคณิตของจาํนวนเชิงซอ้น 
1.3 รากทีสองของจาํนวนเชิงซอ้น 
1.4 กราฟและค่าสมับูรณ์ของจาํนวนเชิงซอ้น 
1.5 จาํนวนเชิงซอ้นในรูปเชิงขวั 
1.6 รากที n ของจาํนวนเชิงซอ้น 
1.7 สมการพหุนาม 

20 40 

2 ทฤษฎกีราฟเบืองต้น   4,5 
 

2.1 กราฟ 
2.2 ดีกรีของจุด 
2.3 แนวเดิน 
2.4 กราฟออยเลอร์ 
2.5 การประยกุตข์องกราฟ 

16 20 

   สอบกลางภาค 2 20 
   สอบปลายภาค 2 20 

   รวม 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา     คณติศาสตร์พนืฐาน 5     รหัสวชิา      ค33101  เวลา  40  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6 ภาคเรียนท ี1 1.0  หน่วยกติ 
************************** 

ศึกษาฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การจดัการเรียนรู้โดยการปฏิบติัจริงในสาระการเรียนรู้

ต่อไปนีสถิติและขอ้มูล  ความหมายของสถิติ  สถิติกบัการตดัสินใจและการวางแผน   ขอ้มูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลเบืองต้น  การแจกแจงความถีโดยใชก้ราฟการวดัตาํแหน่งทีของขอ้มูล     การวดัค่ากลางของขอ้มูล การ
วดัการกระจายของขอ้มูลการสํารวจความคิดเห็น  วิธีสํารวจความคิดเห็น  การนําผลการสํารวจความคิดเห็น  ไปใช้
ประโยชน์โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัทีใกลต้วัให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้โดยการปฏิบติั
จริง ทดลอง  สรุป รายงานโดยบูรณาการให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของสิงแวดล้อม   เพือพฒันาทกัษะ/กระบวนการใน
การคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การสือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิด 
ทักษะกระบวนการ ทีได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิงต่าง ๆ และมุ่ งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมี
คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชด้วยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ รวมทงัเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบมีความรับผดิชอบ  มีวิจารณญาณ และมีความ
เชือมนัในตนเองตามคุณลกัษณะของโรงเรียนสุจริต 
 การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะที
ตอ้งการวดั 
 
 
มาตรฐาน/ตัวชีวดั 
 
ค5.1   ม.6/1   ม.6/2    ม.6/3 
ค5.2   ม.6/1 
ค5.3    ม.6/1     
ค6.1  ม.6/1   ม.6/2    ม.6/3    ม.6/4    ม.6/5 
 
รวม  10  ตวัชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
                               รายวชิา      คณติศาสตร์พนืฐาน 5          รหัสวชิา       ค33101  

                     ระดับมัธยมศึกษาปีท ี  6    เวลา  40  ชัวโมง/ภาคเรียน             จํานวน   1.0  หน่วยกติ 
 

ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวชีวดั  (A1) 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 สถิติและข้อมูล   
 

ค5.3  ม.6/1     
ค6.1  ม.6/1   ม.6/2    ม.6/3   

ม.6/4    ม.6/5 

1.1   ความหมายของสถิติ   
1.2   สถิติกบัการตดัสินใจ
และการวางแผน   
1.3. ขอ้มูลและการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู  

9 15 

2 การวเิคราะห์ข้อมูล
เบืองต้น   

 

ค5.1  ม.6/2    ม.6/3 
ค6.1  ม.6/1   ม.6/2    ม.6/3   

ม.6/4    ม.6/5 

2.1 การแจกแจงความถีโดย
ใชก้ราฟการวดัตาํแหน่งที
ของขอ้มูล(บูรณาการงาน
สวนพฤกษศาสาตร์
โรงเรียน) 
2.2 การวดัค่ากลางของ
ขอ้มูล การวดัการกระจาย
ของขอ้มูล 

18 30 

3 การสํารวจความ
คดิเห็น   

 

ค5.1   ม.6/1    
ค5.2   ม.6/1 
ค6.1  ม.6/1   ม.6/2    ม.6/3   

ม.6/4    ม.6/5 

3.1 วิธีสาํรวจความคิดเห็น  
3.2   การนาํผลการสาํรวจ
ความคิดเห็น  ไปใช้
ประโยชน ์
 

9 15 

 สอบกลางภาค   2 20 

 สอบปลายภาค   2 20 

รวมเวลาตลอดภาคเรียน 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิาคณติศาสตร์พนืฐาน  6 รหัสวชิา ค33102      เวลา  40  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6 ภาคเรียนท ี2 1.0  หน่วยกติ 
 

 ศึกษาฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  การแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การจดัการเรียนรู้โดยการปฏิบติัจริงในสาระการ
เรียนรู้ต่อไปนีความน่าจะเป็น กฎเกณฑ์เบืองตน้เกียวกบัการนับ  การทดลองสุ่ม  แซมเปิลสเปส  เหตุการณ์  และการหา
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัทีใกลต้วัให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา 
คน้ควา้โดยการปฏิบติัจริง ทดลอง  สรุป รายงานโดยบูรณาการให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของสิงแวดล้อมเพือพฒันา
ทักษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ  การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนํา
ประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิด ทกัษะกระบวนการ ทีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิงต่าง ๆ และใชใ้นชีวิตประจาํวนัอย่าง
สร้างสรรคต์ามวิถีประชาธิปไตยและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ด้วยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้รวมทงัเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบมีความรับผดิชอบ  มีวิจารณญาณ และมีความเชือมนั
ในตนเองตามคุณลกัษณะของโรงเรียนสุจริต 

 การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเนือหาและ
ทกัษะทีตอ้งการวดั 
 
 
มาตรฐาน/ตัวชีวดั 
ค 5.2   ม.6/2    
ค 5.3   ม.6/2 
ค 6.1  ม.6/1   ม.6/2    ม.6/3    ม.6/4    ม.6/5 
  
รวม  7  ตวัชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา คณติศาสตร์พนืฐาน 6           รหัสวชิา ค33102 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี  6     เวลา  40  ชัวโมง/ภาคเรียน              จํานวน   1.0  หน่วยกติ 
 

ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวชีวดั  (A1) 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 ความน่าจะเป็น 
 

ค5.2   ม.6/2 
ค5.3    ม.6/2    
ค6.1  ม.6/1   ม.6/2    ม.6/3   

ม.6/4    ม.6/5 

1.1    กฎเกณฑเ์บืองตน้
เกียวกบัการนบั 
1.2    การทดลองสุ่ม   
1.3. แซมเปิลสเปส   
1.4  เหตุการณ์ 
1.5  การหาความน่าจะเป็น
ของเหตุการณ์ 

36 60 

 สอบกลางภาค   2 20 

 สอบปลายภาค           2 20 

รวมเวลาตลอดภาคเรียน 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
                            รายวชิา      คณติศาสตร์เพมิเติม 5     รหัสวชิา      ค33205  เวลา  60  ชัวโมง 
                                                  ชันมัธยมศึกษาปีท ี6 ภาคเรียนท ี1   1.5  หน่วยกติ 

****************************** 
 ศึกษาฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  การแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การจดัการเรียนรู้โดยการปฏิบติัจริงในสาระการ
เรียนรู้ต่อไปนี   สถิติ2   การวดัตาํแหน่งทีของขอ้มูล  การวดัการกระจายของขอ้มูล  ค่ามาตรฐาน  การแจกแจงปกติและ
เสน้โคง้ปกติ  พืนทีเสน้โคง้ปกติ  ความสมัพนัธ์เชิงฟังกช์นัระหวา่งขอ้มูลในแบบเสน้ตรงของขอ้มูลสองชุด  ความสมัพนัธ์
เชิงฟังกช์นัระหว่างขอ้มูลในรูปพาราโบลาของขอ้มูลสองชุด  และความสัมพนัธ์เชิงฟังก์ชนัของขอ้มูลทีอยูใ่นรูปอนุกรม
เวลาความน่าจะเป็น  กฎเกณฑ์เบืองตน้เกียวกบัการนบั  แฟคทอเรียล n วิธีเรียงสับเปลียน  วิธีการจดัหมู่ทฤษฎีบทวินาม
และความน่าจะเป็นและกฎทีสาํคญัของความน่าจะเป็นการกาํหนดการเชิงเสน้  กราฟของอสมการเชิงเสน้สองตวัแปร  การ
สร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์เพือหาคําตอบของปัญหา  และการแก้โจทย์ปัญหากําหนดการเชิงเส้นโดยจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัทีใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้โดยการปฏิบติัจริง ทดลอง  สรุป 
รายงานโดยบูรณาการให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของสิงแวดล้อมเพือพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ การ
แกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การสือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิด ทกัษะกระบวนการ 
ทีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิงต่าง ๆ และใชใ้นชีวิตประจาํวนัอยา่งสร้างสรรคต์ามวิถีประชาธิปไตยและมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้
และปลกูฝัง เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชด้วยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้
รวมทงัเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถทาํงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบมีความ
รับผดิชอบ  มีวิจารณญาณ และมีความเชือมนัในตนเองตามคุณลกัษณะของโรงเรียนสุจริต 

 การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเนือหาและ
ทกัษะทีตอ้งการวดั 
 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  นาํความรู้เรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลไปใชแ้กปั้ญหาบางประการได ้
        2.  นาํความรู้เรืองค่ามาตรฐานไปใชใ้นการเปรียบเทียบขอ้มูลได ้
 3.  หาพืนทีใตเ้สน้โคง้ปกติและนาํความรู้และนาํความรู้เกียวกบัพนืทีใตเ้สน้โคง้ปกติไปใชไ้ด ้
              4.  ใชค้วามสมัพนัธ์เชิงฟังกช์นัของขอ้มูลทาํนายค่าตวัแปรตามเมือกาํหนดตวัแปรอิสระให ้
 5.  แกโ้จทยปั์ญหาโดยใชก้ฎเกณฑเ์บืองตน้เกียวกบัการนบั  วิธีเรียงสบัเปลียนและวธีิการจดัหมู่ 
 6.  หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทีกาํหนดใหไ้ด ้
 7.  นาํความรู้เรืองทฤษฏีบททวินามไปใชไ้ด ้
         8.  สร้างแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์และใชว้ิธีการของกาํหนดการเชิงเสน้ทีใชก้ราฟ 
ของสมการและอสมการทีมีสองตวัแปรในการแกปั้ญหาได ้
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โครงสร้างรายวชิา 
                                               รายวชิา       คณติศาสตร์เพมิเติม  5 รหัสวชิา     ค33205 
                           ระดับมัธยมศึกษาปีท ี  6        เวลา  60  ชัวโมง/ภาคเรียน             จํานวน   1.5  หน่วยกติ 

ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวชีวดั  (A1) 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1   สถิติ 2 
 

ขอ้ 1 , 2, 3, 4 
ค 5.1  ม.6/1ม.6/2    
ม.6/3     
ค 5.2   ม.6/2 
ค 5.3  ม.6/1ม.6/2     
ค6.1  ม.6/1   ม.6/2    

ม.6/3    ม.6/4    
ม.6/5 

 

1.1  การวดัตาํแหน่งทีของขอ้มลู   
1.2  การวดัการกระจายของขอ้มูล (บูรณา
การงานสวนพฤกษศาสาตร์โรงเรียน) 
1.3. ค่ามาตรฐาน   
1.4  การแจกแจงปกติและเสน้โคง้ปกติ 
1.5    พืนทีเสน้โคง้ปกติ   
1.6  ความสมัพนัธ์เชิงฟังกช์นัระหวา่ง
ขอ้มูลในแบบเสน้ตรงของขอ้มูลสองชุด   
1.7  ความสมัพนัธ์เชิงฟังกช์นัระหวา่ง
ขอ้มูลในรูปพาราโบลาของขอ้มูลสองชุด   
1.8 ความสมัพนัธ์เชิงฟังกช์นัของขอ้มูลที
อยูใ่นรูปอนุกรมเวลา 

25 30 

2 ความน่าจะเป็น ขอ้ 5 , 6 , 7 
ค 5.1  ม.6/1ม.6/2    
ม.6/3     
ค 5.2   ม.6/2 
ค 5.3  ม.6/1ม.6/2     
ค6.1  ม.6/1   ม.6/2    

ม.6/3    ม.6/4    
ม.6/5 

2.1 กฎเกณฑเ์บืองตน้เกียวกบัการนบั 
2.2 แฟคทอเรียล n 
2.3 วิธีเรียงสบัเปลียน 
2.4 วิธีการจดัหมู่ทฤษฎีบทวินาม 
2.5 ความน่าจะเป็นและกฎทีสาํคญัของ
ความน่าจะเป็น 

18 15 

3 การกาํหนดการเชิง
เส้น 

ขอ้  8 
ค6.1  ม.6/1   ม.6/2    

ม.6/3    ม.6/4    
ม.6/5 

 

3.1 กราฟของอสมการเชิงเสน้สองตวัแปร 
3.2  การสร้างแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์
เพือหาคาํตอบของปัญหา   
3.3  การแกโ้จทยปั์ญหากาํหนดการเชิง
เสน้  

13 15 

 สอบกลางภาค   2 20 

 สอบปลายภาค           2 20 

รวมเวลาตลอดภาคเรียน 60 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
                              รายวชิา     คณติศาสตร์เพมิเติม  6     รหัสวชิา ค33206 เวลา  60  ชัวโมง 
                                                   ชันมัธยมศึกษาปีท ี6 ภาคเรียนท ี2 1.5  หน่วยกติ 

****************************** 
ศึกษาฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  การแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การจดัการเรียนรู้โดยการปฏิบติัจริงในสาระการ

เรียนรู้ต่อไปนีแคลคูลสัเบืองตน้  ลิมิตของฟังกช์นั  ความต่อเนืองของฟังกช์นั  อนุพนัธ์ของฟังกช์นั          การหาอนุพนัธ์
ของฟังก์ชนัพีชคณิตศาสตร์โดยใชสู้ตร  อนุพนัธ์ของฟังก์ชนัคอมโพสิท  อนุพนัธ์       อนัดนัสูง  การประยุกตอ์นุพนัธ์  
ปริพนัธ์ไม่จาํกดัเขต   และการหาพืนทีปิดลอ้มดว้ยเส้นโคง้ลาํดบัอนนัตแ์ละอนุกรมอนันต ์ ลิมิตของลาํดบั  ผลบวกของ
อนุกรมอนนัตเ์รขาคณิต  ผลบวกของอนุกรมทวัไป  และการเปลียนทศนิยมซาํเป็นเศษส่วนโดยใชผ้ลบวกอนุกรมอนนัต ์  
โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัทีใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้โดยการปฏิบติัจริง ทดลอง  
สรุป รายงาน โดยบูรณาการให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของสิงแวดล้อมเพือพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ 
การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ
กระบวนการ ทีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิงต่าง ๆ และใชใ้นชีวิตประจาํวนัอยา่งสร้างสรรคต์ามวิถีประชาธิปไตยและรวมทงั
เห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบมีความรับผิดชอบ  
มีวิจารณญาณ และมีความเชือมนัในตนเองตามคุณลกัษณะของโรงเรียนสุจริต 
 การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะที
ตอ้งการวดั 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  หาลิมิตของฟังกช์นัและบอกไดว้า่ฟังกช์นัทีกาํหนดใหเ้ป็นฟังกช์นัต่อเนืองหรือไม่ 
         2.  หาอนุพนัธข์องฟังกช์นัทีกาํหนดใหแ้ละนาํความรู้เรืองอนุพนัธ์ของฟังกช์นัไปประยกุตไ์ด ้
 3.  หาปริพนัธไ์ม่จาํกดัเขตและปริพนัธ์จาํกดัเขตของฟังกช์นัได ้ พร้อมทงัหาพืนทีปิดลอ้มดว้ย 
 เสน้โคง้บนช่วงทีกาํหนดใหไ้ด ้
        4.  หาลิมิตของลาํดบัอนนัตโ์ดยอาศยัทฤษฏีเกียวกบัลิมิตได ้
 5.  หาผลบวกของอนุกรมอนนัตแ์ละนาํความรู้เกียวกบัอนุกรมไปใชแ้กปั้ญหาได ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 



104 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
  

โครงสร้างรายวชิา 
                                            รายวชิา      คณติศาสตร์เพมิเติม  6 รหัสวชิา      ค33206  
                   ระดับมัธยมศึกษาปีท ี  6      เวลา  60  ชัวโมง/ภาคเรียน           จํานวน   1.5  หน่วยกติ 
 

ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวชีวดั  (A1) 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 แคลคูลสัเบืองต้น   
 

ขอ้ 1 , 2, 3 
ค6.1  ม.6/1   ม.6/2    

ม.6/3    ม.6/4    
ม.6/5 

 

1.1  ลิมิตของฟังกช์นั 
1.2  ความต่อเนืองของฟังกช์นั 
1.3. อนุพนัธ์ของฟังกช์นั 
1.4  การหาอนุพนัธ์ของฟังกช์นั
พีชคณิตศาสตร์โดยใชสู้ตร 
1.5   อนุพนัธ์ของฟังกช์นัคอมโพสิท 
1.6  อนุพนัธ์อนัดนัสูง 
1.7 การประยกุตอ์นุพนัธ์   
1.8  ปริพนัธ์ไม่จาํกดัเขต 
1.9  การหาพนืทีปิดลอ้มดว้ยเสน้โคง้ 

28 30 

2 ลาํดับอนันต์และ
อนุกรมอนันต์ 

ขอ้ 4 , 5 
ค6.1  ม.6/1   ม.6/2    

ม.6/3    ม.6/4    
ม.6/5 

 

2.1  ลิมิตของลาํดบั 
2.2 ผลบวกของอนุกรมอนนัต์
เรขาคณิต   
2.3 ผลบวกของอนุกรมทวัไป   
2.4 การเปลียนทศนิยมซาํเป็นเศษส่วน
โดยใชผ้ลบวกอนุกรมอนนัต ์

28 30 

 สอบกลางภาค   2 20 

 สอบปลายภาค           2 20 

รวมเวลาตลอดภาคเรียน 60 100 
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โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551      
ชันมัธยมศึกษาปีท ี4 
 ว31101 วิทยาศาสตร์พนืฐาน 1 2  ชวัโมง/สปัดาห์   1 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

ว31102 วิทยาศาสตร์พนืฐาน 2 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 
 ว32101 วิทยาศาสตร์พนืฐาน 3 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

ว32102 วิทยาศาสตร์พนืฐาน 4 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6 
 ว33101 วิทยาศาสตร์พนืฐาน 5 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

ว33102 วิทยาศาสตร์พนืฐาน 6 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

วชิาเพมิเตมิ 
ว30201 ฟิสิกส์ 1   3  ชวัโมง/สปัดาห์    1.5 หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 
ว30202 ฟิสิกส์ 2   3  ชวัโมง/สปัดาห์    1.5 หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 
ว30203 ฟิสิกส์ 3   3  ชวัโมง/สปัดาห์    1.5 หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 
ว30204 ฟิสิกส์ 4   3  ชวัโมง/สปัดาห์    1.5 หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 
ว30205 ฟิสิกส์ 5   2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ว30206 ฟิสิกส์ 6   2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

 ว30221 เคมี 1   3  ชวัโมง/สปัดาห์    1.5 หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 
ว30222 เคมี 2   3  ชวัโมง/สปัดาห์    1.5 หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 
ว30223 เคมี 3   2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ว30224 เคมี 4   2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ว30225 เคมี 5   3  ชวัโมง/สปัดาห์    1.5 หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 
ว30226 เคมี 6   3  ชวัโมง/สปัดาห์    1.5 หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 
ว30241 ชีววิทยา 1  2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ว30242 ชีววิทยา 2  2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ว30243 ชีววิทยา 3  3  ชวัโมง/สปัดาห์    1.5 หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 
ว30244 ชีววิทยา 4  3  ชวัโมง/สปัดาห์    1.5 หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 
ว30245 ชีววิทยา 5  3  ชวัโมง/สปัดาห์    1.5 หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 
ว30246 ชีววิทยา 6  3  ชวัโมง/สปัดาห์    1.5 หน่วยกิต     60  ชวัโมง/ภาค 
ว30261 ดาราศาสตร์และอวกาศ 1 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ว30262 ดาราศาสตร์และอวกาศ 2 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ว30281 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
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ว30282 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ว30283 วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ว30284 วิทยาศาสตร์กายภาพ 4 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ว30285 วิทยาศาสตร์กายภาพ 5 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ว30286 วิทยาศาสตร์กายภาพ 6 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รหสัวิชา    ว31101      ชือวิชา     วิทยาศาสตร์พืนฐาน  1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้     วิทยาศาสตร์      เวลา      20    ชวัโมง 
จาํนวนหน่วยกิต      0.5     หน่วยกิต              ชนัมธัยมศึกษาปีที   4  ภาคเรียนที    1 

 
*************************************** 

 
  สืบคน้  ศึกษา  วิเคราะห์  อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ  กระบวนการเปลียนแปลงแทนทีของสิงมีชีวิต  
ความสาํคญัของความหลากหลายทางชีวภาพและเสนอแนะแนวทางในการดูแลและรักษา  วเิคราะห์สภาพปัญหา   สาเหตุ
ของปัญหาสิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติในระดบั  ทอ้งถิน   ระะดบัประเทศ   และระดบัโลก    แนวทางในการ
ป้องกนั  แกไ้ข ปัญหาสิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  วางแผนและดาํเนินการเฝ้าระวงั อนุรักษ ์ และพฒันา  
สิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ     เพือใหเ้กิดความรู้ ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถสือสารสิงทีเรียนรู้ มี
ความสามารถในการตดัสินใจ  นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที
เหมาะสม 

 
 
 
 
ว.1.1 , ว.1.2 
รวม       6    ตวัชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวิชา     วิทยาศาสตร์พืนฐาน 1     รหสัวิชา    ว31101 

ระดบัมธัยมศึกษาปีที   4       เวลา    1    ชวัโมง/ภาคเรียน         จาํนวน    0.5   หน่วยกิต       เวลา   20  ชวัโมง 
ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  

ตวัชีวดั  (A1) 
สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 1.  ระบบนิเวศ 1.  อธิบายดุลยภาพ 
     ของระบบนิเวศ 
 

-    ระบบนิเวศธรรมชาติบน
โลก 
- องคป์ระกอบของระบบ

นิเวศ 
- ความสัมพันธ์ของกลุ่ม

สิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 
 

2 
 
1 
 
1 

25 

2. 2. กระบวนการ 
    เปลียนแปลง 
   แทนทีของ   
    สิงมีชีวิต 

2. อธิบายกระบวนการ 
    เปลียนแปลงแทนที 
    ของสิงมีชีวิต 
 

-   กระบวนการเปลียนแปลง 
   แทนทีของสิงมีชีวิต 
     

2 10 

3 3. ความหลากหลาย 
    ทางชีวภาพ 
    และเสนอแนะ 
    แนวทางในการดู 
    แลและรักษา 
 

3.  อธิบายความสาํคญั 
     ของความ 
     หลากหลายทาง 
     ชีวภาพและเสนอ 
     แนะแนวทางใน 
     การดูแลและรักษา 
 

- ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในทอ้งถิน 

- สปีชีส์ของสิงมีชีวิต 
- ความหลากหลายของ

สิงมีชีวิต 
- แนวทางในการดูแล 
      และรักษาความ 

      หลากหลายทางชีวภาพ 

1 
 
 
1 
 
1 

20 

4.  4.  คนกบัทรัพยากร 
     ธรรมชาติและ 
     สิงแวดลอ้ม           

4.  วิเคราะห์สภาพ 
     ปัญหาสาเหตุของ 
     ปัญหาสิงแวดลอ้ม 
     และทรัพยากร 
     ธรรมชาติในระดบั 
      ทอ้งถิน  ระดบั 
     ประเทศ   และ 
     ระดบัโลก           

-   ทรัพยากรธรรมชาติของ
โลก  เช่น  นาํ  ดิน  ป่าไม ้ 
อากาศ  พลงังาน  สตัวป่์า 
 -  สภาพปัญหาและสาเหตุ
ของสิงแวดลอ้ม  เช่น ภาวะ
โลกร้อน   การทาํลายโอโซน 
  
     
 

2 
 
 
1 

15 
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ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  

ตวัชีวดั  (A1) 
สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

5 5.  แนวทางในการ 
     ป้องกนั  แกไ้ข  
     ปัญหา 
     สิงแวดลอ้ม 
     และ ทรัพยากร 
     ธรรมชาติ 

5.  อภิปรายแนวทางใน
การป้องกนั  แกไ้ข
ปัญหาสิงแวดลอ้มและ   
ทรัพยากรธรรมชาติ 

-   แนวทางในการป้องกนั 
    แกไ้ข ฟืนฟสิูงแวดลอ้ม 

3 15 

6 6.  การอนุรักษ ์ และ 
   พฒันาสิงแวดลอ้ม 
   และทรัพยากร 
   ธรรมชาติ        

6.  วางแผนและดาํเนิน 
     การเฝ้าระวงั 
     อนุรักษ ์ และพฒันา
     สิงแวดลอ้มและ 
     ทรัพยากรธรรมชาติ   

- วางแผนอนุรักษ ์
- การเฝ้าระวงั  อนุรักษ ์ 

และพฒันา      
สิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

        

3 15 

   สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

1 
1 

 

รวมเวลาตลอดภาคเรียน 20  
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คาํอธิบายรายวชิา 
รหสัวิชา    ว31102       ชือวิชา     วิทยาศาสตร์พืนฐาน 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้     วิทยาศาสตร์      เวลา      20    ชวัโมง 
จาํนวนหน่วยกิต      0.5     หน่วยกิต         ชนั     ชนัมธัยมศึกษาปีที   4  ภาคเรียนที    2 

 
******************************************** 

 
 สืบคน้  ศึกษา  วิเคราะห์  ทดลองและอธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลลข์องสิงมีชีวิต กลไกการรักษาดุลยภาพของ
นาํในพืช   กลไกการควบคุมดุลยภาพของนาํ     แร่ธาตุ และอุณหภูมิของมนุษยแ์ละสตัวอื์น ๆ  
ระบบภูมิคุม้กนัของร่างกาย   กระบวนการถ่ายทอดสารพนัธุกรรม     การแปรผนัทางพนัธุกรรม มิวเทชนั  และ   การเกิดความ
หลากหลายทางชีวภาพ    ผลของเทคโนโลยชีีวภาพทีมีต่อมนุษยแ์ละสิงแวดลอ้ม  ความหลากหลายทางชีวภาพทีมีต่อมนุษย์
และสิงแวดลอ้ม  กระบวนการคดัเลือกตามธรรมชาติ และ ผลของการคดัเลือกตามธรรมชาติต่อความหลากหลายของ
สิงมีชีวิต  เพือใหเ้กิดความรู้ ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถสือสารสิงทีเรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ     นาํความรู้ไป
ใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมทีเหมาะสม 

 
 
 
รหสัตวัชีวดั 
ว.1.1-1  ว.1.1-2  ว.1.1-3  ว.1.1-4   ว.1.2-1  ว.1.2-2  ว.1.1-3  ว.1.1-4 

 
รวม    8    ตวัชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวิชา     วิทยาศาสตร์พืนฐาน 2     รหสัวิชา    ว31102 

ระดบัมธัยมศึกษาปีที   4       เวลา    1    ชวัโมง/ภาคเรียน         จาํนวน    0.5   หน่วยกิต       เวลา   20  ชวัโมง 
ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  

ตวัชีวดั  (A1) 
สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 1. ดุลยภาพของ
สิงมีชีวิต 

1. ทดลองและอธิบาย 
    การรักษาดุลยภาพ 
    ของเซลลข์องสิงมีชีวิต 
    (ว.1.1) 

-  องคป์ระกอบของเซลลพ์ืช 
    และเซลลส์ตัว ์
-   การลาํเลียงสารผา่นเซลล ์
   โดยวิธีการแพร่  การออสโม 
    ซิส  การลาํเลียงแบบฟาซิลิ 
    เทต     การลาํเลียงแบบใช ้
   พลงังาน  และการลาํเลียง 
   สารขนาดใหญ่ 

2 
 
2 

20 

2 2. กลไกการรักษา
ดุลยภาพของนาํใน
พืช 

2.  ทดลองและอธิบาย
กลไกการรักษาดุลยภาพ
ของนาํในพืช  (ว.1.1) 
 

-  กลไกการรักษาดุลยภาพ 
   ของนาํในพืช  
-  การเปิดปิดของปากใบ 
-  การคายนาํของพืช  

4 20 

3 กลไกการรักษาดุลย
ภาพในสิงมีชีวิตอืน 
ๆ 

3. สืบคน้ขอ้มูลและ
อธิบายกลไกการควบคุม
ดุลยภาพของนาํ   แร่ธาตุ 
และอุณหภูมิของมนุษย์
และสตัวอื์น ๆ และนาํ
ความรู้ไปใชป้ระโยชน ์
(ว.1.1) 

– กลไกการควบคุมดุลยภาพ
ของนาํของมนุษยแ์ละ
สิงมีชีวิตอืน ๆ     

– กลไกการควบคุมดุลยภาพ
ของแร่ธาตุ ของมนุษยแ์ละ
สิงมีชีวิตอืน ๆ     

– กลไกการควบคุมดุลยภาพ
ของอุณหภูมิของมนุษยแ์ละ
สิงมีชีวิตอืน ๆ     

 

4 4.  ระบบภูมิคุม้กนั 
     ของร่างกาย 
 

4.  อธิบายเกียวกบัระบบ 
      ภูมิคุม้กนัของร่างกาย 
      และนาํความรู้ไปใช ้
     ในการดูแลรักษา 
      สุขภาพ  (ว.1.1)         
 

– การป้องกนัและทาํลายเชือ
โรคและสิงแปลกปลอม 

– เซลลเ์มด็เลือดขาว 
– ระบบนาํเหลือง 
– ระบบเลือด  ABO 
– ความผดิปกติของระบบ

ภูมิคุม้กนั 

2 
 
 
 
2 

         
 

20 
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ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  

ตวัชีวดั  (A1) 
สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

5 5.  การถ่ายทอด 
     พนัธุกรรม 
 

5. อธิบายกระบวนการ 
    ถ่ายทอดสารพนัธุกรรม
    การแปรผนัทาง 
    พนัธุกรรม มิวเทชนั   
    และการเกิดความ 
    หลากหลายทางชีวภาพ 
    (ว.1.2) 

– ลกัษณะทางพนัธุกรรม 
– โครโมโซมและสาร

พนัธุกรรม(ดีเอนเอ) 
– ศึกษาการถ่ายทอดทาง

พนัธุกรรม 
1. เพดดรีกรี 
2. ลกัษณะพนัธุกรรมที

ถ่ายทอดโดยยนีทีอยู่
บนโครโมโซม
ร่างกาย 

3. ลกัษณะพนัธุกรรมที
ถ่ายทอดโดยยนีทีอยู่
บนโครโมโซมเพศ 

– การเปลียนแปลงทาง
พนัธุกรรม 
1. มิวเทชนั 
2. การคดัเลือกตาม

ธรรมชาติ 
3. การคดัเลือกพนัธุ์และ

ปรับพนัธุ์โดยมนุษย ์

4 20 
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ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  

ตวัชีวดั  (A1) 
สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

6 6เทคโนโลยชีีวภาพ 6.  สืบคน้ขอ้มูลและ 
     อภิปรายผลของ 
     เทคโนโลยชีีวภาพทีมี 
     ต่อมนุษยแ์ละ 
    สิงแวดลอ้มและ 
     นาํความรู้ไปใช ้
     ประโยชน์  (ว.1.2) 

– เทคโนโลยชีีวภาพ 
1. พนัธุวิศวกรรม 
2. การโคลาน 
3. ลายพิมพดี์เอนเอ 

2 10 

7 7.  ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

7.  สืบคน้ขอ้มูลและ 
    อภิปรายผลของความ 
    หลากหลายทาง 
     ชีวภาพทีมีต่อมนุษย ์
    และสิงแวดลอ้ม   
    (ว.1.2) 
 

-   ความหลากหลายทาง 
     ระบบนิเวศ   
-   ความหลากหลายของ 
    สิงมีชีวิต 
-   ความหลากหลายทาง

พนัธุกรรม 
 

 

8 8.  การคดัเลือกตาม
ธรรมชาติ 

8.  อธิบายกระบวนการ 
    คดัเลือกตามธรรมชาติ 
    และผลของการคดั 
     เลือกตามธรรมชาติต่อ 
     ความหลากหลายของ 
     สิงมีชีวิต  (ว.1.2) 

-  การคดัเลือกตามธรรมชาติ  

   สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

1 
1 

 

รวมเวลาตลอดภาคเรียน 20  
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คาํอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์        รายวชิา   วทิยาศาสตร์พนืฐาน 3      รหัสวชิา     ว32101 

จํานวนเวลา  40    ชัวโมง  ภาคเรียนท ี 1 ชัน  ม. 5 จํานวน    1.0     หน่วยกติ 
********************************************* 

  ศึกษา  วเิคราะห์   เกียวกบัโครงสร้างอะตอมอนุภาคมูลฐานของอะตอม และสญัลกัษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ 
วิเคราะห์และ อธิบายการจดั เรียงอิเลก็ตรอนในอะตอม  ความสมัพนัธร์ะหวา่งอิเลก็ตรอนในระดบัพลงังาน นอกสุดกบั 
สมบติัของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา อธิบายการจดัเรียงธาตุและทาํนายแนวโนม้สมบติัของธาตุในตารางธาตุ 
วิเคราะห์และอธิบายการเกิดพนัธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกลุของสารสืบคน้ขอ้มูลและอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่ง
จุดเดือด จุดหลอมเหลว และสถานะของสารกบัแรงยดึเหนียวระหวา่งอนุภาค   ของสาร ทดลอง อธิบายและเขียนสมการ
ของปฏิกิริยาเคมีทวัไปทีพบในชีวิตประจาํวนั รวมทงัอธิบายผลของสารเคมีทีมีต่อสิงมีชีวิตแลสิงแวดลอ้ม และอธิบายอตัรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจยัทีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเกียวกบัการควบคุมอตัรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมีและนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์ทดลองและอธิบายองคป์ระกอบ ประโยชน์     เพือใหเ้กิดความรู้ ความคิด  
ความเขา้ใจ  สามารถสือสารสิงทีเรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีจิต
วิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมทีเหมาะสม  มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลกูฝัง  เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมี
คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และสร้างจิตสาํนึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชด้วยการนาํสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ 
 

มฐ.ว 3.1 ม. 5/1, มฐ.ว 3.1 ม. 5/2, มฐ.ว 3.1 ม. 5/3, มฐ.ว 3.1 ม. 5/4, มฐ.ว 3.1 ม. 5/5 
มฐ.ว 3.2 ม. 5/1,  มฐ.ว 3.2 ม. 5/2 

 
 
 

รวม.....7.......ตวัชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา     วทิยาศาสตร์พนืฐาน 3     รหัสวชิา    ว32101 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี  5       เวลา    2    ชัวโมง/ภาคเรียน         จํานวน   1.0   หน่วยกติ       เวลา   40  ชัวโมง 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตวัชีวดั  (A1) 

สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 ธาตุแลสารประกอบ 
 

มฐ.ว 3.1 ม. 5/1 
มฐ.ว 3.1 ม. 5/2 
มฐ.ว 3.1 ม. 5/3 
มฐ.ว 3.1 ม. 5/4 
มฐ.ว 3.1 ม. 5/5 

1.  แบบจาํลองอะตอม 
2.  อนุภาคมูลฐานของอะตอม 
3.  การจดัอิเลคตรอนในอะตอม 
4. การเกิดพนัธะโลหะ 
5. การเกิดพนัธะไอออนิก 
6. การเกิดพนัธะโควาเลนต ์

2 
2 
4 
2 
4 
4 

20 

2 ปฏิกิริยาเคมี มฐ.ว 3.2 ม. 5/1 
มฐ.ว 3.2 ม. 5/2 

 

1. การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
2. สมการเคมี 
3. อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและ ปัจจยั
ทีมีผลต่ออตัราการ เกิดปฏิกิริยาเคมี 
4. ประโยชน์ของปฏิกิริยาเคมี 
5.  ปฏิกิริยาเคมีใน ชีวิตประจาํวนั 
6.  ผลของปฏิกิริยาเคมีต่อสิงมีชีวิตและ
สิงแวดลอ้ม 

2 
4 
4 
 
2 
4 
2 
 

30 

   สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

2 
2 

20 
30 

รวมเวลาตลอดภาคเรียน 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์        รายวิชา   วิทยาศาสตร์พืนฐาน 4      รหสัวชิา     ว32102 

จาํนวนเวลา  40    ชวัโมง  ภาคเรียนที  2 ชนั  ม. 5 จาํนวน     1.0     หน่วยกิต 
 

********************************************* 
ศึกษา  วิเคราะห์  เกียวกบัการเกิดปิโตรเลียม.  กระบวนการแยกก๊าซปิโตรเลียมและการกลนัลาํดบัส่วนนาํมนัดิบ 

สืบคน้ขอ้มูลและอภิปรายการ   นาํผลิตภณัฑที์ไดจ้ากการแยกแก๊สธรรมชาติและการกลนัลาํดบัส่วนนาํมนัดิบไปใช ้     

และประโยชน ์รวมทงัผลของ ผลิตภณัฑต่์อสิงมีชีวิตและ สิงแวดลอ้ม   พลงังานในอนาคตและการ อนุรักษพ์ลงังาน

อยา่งยงัยนื ทดลองและอธิบายการเกิดพอลิเมอร์ สมบติัของพอลิเมอร์ อภิปรายการนาํพอลิเมอร์ไปใชป้ระโยชน์ รวมทงั

ผลทีเกิดจากการผลิตและใชพ้อลิเมอร์ต่อสิงมีชีวิตและสิงแวดลอ้ม  สืบคน้ขอ้มูลเกียวกบัการใชป้ระโยชน์ 

องคป์ระกอบ  สมบติัและประโยชน์ ของโปรตีน  คาร์โบไฮเดรต ไขมนัและกรดนิวคลีอิก   ศึกษาปฏิกิริยา บางชนิด

ของไขมนัและนาํมนั โปรตีน และกรดนิวคลีอิกเพือใหเ้กิดความรู้ ความคิด  ความเขา้ใจ สามารถสือสาร  สิงทีเรียนรู้ 

มีความสามารถในการตดัสินใจ นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และ

ค่านิยมทีเหมาะสม มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลกูฝัง  เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ในการดาํเนิน

ชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชด้วยการนาํสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ 

 
มฐ.ว 3.2 ม. 5/3,   มฐ.ว 3.2 ม. 5/4  มฐ.ว 3.2 ม. 5/5,  มฐ.ว 3.2 ม. 5/6   

มฐ.ว 3.2 ม. 5/7, มฐ.ว 3.2 ม. 5/8,  มฐ.ว 3.2 ม. 5/9 
 

 
 

รวม.....7.......ตวัชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา     วทิยาศาสตร์พนืฐาน 4     รหัสวชิา    ว32102 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี  5       เวลา    2    ชัวโมง/ภาคเรียน         จํานวน    1.0   หน่วยกติ       เวลา   40  ชัวโมง 
 

ที ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตวัชีวดั  (A1) 

สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

2 ปิโตรเลียม มฐ.ว 3.2 ม. 5/3 
มฐ.ว 3.2 ม. 5/4 

1.  การเกิดปิโตรเลียม 
2.  กระบวนการแยกก๊าซปิโตรเลียม 
3.  ประโยชนข์องผลิตภณัฑ ์ปิโตรเลียม 
4.  พลงังานในอนาคตและการ อนุรักษ์
พลงังานอยา่งยงัยนื 

2 
4 
4 
2 
 

10 

3 พอลิเมอร์ มฐ.ว 3.2 ม. 5/5 
มฐ.ว 3.2 ม. 5/6 

1.  มอนอเมอร์  และพอลิเมอร์ 
2.  กระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชนั 
3.  สมบติับางประการของพอลิเมอร์ 
4.  พอลิเมอร์ในชีวิตประจาํวนั 

4 
2 
2 
2 

15 

4  สารชีวโมเลกลุ มฐ.ว 3.2 ม. 5/7 
มฐ.ว 3.2 ม. 5/8 
มฐ.ว 3.2 ม. 5/9 

1.  คาร์โบไฮเดรต 
2.  ไขมนัและกรดไขมนั 
3.  โปรตีน 
4.  กรดนิวคลีอิก 

4 
4 
4 
2 

15 

   สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

2 
2 

20 
30 

รวมเวลาตลอดภาคเรียน 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์                 โรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม 

รหัสวชิา ว 33101                         รายวชิาวทิยาศาสตร์ 5                       ระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี6 
จํานวน  1.0   หน่วยกติ            เวลาเรียน  2  ชัวโมง/สัปดาห์        2  ชัวโมง/สัปดาห์         ภาคเรียนท ี1 

       
 ศึกษา วเิคราะห์ ทดลอง และอธิบาย เกียวกบั  ความสมัพนัธ์ระหวา่งการกระจดั  เวลา  ความเร็ว ความเร่งของการ
เคลือนทีแนวเสน้ตรง การเคลือนทีแบบโพรเจกไทล ์ ความสมัพนัธ์ระหวา่งคาบและรัศมีของการเคลือนทีเป็นวงกลม  
และเคลือนทีแบบฮาร์มอนิกอยา่งง่าย  ประโยชนเ์กียวกบัการเคลือนทีแบบโพรเจกไทล ์  แบบวงกลม และแบบฮาร์มอนิ
กอยา่งง่าย    ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงกบัการเคลือนทีของอนุภาคหรือวตัถุในสนามโนม้ถ่วง  สนามไฟฟ้า และ
สนามแม่เหลก็ รวมทงัการนาํไปใชป้ระโยชน์  แรงนิวเคลียร์และแรงไฟฟ้าระหวา่งอนุภาคในนิวเคลียส     สมบติัของคลืน
กล  ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราเร็ว ความถี และความยาวคลืน  การเกิดคลืนเสียง บีตส์ของเสียง ความเขม้ของเสียง ระดบั
ความเขม้เสียง การไดย้นิเสียง คุณภาพเสียง การนาํความรู้เรืองเสียงไปใชป้ระโยชน์  มลภาวะของเสียง สเปกตรัมของ
คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า การใชป้ระโยชนแ์ละการป้องกนัอนัตรายจากคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า  ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชนั ฟิวชนั
และความสมัพนัธ์ระหวา่งมวลกบัพลงังาน   ผลของปฏิกิริยานิวเคลียร์ต่อสิงมีชีวิตและสิงแวดลอ้ม  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
และการใชป้ระโยชน์   ปฏิกิริยาลูกโซ่    การเกิดและการสลายกมัมนัตภาพรังสี    ชนิดและสมบติัของรังสีจากธาตุ
กมัมนัตรังสี       ประโยชน์และอนัตรายจากสารกมัมนัตรังสีต่อสิงมีชีวิตและสิงแวดลอ้ม  

โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้  การสาํรวจตรวจสอบ การสืบคน้ขอ้มูล   การ
อภิปรายและการทดลอง  เพือใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถสือสาร สิงทีเรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตดัสินใจ  นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั   

มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลกูฝัง เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ในการดาํเนินชีวิต  ตามแนว
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์พธุักรรมพืชด้วยการนาํสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมา
บูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานตวัชีวดั 
มาตรฐานที   
ว 4.1  ม.4-6/1  , ว 4.1 ม.4-6/2   ,  ว 4.1  ม.4-6/3 , ว 4.1 ม.4-6/4      
ว 4.2  ม.4-6/1  , ว 4.2  ม.4-6/2  ,   ว 4.2  ม.4-6/3 
ว 5.1 ม.4-6/1 , ว 5.1 ม.4-6/2  ,  ว 5.1 ม.4-6/3  ,  ว 5.1 ม.4-6/4  ,  ว 5.1 ม.4-6/5  , ว 5.1 ม.4-6/6  ,   
ว 5.1 ม.4-6/7  ,  ว 5.1 ม.4-6/8  ,  ว 5.1 ม.4-6/9 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา     วทิยาศาสตร์พนืฐาน 5     รหัสวชิา    ว33101 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี  6    เวลา    2    ชัวโมง/ภาคเรียน     จํานวน    1.0   หน่วยกติ       เวลา   40  ชัวโมง 
ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  

ตวัชีวดั  (A1) 
สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 

การเคลือนที 

ว 4.2 ม.4-6/1-3 1. การเคลือนทีในแนวตรง 
(บูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน) 

2.  การเคลือนทีแบบโปรเจคไทล ์
3.  การเคลือนทีแบบวงกลม 
4. การเคลือนทีแบบฮาร์โมนิกอยา่ง
ง่าย 

3 
3 
3 
3 

15 

2 

สนามของแรง 

ว.4.1 ม.4-6/1-4 1.  สนามแม่เหลก็ 
2.  สนามไฟฟ้า 
3.  สนามโนม้ถ่วง 
4.  แรงนิวเคลียร์ 

2 
2 
2 
2 

10 

3 

คลืน 

ว 5.1 ม.4-6/1-4 1.  คลืนกล 
2.  องคป์ระกอบของคลืน 
3.  สมบติัของคลืน 
4.  เสียงและการไดย้นิ 

(บูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน) 

5. คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 

1 
2 
3 
2 
2 

15 

4 
กมัมนัตรังสีและ
พลงังานนิวเคลียร์ 

ว 5.1 ม.4-6/5-9 1.  กมัมนัตรังสี 
2.  รังสีกบัมนุษย ์
3.  พลงังานนิวเคลียร์ 

2 
2 
2 

10 

   สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

2 
2 

20 
30 

รวมเวลาตลอดภาคเรียน 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา    ว33102       ชือวชิา     วทิยาศาสตร์พนืฐาน  6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้     วทิยาศาสตร์      เวลา      40    ชัวโมง 
จํานวนหน่วยกติ      1.0     หน่วยกติ         ชัน     ชันมัธยมศึกษาปีท ี 6  ภาคเรียนท ี 2  

 
****************************************** 

 
 ศึกษาและวิเคราะห์หลกัการแบ่งโครงสร้างของโลก  โดยใชข้อ้มูลหลกัฐานต่าง ๆ ทางธรณีวิทยาและทางฟิสิกส์  
กระบวนการเปลียนแปลงทางธรณีวิทยาของโลก  ทฤษฏีแปรสัณฐานทางธรณีภาคของโลก  กระบวนการเปลียนแปลง
ทางธรณีวิทยาของโลก  ทฤษฏีแปรสณัฐานทางธรณีภาค  โครงสร้างทางธรณีของภาค  แผน่เปลือกโลก  การเคลือนทีของ
แผน่เปลือกโลก  ผลของการเคลือนทีของแผน่เปลือกโลก  กระบวนการเกิดภูเขา  รอยเลือน  รอยคดโคง้  ภูเขาไฟระเบิด  
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาทีส่งผลต่อสิงมีชีวิตและสิงแวดลอ้ม  อธิบายลาํดบัชนัหิน  ซากดึกดาํบรรพ ์ โครงสร้างทาง
ธรณีวิทยา  และการลาํดบัชนัหิน  ประวติัความเป็นมาของพืนทีจากการลาํดบัชนัหินตามอายกุารเกิด  ตามมาตรฐานธรณี
กาล  ประโยชน์ขอ้มูลทางธรณีวิทยา  ศึกษาและสืบคน้การเกิดและวิวฒันาการของระบบสุริยะและกาแลกซีของเอกภพ  
อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและการเกิดของดาวฤกษ ์ ลาํดบัความสว่างและสีของดาวฤกษ ์ จุดจบของดาวฤกษ ์ ใช้
กระบวนทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้จากการสืบคน้และอธิบายการส่งดาวเทียมไปโคจรรอบโลกและ
คาํนวณหาความเร็วในการโคจรของดาวเทียมรอบโลก  ประโยชน์ของดาวเทียมในดา้นต่าง ๆ การส่งและสาํรวจอวกาศ
โดยใชย้านอวกาศและสถานีอวกาศ  ในการสาํรวจโลกและวตัถุทอ้งฟ้า    อืน ๆ  บนพืนฐานความเขา้ใจทางวิทยาศาสตร์ที
สามารถสาํรวจตรวจสอบศึกษาคน้ควา้ไดอ้ยา่งครอบคลุมและเชือถือได ้ สร้างสมมุติฐานทีมีทฤษฏีรองรับเพือนาํไปสู่การ
สาํรวจตรวจสอบ  คน้ควา้รวบรวมขอ้มูลหรือตวัแปรทีสาํคญัในการสาํรวจตรวจสอบ  เพือใหมี้ความเชือมนัอยา่งเพียงพอ  
เลือกใชว้สัดุ  อุปกรณ์ในการสังเกตสาํรวจไดอ้ยา่งถูกตอ้งทงัเชิงปริมาณและคุณภาพ  รวบรวมขอ้มูลและบนัทึกผลขอ้มูล
อย่างเป็นระบบ  จดัทาํรายงานผลเชิงตวัเลขทีมีระดบัความถูกตอ้งและนาํเสนอขอ้มูลดว้ยเทคนิคทีเหมาะสม  นาํผลการ
สาํรวจไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่และในชีวิตจริง  รวมทงัการเขียนรายงานอธิบายเกียวกบัแนวคิดกระบวนการ
ต่าง ๆ ใหผู้อื้นเขา้ใจ  
 
มาตรฐาน/ตัวชีวดั 
ว 6.1    ม.6/1    ม.6/2   ม.6/3    ม.6/4   ม.6/5    ม.6/6    
ว 7.1    ม.6/1    ม.6/2    
ว 7.2    ม.6/1    ม.6/2   ม.6/3  
ว 8.1    ม.6/1    ม.6/2   ม.6/3    ม.6/4   ม.6/5    ม.6/6   ม.6/7    ม.6/8  
             ม.69    ม.610   ม.6/11   ม.6/12    
 

รวม  23  ตวัชีวดั   
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา     วทิยาศาสตร์พนืฐาน 6     รหัสวชิา  ว33102     ระดับมัธยมศึกษาปีท ี  6       

 เวลา    2    ชัวโมง/ภาคเรียน         จํานวน    1.0   หน่วยกติ       เวลา  40  ชัวโมง 
ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  

ตวัชีวดั  (A1) 
สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 หน่วยที 1 : โลกและ
การเปลียนแปลง 
 

 

1. สืบคน้และอธิบายหลกัการแบ่ง
โครงสร้างของโลก 
2.ทดลองเรียนแบบและอธิบาย
กระบวนการเปลียนแปลงทาง
ธรณีภาคของโลก 
3.สืบคน้และอธิบายความสาํคญั
ของปรากฏการณ์ทางธรณีวทิยา
แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิดส่งผล
ต่อสิงมีชีวิตและสิงแวดลอ้ม 

- โครงสร้างโลก 
- แผน่ดินไหว 
- ภูเขาไฟ 

8 18 

2. หน่วยที 2 :ธรณีภาค 
 

1 ชนัธรณีภาคแบ่งออกเป็นแผน่
ใหญ่ๆหลายแผน่เรียกวา่แผน่ธรณี
ภาคซึงมีการเคลือนทีตลอดเวลา ทาํ
ใหเ้กิดปรากฏการณ์ต่างบนผวิโลกที
สามารถศึกษาไดจ้ากร่องรอยที
ปรากฏในปัจจุบนั เช่นรอยต่อ รอย
แยกของแผน่ธรณีภาคเทือกเขาใต้
สมุทรและซากดึกดาํบรรพ ์
2 กระบวนการเกิดรอยเลือน รอยคด
โคง้ การแปรสณัฐานของแผน่ธรณี
ภาคเป็นส่วนหนึงทาํใหเ้กิดเทิอกเขา
บนโลก 
 

- แผน่ธรณีภาคและการ
เคลือนที 
- รอยต่อของแผน่ธรณีภาค 
- ร อยแยกของแผน่ธรณีภาค
และอายขุองหินบน 
- เทิอกเขากลางมหาสมุทร 
- การคน้พบซากดึกดาํบรรพ ์
 

6 16 
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ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตวัชีวดั  (A1) 

สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

3. หน่วยที 3 :ธรณี
ประวติั 
 

1. สาํรวจและวิเคราะห์และอธิบาย
การลาํดบัชนัพินจากการวางตวัของ
หินชนั ซากดึกดาํบรรพแ์ละ
โครงสร้างทางธรณีวิทยาเพิออธิบาย
ประวติัความเป็นมาของพืนที 
2.สืบคน้และอธิบายความสาํคญั
ของปรากฏการณ์ทางธรณีวทิยา 
แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิดที
ส่งผลต่อสิงมีชีวิตและสิงแวดลอ้ม 
3. ทดลองเรียนแบบและอธิบาย
กระบวนการเปลียนแปลงทาง
ธรณีภาคของโลก 

- อายทุางธรณีวิทยา 
- ซากดึกดาํบรรพ ์
- การลาํดบัชนัหิน 

6 15 

4. หน่วยที 4: เอกภพ
และกาํเนิดระบบ
สุริยะ 
 
 
 

1. สืบคน้และอธิบานการเกิดและ
วิวฒันาการของระบบสุริยะรั 
2. สืบคน้และอธิบายธรรมชาติและ
วิวฒันาการของดาวฤกษ ์  
 
 

- กาํเนิดเอกภพและกา
แลกซี 
- กาํเนิดเระบบสุริยะ 
- ดวงอาทิตย ์

6 20 

5. หน่วยที 5 : ดาวฤกษ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  สืบคน้ขอ้มูล อธิบาย และบนัทึก
เกียวกบักาํเนิกและวิวฒันาการของ
ดาวฤกษ ์
2. สืบคน้ขอ้มูล อธิบาย และ 
อภิปรายเกียวกบัความสวา่ง 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งสีและอุณหภูมิ
ของดาวฤกษ ์
 
 
 
 
 
 

- ววิฒันาการของดาว
ฤกษ ์
- ความสวา่งและอนัดบั
ความสวา่งของดาวฤกษ ์
- สีและอุณหภูมิของดาว
ฤกษ ์
- ระยะห่างของดาวฤกษ ์
- กลุ่มของดาวฤกษ ์

4 15 

 



123 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

 
ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  

ตวัชีวดั  (A1) 
สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

6. หน่วยที 6 : 
เทคโนโลยอีวกาศ 
 
 
 
 
 

1. สืบคน้และอธิบายการส่ง
และคาํนวณความเร็วใน
การโคจรของดาวเทียมรอบ
โลก 
2. สืบคน้และอธิบาย
ประโยชนข์องดาวเทียมใน
ดา้นต่างๆ 
3 สืบคน้และอธิบายการส่ง
และสาํรวจอวกาศโดยใช้
ยานอวกาศและสถานี
อวกาศ  

- ดาวเทียมและยานอวกาศ 
- การใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยี
อวกาศ 
 

6 16 

 สอบกลางภาค 2  
 สอบปลายภาค 2  
 รวมตลอดปี 40  
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา   ฟิสิกส์ 1      รหัสวชิา   ว30201 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิยาศาสตร์                 เวลา  60  ชัวโมง 
จํานวนหน่วยกติ  1.5  หน่วยกติ                       ชันมัธยมศึกษาปีท ี 3  ภาคเรียนท ี 1 

 

ศึกษา  สืบคน้  สาํรวจตรวจสอบ อธิบาย  คาํนวณและ วิเคราะห์เกียวกบัปริมาณทางกายภาพ ปรากฎการณ์
ธรรมชาติ  วิชาฟิสิกส์ และปริมาณทางกายภาพ การใชห้น่วยในระบบเอสไอ การทดลองในวิชาฟิสิกส์ ความไม่แน่นอน
ในการวดั  เลขนยัสาํคญั  การบนัทึกขอ้มูล และการวิเคราะห์ผลการทดลอง การนาํเสนอขอ้มูล การเคลือนทีแนวตรง  กฎ
การเคลือนทีของนิวตนั   แรงดึงดูดระหวา่งมวล   แรงเสียดทาน    การเคลือนทีแบบโพรเจกไทล ์  การเคลือนทีแบบ
วงกลม  การเคลือนทีแบบซิมเปิลฮาร์มอนิก       

โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้  การสาํรวจตรวจสอบสืบคน้ขอ้มูล  และการ
อภิปราย 
 เพือใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถสือสารสิงทีเรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ  นาํความรู้
ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมทีเหมาะสม  มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และ
ปลกูฝัง เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสร้างจิตสาํนึกในการอนรัุกษ์พันธุกรรมพืชด้วยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบคน้ขอ้มูล วิเคราะห์ และอธิบาย  เกียวกบัปรากฎการณ์  ธรรมชาติ  วิชาฟิสิกส์ และปริมาณทางกายภาพ การ
ใชห้น่วยใน  ระบบเอสไอ 

2. สาํรวจตรวจสอบ และอธิบายเกียวกบัทาํการทดลองในวิชาฟิสิกส์ ความไม่แน่นอนในการวดั   
เลขนยัสาํคญั  การบนัทึกขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล การนาํเสนอขอ้มูล  

3.  สาํรวจตรวจสอบ อธิบาย และ คาํนวณ เกียวกบัการเคลือนทีของวตัถุ  และปริมาณทีเกียวขอ้ง 
4. สืบคน้ขอ้มูล ทดลอง อภิปรายและ คาํนวณ เกียวกบัการเคลือนทีของวตัถุกรณีทีมีความเร่งเป็นค่าคงตวั 
5. สืบคน้ขอ้มูล ทดลอง อภิปราย และ คาํนวณ เกียวกบัแรง และกฎการเคลือนทีของนิวตนั 

และการนาํไปประยกุตใ์ช ้
6. สืบคน้ขอ้มูล อภิปราย และคาํนวณเกียวกบักฎแรงดึงดูดระหวา่งมวลของนิวตนั 
7. สืบคน้ขอ้มลู ทดลอง  อธิบาย และคาํนวณเกียวกบัแรงเสียดทาน 
8.  สืบคน้ขอ้มูล ทดลอง  อธิบาย และ   คาํนวณเกียวกบัการเคลือนทีแบบโพรเจกไทล ์ เคลือนทีแบบวงกลมและ

การเคลือนทีแบบฮาร์มอนิกอยา่งง่า 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา        ฟิสิกส์ 1  รหัสวชิา ว30201 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี4    เวลา  60  ชัวโมง/ภาคเรียน       จํานวน  1.5   หน่วยกติ 
หน่วยการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ 

ตวัชีวดั/ผลการเรียนรู้ เวลา(ชัวโมง) คะแนน 

บทนํา 1.อธิบายความหมายของฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
และอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัได ้

10 20 

2.อธิบายความหมายของเลขนยัสาํคญัไดแ้ละสามารถใชไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะสมเมือทาํการทดลอง  ประมาณค่าความคลาดเคลือนทีอาจเป็นไป
อยา่งเหมาะสมเมือทาํการวดั 
3. สาํรวจตรวจสอบ  วิเคราะห์และอธิบายการวดั  การแปลความหมาย
ขอ้มูล  ปริมาณเวกเตอร์  ปริมาณสเกลาร์ 

การเคลอืนทใีนหนึง
และสองมิต ิ

4.สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายความหมาย ตาํแน่ง จุดอา้งอิงและระยะทาง
และการกระจดัของอนุภาคหรือวตัถุเขียนสญัลกัษณ์และรูปแทนการ
กระจดัของอนุภาคหรือวตัถุ 

15 30 

5.อธิบายการหาอตัรา ความเร็ว ความเร็วสมัพทัธ์ของอนุภาค ความเร่ง  
และหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณต่างๆทีเกียวขอ้งกบัการเคลือนทีใน
แนวตรงดว้ยความเร่งคงตวั 
6.อธิบายการเคลือนทีในสองมิติ สามมิติ เวกเตอร์ตาํแหน่งและความเร็ว
ในสองมิติ ความเร่งในสองมิติ ความเร็วสมัพทัธ์ และกรอบอา้งอิงเฉือย 

แรง มวลและกฎการ
เคลอืนท ี

7.  ใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบคน้ขอ้มูล  อภิปรายและ
ทดลองเพือใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจในเรือง กฏการเคลือนที
ของนิวตนั 

20 25 

8.  นาํหลกัการ  แนวคิด  ทฤษฏีทีเกียวขอ้งกบัการเคลือนทีในแนวตรง  
และกฏการเคลือนทีของนิวตนัไปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจาํวนัอยา่งมี
คุณธรรมและจริยธรรมทีเหมาะสมของคนไทย 

การเคลอืนทแีบบต่างๆ 9.  อธิบายและทดลอง  คาํนวณเกียวกบั การเคลือนทีแบบโพรเจกไทล ์   
แบบวงกลม และแบบฮาร์มอนิกอยา่งง่าย 

15 25 

10.  นกัเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์  สามารถใชก้ระบวนการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ในการศึกษา  วิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึนใน
ชีวิตประจาํวนัทงัในประเทศ  และต่างประเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

รวม 60 100 

 
 



126 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์        รายวชิา   ฟิสิกส์ 2      รหัสวชิา     ว30202 

จํานวนเวลา  60   ชัวโมง ภาคเรียนท ี 2 ชัน  ม.4   จํานวน    1.5   หน่วยกติ 
 

********************************************* 
 
 ศึกษาวเิคราะห์เกียวกบังาน กาํลงั พลงังาน   กฎการอนุรักษพ์ลงังาน โมเมนตมัและการชน    การเคลือนทีแบบ
หมุน  สภาพสมดุลและสภาพยดืหยุน่ โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้   การสืบคน้ขอ้มูล   อภิปรายและการทดลอง 
โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้  การสาํรวจตรวจสอบสืบคน้ขอ้มูล  และการอภิปรายเพือให้
เกิดความรู้    ความคิด   ความเขา้ใจ    สามารถสือสารสิงทีเรียนรู้   มีความสามารถในการตดัสินใจ การสือสาร การ
แกปั้ญหา การใชเ้ทคโลย ี   รวมทงันาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั   มีจิตวิทยาศาสตร์   จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยม
ทีเหมาะสม 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



127 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา        ฟิสิกส์ 2    รหัสวชิา    ว30202 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 4    เวลา   60   ชัวโมง/ภาคเรียน     จํานวน    1.5 หน่วยกติ       เวลา  3  ชัวโมง/สัปดาห์ 
ที ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั เวลา 

(ชวัโมง) 
นาํหนกั 
คะแนน 

1 งานและพลงังาน 
 

1. สาํรวจตรวจสอบ อธิบาย และคาํนวณเกียวกบังานและกาํลงั 
2. สาํรวจตรวจสอบ อภิปราย และ คาํนวณเกียวกบัพลงังาน  ความ  
     สมัพนัธ์ระหวา่งงานและพลงังานจลน ์
3.สืบคน้ขอ้มูล ทดลอง และอธิบายเกียวกบักฎการอนุรักษพ์ลงังาน   
   และรวมไปถึงกฎการอนุรักษพ์ลงังานรูปอืน 

  

2 โมเมนตัมและการ
ชน 
 

4. สาํรวจตรวจสอบ อภิปราย และคาํนวณเกียวกบัโมเมนตมั และการ 
      เปลียนแปลงโมเมนตมั 
5. สาํรวจตรวจสอบ  อภิปราย และคาํนวณเกียวกบัการดลและแรงดล 
6. สาํรวจตรวจสอบ อภิปราย และคาํนวณเกียวกบัการชน และกฎ 
      อนุรักษโ์มเมนตมั 

  

3 การเคลอืนทแีบบ
หมุน 

7.  สาํรวจตรวจสอบ อภิปราย และคาํนวณเกียวกบัการเคลือนที 
     แบบหมุน และปริมาณทีเกียวขอ้ง 
8. สาํรวจตรวจสอบ อภิปราย และคาํนวณเกียวกบัทอร์ก การ   
    เคลือนทีแบบหมุน  และโมเมนตค์วามเฉือย 
9.  สาํรวจตรวจสอบ อภิปราย และคาํนวณเกียวกบัพลงังานจลน์ของ 
     การหมุน และโมเมนตมัเชิงมุม 

  

4 สภาพสมดุลและ 
     สภาพยดืหยุ่น 

10. สาํรวจตรวจสอบ  อภิปราย และ คาํนวณเกียวกบัสภาพสมดุล    
    และเงือนไขของสมดุล 
11. สาํรวจตรวจสอบ อภิปราย และ คาํนวณเกียวกบัโมเมนตข์องแรง   
      หรือ ทอร์ก  และโมเมนตข์องแรงคู่ควบ 
12.สาํรวจตรวจสอบ อภิปราย และ คาํนวณเกียวกบัสภาพยดืหยุน่ 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา     ฟิสิกส์ 2   รหัสวชิา ว30202 
3  ชัวโมง/สัปดาห์     60  ชัวโมง/ภาคเรียน      1.5  หน่วยกติ 

หน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้/หน่วยย่อยการเรียนรู้ จํานวนชัวโมง 

1.  งานและพลงังาน 1. งานและพลงังาน ( 18 ) 

    1.1 งานและกาํลงั 6 

    1.2 พลงังานกล 8 

    1.3 กฎการอนุรักษพ์ลงังาน  การนาํความรู้เกียวกบังานและ 
           พลงังานไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

4 

 2.  โมเมนตัมและการชน 2. โมเมนตมัและการชน ( 16 ) 

    2.1 โมเมนตมัและการเปลียนแปลงโมเมนตมั 4 

    2.2 การดลและแรงดล 6 

    2.3 การชน  และกฎการอนุรักษโ์มเมนตมั 6 

 3. การเคลอืนทแีบบหมุน 3. การเคลือนทีแบบหมุน ( 20 ) 

    3.1 การเคลือนทีแบบหมุน  และปริมาณทีเกียวขอ้ง 6 

    3.2 ทอร์ก การเคลือนทีแบบหมุน และโมเมนตค์วามเฉือย 8 

    3.3 พลงังานจลน์ของการหมุน และโมเมนตมัเชิงมุม 6 

 4. สภาพสมดุลและ 
     สภาพยดืหยุ่น 

4. สภาพสมดุลและสภาพยดืหยุน่ 
( 20 ) 

    4.1 สภาพสมดุล และเงือนไขของสมดุล 8 

    4.2 โมเมนตข์องแรงหรือทอร์ก และโมเมนตข์องแรงคู่ควบ 6 

    4.3  สภาพยดืหยุน่ 6 

หมายเหตุ 
 1.  ปฐมนิเทศ       1  ชวัโมง 
 2.  สอบกลางภาคเรียน      3 ชวัโมง 
 3.  สอบปลายภาคเรียน      3 ชวัโมง 
 4.  หน่วยการเรียนรู้ที 1  งานและพลงังาน    10 ชวัโมง 
 5.  หน่วยการเรียนรู้ที 2   โมเมนตมัและการชน   13 ชวัโมง 

6.  หน่วยการเรียนรู้ที 3   การเคลือนทีแบบหมุน   14 ชวัโมง 
 7.  หน่วยการเรียนรู้ที 4   สภาพสมดุลและสภาพยดืหยุน่  16 ชวัโมง 

รวมเวลาทงัหมด  60 ชวัโมง 
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คาํอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์        รายวชิา   ฟิสิกส์ 3      รหัสวชิา     ว30203 

จํานวนเวลา  60    ชัวโมง  ภาคเรียนท ี 1 ชัน  ม. 5 จํานวน     1.5    หน่วยกติ 
********************************************* 

   
 ศึกษาหลกัการของคลืนในเรือง องคป์ระกอบและการเคลือนทีของคลืน สมบติัของคลืน ธรรมชาติของเสียง 
สมบติัของเสียง อธิบายปรากฏการณ์ทีเกียวกบัคลืนเสียง การสนัพอ้งของเสียง บีตส์ ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลืน
คลืนกระแทก หูและการไดย้นิ ความเขม้ของเสียงและมลพิษทางเสียง ธรรมชาติของแสง แสงเชิงเรขาคณิต กระจกเงาโคง้ 
เลนส์บางและหลกัการของทศันอุปกรณ์บางชนิด การรับรู้สึกของนยันต์าคน แสงเชิงฟิสิกส์และการอธิบายปรากฏการณ์ที
เกียวกบัคลืนแสง  

โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบคน้ขอ้มูล การสาํรวจตรวจสอบ เพือใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ 
ความคิด มีความสามารถในการสือสารสิงทีเรียนรู้ การตดัสินใจ การนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมทีเหมาะสม มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง  เสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคใ์นการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช
ดว้ยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การจดัการเรียนรู้ 

เพือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ความรู้วิทยาศาสตร์อยา่งถูกตอ้ง ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการคน้หาความรู้ดว้ย
ตนเอง ผูเ้รียนสามารถคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจ และสามารถสือสารเป็นทีเขา้ใจตรงกนัตลอดจนเชือมโยงความรู้และนาํ
ความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  ฟิสิกส์ 3     รหัสวชิา    ว30203 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี  5       เวลา    3    ชัวโมง/ภาคเรียน         จํานวน    1.5   หน่วยกติ       เวลา   60  ชัวโมง 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ 
 / ตวัชีวดั  (A1) 

สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 คลืนกล 
 

 1.1 การถ่ายโอนพลงังานของคลืนกล 
1.2 คลืนผวินาํ 
1.3 การซอ้นทบัของคลืน 
1.4 สมบติัของคลืน 

6 
 
 

5 

2 เสียง  2.1 ธรรมชาติและสมบติัของเสียง 
2.2 อตัราเร็วของเสียง 
2.3 การเคลือนทีของคลืนเสียงผา่นตวักลาง 
2.4 ความเขม้เสียงและการไดย้นิ 
2.5 เสียงดนตรี 
2.6 การบีตและคลืนนิงของเสียง 
2.7 ปรากฏการณ์ดอปเพรอร์และคลืน
กระแทก 
2.8 การประยกุตค์วามรู้เรืองเสียง 

18 15 

3 แสงและทศัน
อุปกรณ์ 

 3.1 การเคลือนทีและอตัราเร็วของคลืนแสง 
3.2 การสะทอ้นของแสง 
3.3 การหกัเหของแสง 
3.4 เลนส์บาง 
3.5 ปรากฏการณ์ทีเกียวกบัแสง 
3.6 ทศันอุปกรณ์ 
3.7 ความสวา่ง 
3.8 การถนอมสายตา 
3.9 ตาและการมองเห็น 
3.10 สี 

24 20 

4 แสงเชิงฟิสิกส์  4.1 การแทรกสอด 
4.2 การเลียวเบนของแสง 

6 10 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ 
 / ตวัชีวดั  (A1) 

สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

   4.3 เกรตติง 
4.4 การกระเจิงของแสง 

  

   สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

3 
3 

10 
20 

รวมเวลาตลอดภาคเรียน 60 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์        รายวชิา   ฟิสิกส์ 4      รหัสวชิา     ว30204 

จํานวนเวลา  60   ชัวโมง    ภาคเรียนท ี 2    ชัน  ม.5   จํานวน    1.5   หน่วยกติ 
 

********************************************* 
 
   ศึกษาวเิคราะห์ธรรมชาติของเสียง คุณสมบติัของคลืนเสียง  อตัราเร็วของเสียง   
การเคลือนทีของเสียงผา่นตวักลาง  ความเขม้เสียง  การไดย้นิได ้ เสียงดนตรี บีตส์  คลืนนิงของเสียง ปรากฏการณ์ดอป
เพลอร์  คลืนกระแทก  การนาํคลืนเสียงไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั การแทรกสอด  การเลียวเบนของแสง  เกรตติง  การ
กระเจิงของแสง  การเคลือนทีและอตัราเร็วของแสง  การสะทอ้นของแสง การหกัเหของแสง  เลนส์บาง  ปรากฏการณ์
ทีเกียวกบัแสง  ทศันอุปกรณ์  ความสวา่ง   การถนอมสายตา   ตาและการมองเห็นสี  และสี   โดยใชก้ระบวนการสาํรวจ
ตรวจสอบ อภิปราย  การทดลอง  การคาํนวณ  และสืบคน้ขอ้มูล   เพือใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สือสารสิงที
เรียนรู้ และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมทีเหมาะสม 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา     ฟิสิกส์ 4    รหัสวชิา    ว30204 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 5    เวลา    60   ชัวโมง/ภาคเรียน     จํานวน   1.5 หน่วยกติ       เวลา  3  ชัวโมง/สัปดาห์ 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 เสียงกบัการ
ประยุกต์ความรู้เรือง
เสียง 
 
 
 
 

1. สาํรวจตรวจสอบ อภิปราย ธรรมชาติของเสียง คุณสมบติัของคลืน
เสียง  และคาํนวณ อตัราเร็วของเสียงได ้
2. อภิปรายการเคลือนทีของเสียงผา่นตวักลาง  และคาํนวณเกียวกบั
ความเขม้เสียง  และการ    ไดย้นิได ้
3. สาํรวจตรวจสอบ ทดลอง อภิปราย และคาํนวณปริมาณทีเกียวกบั 
เสียงดนตรี บีตส์ และ คลืนนิงของเสียงได ้
4. สาํรวจตรวจสอบ อภิปราย และคาํนวณปริมาณทีเกียวกบั 
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์  และคลืนกระแทก ได ้
5. สืบคน้ขอ้มูล  และอภิปรายผลเกียวกบัการนาํคลืนเสียงไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

19  

2 แสง 
 
 
 

6. สาํรวจตรวจสอบ  อภิปราย และคาํนวณปริมาณทีเกียวกบัสมบติั
การแทรกสอดของแสงได ้
7. สาํรวจตรวจสอบ  อภิปราย และคาํนวณปริมาณทีเกียวกบัสมบติั
การเลียวเบน  เกรตติง  และการกระเจิงของแสงได ้

14  

3 แสงและทศัน
อุปกรณ์ 
 
 
 
 
 

8. ทดลอง  วิเคราะห์ อภิปราย และคาํนวณปริมาณทีเกียวกบั การ
เคลือนทีและอตัราเร็วของแสงและการสะทอ้นของแสงได ้
9. ทดลอง วิเคราะห์ อภิปราย และคาํนวณปริมาณทีเกียวกบั การหกั
เหของแสงได ้
 10. ทดลอง วิเคราะห์ อภิปราย และคาํนวณปริมาณทีเกียวกบั เลนส์
บาง และปรากฏการณ์ทีเกียวกบัแสงได ้
 11. สาํรวจตรวจสอบ วิเคราะห์ อภิปรายเกียวกบัทศันอุปกรณ์  ความ
สวา่ง  สี  ตาและการมองเห็นสี  และการถนอมสายตาได ้

19  
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา          ฟิสิกส์เพมิเติม 4   รหัสวชิา     ว30204 

3  ชัวโมง/สัปดาห์     60  ชัวโมง/ภาคเรียน      1.5  หน่วยกติ 

หน่วยการเรียนรู้ที ชือหน่วยการเรียนรู้ จาํนวนชวัโมง 

1 

เสียงกบัการประยุกต์ความรู้เรืองเสียง ( 19 ) 

    1.1 ธรรมชาติและคุณสมบติัของเสียง 3 

    1.2  อตัราเร็วของเสียง 2 

    1.3  การเคลือนทีของเสียงผา่นตวักลาง 1 

    1.4  ความเขม้ของเสียงและการไดย้นิ 3 

    1.5 เสียงดนตรี 3 

    1.6 บีตส์และคลืนนิงของเสียง 3 

    1.7 ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลืนกระแทก 2 

    1.8 การประยกุตใ์ชค้วามรู้เรืองเสียง 2 

 
2. 

แสง ( 14 ) 

    2.1 การแทรกสอด 4 

    2.2 การเลียวเบน 4 

    2.3  เกรตติง   4 

    2.4  การกระเจิงของแสง 2 

3. 

แสงและทศันอุปกรณ์ (19) 

    3.1 การเคลือนทีและอตัราเร็วของแสง 1 

    3.2 การสะทอ้นแสงของกระจกเงาราบ 2 

    3.3 การสะทอ้นแสงของกระจกโคง้ 2 

    3.4  การหกัเหของแสง 4 

    3.5 เลนส์บาง 3 

    3.6 ปรากฏการณ์ทีเกียวกบัแสง 3 

    3.7  ทศันอุปกรณ์   2 

    3.8 ความสวา่ง และการถนอมสายตา 2 
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คาํอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์        รายวชิา   ฟิสิกส์ 6      รหัสวชิา     ว30206 

จํานวนเวลา  60   ชัวโมง    ภาคเรียนท ี 2    ชัน  ม.6   จํานวน    1.0   หน่วยกติ 
 

********************************************* 
 

  ศึกษาวิเคราะห์   การเกิดคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า  องคป์ระกอบของคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า    สมบติัของคลืน
แม่เหลก็ไฟฟ้า    สเปกตรัมของคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าและนาํเสนอประโยชน์และอนัตรายทีเกิดจากคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 

สืบคน้ขอ้มูลและอภิปรายเกียวกบัแบบจาํลองอะตอมของนกัวิทยาศาสตร์  โครงสร้างอะตอม  การ 
วดัประจุไฟฟ้าและมวลของอิเลก็ตรอนจากการทดลองของทอมสนัและการทดลองของมิลลิแกนรวมทงัการทดลองดา้น
สเปกตรัม  ปรากฏการณ์โฟโตอิเลก็ทริก ทฤษฎีอะตอมของโบว ์การทดลองของฟรังกแ์ละเฮิรตซ์ และ 
รังสีเอกซ์  ทวิภาพของคลืนและอนุภาค  โครงสร้างอะตอมตามทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตมั   หลกัการสร้างเลเซอร์ และ 
หลกัการของ ตวันาํ  กึงตวันาํ และ ฉนวน  รวมไปถึงกมัมนัตภาพรังสี  การเปลียนสภาพนิวเคลียส การสลายของ
นิวเคลียสกมัมนัตรังสี  ไอโซโทปรวมทงัเสถียรภาพของนิวเคลียส  ปฏิกิริยานิวเคลียร์และ ประโยชนข์องกมัมนัตรังสีและ
พลงังานนิวเคลียร์ ต่อสิงมีชีวิตและสิงแวดลอ้มรวมไปถึงวิธีการป้องกนัอนัตรายของกมัมนัตรังสี 
โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้   การสาํรวจตรวจสอบ   การสงัเกต    การสืบคน้
ขอ้มูล    การอภิปราย   สรุปเพือใหเ้กิดความรู้     ความคิด     ความเขา้ใจ สือสารสิงทีเรียนรู้   มีความสามารถในการ
ตดัสินใจ    นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตของตนเอง    ดูแลรักษาสิงมีชีวิตอืน  เฝ้าระวงัและพฒันาสิงแวดลอ้มอยา่งยงัยนื    
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยม 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา     ฟิสิกส์ 6    รหัสวชิา    ว30206 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 6    เวลา    40   ชัวโมง/ภาคเรียน     จํานวน   1.0 หน่วยกติ       เวลา  2  ชัวโมง/สัปดาห์ 
 

ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 
 
 
 
 

1.สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายการเกิดคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า  องคป์ระกอบ
ของคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า    สมบติัของคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า    สเปกตรัม
ของคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 
2. สืบคน้ขอ้มูลและนาํเสนอประโยชนแ์ละอนัตรายทีเกิดจากคลืน
แม่เหลก็ไฟฟ้า 

 

10  

2 ฟิสิกส์อะตอม 
 
 
 
 
 

3.สืบคน้ขอ้มูลและอภิปรายเกียวกบัแบบจาํลองอะตอมของ
นกัวิทยาศาสตร์  โครงสร้างอะตอม  การวดัประจุไฟฟ้าและมวลของ
อิเลก็ตรอนจากการทดลองของทอมสนัและการทดลองของมิลลิแกน
รวมทงัการทดลองดา้นสเปกตรัม 
4. สาํรวจตรวจสอบและอภิปรายเกียวกบัปรากฏการณ์โฟโตอิเลก็ 
ทริก ทฤษฎีอะตอมของโบว ์การทดลองของฟรังกแ์ละเฮิรตซ์ และ 
รังสีเอกซ์ 
5. อภิปรายเกียวกบัทวภิาพของคลืนและอนุภาค  โครงสร้างอะตอม
ตามทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตมั   หลกัการสร้างเลเซอร์ และ หลกัการ
ของ ตวันาํ  กึงตวันาํ และ ฉนวน 

15  

3 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
 
 
 
 
 

6. สืบคน้ขอ้มูลและอภิปรายเกียวกบักมัมนัตภาพรังสี  การเปลียน
สภาพนิวเคลียส การสลายของนิวเคลียสกมัมนัตรังสี  ไอโซโทป
รวมทงัเสถียรภาพของนิวเคลียส 
7. สืบคน้ขอ้มูลและอภิปรายเกียวกบัปฏิกิริยานิวเคลียร์ 
8. สืบคน้ขอ้มูลและอภิปรายเกียวกบัประโยชน์ของกมัมนัตรังสีและ
พลงังานนิวเคลียร์ ต่อสิงมีชีวิตและสิงแวดลอ้มรวมไปถึงวิธีการ
ป้องกนัอนัตรายของกมัมนัตรังสี 

14  
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คาํอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์        สาระการเรียนรู้      สารและสมบัติของสาร 

รายวชิา  เคมี 1  รหัสวชิา     ว30221         ชัน  ม. 4                  ภาคเรียนท ี 1 
จํานวนเวลา  60   ชัวโมง   จํานวน  1.5  หน่วยกติ 

 

********************************************* 
 

          ศึกษา  วิเคราะห์   เกียวกบัสืบคน้ขอ้มูล  ทดลอง  อภิปรายเกียวกบัสารและสมบติัของสารและการนาํไปใช้
ประโยชน ์ การจดัธาตุในตารางธาตุโดยอาศยัสมบติับางประการของธาตุทีคลา้ยคลึงกนัและเกณฑอื์น ๆ อธิบายแนวโนม้
ของสารและสมบติัของสารในตารางธาตุ  และสารประกอบของธาตุตามหมู่และตามคาบอภิปรายเกียวกบัการเกิดพนัธะ
ไอออนิกซึงทาํใหเ้กิดเป็นสารประกอบไอออนิก  การเกิดพนัธะโคเวเลนตท์าํใหเ้กิดเป็นโมเลกลุโคเวเลนต ์ โดย
สารประกอบทีเกิดขึน  อาจมีโครงสร้างของผลึกหรือโมเลกลุต่าง ๆ กนั  มีสมบติั  การเขียนสูตรและมีชือเฉพาะ  รวมทงั
อธิบายการเกิดพนัธะโลหะ  การอธิบายสมบติับางประการของโลหะอภิปรายเกียวกบัสมบติัของสารทีมีความสมัพนัธ์กบั
แรงทีกระทาํระหวา่งอนุภาคของสารนนั  ซึงพิจารณาไดจ้ากโครงสร้างโมเลกลุอภิปรายเกียวกบัธาตุกมัมนัตรังสีซึง
สามารถแผรั่งสีไดแ้ละเกิดปฏิกิริยาแตกต่างจากอะตอมของธาตุอืน ๆ การนาํเอาไอโซโทปกมัมนัตรังสีไปใชป้ระโยชน์
ทางดา้นการแพทย ์การเกษตรและอุตสาหกรรม  การใชธ้าตุกมัมนัตรังสีอยา่งถูกตอ้งปลอดภยั  และไม่เป็นอนัตรายต่อ
สิงมีชีวิตและสิงแวดลอ้ม       เพือใหเ้กิดความรู้ ความคิด  ความเขา้ใจสามารถสือสารสิงทีเรียนรู้ มีความสามารถใน 
การตดัสินใจ นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมทีเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
1.   การสืบคน้ขอ้มูล  การทดลอง  และการอภิปรายเกียวกบัสารและสมบติัของสารและการนาํไปใชป้ระโยชน ์
2.  การอภิปรายเกียวกบัการจดัธาตุในตารางธาตุโดยอาศยัสมบติับางประการของธาตุทีคลา้ยกนั และ เกณฑอื์น ๆ 
3.  การอธิบายแนวโนม้ของสารและสมบติัของสารในตารางธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่และตามคาบ 
4. การสืบคน้ขอ้มูล  และการอภิปรายเกียวกบัการเกิดพนัธะไอออนิกซึงทาํใหเ้กิดสารประกอบไอออนิก 
5.  การสืบคน้ขอ้มูล  และการอภิปรายเกียวกบัการเกิดพนัธะโคเวเลนตซึ์งทาํใหเ้กิดโมเลกลุโคเวเลนต ์
6. การสืบคน้ขอ้มูล  และการอภิปรายเกียวกบัสมบติั  โครงสร้าง  การเขียนสูตร  และการเรียกชือโมเลกลุโคเวเลนต ์
7.  การอธิบายการเกิดพนัธะโลหะ  และสมบติับาง ประการของโลหะ 
8.   การสืบคน้ขอ้มูล  และการอภิปรายเกียวกบัสมบติัของสารทีมีความสมัพนัธ์กบัแรงทีกระทาํระหวา่งอนุภาคของ 
      สารนนั  ซึงพิจารณาไดจ้ากโครงสร้างโมเลกลุ  ไดแ้ก่  ชนิดของอะตอมของธาตุ  ชนิดและ ความยาวพนัธะมุม 
       ระหวา่งพนัธะ 
9. การสืบคน้ขอ้มูล  การอภิปราย  เกียวกบัธาตุกมัมนัตรังสีและการเกิดปฏิกิริยา จากอะตอมของธาตุอืนการอภิปราย 
    เกียวกบัประโยชน์ของธาตุกมัมนัตรังสีและการใชธ้าตุกมัมนัตรังสีไดอ้ยา่งถูกตอ้งสืบคน้ขอ้มูลและ 
    การอภิปรายเกียวกบัระยะห่างระหวา่งอนุภาคของสารมุมระหวา่งโมเลกลุหรืออะตอม 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา        เคมี 1 รหัสวชิา      ว30221    ชัน  ม. 4       ภาคเรียนท ี 1 

จํานวนเวลา  60   ชัวโมง   จํานวน  1.5  หน่วยกติ 
ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  

ตวัชีวดั  (A1) 
สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 อะตอม 
และตารางธาตุ 

(15) 

 
 

1. สารและสมบติัของสาร 
2. สารประกอบคลอไรด ์สารประกอบ 
    ออกไซด ์
3. ก๊าซเฉีอยหรือก๊าซมีตระกลู 
4. การจดัธาตุเป็นหมวดหมู่ 
5. การจดัธาตุของนกัเคมียคุต่างๆ 
6.  ตารางธาตุในปัจจุบนั 
7. การเรียกชือธาตุทีมีเลขอะตอม 100 ขึนไป 

1 
5 
 
1 
2 
2 
2 
2 

20 

2 พนัธะเคมี 
(20) 

 
 

1.  แรงยดึเหนียวทางเคมี 
2.  พนัธะโควาเลนต ์
3.  โครงสร้างของโมเลกลุโควาเลนต ์
4.  แรงยดึเหนียวระหวา่งโมเลกลุโควาเลนต ์
5.  พนัธะโควาเลนตก์บัโครงผลึกร่างตาข่าย 
6.  พนัธะไอออนิก 
7.  พนัธะโลหะ 

2 
6 
5 
2 
1 
3 
1 

15 

3 สารและสมบัติของ
สารตามตารางธาตุ 

(19) 

 
 

1.  ขนาดอะตอม 
2.  พลงังานไอออไนเซชนั 
3.  จุดหลอมเหลวและจุดเดือด 
4.  ค่าอิเลคโตรเนกาติวตีิ 
5.  เลขออกซิเดชนั 
6.  สมบติัของสารประกอบของธาตุตามคาบ 
7. ปฏิกิริยาของธาตุตามหมู่ ตามคาบ 
8.  ตาํแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ 
9. ธาตุทรานสิชนัธาตุกมัมนัตรังสี 

1 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
4 

15 

   สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

3 
3 

20 
30 

รวมเวลาตลอดภาคเรียน 60 100 
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คาํอธิบายรายวชิา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์        สาระการเรียนรู้      สารและสมบัติของสาร 

รายวชิา  เคมี 2   รหัสวชิา     ว30222         ชัน  ม. 4                  ภาคเรียนท ี 2 
จํานวนเวลา  60   ชัวโมง      จํานวน  1.5  หน่วยกติ 

********************************************* 
ศึกษาวเิคราะห์  เกียวกบัปริมาณสารสมัพนัธแ์ละสามารถคาํนวณหาจาํนวนอนุภาค   โมล    

มวล ปริมาณสารสูตรอยา่งง่ายและสูตรโมเลกลุของสารการเตรียมสารละลาย   ความเขม้ขน้ของสารละลาย ในการแกไ้ข
ปัญหาการเกบ็ตวัอยา่งพนัธุพ์ืชและ พฒันาทอ้งถินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   สมบติับางประการ ของสารละลาย
และความสมัพนัธ์ ระหวา่งจุดเดือดและจุดเยอืกแขง็ของสารละลายอภิปรายเกียวกบัระยะห่างระหวา่งอนุภาคของสาร  มุม
ระหวา่งโมเลกลุหรืออะตอม  และพลงังานทียดึเหนียวอนุภาคไวด้ว้ยกนั  ซึงมีผลทาํใหส้มบติัของสารในสถานะของแขง็  
ของเหลว  และแก๊สแตกต่างกนัอภิปรายสมบติัของก๊าซทีแตกต่างจากสารในสถานะอืน ๆ  สมบติัของก๊าซทีอธิบายไดด้ว้ย
ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ  กฎของก๊าซ       เพอืให้เกดิความรู้  ความคดิ  ความเข้าใจ  สามารถสือสารสิงทเีรียนรู้  มี

ความสามารถในการตัดสินใจ    เห็นคณุค่าของการนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คณุธรรม

และค่านิยมทเีหมาะสม  มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลกูฝัง เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีคณุลกัษณะอันพงึประสงค์ในการดําเนิน

ชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชืด้วยการนํางานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
1.   สืบคน้ขอ้มูลและอภิปราย เกียวกบัจาํนวน อนุภาค  โมล  มวล  ปริมาณสาร  รวมทงัสูตรอยา่งง่ายและ 
       สูตรโมเลกลุของสาร 
2.  อธิบายการคาํนวณหาจาํนวนอนุภาค   โมล   มวล    ปริมาณสาร  สูตรอยา่งง่าย  และสูตรโมเลกลุของสาร 
3.  สืบคน้ขอ้มูล  การสาํรวจ  ตรวจสอบและการทดลองการเตรียมสารละลายในการแกไ้ขปัญหาการเกบ็ตวัอยา่ง พนัธุ์พืช
และ พฒันาทอ้งถินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4.   อภิปรายเกียวกบัความเขม้ขน้ของสารละลาย 
5.   ทดลองและการอภิปรายสมบติับางประการของสารละลายและความสมัพนัธ์ ระหวา่งจุดเดือด  และ 
       จุดเยอืกแขง็ของสารละลาย6.   สืบคน้ขอ้มูลและการอภิปรายเกียวกบัระยะห่างระหวา่งอนุภาคของสาร   
       มุมระหวา่ง โมเลกลุหรืออะตอม 
7.  อภิปรายเกียวกบัพลงังานทียดึเหนียวอนุภาค  ซึงมีผลทาํใหส้มบติัของสารอยูใ่นสถานะของแขง็ ของเหลวก๊าซ 
8.  อภิปราบเกียวกบัสมบติัของก๊าซทีแตกต่างจากสารในสถานะอืน ๆ 
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โครงสร้างหน่วยการจดัการเรียนรู้ 
รายวชิา        เคมี 2  รหัสวชิา      ว30222    ชัน  ม. 4              ภาคเรียนท ี 2 

จํานวนเวลา  60   ชัวโมง    จํานวน  1.5  หน่วยกติ 
ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  

ตวัชีวดั  (A1) 
สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 
ปริมาณสารสัมพนัธ์ 1 

 (16) 

  
1. ปริมาณสมัพนัธ์ของก๊าซ 
2. กฏสดัส่วนคงที 
3. มวลอะตอม 
4. มวลโมเลกลุ 
5. ขนาดโมเลกลุ 
6. โมล 
7. สูตรโมเลกลุและสมการเคมี 

 (16) 
2 
1 
2 
2 
1 
7 
1 

15 

2 
ปริมาณสารสัมพนัธ์ 2 

 (20) 

 1. สารละลาย 
2. ปริมาณสมัพนัธ์ของก๊าซ 
3. การคาํนวณเกียวกบัสูตรและสมการ

เคมี 

(บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน) 

 (20) 
12 
3 
5 

20 

3 
ของแขง็  ของเหลว    ก๊าซ 

 (18) 

  
1. สถานะของสาร 
2. สมบติัของก๊าซ 
3. ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ 
4. สมบติัของของเหลว 
5. สมบติัของของแขง็ 
6. เทคโนโลยทีีเกียวขอ้งกบัก๊าซ  

ของแขง็ 
ของเหลว 

(18) 
2 
9 
2 
2 
1 
2 

15 

   สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

3 

3 

20 
30 

รวมเวลาตลอดภาคเรียน 60 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์        สาระการเรียนรู้      สารและสมบัติของสาร 

รายวชิา  เคมี 3  รหัสวชิา     ว30223       ชัน  ม. 5        ภาคเรียนท ี 1 
จํานวนเวลา  40   ชัวโมง จํานวน  1.0  หน่วยกติ 

 

********************************************* 
 

ศึกษาวเิคราะห์  เกียวกบั สืบคน้ขอ้มูล ทดลอง อภิปราย อธิบายและคาํนวณเกียวกบัปฏิกิริยาผนักลบัได ้
 ภาวะสมดุล ค่าคงทีสมดุลปัจจยัต่าง ๆ ทีมีผลต่อภาวะสมดุล และนาํความรู้เรืองภาวะสมดุลไปใชป้ระโยชน์ใน 
อุตสาหกรรมสืบคน้ขอ้มูล  และอภิปรายเกียวกบัการเกิดปฏิกิริยาเคมีทีกล่าววา่ ปฏิกิริยาเคมีจะเกิดขึนได ้ เมืออนุภาคของ 
สารตงัตน้มีการชนกนัในทิศทางทีเหมาะสม และมีพลงังานสูง  เพียงพอ ทาํการทดลองและอภิปรายเกียวกบัอตัราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีและปัจจยัต่างๆ ทีมีผลต่ออตัราการเกิด    โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์       เพือใหเ้กิดความรู้   
ความคิด   ความเขา้ใจ   สามารถสือสารสิงทีเรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ  นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั   
มีจิตวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมทีเหมาะสม 
 
 

ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
 
1. การสืบคน้ขอ้มูล และการอภิปรายเกียวกบัปฏิกิริยาผนักลบัได ้ภาวะสมดุล และปัจจยัต่าง  ๆ ทีมีผลต่อภาวะสมดุล 
2. การทดลองเกียวกบัปัจจยัทีมีผลต่อภาวะสมดุล 
3. การคาํนวณเกียวกบัค่าคงทีสมดุล 
4. การอธิบายการนาํความรู้เรืองภาวะสมดุลไปใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรม 
5. การสืบคน้ขอ้มูล  และอภิปรายเกียวกบัการ  เกิดปฏิกิริยาเคมี 
6. การทดลองและอภิปรายเกียวกบัอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
7. การอภิปรายเกียวกบัปัจจยัทีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา        เคมี 3   รหัสวชิา      ว30223    ชัน  ม. 5     ภาคเรียนท ี 1 

จํานวนเวลา  40   ชัวโมง จํานวน  1.0  หน่วยกติ 
ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  

ตวัชีวดั  (A1) 
สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 สมดุลเคมี 
 

 1. ปฏิกิริยาผนักลบัได ้
2. ภาวะสมดุล 
3. ค่าคงทีสมดุล 
4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งความเขม้ขน้ 
    ของสาร  ณ  ภาวะสมดุล 
5.  หลกัของเลอชาเตอริเอ 

(20) 
2 
4 
8 
6 
4 

30 

2  อตัราการเกดิ
ปฎกิริิยาเคมี 

 
 

 

 1. ความหมายของอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
2. ปัจจยัทีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
3. แนวคิดเกียวกบัการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
4. พลงังานกบัการดาํเนินไปของปฏิกิริยา 
5. ผลของปัจจยัต่างๆต่ออตัราการ 
    เกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

(14) 
3 
3 
3 
3 
2 
 
 

20 

   สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

2 
2 

20 
30 

รวมเวลาตลอดภาคเรียน 40 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

อธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์       สาระการเรียนรู้      สารและสมบัติของสาร 

รายวชิา  เคมี 4  รหัสวชิา     ว30224        ชัน  ม. 5       ภาคเรียนท ี 2 
จํานวนเวลา  40   ชัวโมง จํานวน  1.0  หน่วยกติ 

 

********************************************* 
 

ศึกษาวเิคราะห์  เกียวกบัปฏิกิริยารีดอกซ์  ปฏิกิริยารีดอกซ์ในเซลลไ์ฟฟ้าเคมีและสามารถนาํหลกัการของ 
เซลลไ์ฟฟ้าเคมีไปใชป้ระโยชน์ในการชุบโลหะแยกและทาํโลหะใหบ้ริสุทธิป้องกนัการผกุร่อนของโลหะ 
เพือใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถสือสารสิงทีเรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ  นาํความรู้ไปใช ้
ในชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมทีเหมาะสม 
 
 
 

ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
1 . การสืบคน้ และการอธิบายความหมายของ ปฏิกิริยาออกซิเดชนั รีดกัชนั  รีดอกซ์   
2. การทดลองและอธิบายความหมาย บอกหลกัการ ทาํงานของเซลกลัวานิก  การเขียนแผนภาพเซลกลัวานิก  
    จาํแนกประเภทของเซลกลัวานิก การบอกประโยชนข์องเซลกลัวานิก 
3.  การทดลอง การอธิบาย  การคาํนวณหาคา่ศกัยไ์ฟฟ้ามาตรฐานครึงเซล 
4. การทดลอง การอธิบาย หลกัการทาํงานพร้อมทงัยกตวัอยา่งการใชป้ระโยชน์จากเซลอิเลก็โทรไลต ์
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

 
โครงสร้างรายวชิา 

รายวชิา        เคมี 4   รหัสวชิา      ว30224    ชัน  ม. 5    ภาคเรียนท ี 2 
จํานวนเวลา  40   ชัวโมง  จํานวน  1.0  หน่วยกติ 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตวัชีวดั  (A1) 

สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 ปฏิกริิยาไฟฟ้าเคมี 1 
 

 

  
ปฏิกิริยาการถ่ายโอนอิเลคตรอน 
การดุลสมการรีดอกซ์ 
การคาํนวณค่าศกัยไ์ฟฟ้า 
การเขียนแผนภาพ 

(20) 
5 
5 
7 
3 

25 

2 
ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 2 

 

  
เซลลไ์ฟฟ้าเคมี 
ประโยชน์ของเซลลก์ลัวานิก 
การชุบโลหะ 
การแยกสาร 
การนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

 (16) 
4 
4 
3 
3 
2 

25 

   สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

2 
2 

20 
30 

รวมเวลาตลอดภาคเรียน 40 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์        สาระการเรียนรู้      สารและสมบัติของสาร 

รายวชิา  เคมี 5  รหัสวชิา     ว30225   ชัน  ม. 6         ภาคเรียนท ี 1 
จํานวนเวลา  60   ชัวโมง จํานวน  1.5  หน่วยกติ 

 

********************************************* 
 

ศึกษาวเิคราะห์  เกียวกบัเกียวกบัสารประกอบ คาร์บอน   เช่น   ไฮโดรคาร์บอน   กรดอินทรีย ์  
แอลกอฮอลล ์  เอสเทอร์   โดยแต่ละประเภทจะมีโครงสร้าง  สมบติั   ปฏิกิริยา   โครงสร้างของสาร   และการนาํไปใช้
ประโยชน์   ประโยชน์คาร์โบไฮเดรต   ไขมนัและนาํมนั   โปรตีน  กรดนิวคลีอิก  เอนไซม ์   ฮอร์โมน    สมบติั  
โครงสร้างและปฏิกิริยาของสาร  ความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตแต่ละประเภท อธิบายเกียวกบัประเภท   สมบติัและปฏิกิริยา
บางประการของพอลิเมอร์  และสามารถนาํผลิตภณัฑจ์ากพอลิเมอร์ไปใชป้ระโยชน์    เพือใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความ
เขา้ใจ  สามารถสือสารสิงทีเรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ  นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์   
มีจริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมทีเหมาะสม 
 

 
ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 

 
1 .   การทดลองเกียวกบัสมบติัและปฏิกิริยาของสารประกอบคาร์บอน  
2.    การอภิปรายเกียวกบัประเภท  สมบติัและการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบคาร์บอน 
3.  การอภิปรายการนาํความรู้ เกียวกบั สารประกอบคาร์บอนไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
4.  การสืบคน้ขอ้มูลเกียวกบัคาร์โบไฮเดรต  ไขมนัและนาํมนั โปรตีน  และเอนไซม ์
5.  การทดลองและอภิปรายเกียวกบัคาร์โบไฮเดรต  ไขมนั และนาํมนั  โปรตีน  และเอนไซม ์
6.  การนาํความรู้เกียวกบัคาร์โบไฮเดรต ไขมนัและนาํมนัโปรตีน  และเอนไซม ์
7. การสืบคน้ขอ้มูล  และการอภิปรายเกียวกบัประเภท   สมบติัและปฏิกิริยาบางประการของพอลิเมอร์ 
8. การอธิบายการเกิดปฏิกิริยาของพอลิเมอร์ 
9. การอภิปรายถึงผลิตภณัฑจ์ากพอลิเมอร์  และการนาํไปใช ้
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา      เคมี 5รหัสวชิา      ว30225    ชัน  ม. 6      ภาคเรียนท ี 1 

จํานวนเวลา  60   ชัวโมง จํานวน  1.5  หน่วยกติ 
ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  

ตวัชีวดั  (A1) 
สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 สารประกอบของ
ธาตุคาร์บอน 

 
 

 1.  พนัธะของคาร์บอน 
2.  หมู่ฟังกช์นั 
3.  สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
4 . สารประกอบอินทรียที์มีธาตุออกซิเจน

เป็นองคป์ระกอบ   
5.  สารประกอบอินทรียที์มีธาตุไนโตรเจน

เป็นองคป์ระกอบ   
6.  สารประกอบอินทรียที์มีธาตุออกซิเจน

และไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบ   

 (20) 
4 
3 
4 
3 
 
3 
 
3 
 

20 

2 สารชีวโมเลกลุ 
 
 

 

  
1. โปรตีน 
2. คาร์โบไฮเดรต 
3. ไขมนัและนาํมนั 
4. กรดนิวคลีอิก 

 (20) 
5 
4 
6 
5 

15 

3 ผลติภณัฑ์ปิโตรเคมี
(พอลเิมอร์) 
 

  
1. ปิโตรเลียม 
2. พอลิเมอร์ 
3. พลาสติก 
4. เสน้ใย 
5. ยาง 
6. ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยขีอง 
    ผลิตภณัฑพ์อลิเมอร์ 
7. ภาวะมลพิษทีเกิดจากการใชผ้ลิตภณัฑ ์
    ปิโตรเคมี 

(14) 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
 
1 

15 

   สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

3 
3 

20 
30 

รวมเวลาตลอดภาคเรียน 60 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์        สาระการเรียนรู้      สารและสมบัติของสาร 

รายวชิา  เคมี 6 รหัสวชิา     ว30226   ชัน  ม. 6         ภาคเรียนท ี 2 
จํานวนเวลา  60   ชัวโมง จํานวน  1.5  หน่วยกติ 

 

********************************************* 
 
  ศึกษาวเิคราะห์  เกียวกบัทฤษฎีกรด – เบส คู่กรดเบส ความแรงของกรด – เบส ค่าคงทีสมดุลของ   กรด  
เบส pHของสารละลายอินดิเคเตอร์สาํหรับกรด – เบส และนาํความรู้เรืองสารละลายกรด – เบส ไปใชใ้น 
ชีวิตประจาํวนัทดลองอภิปราย อธิบายและคาํนวณเกียวกบัปฏิกิริยาของกรด – เบส การไทเทรตกรด– เบสารละลาย 
บฟัเฟอร์ และนาํความรู้เรืองสารละลายบฟัเฟอร์ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ อภิปราย  หลกัการเกียวกบัอุตสาหกรรม 
แร่ อุตสาหกรรมเซรามิกอุตสาหกรรมการผลิตและการใชป้ระโยชน์จาก  NaCl อุตสาหกรรมปุ๋ ย รวมทงัยกตวัอยา่ง 
การนาํผลิตภณัฑจ์ากเคมีอุตสาหกรรมไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  เพือใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถ 
สือสารสิงทีเรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ  นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  
 มีจริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมทีเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
1.    สืบคน้ขอ้มูล และอภิปรายเกียวกบัทฤษฎีกรด -เบส คู่กรด – เบส อินดิเคเตอร์สาํหรับกรด – เบส 
2.   ทดลอง และคาํนวณเกียวกบัความแรงของกรด-เบสค่าคงทีสมดุล และ pHของสารละลาย 
3.   อธิบายการนาํความรู้เรืองสารละลายกรด – เบส ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
4.  สืบคน้ขอ้มูล และอภิปรายเกียวกบัปฏิกิริยาของกรด – เบส สารละลายบฟัเฟอร์ 
5.  ทดลองและคาํนวณเกียวกบัการไทเทรตกรด – เบส 
6.  อธิบายการนาํความรู้เรืองสารละลายบฟัเฟอร์ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
7.  การสืบคน้ขอ้มูล การสาํรวจตรวจสอบการอธิบายเกียวกบัอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมเซรามิก  อุตสาหกรรม 
      การผลิตและการใชป้ระโยชน์จากNaCl  อุตสาหกรรมปุ๋ ย 
8.  การนาํผลิตภณัฑจ์ากเคมีอุตสาหกรรม 
     ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา        เคมี 6 รหัสวชิา      ว30226    ชัน  ม. 6      ภาคเรียนท ี 2 

จํานวนเวลา  60   ชัวโมง จํานวน  1.5  หน่วยกติ 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตวัชีวดั  (A1) 

สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 กรด – เบส 1 
 
 
 

  
1.  สารละลายอิเลคโตรไลต ์ 
2.  สารละลายกรด-เบส 
3.  ทฤษฎีกรด-เบส 
4.  คู่กรด คู่เบส 
5. การแตกตวัของกรดและเบส 
6. การแตกตวัของนาํบริสุทธิ 
7. ความสมัพนัธ์ระหวา่งกรดและ

เบส 
8. pH ของสารละลาย 
9.อินดิเคเตอร์สาํหรับกรด-เบส 
 

(16) 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
 

20 

2 กรด-เบส 2 
 

  
1. ปฏิกิริยาของกรดและเบส 
2. การไตรเตรต กรด-เบส 
3. สารละลายบฟัเฟอร์ 

(12) 
4 
4 
4 

15 

3 ธาตุและ
สารประกอบใน
อุตสาหกรรรม 

 

  
1. อุตสาหกรรมแร่  
2. อุตสาหกรรมเซรามิกส์ 
3. อุตสาหกรรมการผลิตเกลือ
โซเดียม 
    คลอไรด ์
4. อุตสาหกรรมปุ๋ ย 

(20) 
5 
6 
5 
 
4 

15 

   สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

3 
3 

20 
30 

รวมเวลาตลอดภาคเรียน 60 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา    ว30241       ชือวชิา     ชีววทิยา  1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้     วทิยาศาสตร์      เวลา      20    ชัวโมง 
จํานวนหน่วยกติ      0.5     หน่วยกติ         ชัน     ชันมัธยมศึกษาปีท ี  4  ภาคเรียนท ี   1 

 
*************************************** 

 
 สืบคน้  ศึกษา  วิเคราะห์  ทดลองและอธิบายธรรมชาติของสิงมีชีวิต  กระบวนการศึกษาชีววิทยา  
โครงสร้างของเซลลแ์ละหนา้ทีของออร์แกเเนลลต่์าง ๆ ในเซลลข์องสิงมีชีวิต  โครงสร้างและสมบติัของสารชีว
โมเลกลุ ทีเป็นส่วนประกอบของเซลลแ์ละเกียวขอ้งกบักระบวนการรักษาดุลภาพของเซลล ์  การสือสารระหวา่ง
เซลล ์ การแบ่งเซลล ์ การเปลียนสภาพและการชราภาพของเซลล ์โดยใชก้ระบวนการสาํรวจตรวจสอบ อธิบาย 
วิเคราะห์  คน้ควา้ สืบคน้ขอ้มูล เพือใหเ้กิดความรู้ ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถสือสารสิงทีเรียนรู้ มีความสามารถ
ในการตดัสินใจ     นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที
เหมาะสม 

 
 
 

 
รหสัตวัชีวดั 
ว.1.1-1  ,ว.1.1-2  , ว.1.1-3  ,ว.1.1-4  ,ว.1.1-5  ,ว.1.1-6  ,ว.1.1-7  ,ว.1.1-8   
 
 
 
 

 
รวม    8    ตวัชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา     ชีววทิยา  1     รหัสวชิา    ว30241 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี  4       เวลา    2    ชัวโมง/ภาคเรียน         จํานวน    1.0   หน่วยกติ       เวลา   40  ชัวโมง 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตวัชีวดั  (A1) 

สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 1. ธรรมชาติของ
สิงมีชีวิต 

1. สืบคน้ขอ้มูลเกียวกบั 
    ลกัษณะทีสาํคญัของ 
    สิงมีชีวิต 

1.  ธรรมชาติของสิงมีชีวิต 6 16 

2 การศึกษาชีววทิยา 2.  อธิบายและสรุป 
     เกียวกบักระบวนการ 
     ทางชีววิทยาทีเป็น 
     ประโยชนต่์อมนุษย ์
     และสิงแวดลอ้ม 

1. การศึกษาชีววิทยา 
2. กลอ้งจุลทรรศน์ 

3 
3 

8 
8 

  3.  นาํวิธีการทาง 
     วิทยาศาสตร์มา 
     ทดลอง  อภิปรายและ 
     สรุปเกียวกบัชีววิทยา 

1. กระบวนการศึกษาชีววิทยา 1 3 

3 เคมีทีเป็นพืนฐาน
ของสิงมีชีวิต 

4.  อธิบายเกียวกบั 
    โครงสร้างและหนา้ที 
     ของสารเคมีในเซลล ์
     ของสิงมีชีวิต 

1. สารอนินทรีย ์
2. สารอินทรีย ์
3. ปฏิกิริยาเคมีในเซลลข์อง
สิงมีชีวิต 

2 
2 
4 

5 
6 
10 

4. เซลลข์องสิงมีชีวิต 5.  สืบคน้ขอ้มูล อภิปราย 
     และอธิบายโครงสร้าง 
     และหนา้ทีของส่วน 
     ประกอบภายในเซลล ์
     ทีศึกษาดว้ย 
     กลอ้งจุลทรรศน์ 

1. เซลลแ์ละทฤษฎีเซลล ์
2. โครงสร้างของเซลลที์
ศึกษาดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์
อิเลคตรอน 
 

2 
4 

5 
10 

5. การลาํเลียงสารผา่น
เซลลแ์ละการ     
สือสารระหวา่งเซลล ์

6.   อภิปรายและสรุป 
      เกียวกบัการลาํเลียง 
      สารผา่นเซลลแ์ละการ
      สือสารระหวา่งเซลล ์

1. การลาํเลียงสารผา่นเซลล ์
2. การสือสารระหวา่งเซลล ์

2 
1 

5 
3 
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ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  

ตวัชีวดั  (A1) 
สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

6 การแบ่งเซลลแ์บบ 
ไมโทซิสและ 
 ไมโอซิส 

7.   ทดลอง  สรุปและ 
      เปรียบเทียบเกียวกบั 
       การแบ่งเซลลแ์บบ 
       ไมโทซิสและ 
      ไมโอซิส 

1. การแบ่งเซลลแ์บบ 
    ไมโทซิส 
2. การแบ่งเซลลแ์บบ 
    ไมโอซิส 

3 
 
3 

8 
 
8 

7. การชราภาพของ
เซลล ์ การเปลียน
สภาพของเซลลแ์ละ
ความสมัพนัธ์
ระหวา่ง 

8.   อภิปรายและสรุป 
      เกียวกบัการชรา 
       ภาพของเซลล ์ การ 
       เปลียนสภาพของ 
       เซลลแ์ละความ 
       สมัพนัธ์ระหวา่ง 
      เซลล ์ เนือเยอื  อวยัวะ
       และระบบต่าง ๆ ของ
       ร่างกาย 

1.  การชราภาพของเซลล ์  
2.  เปลียนสภาพของเซลล ์
3.  เนือเยอื  อวยัวะและระบบ 
     ต่าง ๆ ของร่างกาย 

2 5 

   สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

1 
1 

 

รวมเวลาตลอดภาคเรียน 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา    ว30242     ชือวชิา     ชีววทิยา  2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้     วทิยาศาสตร์      เวลา      40    ชัวโมง 
จํานวนหน่วยกติ      1.0       หน่วยกติ            ชันมัธยมศึกษาปีท ี  4  ภาคเรียนท ี   2 

 
********************************** 

 
 สืบคน้  ศึกษา  วเิคราะห์  ทดลองและอธิบาย ระบบการยอ่ยและการสลายสารอาหารเพือใหเ้กิด

พลงังาน  ระบบการหาย   การขบัถ่าย  ระบบหมุนเวียนเลือด  ระบบนาํเหลืองในร่างกายกบัการรักษาสมดุลยภาพ  
โดยใชก้ระบวนการสาํรวจตรวจสอบ อธิบาย วิเคราะห์ คน้ควา้ สืบคน้เพือใหเ้กิดความรู้ ความคิด  ความเขา้ใจ  
สามารถสือสารสิงทีเรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ     นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  
จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมทีเหมาะสม 

 
 
 

รหสัตวัชีวดั 
ว.1.2-1  ,  ว.1.2-2    ว.1.2-3 

 
 

รวม    3    ตวัชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา     ชีววทิยา 2      รหัสวชิา    ว30242 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี  4       เวลา    2    ชัวโมง/สัปดาห์         จํานวน    1.0   หน่วยกติ       เวลา   40  ชัวโมง 
ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  

ตวัชีวดั  (A1) 
สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 1. โครงสร้างและ 
    การทาํงานของ

ระบบยอ่ยอาหาร 
2. การสลายการ

อาหารเพือใหไ้ด้
พลงังานใน
ร่างกายของสตัว์
และมนุษย ์

1.  สาํรวจตรวจสอบ 
    สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย 
    และสรุปเกียวกบั

โครงสร้างและการ
ทาํงานของระบบยอ่ย
อาหารและการสลาย
สารอาหารเพือใหไ้ด้
พลงังานในร่างกาย
ของสตัวแ์ละมนุษย ์

 

1. โครงสร้างและการยอ่ย 
    อาหารในสิงมีชีวิตเซลล ์
     เดียว 
2. โครงสร้างและการยอ่ย 
    อาหารในสตัวช์นิดต่าง ๆ 
3. โครงสร้างและการยอ่ย 
    อาหารในคน 
4. การสลายสารอาหารแบบ 
   ใชอ้อกซิเจน 
5. การสลายสารอาหารแบบ 
  ไม่ใชอ้อกซิเจน 

1 
 
 
4 
 
7 
 
7 
 
4 
 

 

 3. ระบบหายใจ 
    กบัการรักษาดุลย

ภาพของร่างกาย 
 
 
 
4.  ระบบขบัถ่าย 
    กบัการรักษาดุลย

ภาพของร่างกาย 
 
5. ระบบหมุนเวียน 
     เลือด  ระบบ

นาํเหลือง 
    กบัการรักษาดุลย

ภาพของร่างกาย 
 
 

2.  สาํรวจตรวจสอบ 
    สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย 
    และสรุปเกียวกบัการ 
    รักษาดุลยภาพของ 
    ร่างกายสตัวแ์ละมนุษย ์
   โดยการทาํงานของ

ระบบหวัใจ  ระบบ
ขบัถ่าย  ระบบ
หมุนเวียนเลือด  
ระบบนาํเหลือง  และ
การสร้างภูมิคุม้กนั 

 
 
 

1. โครงสร้างทีใชใ้นการ 
    แลกเปลียนก๊าซของ
สิงมีชีวิตเซลลเ์ดียวและ
สตัว ์
2. โครงสร้างทีใชใ้นการ
แลกเปลียนก๊าซของคน 
3. การขบัถ่ายของสิงมีชีวิต
เซลลเ์ดียว 

4. การขบัถ่ายของสตัว ์
5.   การขบัถ่ายของคน 
6. การลาํเลียงสารในร่างกาย
ของสิงมีชีวิตเซลลเ์ดียว
และสตัว ์

7. การลาํเลียงสารในร่างกาย
ของคน 
8. ระบบนาํเหลือง 
 

2 
 
 
 
4 
 
1 
 
2 
4 
3 
 
 
4 
 
4 

 



154 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

 
 
ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  

ตวัชีวดั  (A1) 
สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

 1.  ความผดิปกติที
เกิดจากระบบ
ทางเดินอาหาร  
ระบบหายใจ  ระบบ
ขบัถ่าย  ระบบเลือด  
ระบบนาํเหลือง 

3.  สืบคน้ขอ้มูล  
    อภิปรายและสามารถ 
    นาํความรู้ เรืองการยอ่ย
     อาหารและการสลาย 
     สารอาหารเพือใหไ้ด ้
    พลงังาน  และการ 
    รักษาดุลยภาพของสตัว์
    และมนุษยม์าประยกุต ์
    ใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
 

1.  การดูแลสุขภาพของ
ร่างกายใหป้กติ 

1  

   สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

1 
1 

 

รวมเวลาตลอดภาคเรียน 40  
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คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 
รหัสวชิา   ว30243           วชิา ชีววทิยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิยาศาสตร์             เวลา  60  ชัวโมง 
จํานวนหน่วยกติ  1.5  หน่วยกติ          ชันมัธยมศึกษาปีท ี 5  ภาคเรียนท ี 1 

 
************************************* 

 
ศึกษา  วเิคราะห์  อภิปราย  การรักษาดุลยภาพของเซลลข์องสิงมีชีวิต  กลไกการควบคุมดุลยภาพของ 

มนุษยแ์ละสตัวอื์น ๆ ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างและหนา้ทีของระบบต่าง ๆ ของสิงมีชีวิตทีทาํงานสมัพนัธ์กนั 
การประสานงานในร่างกายและการสืบพนัธุข์องมนุษยแ์ละสตัว ์ การเคลือนทีของสิงมีชีวิต  การรับรู้และการตอบสนอง 
ระบบต่อมไร้ท่อ  พฤติกรรมของสตัว ์ การสืบพนัธ์และการเจริญเติบโต  โดยใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การสืบเสาะหาความรู้  การสาํรวจตรวจสอบ  การสืบคน้ขอ้มูล  สือสารสิงทีเรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ 
นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตตนเอง  ดูแลรักษาสิงมีชีวิตอืน  เฝ้าระวงัและพฒันาสิงแวดลอ้มอยา่งยงัยนื  มีคุณธรรม จริยธรรม  
และค่านิยมทีเหมาะสม  มีเจตคติทีดีต่อวิทยาศาสตร์  
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1.  สาํรวจตรวจสอบ  การสืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  และสรุปเกียวกบัการรักษาดุลยภาพของร่างกาย สตัวแ์ละ 
มนุษยโ์ดยการประสานงานในร่างกายของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อรวมถึงการตอบสนองต่อสิงแวดลอ้ม 

2.  การสาํรวจตรวจสอบ  การสืบคน้ขอ้มูล   อภิปรายและสรุปเกียวกบัโครงสร้างและการทาํงานของระบบ 
สืบพนัธุ์และการเจริญเติบโตของสตัวแ์ละมนุษย ์
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คาํอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา    ว30244        ชือวชิา     ชีววทิยา   4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้     วทิยาศาสตร์      เวลา      60    ชัวโมง 
จํานวนหน่วยกติ      1.5     หน่วยกติ         ชันมัธยมศึกษาปีท ี  5   ภาคเรียนท ี   2 

 
************************************ 

 
 สืบคน้  ศึกษา  วิเคราะห์  ทดลอง  อธิบาย  สงัเกต  และคน้ควา้โครงสร้างและหนา้ทีของพืชดอก  การคาย
นาํของพืช  การลาํเลียงนาํและอาหารของพชื  การคน้ควา้เกียวกบัการสงัเคราะห์ดว้ยแสง  กระบวนการสงัเคราะห์
ดว้ยแสง  โฟโตเรสไพเรชนั   ปัจจยัทีมีผลต่อการสงัเคราะห์ดว้ยแสง  การปรับตวัของพืชเพือรับแสง  การสืบพนัธุ์
แบบอาศยัเพศและไม่อาศยัเพศของพืชดอก   การวดัการเจริญเติบโตของพืช  การตอบสนองของพืช   โดยใช้
กระบวนทางวทิยาศาสตร์   การสาํรวจตรวจสอบ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  อธิบาย วิเคราะห์ คน้ควา้ สืบคน้
ขอ้มูล เพือใหเ้กิดความรู้ ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถสือสารสิงทีเรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ     นาํ
ความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมทีเหมาะสม 

 
 
 
 
 

 
รวม    5    ตวัชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา     ชีววทิยา  4   รหัสวชิา    ว30244 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี  5       เวลา    3    ชัวโมง/สัปดาห์        จํานวน    1.5   หน่วยกติ       เวลา   60  ชัวโมง 
ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  

ตวัชีวดั  (A1) 
สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 1. โครงสร้างและ
หนา้ทีพืชดอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  สืบคน้ขอ้มูล  ทดลอง
อภิปราย  และสรุป
เกียวกบัโครงสร้าง
และหนา้ที  กระบวน 
การลาํเลียงและการ
คายนาํของพืชดอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงสร้างและหนา้ทีของ
ราก 
- เนือเยอืบริเวณปลายราก 
- โครงสร้างภายในราก 
2. โครงสร้างและหนา้ทีของ 
ลาํตน้   
- เนือเยอืบริเวณปลายยอด 
- โครงสร้างภายในลาํตน้ 
3. โครงสร้างและหนา้ทีของ
ใบ 
- โครงสร้างภายนอกของใบ 
- โครงสร้างภายในของใบ 
- หนา้ทีของใบ 
4. การคายนาํของพืช 
- ปากใบและการคายนาํ 
- ปัจจยัทีมีผลต่อการคายนาํ 
5. การลาํเลียงนาํของพืช 
6.การลาํเลียงธาตุอาหารของ
พืช 
7. การลาํเลียงสารอาหารของ
พืช 
  
 

5 
 
 
5 
 
 
 
4 
 
 
 
3 
 
 
3 
2 
2 
 
 

 10 
 
 
10 
 
 
 
6 
 
 
 
5 
 
 
5 
3 
3 
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ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตวัชีวดั  (A1) 

สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

2 การสงัเคราะห์ดว้ย
แสง 

2.  สืบคน้ขอ้มูล  
ออกแบบและทาํการ
ทดลอง  เพือศึกษา
กระบวนการ
สงัเคราะห์ดว้ยแสง
และปัจจยัต่าง  ๆ  ทีมี
ผลต่อการสงัเคราะห์
แสง 

 

3. การคน้ควา้ทีเกียวขอ้งกบั
กระบวนการสงัเคราะห์ดว้ย
แสง 

4. กระบวนการสงัเคราะห์ดว้ย
แสง 

   - โครงสร้างของคลอโรพ
ลาสต ์

   - สารสรฝนปฏิกิริยาแสง 
   - ปฏิกิริยาแสง 
   - ปฏิกิริยาตรึง  CO2 
5. โฟโตเรสไพเรชนั 
6.  กลไกการเพิมความเขม้ขน้ 

CO2ในพืช C4   
    - โครงสร้างของใบทีจาํเป็น
ต่อการตรึง CO2 

    - วฏัจกัรคาร์บอนของพืช C4 
7 . โฟโตเรสไพเรชนั 
8.  กลไกการเพิมความเขม้ขน้ 

CO2ในพืช CAM 
9.  ปัจจยับางประการทีมีผลต่อ 
    อตัราการสงัเคราะห์ดว้ยแสง 
   - แสงและความเขม้ขน้ของ
แสง 
   - คาร์บอนไดออกไซด ์
   - อุณหภูมิ 
   - อายใุบ 
   - ปริมาณนาํทีพืชไดรั้บ 
   - ธาตุอาหาร 
10. การปรับตวัของพืชเพือรับ
แสง 
 

3 
 
 
5 
 
 
 
 
 
1 
1 
 
 
 
 
1 
1 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

5 
 
 
10 
 
 
 
 
 
2 
3 
 
 
 
 
2 
2 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตวัชีวดั  (A1) 

สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

3 8. การสืบพนัธุ์แบบ
อาศยัเพศของพืช
ดอก 
 
 

3.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  
และสรุปเกียวกบั
กระบวนการเจริญเติบโต  
และกระบวนการสร้าง
เซลลสื์บพนัธุ์ของพืชดอก
 

9. การสืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศ
ของพืชดอก 

 - โครงสร้างของดอก 
 -  การสร้างเซลลสื์บพนัธุ์ของ
พืชดอก 

 - การเกิดผล 
 - การเกิดเมลด็ 
- ส่วนประกอบของเมด็ 
- การงอกของเมลด็ 
- ปัจจยัทีมีผลต่อการงอกของ
เมด็ 
- การพกัตวัของเมลด็ 
- การตรวจสอบคุณภาพของ
เมลด็พนัธุ ์
10. การสืบพนัธุ์แบบไม่อาศยั
เพศของพืชดอกและการ
ขยายพนัธุ์พืช 
11. การวดัการเจริญเติบโตของ
พืช 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
1 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
2 

4 การตอบสนองของ
พืช 

4.  สาํรวจตรวจสอบ
เกียวกบัสารทีพืชสร้างขึน
มีผลต่อสรีระและการ
ตอบสนองของพืช 
 

12. สารควบคุมการเจริญเติบโต
ของพืช 

13. การตอบสนองของพืชต่อ
สิงแวดลอ้ม 

3 
 
2 

5 
 
3 
 

   สอบกลางภาค 1.30  
   สอบปลายภาค 1.30  

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา    ว30245       ชือวชิา     ชีววทิยา  5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้     วทิยาศาสตร์      เวลา      60    ชัวโมง 
จํานวนหน่วยกติ      1.5     หน่วยกติ             ชันมัธยมศึกษาปีท ี  6  ภาคเรียนท ี   1 

 
**************************************** 

 
 สืบคน้  ศึกษา  วิเคราะห์  ทดลอง  คน้ควา้และอธิบายการศึกษาความหลากหลาทางชีวภาพ  การจดั
หมวดหมู่ของสิงมีชีวิต  ชือของสิงมีชีวิต การระบุชนิดของสิงมีชีวิต  การกาํเนิดของสิงมีชีวิต  อาณาจกัรของ
สิงมีชีวิต  อาณาจกัรแบคทีเรีย  อาณาจกัรโพรติสตา  อาณาจกัรพืช  อาณาจกัรฟังไจ  อาณาจกัรสตัว ์ วิวฒันาการของ
มนุษย ์ และความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย  การสืบพนัธุ์และการจเริญเติบโตโดยใชก้ระบวนทาง
วิทยาศาสตร์   การสาํรวจตรวจสอบ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  อธิบาย วิเคราะห์ คน้ควา้ สืบคน้ขอ้มูล เพือให้
เกิดความรู้ ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถสือสารสิงทีเรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ     นาํความรู้ไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั  มีวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมทีเหมาะสม 

 
 
 
 
 

 
รวม    8    ตวัชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา     ชีววทิยา 5   รหัสวชิา    ว30245 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี  5       เวลาเรียน    1.30    ชัวโมง/สัปดาห์         จํานวน    1.5   หน่วยกติ       เวลา   60  ชัวโมง 
ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  

ตวัชีวดั  (A1) 
สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 

6. 

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
 
 
 
การจดัหมวดหมู่ของ
สิงมีชีวิตและการ
ระบุชนิด 
กาํเนิดของสิงมีชีวิต 
การตงัชือของ
สิงมีชีวิต การจาํแนก
กลุ่มของสิงมีชีวิต 
อาณาจกัรของ
สิงมีชีวิต 
 
 
 
 
ความหลกหลาทาง
ชีวภาพในประเทศ
ไทย 
การสูญเสียความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 
 
 
 
 

1. สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย
และอธิบายเกียวกบั
องคป์ระกอบของ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

2. สาํรวจตรวจสอบ  
สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  
และอธิบายการศึกษา
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  การจดั
หมวดหมู่ของสิงมีชีวิต  
การตงัชือของสิงมีชีวิต
พร้อมทงัระบุเกณฑที์
ใชใ้นการจาํแนกกลุ่ม
ของสิงมีชีวิต 

3. สืบคน้ขอ้มูล  สาํรวจ
ตรวจสอบ  อภิปราย
และสรุปลกัษณะที
เหมือนกนัแลแตกต่าง
กนัของสิงมีชีวิตใน
อาณาจกัรต่าง ๆ  

4. สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย
และนาํเสนอคุณค่า
ของความหลากหลาย
ของสิงมีชีวิตกบัการ
ใชป้ระโยชน์ของ
มนุษยที์มีผลต่อสงัคม
และสิงแวดลอ้ม 

1. ความหลากหลายทางชีวภาพ 
2. การศึกษาความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 
    - การจดัหมวดหมู่ของ

สิงมีชีวิต 
    - ชือของสิงมีชีวิต 
    - การระบุชนิด 
3. กาํเนิดของสิงมีชีวิต 
     - กาํเนิดของเซลลโ์พรคาริ

โอต 
    - กาํเนิเซลลย์คูาริโอต 
4. อาณาจกัรของสิงมีชีวิต 
   - อาณาจกัรมอเนอรา 
  -  อาณาจกัรโพรติสดา 
  -  อาณาจกัพชื 
  - อาณาจกัฟังไจ 
  -  อาณาจกัรสตัว ์
5. ความหลกหลาทางชีวภาพ

ในประเทศไทย 
 
 
6. การสูญเสียความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 
 

1 
 
5 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
23 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

2 
 
9 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
6 
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ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตวัชีวดั  (A1) 

สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

5. สืบคน้ขอ้มูลการ
อภิปรายเกียวกบั
สถานการณ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ในประเทศไทย  
รวมทงัตระหนกัถึง
ผลกระทบจากการ
สูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ

6.  สร้างสถานการณ์
จาํลองแสดงถึงผลการ
เปลียนแปลงปัจจยัต่าง 
ๆ ของสิงแวดลอ้มทีมี
ผลต่อการอยูร่อดของ
สิงมีชีวิต 

7. วิเคราะห์  อภิปรายและ
สรุปไดว้า่การอยูร่อด
ของสิงมีชีวิตสมัพนัธ์
กบัความหลากหลาย
ของสิงมีชีวิต 

   

2 การสืบพนัธุ์และการ
เจริญเติบโต 

8. สาํรวจตรวจสอบ  
สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย
และสรุปเกียวกบั
โครงสร้างและการ
ทาํงานของระบบ
สืบพนัธุ์และการ
เจริญเติบโตของสตัว์
และมนุษย ์

7. การสืบพนัธุ์ของสิงมีชีวิต
เซลลเ์ดียว 

8. การสืบพนัธุ์ของสตัว ์
9. การเจริญเติบโตของสตัว ์
    -  การเจริยเติบโตของ

สิงมีชีวิตเซลลเ์ดียวและสตัว์
บางชนิด 

   -  การเจริญเติบโตของคน 

1 
 
12 
 
3 
 
 
7 

2 
 
20 
 
5 
 
 
10 

   สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

1 
1 

 

รวมเวลาตลอดภาคเรียน 60 100 
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คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 
รายวชิา       ชีววทิยา 6                 รหัสวชิา   ว30246 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิยาศาสตร์             เวลา  60  ชัวโมง 
จํานวนหน่วยกติ  1.5  หน่วยกติ             ชันมัธยมศึกษาปีท ี 6  ภาคเรียนท ี 1 

 
***************************************** 

 
  ศึกษา  วเิคราะห์  อภิปราย  การถ่ายทอดยนี และโครโมโซม  โครงสร้าง หนา้ทีและสมบติัของสาร 
พนัธุกรรม    การเกิดมิวเทชนั และผลของการเกิดมิวเทชนั   พนัธุศาสตร์และเทคโนโลยทีาง  DNA  การประยกุตใ์ช ้
เทคโนโลยขีอง  DNA   รวมทงัผลกระทบทางดา้นสงัคม  และจริยธรรม     หลกัฐานต่าง ๆ ทีสนบัสนุนการเกิด
วิวฒันาการของสิงมีชีวิต  เปรียบเทียบแนวคิดเกียวกบัววิฒันาการของลามาร์ก และ ชาลส์   ดาร์วิน  การหาความถี 
ของแอลลีลและความถีของจีโนไทป์ในประชากร  และปัจจยัทีมีผลทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงความถีของแอลลีล  
และ ความถีของจีโนไทป์ในประชากร  กระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิงมีชีวิต  และ ผลกระทบจากการพฒันา
ทางดา้นเทคโนโลยต่ีอการเกิดววิฒันาการของสิงมีชีวิต   โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การสืบเสาะหา
ความรู้  การสาํรวจตรวจสอบ  การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย  เพือใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถ 
สือสารสิงทีเรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ  นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  
คุณธรรม  และค่านิยมทีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
1.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย และอธิบายเกียวกบัโครโมโซม  โครงสร้าง  หนา้ทีและสมบติัของสาร พนัธุกรรม 
2.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  วิเคราะห์ และสรุปเกียวกบัการเกิดมิวเทชนั และผลของการเกิดมิวเทชนั 
3.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  นาํเสนอ และนาํความรู้เรือง  เทคโนโลยชีีวภาพไปประยกุตใ์ชใ้หเ้ป็นประโยชน์ 
   ต่อสงัคมและสิงแวดลอ้ม 
4.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  และอธิบายเกียวกบัหลกัฐานต่าง ๆ ทีสนบัสนุนการเกิดววิฒันาการของสิงมีชีวิต 
5.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  และอธิบายเปรียบเทียบแนวคิดเกียวกบัววิฒันาการของลามาร์ก และ ชาลส์  ดาร์วิน 
6.  สาํรวจตรวจสอบ  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย และอธิบายเกียวกบัการหาความถีของแอลลีลและความถีของจีโนไทป์ 
     ในประชากรและปัจจยัทีมีผลทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงความถีของแอลลีล  และความถีของจีโนไทป์ในประชากร 
7.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิงมีชีวิต  และนาํเสนอผลกระทบจากการ 
     พฒันาทางดา้นเทคโนโลยต่ีอการเกิดววิฒันาการของสิงมีชีวิต 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา    ชีววทิยา 6   รหัสวชิา   ว30246 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี6    เวลา  60  ชัวโมง/ภาคเรียน       จํานวน  1.5   หน่วยกติ 
 

ลาํดับ
ท ี

ชือ 
หน่วยการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชัวโมง) 
นําหนัก 
คะแนน 

 

1 
  

ยนีและ
โครโมโซม 

 

1 
 
 
 
 
 
2 

 

1.  การถ่ายทอดยนีและโครโมโซม 
2.  การคน้พบสารพนัธุกรรม 
3.  โครโมโซม 
4.  องคป์ระกอบทางเคมีของ DNA 
5.  โครงสร้างของ  DNA 
6.  สมบติัของสารพนัธุกรรม 
7.  มิวเทชนั 

 

25 
 

45 

 

2 
 

พนัธุศาสตร์และ
เทคโนโลยDีNA 

 

3 
 

1.  พนัธุวิศวกรรม 
2.  การโคลนยนี 
3.  การวิเคราะห์  DNA และการศึกษาจีโนม 
4.  การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยขีอง DNA 
5.  ความปลอดภยัของเทคโนโลยขีอง DNA 
     และมุมมองทางสงัคมและจริยธรรม 

 

15 
 

20 

 

3 
 

วิวฒันาการ 
 

4 
 
5 
6 
 
 
7 

 

1.  หลกัฐานทีบ่งบอกถึงวิวฒันาการของ 
     สิงมีชีวิต 
2.  แนวคิดเกียวกบัวิวฒันาการของสิงมีชีวิต 
3.  พนัธุศาสตร์ประชากร 
4.  ปัจจยัทีทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงความถี 
     ของแอลลีล 
5.  กาํเนิดของสปีชีส์ 
 

 

20 
 

35 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์                     รายวชิาดาราศาสตร์และอวกาศ 1 

สาระ ดวงอาทติย์และดาวฤกษ์   รหัสวชิา  ว 30261     ชันมัธยมศึกษาปีท ี 6  (แผนคณติ-วทิย์) 
ภาคเรียนท ี 1               เวลา  40   ชัวโมง  จํานวน  1.0   หน่วยการเรียน 

................................................................ 
ศึกษา สืบคน้ วิเคราะห์ขอ้มูล อธิบายและอภิปราย การศึกษาวิชาดาราศาสตร์ ถึงความหมาย ประโยชน์ 

ประวติัความเป็นมา ทฤษฎีกาํเนิดเอกภพ กาแลกซี  และระบบสุริยะ ศึกษาดวงอาทิตย ์ถึงองคป์ระกอบ การแบ่ง
บริวาร โครงสร้าง ปรากฏการณ์ แหล่งกาํเนิดและพลงังานคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าทีเกิดบนดวงอาทิตย ์ศึกษาดาวฤกษถึ์ง
กาํเนิดและวิวฒันาการ การสร้างพลงังานและกลุ่มของดาวฤกษ ์การใชเ้ทคโนโลยอีวกาศในการศึกษาดวงอาทิตย์
และดาวฤกษ ์ 
 โดยการจดักระบวนการเรียนการสอนใหน้กัเรียนไดศึ้กษา คน้ควา้ นาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจาํวนั ควบคู่ไปกบัคุณธรรมและจริยธรรม มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ไดแ้ก่การใชก้ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้และการแกปั้ญหา มีความรอบคอบ มีความรับผดิชอบ 
พร้อมทงัตระหนกัวา่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสิงแวดลอ้ม มีความเกียวขอ้งสมัพนัธ์กนั 
 มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังเสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชดว้ยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมา
บูรณาการสู่การจดัการเรียนรู้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สืบคน้ขอ้มูล อภิปรายและอธิบายความหมายและประโยชน์การศึกษาวิชาดาราศาสตร์ 

2. ศึกษา สืบคน้ขอ้มูล และสรุปเป็นองคค์วามรู้ประวติัวิชาดาราศาสตร์ 
3. สืบคน้ขอ้มูล อภิปรายและอธิบายความหมาย การเกิด วิวฒันาการเอกภพและกาแลกซี 
4. ศึกษา วเิคราะห์ขอ้มูลทฤษฎีบิกแบงในการเกิดและวิวฒันาการเอกภพและกาแลกซี   
5. ศึกษา วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปเป็นองคค์วามรู้ทฤษฎีทีน่าเชือถือ/ทฤษฎีคาดการณ์ในอนาคตเอกภาพ 

 6. ศึกษา สืบคน้ขอ้มูล และอภิปรายทฤษฎี องคป์ระกอบและการแบ่งบริวารในระบบสุริยะ 
7. สืบคน้ขอ้มูล อภิปรายและอธิบายตาํแหน่งของโลกในระบบสุริยะ   
8. สืบคน้ขอ้มูล อธิบายและสรุปเป็นองคค์วามรู้ถึงโครงสร้าง บรรยากาศ องคป์ระกอบพืนผวิ 
ดวงอาทิตย ์
9. อธิบายและสรุปเป็นองคค์วามรู้ปรากฏการณ์ต่างๆทีเกิดขึนบนดวงอาทิตยแ์ละผลกระทบ 
ต่อสิงมีชีวิตบนโลก 
10. สืบคน้ อธิบายและสรุปเป็นองคค์วามรู้แหล่งกาํเนิดพลงังานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชนั 
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสสารและพลงังาน 
11. อธิบายและสรุปเกียวกบัพลงังานของดวงอาทิตยใ์นรูปคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า  การระเบิดจา้ทาํให ้
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เกิดพายสุุริยะและผลกระทบต่อโลก 
12. อภิปรายและอธิบายคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า รังสีทีมองไม่เห็นและอิทธิพลต่อสิงมีชีวิตบนโลก 
13. ศึกษา วเิคราะห์ขอ้มูลและอธิบายการเกิดและวิวฒันาการดาวฤกษ ์
14. ศึกษาและอธิบายการสร้างพลงังาน ขนาดและมวลต่างกนัของดาวฤกษ ์

15. ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลการแบ่งกลุ่มดาวฤกษที์ควรศึกษาและเกียวขอ้งในชีวิตมนุษยบ์นโลก 
16. สืบคน้และจดัแสดงถึงความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยอีวกาศทีใชศึ้กษาดวงอาทิตยแ์ละการอ่านแผนทีดาว 
17. สามารถใชเ้ครืองมือเทคโนโลยศึีกษาดวงอาทิตยแ์ละดาวฤกษไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  ดาราศาสตร์และอวกาศ 1   รหัสวชิา ว30261   ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 6 

เวลา  40  ชัวโมง/ภาคเรียน ภาคเรียนท ี1 จํานวน  1.0  หน่วยกติ 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ 
ผลการ
เรียนรู้ 
(A1) 

สาระสาํคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนั
ก 

คะแน
น 

1 การศึกษาวิชาดาราศาสตร์ 
 

1,2 1.1 ความหมาย/ประโยชน ์
1.2 ประวติัความเป็นมา 

4 10 

2 ทฤษฎีการเกิดเอกภพและ 
กาแลกซี 
 

3,4,5 2.1 ความมหายเอกภพ และกาแลกซี 
2.2 ทฤษฎีการเกิดและววิฒันาการ 
2.3 ทฤษฎีทีน่าเชือถือและคาดการณ์ใน
อนาคต 

6 18 

3 ดวงอาทิตย ์
 

6,7, 8, 9 
10, 11, 12 

3.1 ทฤษฎีการเกิดระบบสุริยะ 
3.2 องคป์ระกอบ/การแบ่งบริวาร 
3.3 โครงสร้าง/บรรยากาศ /องคป์ระกอบ
พืนผวิบนดวงอาทิตย ์
3.4 ปรากฏการณ์ทีสาํคญับนดวงอาทิตย ์
3.5 แหล่งกาํเนิดพลงังานจากปฏิกิริยา
นิวเคลียร์แบบฟิวชนั 
3.6 พลงังานรูปคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 

16 45 

4  ดาวฤกษ ์
 

13,14 
15 

4.1 กาํเนิดและวิวฒันาการ 
4.2  การสร้างพลงังาน ขนาดและมวล 
4.3 กลุ่มของดาวฤกษ ์

6 17 

5 การใชเ้ทคโนโลยศึีกษาดวง
อาทิตยแ์ละดาวฤกษ ์ 
 

16,17 5.1 การใชเ้ทคโนโลยอีวกาศศึกษาดวง
อาทิตยแ์ละดาวฤกษ ์

 
4 

 
10 

สอบกลางภาค 2 20 
สอบปลายภาค 2 30 
รวมตลอดปี 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์    รายวชิาดาราศาสตร์และอวกาศ 2 

สาระ ธรณวีทิยา    รหัสวชิา  ว 30262  ชันมัธยมศึกษาปีท ี 6 (แผนคณติ-วทิย์) 
ภาคเรียนท ี 2     เวลา  40   ชัวโมง      จํานวน  1.0   หน่วยการเรียน 

  ศึกษา สืบคน้ขอ้มูล อธิบายเกียวกบัวิทยาศาสตร์โลก  ธรณีวิทยา เขา้ใจโลกของเรา กระบวนการ
ของโลก  แร่  หิน วฏัจกัรหิน ความแตกต่างและสมบติัทางกายภาพของแร่และหิน การจดัจาํแนกหิน การหาอายทุาง
ธรณีวิทยา ตารางธรณีกาล กลุ่มหินทีสาํคญัของประเทศไทย โครงสร้างทางธรณี ศึกษาถึง ความเคน้และ
ความเครียดในชนัเปลือกโลก การวางตวัของชนัหิน รอยโคง้และรอยเลือน รูปทรงสัณฐานโลก แผนทีและ
องคป์ระกอบ แผนทีชนิดต่างๆ ความหมายและประเภททรัพยากรธรรมชาติ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ดินถล่ม 
หลุมยบุ สึนามิ นาํท่วมและภยัแลง้ ทีเป็นธรณีพิบติัภยั สาเหตุการเกิด ผลกระทบต่อสิงมีชีวิตและสิงแวดลอ้มโลก 
การปฏิบติัตนใหป้ลอดภยัเมือเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ  

เพือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อยา่งถูกตอ้ง ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
การคน้หาความรู้ดว้ยตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจและสือสารสิงทีเรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ 
นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีเหมาะสมมีคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์ไดแ้ก่การใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ใน มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง 
เสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชดว้ยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจดัเรียนรู้  

ผลการเรียนรู้ 
1. เขา้ใจและอธิบายความหมายวทิยาศาสตร์โลก และธรณีวทิยา 
2. อธิบายเกียวกบับรรยากาศภาค อุทกภาค ธรณีภาค  ชีวภาค 
3. เขา้ใจและอธิบายการศึกษาธรณีศึกษา 
4. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายความหมายแร่ หินและ วฏัจกัรของหินได ้
5. อธิบายความแตกต่างและสมบติัทางกายภาพของ แร่และหินได ้
6. สามารถจดัจาํแนกหินได ้
7. สืบคน้ขอ้มูล และอธิบาย เรียงลาํดบัและเปรียบเทียบ ช่วงเวลาตามตารางธรณีกาลได ้
8. อภิปรายและเปรียบเทียบกลุ่มหินทีสาํคญัในประเทศไทยตามอายทุางธรณีกาล 
9. สามารถคิด วเิคราะห์ อธิบายและเปรียบเทียบโครงสร้างทางธรณีวทิยาได ้
10. อธิบายเกียวกบัพืนฐานของภมิูศาสตร์โลก 
11. ศึกษาและอธิบายเกียวกบัแผนทีและองคป์ระกอบ ของแผนทีได ้
12. สามารถอ่านและทาํความเขา้ใจแผนที  
13. สามารถหาตาํแหน่งบนแผนทีโดยพิกดัภมิูศาสตร์หรือระบบกริด UTM ได ้
14. อธิบายความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและแยกประเภทได ้
15. อธิบายและสรุปเกียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ  แต่ละประเภทได ้
16. อธิบายสาเหตุและผลกระทบของธรณีพิบติัภยัได ้
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  ดาราศาสตร์และอวกาศ 2  รหัสวชิา ว 30262  ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 6 

เวลา  40  ชัวโมง/ภาคเรียน ภาคเรียนท ี2 จํานวน  1.0  หน่วยกติ 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ 
ผลการ
เรียนรู้ (A1) 

สาระสาํคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 วิทยาศาสตร์โลก 
 

1,2,3 1.1 วิทยาศาสตร์โลก (ความหมาย/การศึกษา) 
1.2 ธรณีวิทยา         (ความหมาย/การศึกษา) 

4 10 

2 แร่และหิน 
 

4,5,6 2.1 แร่  (ความหมาย/ประเภท/การจาํแนกสมบติั) 
2.2 หิน (ความหมาย/การจาํแนก/วฏัจกัรของหิน) 

6 16 

3 ธรณีประวติั 
 

7,8 3.1 ธรณีประวติั (1 กฎ, 5 หลกั,รอยชนัไม่ต่อเนือง) 
3.2 การกาํหนดอายทุางธรณีกาล(ตารางธรณีกาล/
กลุ่มหินทีสาํคญัในประเทศไทย) 

4 10 

4 ธรณีโครงสร้าง 9 4.1 ความเคน้และความเครียดในชนัเปลือกโลก 
4.2 การวางตวัของชนัหิน 
4.3 รอยโคง้ 
4.4 รอยเลือน 

6 10 

5 แผนที 
 

10,11, 
12,13 

4.1 รูปทรงสัณฐานโลก(ความรู้พืนฐานภูมิศาสตร์
โลก) 
4.2 แผนทีและองคป์ระกอบ 
(ความหมาย/มาตรส่วน/ระบบพิกดัการหาตาํแหน่ง) 
4.3 แผนทีชนิดต่างๆ  
                  (แผนทีภูมิประเทศ/แผนทีธรณีวิทยา) 

8 20 

6 ทรัพยากรธรรมชาติ 14,15 5.1 ทรัพยากรธรณี (ความหมาย/ทรัพยากรแร่และ
หิน/ทรัพยากรเชือเพลิง) 
5.2 ทรัพยากรนาํ  (นาํผวิดินนาํใตดิ้น) 
5.3 พลงังานทดแทน (พลงังานแสงอาทิตย/์พลงังาน
นาํพลงังานลม/พลงังานใตพ้ภิพ) 

4 18 

7 ธรณีพิบติัภยั 
 

16 6.1 แผน่ดินไหว          6.5 หลุมยบุ 
6.2  ภูเขาไฟระเบิด      6.6 นาํท่วม 
6.3  สึนามิ                6.7 ภยัแลง้  6.4  ดินถล่ม 

4 16 

สอบกลางภาค 2 20 
สอบปลายภาค 2 30 

รวม 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์                   รายวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ 1 

สาระ ชีวติและววิฒันาการ  รหัสวชิา  ว 30281    ชันมัธยมศึกษาปีท ี 4  (แผนภาษา-สังคม –พลศึกษา) 
ภาคเรียนท ี 1     เวลา  40   ชัวโมง      จํานวน  1.0   หน่วยการเรียน 

......................................................................... 
  สืบคน้ขอ้มูล  ศึกษา วเิคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย  อภิปรายและสรุปเป็นองคค์วามรู้ เกียวกบั
ความหมายของสิงมีชีวิต  ววิฒันาการ  การปรับตวั  สปีชีส์  บนัทึกและอธิบาย ลกัษณะเฉพาะของสิงมีชีวิต  ศึกษา
แนวความคิดและกลไกการกาํเนิดและววิฒันาการของสิงมีชีวิต หลกัฐานสนบัสนุนจากนกัวิทยาศาสตร์ทีสาํคญั 
การปรับตวัดา้นต่างๆของพืชและสตัว ์ อธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ กลไกการดาํรงอยู ่วิเคราะห์ แปร
ความหมายขอ้มูลและประเมินความสอดคลอ้งวิวฒันาการของพืช สตัวแ์ละมนุษย ์ และลาํดบัววิฒันาการของมนุษย ์
ความหลากหลายของสิงมีชีวิต  การดาํรงอยูข่องสิงมีชีวติในระบบนิเวศ  

โดยใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสงัเกต  การตงัคาํถาม  การอธิบาย การสืบคน้
ขอ้มูลและอภิปราย  เพือใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจ  คิดอยา่งเป็นระบบ  กระบวนการแกปั้ญหา  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมนั
ในการทาํงาน  มีความสามารถในการสือสารสิงทีเรียนรู้ โดยใชเ้ทคโนโลยทีีเหมาะสม  ในการจดัแสดงหรือเขียน
รายงานใหผู้อื้นเขา้ใจ  เห็นคุณค่าของการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั  นาํความรู้ไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีเหมาะสมมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ไดแ้ก่การ
ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวทิยาศาสตร์ใน  

มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นการดาํเนิน
ชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชดว้ยการนาํงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจดัการเรียนรู้  

ผลการเรียนรู้ 
1. สืบคน้ ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลถึง ลกัษณะเฉพาะของสิงมีชีวติ 
2. สืบคน้ ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลถึง แนวคิดเกียวกบักาํเนิดสิงมีชีวิต 
3. การสืบคน้ ศึกษา อภิปรายและอธิบาย ถึง ความหมายและหลกัฐานจากสิง ต่างๆของววิฒันาการ 

 4. อธิบายกระบวนการถ่ายมอดสารพนัธุกรรม การแปรผนัทางพนัธุกรรม มิวเตชนัและการเกิด 
               ความหลากหลายทางชีวภาพตามแนวคิด ลาร์มาร์ก  ดาร์วนิ และ ฮิวโก เดอ ฟรีย ์

5. อธิบายการคดัเลือกตามธรรมชาติและผลของการคดัเลือกตามธรรมชาติต่อความหลากหลายทางชีวภาพ   
  ตามกกการคดัเลือกตามธรรมชาติ กฏการใชแ้ละไม่ใช ้

 6. สืบคน้  ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลถึงความหมายการปรับตวั สปีชีส์ และปัจจยัในการปรับตวั 
                  ดา้นต่างๆ/การปรับตวัของพืช-สัตว ์

7. สืบคน้  ศึกษาและวเิคราะห์ถึงสาเหตกลไกการเกิดสปีชีส์ใหม่และการดาํรงอยู ่
8. สืบคน้  ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลถึงความหมายววิฒันาการของพืช/สัตว/์มนุษยแ์ละความ    
    หลากหลายของสิงมีชีวติ 
9. สืบคน้  ศึกษาและวเิคราะห์ถึงสาเหตุ ความหลากหลายของสิงมีชีวิต การดาํรงชีวิตของสิงมีชีวิต 
    ในระบบนิเวศ 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  วทิยาศาสตร์กายภาพ 1   รหัสวชิา ว 30281   ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 4 

เวลา  40  ชัวโมง/ภาคเรียน ภาคเรียนท ี1 จํานวน  1.0  หน่วยกติ 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ 
ผลการ
เรียนรู้ 
(A1) 

สาระสาํคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 กาํเนิดสิงมีชีวติและววิฒันาการ 1,2,3 1.1  ลกัษณะเฉพาะของสิงมีชีวิต 
1.2  แนวคิดเกียวกบักาํเนิดสิงมีชีวิต 
1.3 ความหมายและหลกัฐานจากสิง ต่างๆ 
     ของวิวฒันาการ 

8 10 

2 แนวคิดเกียวกบัวิวฒันาการ
ของสิงมีชีวิต 

4,5 2.1 ลาร์มาร์ก; กฏการใชแ้ละไม่ใช ้
2.2  ดาร์วิน; กฎการคดัเลือกโดยธรรมชาติ 
2.3  ฮิวโก เดอ ฟรีย;์กฏการผา่เหล่า 

6 8 

3 การปรับตวัและการเกิด 
สปีชีส์ใหม่ 

6,7 3.1  การปรับตวั(ความหมาย/ การปรับตวั
ดา้นต่างๆ/การปรับตวัของพชื-สตัว)์ 
3.2 การเกิดสปีชีส์ใหม่ (ความหมาย/สาเหตุ
การเกิด/กลไกการดาํรงอยู)่ 

10 14 

4 วิวฒันาการของสิงมีชีวิต 8,9 4.1 วิวฒันาการของพืช/สตัว/์มนุษย ์
4.2 ความหลากหลายของสิงมีชีวิต 
4.3  การดาํรงชีวิตของสิงมีชีวิตในระบบ
นิเวศ 

12 18 

สอบกลางภาค 2 20 
สอบปลายภาค 2 30 

รวม 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์                    รายวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ 2 

สาระ วทิยาศาสตร์สิงแวดล้อม  รหัสวชิา ว30282 ชันมัธยมศึกษาปีท ี4 (แผนภาษา-สังคม-พลศึกษา) 
ภาคเรียนท ี 2     เวลา  40   ชัวโมง      จํานวน  1.0   หน่วยการเรียน 

.  
......................................................................................................... 

 
  ศึกษา สืบคน้ วิเคราะห์ อภิปรายและอธิบายและร่วมวางแผนในการศึกษาเกียวกบัความรู้พืนฐาน
วิทยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม  สิงแวดลอ้มในทอ้งถิน ทีเป็นสารพิษหรือมลพิษ ปัญหาสิงแวดลอ้มในทอ้ถินและ
ผลกระทบ แนวทางจดัการสิงแวดลอ้มและทรัพยากรอยา่งยงัยนื    
  โดยการจดักระบวนการเรียนการสอนใหน้กัเรียนไดศึ้กษา คน้ควา้ นาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้
ในชีวิตประจาํวนั ควบคูไ่ปกบัคุณธรรมและจริยธรรม มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ไดแ้ก่การใชก้ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้และการแกปั้ญหา มีความรอบคอบ มีความรับผดิชอบ 
พร้อมทงัตระหนกัวา่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสิงแวดลอ้ม มีความเกียวขอ้งสมัพนัธ์กนั 
  มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังเสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชดว้ยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจดัการเรียนรู้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบคน้ วิเคราะห์ บนัทึกและสรุปเป็นองครู้์พืนฐานเกียวกบัสิงแวดลอ้มถึง ความหมาย/ประเภท 
ลกัษณะเฉพาะของสิงแวดลอ้มและมนุษยก์บัสิงแวดลอ้ม 
2. สืบคน้ อธิบายถึงความหมาย ประเภทของสารพิษและมลพิษ 
3. วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาสิงแวดลอ้มเกียวกบัสารพษิตกคา้งและมลพิษ  
ในระดบัทอ้งถิน ระดบัประเทศและระดบัโลก  
4. อธิบายแนวทางป้องกนัในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาสิงแวดลอ้ม สารพิษตกคา้งและมลพิษ 
5. อภิปราย  อธิบาย ถึงลกัษณะ  สถานการณ์  มาตาการและแนวทางป้องกนั การแกไ้ขปัญหาสิงแวดลอ้ม
ในทอ้งถินเรา 
6.ร่วมวางแผนและปลูกจิตสาํนึกเพือพฒันาสิงแวดลอ้ม โดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อสิงมีชีวิตบนโลก   
7. อภิปรายแนวทางการอนุรักษ ์การจดัการกบัสิงแวดลอ้มและทรัพยากรอยา่งยงัยนื  
8. ร่วมวางแผนและดาํเนินการเฝ้าระวงั อนุรักษ ์และพฒันาสิงแวดลอ้ม โดยคาํนึงถึงผลกระทบ 
ต่อสิงมีชีวิตบนโลก   
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โครงสร้างรายวิชา 
โครงสร้างรายวิชา  วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 รหสัวิชา ว30282  ระดบัมธัยมศึกษาปีที 4 

เวลา  40  ชวัโมง/ภาคเรียน ภาคเรียนที 2 จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ 
ผลการ
เรียนรู้ 
(A1) 

สาระสาํคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 ความรู้พืนฐานเกียวกบั
สิงแวดลอ้ม 
 

1 1.1 ความหมาย/ประเภท 
1.2 ลกัษณะเฉพาะของสิงแวดลอ้ม 
1.3 มนุษยก์บัสิงแวดลอ้ม 

6 15 

2 สิงแวดลอ้มในทอ้งถิน 2,3,4 2.1 สารพิษตกคา้ง 
2.2 มลพิษ 

8 25 

3 ปัญหาสิงแวดลอ้มและ
ผลกระทบ 
 

5,6 3.1 ลกัษณะปัญหาและสาเหตุ 
3.2 สถานการณ์สิงแวดลอ้ม 
3.3 มาตรการในการแกไ้ข 

10 30 

4 แนวทางการจดัการ
สิงแวดลอ้มและทรัพยากร
อยา่งหยงัยนื 

7,8 4.1 การอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม 
4.2 การจดัการสิงแวดลอ้ม 
4.3 การจดัการทรัพยากรอยา่งยงัยนื 
4.4 แนวทางการจดัการสิงแวดลอ้ม 
 

12 30 

สอบกลางภาค 2 20 
สอบปลายภาค 2 30 

รวม 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา    ว30283       ชือวชิา     วทิยาศาสตร์กายภาพ 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้     วทิยาศาสตร์      เวลา      40    ชัวโมง 
จํานวนหน่วยกติ      1.0     หน่วยกติ         ชัน     ชันมัธยมศึกษาปีท ี 5  ภาคเรียนท ี  1  

 
********************************************* 

 
 สืบคน้ขอ้มลู ศึกษาวเิคราะห์ เปรียบเทียบ  อธิบาย อภิปราย และสรุปเป็นองคค์วามรู้เกียวกบัความหมาย 
กระบวนการผลิต ประเภท โครงสร้างสารสงัเคราะห์ พอลิเมอร์ พลาสติก อภิปรายถึงผลิตภณัฑเ์ครืองใชจ้าก
พลาสติกและตระหนกัถึงปัญหา ผลกระทบต่อชีวิตและสิงแวดลอ้มรวมทงัวิธีการแกปั้ญหาทีอาจเกิดขึน บนัทึกและ
อธิบายลกัษณะเ ฉพาะ คุณสมบติัและประโยชน์ของยางเทียมและซิลิโคน ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลทีมา หลกัการ 
ประเภท สมบติั ธรรมชาติและการนาํเสน้ใยไปใชป้ระโยชน์  มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัสารซกัลา้งเช่นสบู่และ
ผงซกัฟอกถึงชนิด โครงสร้างและความแตกต่างตลอดจนปฎิบติัตนหรือแนะนาํผูอื้นในการใชส้ารซกัลา้งใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดโดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มนอ้ยทีสุด  ตระหนกัถึงบทบาทของสารสงัเคราะห์ใน
ชีวิตประจาํวนั  

โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสงัเกต การตงัคาํถาม การอธิบาย การสืบคน้ขอ้มูลและอภิปราย 
เพือใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ คิดอยา่งเป็นระบบ กระ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมนัในการทาํงาน มีความสามารถในการ
สือสารสิงทีเรียนรู้ โดยใชเ้ทคโนโลยทีีเหมาะสม ในการจดัแสดงหรือเขียนรายงานใหผู้อื้นเขา้ใจ เห็นคุณค่าของการ
นาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั มีความคิดและกระทาํดว้ยจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณภาพและ
ค่านิยมทีเหมาะสม  

 
 
รหสัตวัชีวดั 
มฐ.ว 3.2  ม.5/1  ม.5/5 , ม5/6 
มฐ.ว8.1   ม.5/1 , 5,6,7,9 10,11,12 

 
รวม    11    ตวัชีวดั 



175 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา     วทิยาศาสตร์กายภาพ 3     รหัสวชิา    ว30283 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี  5       เวลา    2    ชัวโมง/ภาคเรียน         จํานวน    1.0   หน่วยกติ       เวลา  40  ชัวโมง 
ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  

ตวัชีวดั  (A1) 
สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 หน่วยที 1 : มารู้จกั
สารสงัเคราะห์กนั
เถอะ 

 

1.  สืบคน้ อภิปราย อธิบาย
และสรุปเป็นองคค์วามรู้
เกียวกบัความหมาย 
กระบวนการสงัเคราะห์ 
ประเภทและโครงสร้างของ
สารสงัเคราะห์และพอลิ
เมอร์ 
 2. อภิปรายและตระหนกั
การนาํพอลิเมอร์ไปใช้
ประโยชนร์วมทงัผลทีเกิด
จากการผลิตและใชพ้อลิ
เมอร์ต่อชีวิตและ
สิงแวดลอ้ม  

- สารสงัเคราะห์และ
กระบวนการสงัเคราะห์ 
- พอลิเมอร์และกระบวนการเกิด 
- ประเภท/และโครงสร้างพอลิ
เมอร์ 

6 
 
 

16 

2. หน่วยที 2 : 
พลาสติก 

 1. สืบคน้ อภิปราย อธิบาย
ทดลองและสรุปเป็นองค์
ความรู้เกียวกบัทีมา 
ประเภทผลิตภณัฑจ์าก
พลาสติกพร้อมทงัตระหนกั
ถึงปัญหา ผลกระทบและ
วิธีการแกปั้ญหาในการใช้
ผลิตภณัฑพ์ลาสติก  
2. อภิปรายและตระหนกั
การถึงปัญหา ผลกระทบ
และวิธีการแกปั้ญหาในการ
ใชผ้ลิตภณัฑพ์ลาสติก ต่อ
ชีวิตและสิงแวดลอ้ม  
 

- ทีมา / ประเภทพลาสติก 
- ผลิตภณัฑ/์การทาํผลิตภณัฑ ์
  จากพลาสติก  
- ปัญหาการใชพ้ลาสติก 

6 24 
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ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตวัชีวดั  (A1) 

สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

3 หน่วยที 3 :ยางเทียม
และซิลิโคน 

 

1.  สืบคน้ อภิปราย อธิบาย
และสรุปเป็นองคค์วามรู้
เกียวกบัความหมาย 
คุณสมบติัและประโยชน์
ของยางเทียมและซิลิโคน 
 2. เขียนโครงสร้าง และ
เปรียบเทียบขอ้แตกต่าง
ระหวา่งยางเทียมและ
ซิลิโคน 

- ยางเทียม 
- ซิลิโคน 
 

4 
 
 

12 

4. หน่วยที 4 : เส้นใย 
 
 

สืบคน้ อภิปราย อธิบาย
และสรุปเป็นองคค์วามรู้
เกียวกบัความหมาย 
ประเภท กระบวนกร
สงัเคราะห์  สมบติัและการ
เลือกใชป้ระโยชนจ์ากเส้น
ใย 

- ประเภท / กระบวนการ
สงัเคราะห์ 
- สมบติัของเสน้ใย  
- การเลือกใชเ้สน้ใย 

6 18 

5. หน่วยที 5 : สารซกั
ลา้ง 

 

1. สืบคน้ อภิปราย อธิบาย
และสรุปเป็นองคค์วามรู้
เกียวกบัความหมาย 
คุณสมบติั ชนิดและ
กระบวนการทาํความ
สะอาดของสบู่และ
ผงซกัฟอก 
2.ปฎิบติัตนและแนะนาํ
ผูอื้นในการใชส้ารซกัลา้ง
ใหเ้กิดประโยชนม์ากทีสุด
และเกิดผลกระทบต่อ
สิงแวดลอ้มนอ้ยทีสุด 
 3.เขียนโครงสร้างและ
เปรียบเทียบขอ้แตกต่าง
ระหวา่ง สบู่และผงซกัฟอก  
 

- สบู่/ผงซกัฟอก 
- คุณสมบติั/กระบวนการทาํความ
สะอาด 
- ผลกระทบต่อผูใ้ชแ้ละ
สิงแวดลอ้ม 

7 20 
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ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  

ตวัชีวดั  (A1) 
สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

6 หน่วยที 6 :บทบาท
ของสารสงัเคราะห์ใน
ชีวิตประจาํวนั 
 

 

1.  ศึกษาและวิเคราะห์ถึง
บทบาทของสารสงัเคราะห์
ในชีวิตประจาํวนัในดา้น
ต่างๆเช่นอาหาร ยารักษา
โรคและสิงอาํนวยความ
สะดวก 
 2.ปฎิบติัตนและแนะนาํ
ผูอื้น 
ในการคาํนึงถึง บทบาท
ของสารสงัเคราะห์ใน
ชีวิตประจาํวนั 
ทีมีผลกระทบต่อ
สิงแวดลอ้มนอ้ยใหที้สุด  

- ทีใชเ้ป็นอาหาร 
- ทีใชย้ารักษาโรคและสิงอาํนวย
ความสะดวก 
 

7 
 
 

10 

 สอบกลางภาค 2  
 สอบปลายภาค 2  
 รวมตลอดปี 40  
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คาํอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา    ว30284       ชือวชิา     วทิยาศาสตร์กายภาพ 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้     วทิยาศาสตร์      เวลา      40    ชัวโมง 
จํานวนหน่วยกติ      1.0     หน่วยกติ         ชัน     ชันมัธยมศึกษาปีท ี 5  ภาคเรียนท ี  2  

 
************************************** 

 
 ศึกษา สืบคน้  อธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบและวเิคราะห์ ข้อมูล  ถึงการโคจรของโลกในระบบสุริยะ 
สณัฐานของโลกและการส่ายของแกนหมุน  ทิศบนโลก  เวลาบนโลก การบอกตาํแหน่งของวตัถุทอ้งฟ้า การวดั
ตาํแหน่งของวตัถุโดยบใชเ้ครืองแอสโตรแลบ การเคลือนทีและดิถีของดวงจนัทร์  ขา้งขึน/ขา้งแรม การนบัเดือน
ทางดาราคติและจนัทรคติ เวลาขึน/ตก  การโคจรของดวงจนัทร์รอบโลก อิทธิพลทีมีต่อโลกและการสาํรวจดวง
จนัทร์ ดาวเคราะห์ทีเห็นดว้ยตาเปล่า และชีวิตบนดาวเคราะห์  การหาตาํแหน่งบนดวงอาทิตย ์การขึน / ตกและ
อิทธิพลของดวงอาทิตยที์ต่อโลก  การเคลือนที การจาํแนก และตาํแหน่งของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ การเห็น
ดาวเคราะห์เมือมองจากโลก ดาวเคราะห์ทีเห็นดว้ยตาเปล่า และชีวิตบนดาวเคราะห์ การเคลือนทีของดาวฤกษ ์
กลุ่มดาวฤกษแ์ละกลุ่มดาวในจกัราศี การอ่านและการใชแ้ผนทีดาว  

โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสาํรวจตรวจสอบ การสืบคน้ขอ้มูลและการ
อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์และเปรียบเทียบขอ้มูล เพือใหเ้กิดความรู้ ความคิดอยา่งเป็นระบบ ความเขา้ใจ สามารถ
สือสารสิงทีเรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  
คุณธรรม คุณลกัษณะและคา่นิยมทีเหมาะสม 

 
 
รหสัตวัชีวดั 
มฐ.ว6.1  ม.5/1 
มฐ.ว7.1  ม.5/1 , ม5/2 
มฐ.ว8.1  ม.5/5,6,7,10,11,12 

 
รวม    9    ตวัชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา     วทิยาศาสตร์กายภาพ 4     รหัสวชิา    ว30284 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี  4       เวลา    2    ชัวโมง/ภาคเรียน         จํานวน    1.0   หน่วยกติ       เวลา  40  ชัวโมง 
ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  

ตวัชีวดั  (A1) 
สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 หน่วยที 1 : โลก 
 

1.  สืบคน้ อภิปรายและ
อธิบายเกียวกบัสณัฐาน
ของโลกในระบบสุริยะ 
การส่ายแกนหมุนของ
โลก ทิศ ตาํแหน่งและ
เวลาบนโลก 
 2.ทดลอง อภิปรายและ
สรุปตาํแหน่งของวตัถุ
ทอ้งฟ้าและการวดั
ตาํแหน่งของวตัถุทอ้งฟ้า
โดยใชเ้ครืองมือแอสโตร
แลบ  

- การโคจรและสณัฐานของโลก
ในระบบสุริยะ 
- การส่ายของแกนหมุนของโลก 
- ทิศบนโลก 
- ตาํแหน่งและเวลาบนโลก 
- การบอกตาํแหน่งของวตัถุใน
ทอ้งฟ้า 
- การสร้างเครืองมือวดัมุมเงย 
- การวดัตาํแหน่งของวตัถุโดยใช้
เครืองแอสโตรแลบ 

10 
 
 

20 

2. หน่วยที 2 : 
ดวงจนัทร์ 
 

1.สืบคน้ ทดลอง อภิปราย 
วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุป
การเคลือนที ดิถี ขา้งขึน-
ขา้งแรม การนบัเดือนทาง
ดาราคติและจนัทรคติ 
เวลาขึน-ตก การโคจร
และอิทธิพลของดวง
จนัทร์ทีมีต่อโลก 
 2.สืบคน้ขอ้มูล อธิบาย
เกียวกบัการสาํรวจดวง
จนัทร์   

-การเคลือนทีและดิถีของ 
ดวงจนัทร์ 
-ขา้งขึน – ขา้งแรม 
- การนบัเดือนทางดาราคติ 
และจนัทรคติ 
- เวลาขึน-ตกของดวงจนัทร์ 
- การโคจรของดวงจนัทร์ 
รอบโลก 
- อิทธิพลของดวงจนัทร์ทีมี 
ต่อโลก 
- การสาํรวจดวงจนัทร์ 

8 20 
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ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  

ตวัชีวดั  (A1) 
สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

3 หน่วยที 3 : 
ดวงอาทิตย ์
 

1.สืบคน้ขอ้มูล อธิบาย 
อภิปรายสงัเกตและ
วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุป
เป็นองคค์วามรู้ การหา
ตาํแหน่ง การขึน - ตก และ
อิทธิพลของดวงอาทิตยที์มี
ต่อโลก 

-การหาตาํแหน่งของดวงอาทิตย ์
- การขึน-ตกของดวงอาทิตย ์
-อิทธิพลของดวงอาทิตยที์มีต่อ
โลก 

6 20 

4. หน่วยที 4 : 
ดาวเคราะห์ 
 

1.สืบคน้ขอ้มูล อธิบาย 
อภิปรายสงัเกตและ
วิเคราะห์ขอ้มูลแลว้สรุป
เป็นองคค์วามรู้ การ
เคลือนที การจาํแนก 
ตาํแหน่งดาวเคราะห์ใน
ระบบสุริยะ การเห็นดาว
เคราะห์ดว้ยตาเปล่า และ
ชีวิตบนดาว 

-การเคลือนที  
-การจาํแนกและตาํแหน่งของดาว
เคราะห์ในระบบสุริยะ  
-การเห็นดาวเคราะห์เมือมองจาก
โลกและดาวเคราะห์ทีเห็นดว้ยตา
เปล่า  
-ชีวิตบนดาวเคราะห์ 

6 15 

5. หน่วยที 5 :ดาวฤกษ ์
 

1.สืบคน้ขอ้มูล อธิบาย 
อภิปราย สงัเกต และ
วิเคราะห์ขอ้มูลแลว้สรุป
เป็นองคค์วามรู้เกียวกบั  
การเคลือนที กลุ่มดาวฤกษ ์
กลุ่มดาวจกัรราศี การอ่าน
และการใชแ้ผนทีดาว 
2.นาํความรู้ไปจดัทาํแผนที
ดูดาวไดอ้ยา่งถูกตอ้ง        
 

-การเคลือนทีของดาวฤกษ ์
-กลุ่มดาวฤกษ ์
-กลุ่มดาวจกัรราศี 
-การอ่านและการใชแ้ผนทีดาว 

6 25 

 สอบกลางภาค 2  
 สอบปลายภาค 2  
 รวมตลอดปี 40  
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คาํอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์                  รายวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ 5 

สาระ ธรณวีทิยา   รหัสวชิา  ว 30285      ชันมัธยมศึกษาปีท ี 6  (แผนภาษา-สังคม – พลศึกษา 
ภาคเรียนท ี 1     เวลา  40   ชัวโมง      จํานวน  1.0   หน่วยการเรียน 

......................................................................... 
  ศึกษา สืบคน้ขอ้มูล อธิบายเกียวกบัวิทยาศาสตร์โลก  ธรณีวิทยา เขา้ใจโลกของเรา กระบวนการของโลก  
แร่  หิน วฏัจกัรหิน ความแตกต่างและสมบติัทางกายภาพของแร่และหิน การจดัจาํแนกหิน การหาอายทุางธรณีวทิยา ตาราง
ธรณีกาล กลุ่มหินทีสาํคญัของประเทศไทย รูปทรงสณัฐานโลก แผนทีและองคป์ระกอบ แผนทีชนิดต่างๆ ความหมายและ
ประเภททรัพยากรธรรมชาติ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ดินถล่ม หลุมยบุ สึนามิ นาํท่วมและภยัแลง้ ทีเป็นธรณีพิบติัภยั 
สาเหตุการเกิด ผลกระทบต่อสิงมีชีวิตและสิงแวดลอ้มโลก การปฏิบติัตนใหป้ลอดภยัเมือเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ  

เพือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อยา่งถูกตอ้ง ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการคน้หา
ความรู้ดว้ยตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจและสือสารสิงทีเรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ นาํความรู้ไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีเหมาะสมมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ไดแ้ก่การใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ใน มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคใ์นการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชดว้ย
การนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจดัการเรียนรู้  
ผลการเรียนรู้ 

1. เขา้ใจและอธิบายความหายวิทยาศาสตร์โลก และธรณีวิทยา 
2. อธิบายเกียวกบับรรยากาศภาค อุทกภาค ธรณีภาค  ชีวภาค 
3. เขา้ใจและอธิบายการศึกษาธรณีศึกษา 
4. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายความหมายแร่ หินและ วฏัจกัรของหินได ้
5. อธิบายความแตกต่างและสมบติัทางกายภาพของ แร่และหินได ้
6. สามารถจดัจาํแนกหินได ้
7. สืบคน้ขอ้มูล และอธิบาย เรียงลาํดบัและเปรียบเทียบ ช่วงเวลาตามตารางธรณีกาลได ้
8. อภิปรายและเปรียบเทียบกลุ่มหินทีสาํคญัในประเทศไทยตามอายทุางธรณีกาล 
9. อธิบายเกียวกบัพืนฐานของภูมิศาสตร์โลก 
10. ศึกษาและอธิบายเกียวกบัแผนทีและองคป์ระกอบ ของแผนทีได ้
11. สามารถอ่านและทาํความเขา้ใจแผนที  
12. สามารถหาตาํแหน่งบนแผนทีโดยพกิดัภูมิศาสตร์หรือระบบกริด UTM ได ้
13. อธิบายความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและแยกประเภทได ้
14. อธิบายและสรุปเกียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ  แต่ละประเภทได ้
15. อธิบายสาเหตุและผลกระทบของธรณีพิบติัภยัได ้
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  วทิยาศาสตร์กายภาพ 5   รหัสวชิา ว 30285   ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 6 

เวลา  40  ชัวโมง/ภาคเรียน ภาคเรียนท ี1 จํานวน  1.0  หน่วยกติ 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ 
ผลการ
เรียนรู้ 
(A1) 

สาระสาํคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 วิทยาศาสตร์โลก 
 

1,2,3 1.1 วิทยาศาสตร์โลก (ความหมาย/การศึกษา) 
1.2 ธรณีวิทยา         (ความหมาย/การศึกษา) 

4 10 

2 แร่และหิน 
 

4,5,6 2.1 แร่  (ความหมาย/ประเภท/การจาํแนกสมบติั) 
2.2 หิน (ความหมาย/การจาํแนก/วฏัจกัรของหิน) 

8 20 

3 ธรณีประวติั 
 

7,8 3.1 ธรณีประวติั (1 กฎ, 5 หลกั,รอยชนัไม่ต่อเนือง) 
3.2 การกาํหนดอายทุางธรณีกาล(ตารางธรณีกาล/
กลุ่มหินทีสาํคญัในประเทศไทย) 

6 14 

4 แผนที 
 

9,10,11,
12 

4.1 รูปทรงสัณฐานโลก(ความรู้พืนฐานภูมิศาสตร์
โลก) 
4.2 แผนทีและองคป์ระกอบ 
(ความหมาย/มาตรส่วน/ระบบพิกดัการหาตาํแหน่ง) 
4.3 แผนทีชนิดต่างๆ  
                  (แผนทีภูมิประเทศ/แผนทีธรณีวิทยา) 

8 20 

5 ทรัพยากรธรรมชาติ 13,14 5.1 ทรัพยากรธรณี (ความหมาย/ทรัพยากรแร่และ
หิน/ทรัพยากรเชือเพลิง) 
5.2 ทรัพยากรนาํ  (นาํผวิดินนาํใตดิ้น) 
5.3 พลงังานทดแทน (พลงังานแสงอาทิตย/์พลงังาน
นาํพลงังานลม/พลงังานใตพ้ภิพ) 

6 20 

6 ธรณีพิบติัภยั 
 

15 6.1 แผน่ดินไหว          6.5 หลุมยบุ 
6.2  ภูเขาไฟระเบิด      6.6 นาํท่วม 
6.3  สึนามิ                6.7 ภยัแลง้ 
6.4  ดินถล่ม 

4 16 

สอบกลางภาค 2 20 
สอบปลายภาค 2 30 

รวม 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์                    รายวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ 6 
สาระ  บรรยากาศ   รหัสวชิา  ว 30286    ชันมัธยมศึกษาปีท ี 6  (แผนภาษา-สังคม – พลศึกษา 

ภาคเรียนท ี 2     เวลา  40   ชัวโมง      จํานวน  1.0   หน่วยการเรียน 
. ......................................................................................................... 

  ศึกษา สืบคน้ เกียวกบัองคป์ระกอบของบรรยากาศ การหมุนเวยีนของระบบลมโลก การหมุนเวยีนของนาํ
ในมหาสมุทร เมฆและการเกิดเมฆ เสถียรภาพของอากาศ แนวปะทะอากาศ พาย ุมรสุม ปราการณ์เอลนิโญและลานีญา 
ปรากฏการเรือนกระจก คลืนความร้อน การตรวจอากาศ ขนัตอนและวธีิการพยากรณ์อากาศ แผนทีอากาศ แสงและสมบติั
ของแสง สีของทอ้งฟ้า รุ้ง อาทิตยท์รงกลดและจนัทร์ทรงกลด และมิราจ   
  โดยการจดักระบวนการเรียนการสอนใหน้กัเรียนไดศึ้กษา คน้ควา้ นาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้
ในชีวิตประจาํวนั ควบคูไ่ปกบัคุณธรรมและจริยธรรม มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ไดแ้ก่การใชก้ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้และการแกปั้ญหา มีความรอบคอบ มีความรับผดิชอบ พร้อมทงั
ตระหนกัวา่วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสิงแวดลอ้ม มีความเกียวขอ้งสมัพนัธ์กนั 
  มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังเสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชดว้ยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณา
การสู่การจดัการเรียนรู้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ศึกษาและอธิบายองคป์ระกอบของบรรยากาศ 
2. อธิบายการจาํแนกชนับรรยากาศและปรากฏการณ์ทีเกิดขึนในบรรยากาศแต่ละชนั 
3. อธิบายประโยชน์ของบรรยากาศ 
4.ศึกษา อภิปรายและอธิบายการเกิดลม ปัจจยัการเคลือนทีของอากาศ 
5. ทดลองและอธิบายแรงคอริออลิส 
6. อธิบายแบบจาํลองการหมุนเวยีนของระบบลมโลกได ้
7. ศึกษาและอธิบายการแบ่งชนันาํ การหมุนเวยีนของนาํในมหาสมุทร 
8. อธิบายประโยชน์ของมหาสมุทรและการหมุนเวียนของนาํได ้
9. ทดลองและอธิบายการหมุนเวยีนของนาํในมหาสมุทร                                                                      
10.ศึกษา วเิคราะห์ ทดลอง อธิบายกระบวนการเกิดและชนิดของเมฆได ้
11. ศึกษา และอธิบายเสถียรภาพของอากาศได ้
12. ทดลองและอธิบายแนวปะทะอากาศได ้
13. วิเคราะห์และอภิปรายพายฝุนฟ้าคะนอง ทอร์นาโดและพายหุมุนเขตร้อนได ้
14. วิเคราะห์และอภิปรายเกียวกบัมรสุม ในการเกิด อิทธิพลของมรสุมต่อประเทศไทยและร่องมรสุม 
15. ศึกษาและอธิบายร่องมรสุมและพายจุากแผนทีอากาศไดจ้ากเวบ็ไซตข์องกรมอุตุนิยมวิทยา 
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16. ศึกษาและอธิบายปรากฏการณ์เอลนิโญและลานีญา รวมถึงผลกระทบทีเกิดจากเอลนิโญและลานีญา  
 
17. ศึกษาและอธิบายปรากฏการณ์เรือนกระจก รวมถึงการแผรั่งสีของวตัถุดาํ ดารดูดกลืนแสงได ้
18. ศึกษาและอธิบายคลืนความร้อนและผลกระทบจากคลืนความร้อนได ้
19. สืบคน้ อภิปรายและอธิบายการตรวจอากาศในผวิดิน ชนับน ดว้ยดาวเทียมและดว้ยเรดาร์ 
20. ศึกษา อภิปรายและอธิบายขนัตอนและวิธการพยากรณ์อากาศ  
21. สืบคน้ อภิปรายและอธิบายเกียวกบัแผนทีอากาศได ้
22. ศึกษากิจกรรมการรายงานสภาพอากาศประจาํวนั วิเคราะห์ขอ้มูลแผนทีอากาศ ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลจาก
แผนทีอากาศ ภาพเรดาร์และภาพถ่ายดาวเทียมได ้
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  วทิยาศาสตร์กายภาพ 6   รหัสวชิา ว30286    ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 6 

เวลา  40  ชัวโมง/ภาคเรียน ภาคเรียนท ี2 จํานวน  1.0  หน่วยกติ 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ 
ผลการ

เรียนรู้ (A1) 
สาระสาํคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 บรรยากาศ 1,2,3 1.1 องคป์ระกอบของอากาศ 
1.2 ชนับรรยากาศ 

4 8 

2 การหมุนเวียนของระบบลม
โลกและนาํในมหาสมุทร 

4, 5, 6 7, 
8, 9 

2.1 การหมุนเวียนของระบบลมโลก 
2.2 การหมุนเวียนของนาํในมหาสมุทร 

8 22 

3 เมฆและการเกิดเมฆ 10,11, 
12 

3.1 เมฆและการเกิดเมฆ 
3.2 เสถียรภาพของอากาศ 
3.3 แนวปะทะอากาศ 

4 12 

4 พายแุละมรสุม 13,14, 
15 

4.1 พาย ุ(พายฝุนฟ้าคะนอง/ ทอร์นาโด/ 
พายหุมุนเขตร้อน) 
4.2  มรสุม (การเกิด/อิทธิพล/ร่องมรสุม) 

4 14 

5 ความแปรปรวนของอากาศ 16,17, 
18 

5.1 ปรากฏการณ์เอลนิโญ และลานิญา 
(ประวติั/ ผลกระทบ) 
5.2 ปรากฏการณ์เรือนกระจก (การแผ่
รังสีวตัถุดาํ/การดูดกลืนแสง/อนัตรายฯ) 
5.3 คลืนความร้อน 

4 8 

6 การพยากรอากาศ 19,20, 
21,22 

6.1 การตรวจอากาศ (ผวิดิน/ชนับน/ 
ดว้ยดาวเทียม/ดว้ยเรดาร์) 
6.2  ขนัตอนในการพยากรณ์ 
6.3  วิธีการพยากรณ์ 
6.4  แผนทีอากาศ 

8 18 

7 ปรากฏการณ์ทางแสงใน
ทอ้งฟ้า 

23, 24 25, 
26 27 

7.1 แสงและสมบติัของแสง 
7.2  สีของทอ้งฟ้า 
7.3 รุ้ง  
7.4 อาทิตยท์รงกลดและจนัทร์ทรงกลด 
7.5 มิราจ 

8 18 

   สอบกลางภาค 2 20 
   สอบปลายภาค 2 30 
   รวม 40 100 
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โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551      
ชันมัธยมศึกษาปีท ี4 
 ส31101  สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 1 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

ส31102  สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 2 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ส31121  ประวติัศาสตร์ 1  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
ส31122  ประวติัศาสตร์ 2  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 
 ส32101  สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 3 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

ส32102  สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 4 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ส32123  ประวติัศาสตร์ 3  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
ส32124  ประวติัศาสตร์ 4  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6 
 ส33101  สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 5 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

ส33102  สงัคมศึกษาฯพืนฐาน 6 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

 
วชิาเพมิเตมิ 

ส31201  สงัคมศึกษา 1  2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
 ส31202  สงัคมศึกษา 2  2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

ส32203  สงัคมศึกษา 3  2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ส32204  สงัคมศึกษา 4  2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ส33205  สงัคมศึกษา 5  2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ส33206  สงัคมศึกษา 6  2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ส30231  หนา้ทีพลเมือง 1  1  ชวัโมง/สปัดาห์    0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
ส30232  หนา้ทีพลเมือง 2  1  ชวัโมง/สปัดาห์    0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
ส30233  หนา้ทีพลเมือง 3  1  ชวัโมง/สปัดาห์    0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
ส30234  หนา้ทีพลเมือง 4  1  ชวัโมง/สปัดาห์    0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
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คาํอธิบายวชิา 
 รายวชิา    สังคมศึกษาพนืฐาน 1  รหัสวชิา     ส31101        

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม    
ชันมัธยมศึกษาปีท ี 4   ภาคเรียนท ี 1    เวลา   40   ชัวโมง / ภาคเรียน      จํานวน   1.0  หน่วยกติ     

 ศึกษาระบบเศรษฐกิจของโลก   ตลาดประเภทต่าง ๆ  การกาํหนดราคาตามอุปสงค ์และอุปทาน   การกาํหนดค่า
จา้ง   กฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการจา้ง   บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคา  เศรษฐกิจพอเพียงและการประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจาํวนั  การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายคุม้ครองความสาํคญัของระบบ
สหกรณ์ในการพฒันาเศรษฐกิจในชุมชนและประเทศ   

โดยใชก้ระบวนการคิดวเิคราะห์   กระบวนการความรู้ความเขา้ใจ  กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความ
ตระหนกั  กระบวนการปฏิบติั และทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล 
 เพือใหเ้กิดความตระหนกั ในการทาํงานอยา่งมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสงัคมโดยส่วนรวม และการธาํรงรักษา
ไวซึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลกูฝัง 
เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้าง
จิตสาํนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชด้วยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ 
 
ตัวชีวดั 
ส 3.2 ม. 4-6/1 - 4  
รวม   4   ตัวชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา  สังคมศึกษาฯ  พนืฐาน 1  รหัสวิชา ส31101    

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม    
ชันมัธยมศึกษาปีท ี4   ภาคเรียนท ี 1      เวลา   40   ชัวโมง / ภาคเรียน      จํานวน   1.0  หน่วยกติ   

 ลาํดับ
ท ี

ชือหน่วยการเรียน 
มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชีวดั 

สาระสําคญั เวลา/
ชัวโมง 

นําหนัก
คะแนน  

1 เศรษฐศาสตร์เบืองตน้ ส 3.1 ม.4-6/1  

 

ความหมาย  ความเป็นมา 
ความสาํคญั  หลกัการ  ประโยชน์ 
ของวิชาเศรษฐศาสตร์ 

5 10 

2 ระบบเศรษฐกิจในโลก

ปัจจุบนั 

ส 3.1 ม.4-6/1  

           

ระบบเศรษฐกิจระบบต่าง ๆ  ใน
โลกปัจจุบนั 

9 20 

3 การกาํหนดราคาและ

ค่าจา้งในระบบเศรษฐกิจ 

ส 3.1 ม.4-6/1  

 

การกาํหนดค่าจา้ง  อตัราค่าจา้ง 
และกฎหมายทีเกียวขอ้ง 
การแทรกแซงราคา 
การกาํหนดราคาตามอุปสงคแ์ละ
อุปทาน 
ตลาดและประเภทของตลาด 

12 30 

4 เศรษฐกิจพอเพียงกบัการ

พฒันาเศรษฐกิจของไทย 

ส 3.1 ม.4-6/2 

           

 

ความสาํคญัของระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 
การประยกุตใ์ชร้ะบบเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดาํเนินชีวิตของ
ตนเองและครอบครัว 
การนาํเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้น
การพฒันาประเทศ(บูรณาการงาน
สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน) 

8 20 

5 สหกรณ์และการรวมกลุ่ม

เพือการพฒันาชุมชนของ

ไทย 

ส 3.1  ม.4-6/3-4 

           

วิวฒันาการของสหกรณ์ 
ความหมาย  ความสาํคญั  
หลกัการของสหกรณ์ 
ประเภทของสหกรณ์ 
แนวทางการดาํเนินงานของ
สหกรณ์ 

8 20 

รวมตลอดทงัภาคเรียน  40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา  สังคมศึกษาฯ  พนืฐาน 2  รหัสวิชา ส31102   

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม     
ชันมัธยมศึกษาปีท ี 4  ภาคเรียนท ี 2   จํานวนเวลา  40   ชัวโมง  จํานวน  1.0  หน่วยกติ 

 ศึกษา วิเคราะห์ ลกัษณะของสงัคมชมพทูวีปและคติความเชือทางศาสนาสมยัก่อนพระพทุธเจา้ พระพุทธศาสนามี
ทฤษฎีและวิธีการทีเป็นสากลและมีขอ้ปฏิบติัทียึดสายกลาง การพฒันาศรัทธาและปัญญาทีถูกตอ้งในพระพุทธศาสนา 
พระพุทธเจา้ในฐานะเป็นมนุษยผ์ูฝึ้กตนไดอ้ยา่งสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตงั วิธีการสอนและการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
พุทธประวติัดา้นการบริหารและการธาํรงรักษาศาสนา ขอ้คิดและแบบอย่างการดาํเนินชีวิตจากประวติัพุทธสาวก พุทธ
สาวิกา (พระอสัสชิ พระกีสาโคตมีเถรี พระนางมลัลิกา หมอชีวกโกมารภจัจ)์ พุทธศาสนิกชนตวัอยา่ง (พระนาคเสน-พระ
ยามิลินท ์สมเดจ็พระวนัรัต (เฮง เขมจารี) พระอาจารยม์นั  
ภูริทตัโต สุชีพ ปุญญานุภาพ) ชาดก (เวสสนัดรชาดก)  
 วิเคราะห์และปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา พระรัตนตรัย หลกัธรรมในกรอบอริยสจั 4 
ประกอบดว้ย ทุกข ์(ขนัธ์ 5) สมุทยั (หลกักรรม ในเรือง นิยาม 5 และวติก 3)  นิโรธ (ภาวนา 4) มรรค (พระสทัธรรม 3 
ปัญญาวฒิุธรรม 4 พละ 5 อุบาสกธรรม 5) มงคล (สงเคราะห์บุตร สงเคราะห์ภรรยาหรือสามี สนัโดษ) พทุธศาสนสุภาษิต
ในเรือง จิตทีฝึกดีแลว้นาํสุขมาให ้บณัฑิตยอ่มไม่แสดงอาการขึนๆ ลงๆ คนทีไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก ฆ่าความโกรธได้
ยอ่มอยูเ่ป็นสุข การสงัคายนาพระไตรปิฎก  
ศึกษา วเิคราะห์ การปฏิบติัตนเป็นชาวพทุธทีดีต่อพระภิกษุ การปฏิบติัตนเป็นสมาชิกทีดีของครอบครัวและสงัคม ศาสน
พิธีเกียวกบัพิธีแสดงตนเป็นพทุธมามกะ พธีิเวียนเทียน พธีิถวายสงัฆทาน พิธีถวายผา้อาบนาํฝน พิธีทอดกฐิน พิธีปวารนา 
การทาํบุญเลียงพระในโอกาสต่างๆ หลกัธรรม คติธรรมทีเกียวเนืองกบัวนัสาํคญัและเทศกาลสาํคญัในพระพทุธศาสนา 
การเป็นชาวพทุธทีดีต่อพระภิกษุ เป็นสมาชิกทีดีของครอบครัวและสงัคม การสวดมนตแ์ปล แผเ่มตตา และบริหารจิตและ
เจริญปัญญาตามหลกัสติปัฏฐาน การพฒันาการเรียนรู้ดว้ยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (คิดแบบรู้เท่าทนัธรรมดา คิดแบบ
เป็นอยูใ่นขณะปัจจุบนั) การสมัมนาและเสนอแนวทางในการธาํรงรักษาพระพทุธศาสนาอนัส่งผลถึงการพฒันาคน พฒันา
ชาติและโลก ประวติัของศาสดาของศาสนาอืนและหลกัคาํสอนพืนฐาน 
 โดยใชก้ระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการทางสงัคม กระบวนการปฏิบติั กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแกปั้ญหา กระบวนการกลุ่ม เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ  สามารถนาํไปปฏิบติัในการดาํเนินชีวติ  นาํไป
แกปั้ญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้นรักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซือสตัย ์ สุจริต  มีวินยั  ใฝ่
เรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมนัในการทาํงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสนัติสุข 
ตัวชีวดั 
 ส 1.1  ม. 4-6/1   ม. 4-6/2     ม. 4-6/4   ม. 4-6/5    ม. 4-6/12   ม. 4-6/13   
      ม. 4-6/14     ม. 4-6/15    ม. 4-6/17     ม. 4-6/19   ม. 4-6/20 
 ส 1.2  ม. 4-6/1    ม. 4-6/2        ม. 4-6/3     ม. 4-6/4   ม. 4-6/5 
  
รวม  16  ตัวชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา     สังคมศึกษาฯ  พนืฐาน 2  รหัสวชิา ส31102   ระดับมัธยมศึกษาปีท ี   ม.4 

เวลา    40   ชัวโมง/ภาคเรียน     จํานวน    1.0 หน่วยกติ    เวลา   1  ชัวโมง 

ท ี ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวชีวดั  (A1) 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 ประวติัและ
ความสาํคญัของ
พระพทุธศาสนา 

ส 1.1  ม. 4-6/1  
           ม. 4-6/4      
           ม. 4-6/5 

สงัคมชมพทูวีปในสมยัก่อน
พระพทุธเจา้ประกาศพระพทุธศาสนา ม
คติความเชือทางศาสนาทีหลากหลาย 
ซึงแตกต่างกบัพระพทุธศาสนาทีมี
ทฤษฎีและวิธีการทีเป็นสากล มีขอ้
ปฏิบติัทียดึทางสายกลางและเนน้การ
พฒันาศรัทธาและปัญญาทีถูกตอ้ง 

5 13 

2 พทุธประวติั  
พระสาวก ศา
สนิกชนตวัอยา่ง 
และชาดก  

ส 1.1  ม. 4-6/2 
 ม. 4-6/14 

พระพทุธเจา้ เป็นผูฝึ้กตนไดอ้ยา่ง
สูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตงั วิธีการ
สอนและการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา  
การศึกษาพทุธ-ประวติั ประวติัสาวก 
ศาสนิกชนตวัอยา่ง ชาดก เรืองเล่า 
จะไดข้อ้คิดเพอืนาํไปใชเ้ป็น
แบบอยา่งในการดาํเนินชีวิต 

5 13 

3 หลกัธรรมทาง
พระพทุธศาสนา 
 

 

ส 1.1  ม.4-6/13 
 

 

หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาใน
กรอบอริยสจั 4 เป็นหลกัสาํคญัทีผู ้
ปฏิบติัตาม 
ยอ่มดาํเนินชีวติไปในทางทีถูกตอ้ง  
ซึงพทุธศาสนิกชนพึงสาํนึกในคุณค่า 
ของพระรัตนตรัย 

5 13 

   4 พระไตร ปิ ฎก
และ 
พทุธศาสน
สุภาษิต 
 
 
 

ส 1.1  ม.4-6/13 
           ม.4-6/15 
 

พทุธศาสนสุภาษิตและพระไตรปิฎก  
มีหลกัธรรมสาํคญัทีเป็นคติเตือนใจ
บุคคลใหน้าํไปเป็นแนวทางการ
ปฏิบติัตนในทางทีถูกตอ้ง 

5 13 
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ท ี ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ /  

ตัวชีวดั  (A1) 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง

) 

นําหนัก 
คะแนน 

 

5 หนา้ทีชาวพทุธ 
และมารยาทชาว
พทุธ 

ส 1.2  ม.4-6/1 ชาวพทุธทีดีพงึปฏิบติัตนต่อพระภิกษุอยา่ง
เหมาะสมทงักาย วาจา และใจ โดยรักษาศีล
และปฏิบติัตนต่อสมาชิกในครอบครัวและ
คนรอบขา้งตามหลกัทิศ 6 

5 12 

6 วนัสาํคญัทาง 
พระพทุธศาสนา 
และศาสนพิธี 

ส 1.1  ม.4-6/20 
ส 1.2  ม.4-6/2 
           ม.4-6/4 
 

ศาพทุธศาสนิกชนทุกคนพึงปฏิบติัตนอยา่ง
ถูกตอ้งในศาสนพิธี พิธีกรรม วนัสาํคญัทาง
พระพทุธศาสนา และแสดงตนเป็นพทุธมาม
กะ ซึงถือวา่เป็นการธาํรงรักษาพระพทุธสนา 

5 12 

7 การบริหารจิต
และการเจริญ
ปัญญา 

ส 1.1  ม.4-6/19 
           ม.4-6/20 

การสวดมนตแ์ปล แผเ่มตตา และการเจริญ
ปัญญาตามหลกัสติปัฏฐาน และพฒันาการ
เรียนรู้ดว้ยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ยอ่ม
ทาํใหก้ารดาํเนินชีวิตประจาํวนัเป็นไป
ในทางทีถูกตอ้ง 

5 12 

8 พระพทุธศาสนา 
กบัการ
แกปั้ญหา 
และการพฒันา 

ส 1.1  ม.4-6/22 
ส 1.2  ม.4-6/5 

พระพทุธศาสนามีหลกัสาํคญัซึงเป็นแนว
ทางการปฏิบติัเกียวกบัการศึกษาทีสมบูรณ์ 
ทาํใหบุ้คคลมีชีวิตอยูด่ว้ยความสงบและ
ความสุข เมือพบปัญหากส็ามารถแกไ้ดอ้ยา่ง
ราบรืน ดงันนัทุกคนจึงควรมีส่วนร่วมใน
การธาํรงรักษาพระพทุธศาสนาดว้ยวิธีการที
เหมาะสม 

5 12 

9 หลกัธรรมทาง
ศาสนาในการ
อยูร่่วมกนัอยา่ง
สนัติสุข 

ส 1.1  ม.4-6/21 การศึกษาประวติัศาสดาของศาสนาสาํคญัใน
ประเทศไทย ยอ่มทาํใหไ้ดข้อ้คิดจากแนว
ทางการปฏิบติัของท่านมาเป็นแบบอยา่ง 
ส่งผลต่อการอยูร่่วมกนัในสงัคมไดอ้ยา่ง
ปกติสุข 

5 12 
 
 
 

 

รวมเวลาเรียนตลอดปี 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา  ประวตัิศาสตร์  1  รหัสวชิา ส31121     

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม    
ชันมัธยมศึกษาปีท ี 4   ภาคเรียนท ี 1    เวลา   20   ชัวโมง / ภาคเรียน     

จํานวน   0.5  หน่วยกติ 
 

************************************** 
 

 ศึกษาความสาํคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ทีปรากฏในหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ไทย ยกตวัอยา่ง
เวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ของสงัคมมนุษยที์มีปรากฏในหลกัฐานทางประวติัศาสตร์    ความสาํคญัของเวลาและ
ยคุสมยัทางประวติัศาสตร์  ขนัตอนของวิธีการทางประวติัศาสตร์ โดยนาํเสนอตวัอยา่งทีละขนัตอนอยา่งชดัเจน 
 โดยใชว้ิธีการทางประวติัศาสตร์  กระบวนการคิด  กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการปฎิบติั กระบวนการ
ทางสงัคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแกปั้ญหาและกระบวนการกลุ่ม 

เพือใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจ  เห็นคุณค่าและประโยชนข์องวิธีการทางประวติัศาสตร์ทีมีต่อการศึกษาทาง
ประวติัศาสตร์ผลการศึกษาหรือโครงงานทางประวติัศาสตร์   เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรักและหวงแหนภูมิ
ปัญญาไทยทีสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั 
 
 
 ตัวชีวดั 
       ส  4.1  ม.  4-6 / 1-2 
        รวม  2 ตัวชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา  
รายวชิา  ประวตัิศาสตร์ 1     รหัสวชิา  ส31121     

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี 4  ภาคเรียนท ี 1      เวลา  20  ชัวโมง/ภาคเรียน   

จํานวน  0.5  หน่วยกติ 
 

ลาํดับท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชีวดั/ 
ผลการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก
คะแนน 

1 เวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ ส  4.1  ม.4-6/1 4 20 

2 ความสาํคญัของเวลาและยคุสมยัทาง
ประวติัศาสตร์ 

ส  4.1  ม.4-6/1 4 20 

3 ขนัตอนของวธีิการทาง
ประวติัศาสตร์ 

ส  4.1  ม.4-6/2 4 20 

4 คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทาง
ประวติัศาสตร์ 

ส  4.1  ม.4-6/2 4 20 

5 โครงงานทางประวติัศาสตร์ 
 

ส  4.1  ม.4-6/2 4 20 

 รวมตลอดภาคเรียน  20 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา  ประวตัิศาสตร์  2  รหัสวชิา  ส31122   

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี 4  ภาคเรียนท ี 2  เวลา  20  ชัวโมง/ภาคเรียน   

จํานวน  0.5   หน่วยกติ 
***************************** 

     ศึกษา  วเิคราะห์ ประวติัและแนวคดิเกียวกบัความเป็นมาของชาติไทย สมยัก่อนอาณาจกัร
สุโขทยัจนถึงการเปลียนแปลงการปกครอง อาณาจกัรโบราณดินแดนไทย  ปัจจยัทีมีผลต่อการสถาปนาอาณาจกัรไทยใน
ช่วงเวลาต่างๆ  สาเหตุและผลของการปฏิรูป  ฯลฯ  ความสาํคญัของพระมหากษตัริยต่์อชาติไทย  ปัจจยัทีส่งเสริมการสรรค์
สร้างภูมิปัญญาไทยในดา้นต่าง ๆ  อิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกและตะวนัออกทีมีต่อสงัคมไทย  ผลงานของบุคคล

สาํคญัทงัชาวไทยและต่างประเทศทีมีส่วนสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทยและประวติัศาสตร์ไทย สภาพแวดลอ้มทีมีผลต่อการ
สร้างสรรคภู์มิปัญญา  และการกาํหนดแนวทาง การมีส่วนร่วมอนุรักษภู์มิปัญญาไทยและวฒันธรรม 

โดยใชว้ิธีการทางประวติัศาสตร์  กระบวนการคิด  กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการปฎิบติั กระบวนการทางสงัคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแกปั้ญหาและกระบวนการกลุ่ม 

เพือใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจ ความเป็นมาของชาติไทย สมยัก่อนอาณาจกัรสุโขทยัจนถึงการ
เปลียนแปลงการปกครอง อาณาจกัรโบราณดินแดนไทย  ปัจจยัทีมีผลต่อการสถาปนาอาณาจกัรไทยในช่วงเวลาต่างๆ  
สาเหตุและผลของการปฏิรูป  ฯลฯ บทบาทของสถาบนัพระมหากษตัริยใ์นการพฒันาชาติไทยในดา้นต่าง   ๆ เช่น การ
ป้องกนัและรักษาเอกราชของชาติ  การสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทย  เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรักและหวง
แหนภูมิปัญญาไทยทีสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั 

 
 ตัวชีวดั 
     ส 4.1  ม. 4-6 / 2 
     ส 4.3  ม. 4-6 / 1-5 
 รวม  7  ตัวชีวดั 
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     โครงสร้างรายวชิา  
  รายวชิา   ประวตัิศาสตร์ 2    รหัสวชิา     ส31122   

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี 4  ภาคเรียนท ี2       เวลา  20  ชัวโมง/ภาคเรียน   

จํานวน  0.5  หน่วยกติ 
 

ลาํดับท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชีวดั/ 
ผลการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก
คะแนน 

1 แนวคิดเกียวกบัความเป็นมาของชาติ
ไทย 

ส  4.3  ม.4-6/2 3 20 

2 อาณาจกัรโบราณในดินแดนไทย ส  4.3  ม.4-6/2 5 20 
3 ปัจจยัทีมีผลต่อการสถาปนา

อาณาจกัรไทยในช่วงเวลาต่างๆ 
ส  4.3  ม.4-6/2 5 20 

4 บทบาทของสถาบนัพระมหากษตัริย์
ในการพฒันาชาติไทยและบุคคล
สาํคญั 

ส  4.3  ม.4-6/4 3 20 

 การสร้างสรรคว์ฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย 

ส  4.3  ม.4-6/3,5 4 20 

รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม              ชันมัธยมศึกษาปีท ี4 

รายวชิาเพมิเตมิ   ชือวชิา  หน้าทพีลเมือง 1    รหัสวชิา ส30231    ภาคเรียนท ี1 
เวลาเรียน  20  ชัวโมง จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

มีส่วนร่วมและแนะนําผู้อ่ืนให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะในเรื่องการแสดงความเคารพการสนทนา 
การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะเห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝ่หาความรู้  
และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ  
ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่ 
พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามคัคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากข้างใน ไม่ติดตํารา บริการ
รวมที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อ
สัตย์สุจริต ขยนัหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรบัผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น 
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น 
ประมุข มส่ีวนร่วมทางการเมืองการปกครองมีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ  
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรยีนรู้ 
1.  มส่ีวนร่วมและแนะนําผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ 
2.  เห็นคณุค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  

และภูมิปัญญาไทย 
3.  เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ  

ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
4.  เป็นแบบอย่าง ประยุกต์และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลกัปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้  
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โครงสร้างรายวชิา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม          ชันมัธยมศึกษาปีท ี4 
รายวชิาเพมิเตมิ   ชือวชิา  หน้าทพีลเมือง 1    รหัสวชิา ส30231    ภาคเรียนท ี1 

เวลาเรียน  20  ชัวโมง      จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

หน่วยท ี
ชือหน่วยการเรียนรู้ จุดเน้นท ี สาระสําคญั 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก
คะแนน 

1 อนุรักษว์ฒันธรรม
ไทย            

1,5 - อนุรักษแ์ละเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ 
- ประยกุตแ์ละเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญา 
- มีวินยัในตนเอง 

9 45 

2 รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

2,5 - ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีแสดงออกถึง 
การรักชาติ  ศาสนา และพระมหากษตัริย ์
- มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมทีแสดงออกถึง
ความรักชาติ  ยดึมนัศาสนาและเทิดทูล
พระมหากษตัริย ์
- ศึกษาพระบรมราโชวาท  เรืองระเบียบวนิยั 
และความสามคัคี 
- มีวินยัในตนเอง 

10 45 

ระหวา่งภาค 19 90 
ปลายภาค (ทดสอบคุณลกัษณะ) 1 10 

รวม 20 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม                  ชันมัธยมศึกษาปีท ี4 
รายวชิาเพมิเตมิ   ชือวชิา  หน้าทพีลเมือง 2    รหัสวชิา ส30232     ภาคเรียนท ี2 

เวลาเรียน  20  ชัวโมง   จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง 
การเป็นผู้นําและการเป็นสมาชิกที่ดี การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญ 
ทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง และ       
การรู้เท่าทันสือ่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบาย
สาธารณะที่ตนสนใจ มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกต้ังอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อคาดการณ์เหตุการณ์ล่วง
หน้าบนพื้นฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ 
ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรบัผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

ยอมรับในอัตลกัษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน 
อย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
แบ่งปัน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝ่หาความรู้ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น 
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองมีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
สันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรยีนรู้ 

1.  เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2.  ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 
3.  มส่ีวนร่วมและตัดสินใจเลือกต้ังอย่างมีวิจารณญาณ 
4.  รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 
5.  คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล 
6.  ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสงัคมพหุวัฒนธรรม 
7.  เห็นคณุค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
8.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้  

 



199 
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โครงสร้างรายวชิา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม                   ชันมัธยมศึกษาปีท ี4 
รายวชิาเพมิเตมิ   ชือวชิา  หน้าทพีลเมือง 2    รหัสวชิา ส30232    ภาคเรียนท ี2 

เวลาเรียน  20  ชัวโมง    จํานวน  0.5  หน่วยกติ 
หน่วย
ที 

ชือหน่วยการเรียนรู้ จุดเนน้ที สาระสาํคญั 
เวลา 

(ชวัโมง
) 

นาํหนกั
คะแนน 

3 พลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตย 

3,5 - พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
     - การเป็นผูน้าํและการเป็นสมาชิกทีดี 
     - การใชสิ้ทธิและหนา้ที 
- ประยกุตใ์ชก้ระบวนการประชาธิปไตย 
ในการวิพากษป์ระเดน็นโยบายสาธารณะ 
- มีวินยัในตนเอง 

10 45 

4 สนัติภาพในสงัคม
โลก 

4,5 - อตัลกัษณ์และความหลากหลาย 
ในสงัคมพหุวฒันธรรม 
- เห็นคุณค่าของการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ  
และพึงพาซึงกนัและกนั 
- มีวินยัในตนเอง 

9 45 

ระหวา่งภาค 19 90 
ปลายภาค (ทดสอบคุณลกัษณะ) 1 10 

รวม 20 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายวชิาพนืฐาน 
รายวชิา  สังคมศึกษาพนืฐาน    รหัสวชิา   ส32101     

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม    
ชันมัธยมศึกษาปีท ี 5   ภาคเรียนท ี 1   เวลา   40   ชัวโมง / ภาคเรียน       

จํานวน   1.0  หน่วยกติ   
 

*******************************************   
 
ศึกษา เครืองมือทางภูมิศาสตร์ ปัญหาทางกายภาพ ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ การเปลียนแปลงทางธรรมชาติ 

สถานการณ์และวิกฤติการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ มาตรการการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา บทบาทขององคก์รและความ
ประสานความร่วมมือทงัในประเทศและนอกประเทศเกียวกบักฎหมายสิงแวดลอ้ม  การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิงแวดลอ้ม การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ในภูมิภาคต่างๆของโลก การใชป้ระโยชน์จากสิงแวดลอ้มใน
การสร้างสรรคว์ฒันธรรม การแกปั้ญหาและการดาํเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรและสิงแวดลอ้มและการ
พฒันาทียงัยนื 
 โดยใชท้กัษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ การฝึกปฏิบติั การอภิปราย การสร้างความคิดรวบยอด การคิด
แบบมีวิจารณญาน การสืบเสาะหาขอ้มูล องคค์วามรู้จากเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ รักการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวในการดาํเนินชีวิต
ใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและสงัคมไดเ้ป็นอยา่งดี มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลกูฝัง เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีคณุลกัษณะอัน
พึงประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ด้วยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ 
 
ตัวชีวดั  
ส 4.1 ม.4-6/1 - 4 
ส 4.2 ม.4-6/1 -6 
รวม  10   ตัวชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา   
รายวชิา  สังคมศึกษาฯ  พนืฐาน 3 รหัสวชิา ส32101   

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม    
ชันมัธยมศึกษาปีท ี5   ภาคเรียนท ี 1     เวลา   40   ชัวโมง / ภาคเรียน      

 จํานวน   1.0  หน่วยกติ     

ลาํดับ
ท ี

ชือหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/
ตัวชีวดั 

สาระสําคญั เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก
คะแนน 

1 เครืองมือทางภูมิศาสตร์ ส 5.1  ม.4-6/1  
 

 การใชเ้ครืองมือทางภูมิศาสตร์ใน
การรวบรวม  วิเคราะห์และ
นาํเสนอขอ้มูลภูมิสารสนเทศอยา่ง
มีประสิทธิภาพ (บูรณาการงาน
สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน) 

5 10 

2 ปรากฎการณ์ทาง
ภูมิศาสตร์ทีมีผลต่อการ
เปลียนแปลงทาง
ธรรมชาติ 

ส 5.1  ม.4-6/2 
 

อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์   
การเกิดปัญหาทางกายภาพหรือภยั
พิบติัทางธรรมชาติในประเทศไทย
หรือภูมิภาคต่างๆของโลก 

8 25 

3 วิกฤติการณ์ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ 
มาตรการการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา 

ส 5.1  ม.4-6/2-

4 
 

การเปลียนแปลงของพืนที  ซึง
ไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัทาง
ภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีป
ต่าง  

10 30 

4 บทบาทขององคก์รและ
ความประสานความ
ร่วมมือทงัในประเทศและ
นอกประเทศเกียวกบั
กฎหมายสิงแวดลอ้ม   

ส 5.2  ม.4-6/1  
 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  
บทบาทขององคก์ารและการ
ประสานความร่วมมือทงัใน
ประเทศและนอกประเทศเกียวกบั
กฎหมายสิงแวดลอ้ม  การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม 

10 20 

5 แนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรและ
สิงแวดลอ้มและการ
พฒันาทียงัยนื 

ส 5.2  ม.4-6/2-

5 
 

แนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้มในภูมิภาคต่าง ๆ ของ
โลก 

7ส 5.1  

ม.4-6/1  
 

15 

รวมตลอดทงัภาคเรียน 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา  สังคมศึกษาฯ  พนืฐาน 4  รหัสวิชา ส32102                

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม     
ชันมัธยมศึกษาปีท ี5   ภาคเรียนท ี 2   เวลา  40  ชัวโมง / ภาคเรียน       

จํานวน   1.0  หน่วยกติ     
*******************************************   

 ศึกษา วเิคราะห์ ลกัษณะประชาธิปไตยในพระพทุธศาสนา หลกัการของพระพทุธศาสนากบัหลกัวิทยาศาสตร์  
การฝึกฝนและพฒันาตนเอง การพึงตนเอง และการมุ่งอิสรภาพในพระพทุธศาสนา พระพทุธเจา้ในฐานะเป็นมนุษยผ์ูฝึ้กตน
ไดอ้ยา่งสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตงั วิธีการสอน และการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา  ประวติัพทุธสาวก พทุธสาวกิา (พระอนุ
รุทธเถระ พระองคุลิมาลเถระ พระธมัมทินนาเถรี จิตตคหบดี)    ศาสนิกชนตวัอยา่ง (สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช พระ
ธรรมโกศาจารย ์(พทุธทาสภิกข)ุ พระพรหมมงัคลาจารย ์(ปัญญานนัทภิกข)ุ) ชาดก (มโหสถชาดก) 
 วิเคราะห์และปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา พระรัตนตรัย หลกัธรรมในกรอบอริยสจั 4  
ประกอบดว้ย ทุกข ์(ขนัธ์ 5-โลกธรรม 8) สมุทยั (กรรมนิยาม-กรรม 12 มิจฉาวณิชชา 5) นิโรธ (วมุิตติ 5) มรรค (อปริหา 
นิยธรรม 7 ปาปณิกธรรม 3 ทิฏฐธมัมิกตัถสงัวตัตนิกธรรม 4 โภคอาทิยะ 5 อริยวฑัฒิ 5 มงคล 38   (ถูกโลกธรรมจิตไม่หวนั 
จิตไม่เศร้าโศก จิตไม่มวัหมอง จิตเกษม) พทุธศาสนสุภาษิต (คนขยนัเอาการเอางาน  กระทาํเหมาะสม ยอ่มหาทรัพยไ์ด ้
เกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกวา่จะประสบความสาํเร็จ ความสนัโดษเป็นทรัพยอ์ยา่งยงิ การเป็นหนีเป็นทุกขใ์นโลก)  
               ศึกษาการปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนทีดีต่อสมาชิกในครอบครัวและสงัคม ปฏิบติัตนตาม 
ศาสนพิธี พิธีกรรมของพระพทุธศาสนา (พิธีบรรพชาอุปสมบท บุญพิธี ทานพิธี กศุลพิธี) สวดมนตแ์ปลและแผเ่มตตา  
และบริหารจิตและเจริญปัญญาภาวนาตามหลกัสติปัฏฐาน การพฒันาการเรียนรู้ดว้ยวธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 
 วิธีคิดแบบวิภชัชวาท การสมัมนาและเสนอแนวทางในการธาํรงรักษาพระพทุธศาสนา และศาสนาทีตนนบัถือ อนัส่งผล 
ถึงการพฒันาตน พฒันาชาติ และโลก หลกัธรรมทางศาสนาในการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุขโดยใชก้ระบวนการคิด 
กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการทางสงัคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์   และแกปั้ญหา กระบวนการปฏิบติั และ
กระบวนการกลุ่ม  เพือใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ สามารถนาํไปปฏิบติัในการดาํเนินชีวิต นาํไปแกปั้ญหาและพฒันาตนเอง
และครอบครัว มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้นรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซือสตัยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมนัในการ
ทาํงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดาํเนินชีวิตอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสนัติสุข  
 

 
ตัวชีวดั 
 ส 1.1  ม.4-6/2  ม.4-6/6  ม.4-6/7  ม.4-6/8  ม.4-6/13 ม.4-6/14  
    ม.4-6/15 ม.4-6/19 ม.4-6/20 ม.4-6/21 ม.4-6/22   
 ส 1.2   ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/4  ม.4-6/5   
 รวม 15 ตัวชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา  สังคมศึกษาฯ  พนืฐาน 4  รหัสวิชา ส32102                

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม     
ชันมัธยมศึกษาปีท ี5   ภาคเรียนท ี 2    เวลา  40  ชัวโมง / ภาคเรียน       

จํานวน   1.0  หน่วยกติ     

ท ี ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวชีวดั  (A1) 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 ประวติัและ
ความสาํคญัของ
พระพทุธศาสนา 
 
 
 

ส 1.1  ม.4-6/6 
           ม.4-6/7 
           ม.4-6/8  

 

พระพทุธศาสนามีลกัษณะเป็น
ประชาธิปไตยในหมู่สงฆ ์หลกัการของ
พระพทุธศาสนา                  มีทงัความ
สอดคลอ้งและความแตกต่างกบัหลกั
วิทยาศาสตร์ วธีิการคิดมีความสอดคลอ้ง
กบัวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ 
พระพทุธศาสนา    มีความสาํคญัต่อการ
ฝึกฝนและพฒันาตนเอง การพึงตนเอง 
และมุ่งอิสรภาพ 

5 10 

2 พทุธประวติั  
พระสาวก ศา
สนิกชนตวัอยา่ง 
และชาดก 
 
 
 

ส 1.1  ม.4-6/2 
           ม.4-6/14 

 

พระพทุธเจา้เป็นมนุษยผ์ูฝึ้กตนไดอ้ยา่ง
สูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตงั วิธีการ
สอนและการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
การศึกษาพทุธ-ประวติั ประวติัพทุธ
สาวก พทุธสาวิกา ศาสนิกชนตวัอยา่ง 
ชาดก ยอ่มทาํใหไ้ดข้อ้คิด เพือนาํไปเป็น
แบบอยา่งการดาํเนินชีวิต 

5 9 

3   
 

 

หลกัธรรมทาง
พระพทุธศาสนา 

ส 1.1  ม.4-6/13 
           ม.4-6/15 
 

หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาในกรอบ
อริยสจั 4 เป็นหลกัสาํคญัทีผูป้ฏิบติัตาม     
ยอ่มมีความสงบสุข 

5 
 

9 
 

 
4 พระไตรปิฎก

และพทุธศาสน
สุภาษิต 

ส 1.1  ม.4-6/13 
           ม.4-6/15 
 

การสงัคายนาพระไตรปิฎกมีคุณค่าและ
ความสาํคญัต่อพระพทุธศาสนา และการ 
เผยแผพ่ระพทุธศาสนา นอกจากนนั 
พทุธศาสนสุภาษิตยงัมีขอ้คิดซึงเป็นคติ
เตือนใจบุคคลใหป้ฏิบติัตนในทางที
ถูกตอ้งดาํเนินชีวิตไปในทางทีถูกตอ้ง 

5 9 



204 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

 

ท ี ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/  

ตัวชีวดั  (A1) 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

5 หนา้ทีชาวพทุธ 
และมารยาทชาว
พทุธ 

ส 1.2  ม.4-6/1 ชาวพทุธทีดีพงึศึกษาทาํความเขา้ใจในกิจ 
และบทบาทหนา้ทีของพระภิกษุ ปฏิบติัตน
ต่อพระภิกษุอยา่งเหมาะสม เป็นสมาชิกทีดี
ของครอบครัวและสงัคม ปฏิบติัตนตาม 
หลกัปฏิสนัถาร 2 

4 9 

6 วนัสาํคญัทาง 
พระพทุธศาสนา 
และศาสนพิธี 

ส 1.1  ม.4-6/20 
ส 1.2  ม.4-6/2 
           ม.4-6/4 
 

พทุธศาสนิกชนทุกคนพึงปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรม  คติธรรม  ทีเกียวเนืองในวนั
สาํคญัทางพระพทุธศาสนา  เขา้ร่วมศา
สนพิธี  พิธีกรรม  สวดมนตอ์ยา่งถูกตอ้ง 

4 9 

7 การบริหารจิต
และการเจริญ
ปัญญา 

ส 1.1  ม.4-6/19 
           ม.4-6/20 

การสวดมนตแ์ปล แผเ่มตตา การบริหาร
จิตตามหลกัสติปัฏฐาน การเจริญปัญญา
ดว้ยการคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 
การคิดแบบวภิชัชวาท ยอ่มทาํใหก้าร
ดาํเนินชีวิตเป็นไปในทางทีถูกตอ้ง 

4 9 

8 พระพทุธศาสนา 
กบัการ
แกปั้ญหา 
และการพฒันา 

ส 1.1  ม.4-6/22 
ส 1.2  ม.4-6/5 

พระพทุธศาสนามีหลกัธรรมคาํสอนทีมี
ความสาํคญัต่อการนาํไปใชใ้นการ
แกปั้ญหาและพฒันาสงัคม  ซึงบุคคล
ควรมีส่วนร่วม ในการธาํรงรักษา  
ปกป้องคุม้ครองพระพทุธศาสนา 

4 
 
 
 

 

9 

9 หลกัธรรมทาง
ศาสนาในการ
อยูร่่วมกนัอยา่ง
สนัติสุข 

ส 1.1  ม.4-6/21 หลกัธรรมในการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข  
ของทุกศาสนานนั  มีความสอดคลอ้งกนั 
ศาสนิกชนทุกคนพึงร่วมมือกนั และ
สนบัสนุนใหผู้อื้นเห็นความสาํคญัของ
การทาํความดี 
ต่อกนั 

4 9 

รวมเวลาตลอดภาคเรียน 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา  ประวตัิศาสตร์  3    รหัสวชิา  ส32123   

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี 5 ภาคเรียนท ี 1  เวลา  20  ชัวโมง/ภาคเรียน   

จํานวน  0.5   หน่วยกติ 
 

***************************** 
    

ศึกษา วเิคราะห์ ความสาํคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ทีแสดงถึงการเปลียนแปลงของ
มนุษยชาติ ขนัตอนวิธีการทางประวติัศาสตร์  คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวติัศาสตร์ทีมีต่อการศึกษา
ประวติัศาสตร์สากล อารยธรรมลุ่มแม่นาํไทกริส – ยเูฟรตีส  ไนส์  ฮวงโห  สินธุ  และอารยรรมกรี  โรมนั  การติดต่อ
ระหวา่งโลกตะวนัออกกบัโลกตะวนัตกทีมีต่อการพฒันาการและการเปลียนแปลงของโลก เหตุการณ์สาํคญัต่าง ๆ ทีส่งผล
ต่อการเปลียนปลงของโลกปัจจุบนั  การขยาย การล่าอาณานิคม ของประเทศในยโุรปไปยงัทวีปอเมริกา  แอฟริกาและ
เอเชีย       และผลกระทบ  ความร่วมมือ ความขดัแยง้ ของมนุษยชาติในโลก สถานการณ์สาํคญัของโลกในคริสตศ์ตวรรษ
ที 21 

โดยใชว้ิธีการทางประวติัศาสตร์ กระบวนการคิด  กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการปฏิบติั  
กระบวนการทางสงัคม  กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา 

เพือใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจ  ตระหนกัในความสาํคญัของการศึกษาประวติัศาสตร์สากล มีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคใ์นดา้นใฝ่เรียนรู้  มุ่งมนัในการทาํงาน มีวินยั มีความรับผดิชอบ มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลกูฝัง 
เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้าง
จิตสาํนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชด้วยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ 
 
 
 ตัวชีวดั 
       ส  4.1  ม.  4-6 / 1-2 
       ส  4.2  ม.  4-6 / 1-4 

       รวม   6  ตัวชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา  
รายวชิา  ประวตัิศาสตร์  3    รหัสวชิา  ส 32123   

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี 5  ภาคเรียนท ี1     เวลา  20  ชัวโมง/ภาคเรียน   

จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

ลาํดับท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชีวดั/ 
ผลการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
(คะแนน) 

1 เวลาและการแบ่งยคุสมยัใน
ประวติัศาสตร์สากล 

ส  4.1  ม.4-6/1 3 15 

2 การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ทาง
ประวติัศาสตร์สากล 

ส  4.1  ม.4-6/2 2 20 

3 อารยธรรมของโลกยคุโบราณ 
 

ส  4.2  ม.4-6/1 5 25 

4 เหตุการณ์สาํคญัทางประวติัศาสตร์ที
มีผลต่อโลกปัจจุบนั 

ส  4.2 ม.4-6/2-3 5 20 

5 เหตุการณ์สาํคญัของโลกใน
คริสตศ์ตวรรษที 21 

ส  4.2  ม.4-6/4 5 20 

รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา  ประวตัิศาสตร์ 4  รหัสวชิา  ส32124   

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี 5   ภาคเรียนท ี 2  เวลา  20  ชัวโมง/ภาคเรียน  

 จํานวน  0.5   หน่วยกติ 
 

****************************** 
 

   ศึกษาความสาํคญั สภาพแวดลอ้มทีมีผลต่อการสร้างสรรคภู์มิปัญญาและวฒันธรรมไทย 
วิถีชีวิตของคนไทยในสมยัต่างๆ    การสืบทอดและเปลียนแปลงของวฒันธรรมไทย   แนวทางการอนุรักษภู์มิปัญญาและ
วฒันธรรมไทยและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ิธีการมีส่วนร่วมอนุรักษภู์มิปัญญาและวฒันธรรมไทย 

เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ิธีการมีส่วนร่วมอนุรักษภู์มิปัญและ 
วฒันธรรมไทย    เกิดความภาคภูมิใจ ในความเป็นไทยรักและหวงแหน   ภูมิปัญญาไทยทีสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั 

 
 

ตัวชีวดั 
   ส 4.3  ม.4-6/1 - 5     

   รวม  5  ตัวชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา   
รายวชิา  ประวตัิศาสตร์  4   รหัสวชิา  ส32124    

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี 5  ภาคเรียนท ี2    เวลา  20  ชัวโมง/ภาคเรียน   

จํานวน  0.5  หน่วยกติ 
 

ลาํดับท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชีวดั/ 
ผลการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
(คะแนน) 

1 สภาพแวดลอ้มทีมีผลต่อการ
สร้างสรรคภู์มิปัญญาและวฒันธรรม
ไทย 
 

ส  4.3  ม.4-6/5 4 20 

2 วิถีชีวิตของคนไทยในสมยัต่างๆ ส  4.3  ม.4-6/5 4 20 
3 การสืบทอดและเปลียนแปลงของ

วฒันธรรมไทย 
 

ส  4.3  ม.4-6/5 4 20 

4 แนวทางการอนุรักษภู์มิปัญญาและ
วฒันธรรมไทย 

ส  4.3  ม.4-6/5 4 20 

5 วิธีการมีส่วนร่วมอนุรักษภู์มิปัญญา
และวฒันธรรมไทย 

ส  4.3  ม.4-6/5 4 20 

รวมเวลาตลอดภาคเรียน 20 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม                  ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 

รายวชิาเพมิเตมิ   ชือวชิา  หน้าทพีลเมือง 3    รหัสวชิา ส30233    ภาคเรียนท ี1 
เวลาเรียน  20  ชัวโมง    จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

แสดงออก แนะนําผู้อ่ืน และยกย่องบุคคลที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องใฝ่หาความรู้ 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ  
ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่ 
พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามคัคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากข้างใน ไม่ติดตํารา บริการ
รวมที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อ
สัตย์สุจริต ขยนัหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรบัผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมือ่เกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง  
การระงับความขัดแย้ง และสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหาความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริตอดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น 
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ 
ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษ์นโยบาย 
สาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรยีนรู้ 
1.  แสดงออก แนะนําผู้อ่ืน และยกย่องบุคคลที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละ 
2.  เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ  

ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
3.  เป็นแบบอย่าง  ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลกัปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  มส่ีวนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธีและสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหา 

ความขัดแย้ง 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวชิา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม                      ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 
รายวชิาเพมิเตมิ   ชือวชิา  หน้าทพีลเมือง 3    รหัสวชิา ส30233    ภาคเรียนท ี1 

เวลาเรียน  20  ชัวโมง    จํานวน  0.5  หน่วยกติ 
 

หน่วย
ท ี

ชือหน่วยการเรียนรู้ จุดเน้นท ี สาระสําคญั 
เวลา 

(ชัวโมง
) 

นําหนัก
คะแนน 

1 เอกลกัษณ์ไทย            
ในสากล 

1,5 - แสดงออกถึงเอกลกัษณ์ของความเป็นไทยใน
เวทีโลก 
     - บุคคลทีเป็นแบบอยา่งและสร้างชือเสียง 
- จดักิจกรรมทีแสดงออกถึงการอนุรักษส่์งเสริม
สนบัสนุนใหบุ้คคลอืนเห็นคุณค่าของ
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรมและ
ภูมิปัญญา 
- มีวินยัในตนเอง 

3 15 

2 เทิดทูลชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

2,5 - จดักิจกรรมทีแสดงออกถึงการรักชาติ  ศาสนา
และพระมหากษตัริย ์
- เผยแพร่พระบรมราโชวาท 
     - จดัแสดงผลงานและพระบรมราโชวาท 
- มีวินยัในตนเอง 

6 30 

3 สนัติภาพศึกษา 4,5 - การแกปั้ญหาเมือเกิดความขดัแยง้โดยสนัติวิธี     
      - การเจรจาไกล่เกลีย 
      - การเจรจาต่อรอง 
      - การระงบัความขดัแยง้ 
      - สร้างเครือข่ายการป้องกนัปัญหา 
ความขดัแยง้ 
- มีวินยัในตนเอง 

10 45 

ระหวา่งภาค 19 90 
ปลายภาค (ทดสอบคุณลกัษณะ) 1 10 

รวม 20 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม                      ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 
รายวชิาเพมิเตมิ   ชือวชิา  หน้าทพีลเมือง 4    รหัสวชิา ส30234      ภาคเรียนท ี2 

เวลาเรียน  20  ชัวโมง จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง 
การเป็นผู้นําและการเป็นสมาชิกที่ดี การใช้สิทธิและหน้าที่การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญ 
ทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง และการรู้  
เท่าทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบาย
สาธารณะที่ตนสนใจ มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกต้ังอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อคาดการณ์เหตุการณ์ล่วง
หน้าบนพื้นฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ 
ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น 
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ 
ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษ์นโยบาย 
สาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรยีนรู้ 
1.  เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2.  ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 
3.  มส่ีวนร่วมและตัดสินใจเลือกต้ังอย่างมีวิจารณญาณ 
4.  รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 
5.  คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล 
6.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวชิา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม                  ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 
รายวชิาเพมิเตมิ   ชือวชิา  หน้าทพีลเมือง 4    รหัสวชิา ส30234     ภาคเรียนท ี2 

เวลาเรียน  20  ชัวโมง    จํานวน  0.5  หน่วยกติ 
 

หน่วย
ท ี

ชือหน่วยการเรียนรู้ จุดเน้นท ี สาระสําคญั 
เวลา 

(ชัวโมง) 
นําหนัก
คะแนน 

1 พลเมืองดี 
ตามวิถีประชาธิปไตย 

3,5 - เป็นแบบอยา่งและส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้อื้น 
เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
       - การเป็นผูน้าํ การเป็นสมาชิกทีดี 
       - การใชสิ้ทธิและหนา้ที 
       - ความกลา้หาญทางจริยธรรม 
       - การเสนอแนวทางการแกปั้ญหาสงัคม 
       - การประเมินและติดตามข่าวสารทางการ
เมือง และการรู้เท่าทนัสือ 
       - การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง 
- มีวินยัในตนเอง 

9 45 

2 กระบวนการ
ประชาธิปไตย 

3,5 - กระบวนการประชาธิปไตย 
        - ประยกุตใ์ชก้ระบวนการประชาธิปไตย 
ในการวิพากษป์ระเดน็นโยบายสาธารณะที
สนใจ 
- มีส่วนร่วมและตดัสินใจ เลือกตงั 
อยา่งมีวิจารณญาณ 
- รู้ทนัข่าวสารและรู้ทนัสือ 
- คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหนา้บนพืนฐาน 
ของขอ้มูล 
- มีวินยัในตนเอง 

10 45 

ระหวา่งภาค 19 90 
ปลายภาค (ทดสอบคุณลกัษณะ) 1 10 

รวม 20 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา สังคมศึกษาพนืฐาน 5          รหัสวชิา           ส33101     
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม    

ชันมัธยมศึกษาปีท ี 6   ภาคเรียนท ี 1    เวลา   40   ชัวโมง / ภาคเรียน      
 จํานวน   1.0  หน่วยกติ     

****************************** 
 

 เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัพลเมืองดีของประเทศชาติสงัคมโลก  ความจาํเป็นในการอนุรักษว์ฒันธรรม
ไทยและวฒันธรรมสากล  ปัจจยัต่อความเจริญของวฒันธรรม  การเมืองการปกครอง  ตามกฎหมายรับธรรมนูญไทย    
บอกความสาํคญั ความเป็นมาของชนชาติไทย   ความสาํคญัของพระมหากษตัริย ์ในการสร้างชาติเพือตระหนกัในความ
จงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริยแ์ละบทบาทหนา้ทีในการพฒันาชาติไทยวิเคราะห์ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความเจริญของ
วฒันธรรม  ภูมิปัญญาไทยและบุคคลทีมีส่วนสร้างสรรคภู์มิปัญญาไทย  วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรรมโบราณ  และ
การติดต่อระหวา่งโลกตะวนัออกกบัโลกตะวนัตกทีมีผลต่อพฒันาการและการเปลียนแปลงของโลก   วิเคราะห์เหตุการณ์
สาํคญัต่างๆทีส่งผลต่อการเปลียนแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจและการเมือง เขา้สู่โลกสมยัปัจจุบนั   วิเคราะห์ผลกระทบของ
การขยายอิทธิพลของประเทศในยโุรปไปยงัทวีปอเมริกา  แอฟริกาและเอเชีย  และ  วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกใน
คริสตศ์ตวรรษที 21 
 โดยใชท้กัษะกระบวนการคิด  การสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการปฏิบติั  กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล  
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการทางสงัคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
        เพือใหเ้กิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย    รู้คูณค่าของชีวิตตนเองและสงัคมโดยส่วนรวม และการธาํรง
รักษาไวซึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสนัติ
สุข 
มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลกูฝัง เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชด้วยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณา
การสู่การจัดการเรียนรู้ 
 
ตัวชีวดั  
ส4.2  ม.4-6 /1-3 
ส4.3 ม.4-6 /1-5  
รวม  8   ตัวชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา   
รายวชิา  สังคมศึกษาฯ  พนืฐาน 5    รหัสวชิา ส33101     

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม    
ชันมัธยมศึกษาปีท ี6   ภาคเรียนท ี 1    

 เวลา   40   ชัวโมง / ภาคเรียน   จํานวน   1.0  หน่วยกติ  

ลาํดับท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ตัวชีวดั/ผลการเรียนรู้ เวลา

(ชัวโมง) 
คะแนน 

1 พลเมืองดีของประเทศชาติสงัคม
โลก   

ปฏิบติัตนและมีส่วนสนบัสนุนใหผู้อื้น  ประพฤติปฏิบติั
เพือเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสงัคมโลก 

3 15 

2 ความจาํเป็นในการอนุรักษ์
วฒันธรรมไทยและวฒันธรรม
สากล 

วิเคราะห์ความจาํเป็นทีจะตอ้งมีการปรับปรุง เปลียนแปลง
และอนุรักษว์ฒันธรรมไทยและเลือกรับวฒันธรรมสากล 
(บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) 

4 15 

3 ปัจจยัต่อความเจริญของ
วฒันธรรมภูมิปัญญาไทย 

วิเคราะห์ความจาํเป็นทีจะตอ้งมีการปรับปรุง เปลียนแปลง
และอนุรักษว์ฒันธรรมไทยและเลือกรับวฒันธรรมสากล 

4 14 

4 อารยธรรรมโบราณ  และการ
ติดต่อระหวา่งโลกตะวนัออกกบั
โลกตะวนัตก 

-อารยธรรมของโลกยคุโบราณ ไดแ้ก่  อารยธรรมลุ่มแม่นาํ
ไทกรีส-ยเูฟรตีส ไนล ์ฮวงโห สินธุ และอารยธรรมกรีก-
โรมนั 
-การติดต่อระหวา่งโลกตะวนัออกกบัโลกตะวนัตก และ
อิทธิพลทางวฒันธรรมทีมีต่อกนัและกนั 

7 14 

5 เหตุการณ์สาํคญัต่างๆทีส่งผลต่อ
การเปลียนแปลงทางสงัคม 
เศรษฐกิจและการเมือง เขา้สู่โลก 

7 14 

6 ผลกระทบของการขยายอิทธิพล
ของประเทศในยโุรปไปยงัทวีป
อเมริกา  แอฟริกาและเอเชีย 

-เหตุการณ์สาํคญัต่างๆทีส่งผลต่อการเปลียนแปลงของ
โลกในปัจจุบนั เช่นระบอบฟิวดสั  การฟืนฟ ูศิลป
วิทยาการสงครามครูเสด  การสาํรวจทางทะเล  การปฏิรูป
ศาสนา การปฏิวติั 
-วิทยาศาสตร์ การปฏิวติัอุตสาหกรรม จกัรวรรดินิยม  ลทัธิ
ชาตินิยม เป็นตน้  
-ความร่วมมือ และความขดัแยง้ของมนุษยชาติในโลก   

7 14 

7 สถานการณ์ของโลกใน
คริสตศ์ตวรรษที 21 

สถานการณ์สาํคญัของโลกในคริสตศ์ตวรรษที 21 เช่น  
- เหตุการณ์ 11 กนัยายน 2001 (NineEleven ) 
- การขาดแคลนทรัพยากร 
- การก่อการร้าย       - ความขดัแยง้ทางศาสนา      ฯ 

8 14 

รวมตลอดทงัภาคเรียน 40 100 
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 คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา  สังคมศึกษาฯ  พนืฐาน 6    รหัสวชิา ส331012    
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม    

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6   ภาคเรียนท ี 2    เวลา   40   ชัวโมง / ภาคเรียน      
 จํานวน   1.0  หน่วยกติ     

********************************************* 
             ศึกษา วิเคราะห์ ลกัษณะของสงัคมชมพทูวีปและคติความเชือทางศาสนาสมยัก่อนพระพทุธเจา้ พระพทุธศาสนามี
ทฤษฎีและวิธีการทีเป็นสากลและมีขอ้ปฏิบติัทียดึสายกลาง การพฒันาศรัทธาและปัญญาทีถูกตอ้งในพระพทุธศาสนา 
พระพทุธเจา้ในฐานะเป็นมนุษยผ์ูฝึ้กตนไดอ้ยา่งสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตงั วิธีการสอนและการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
พทุธประวติัดา้นการบริหารและการธาํรงรักษาศาสนา ขอ้ปฏิบติัทางสายกลางในพระพทุธศาสนาหรือแนวคิดของศาสนา
ทีตนนบัถือ การพฒันาศรัทธาและปัญญาทีถูกตอ้งลกัษณะประชาธิปไตยในพระพทุธศาสนา หลกัการของพระพทุธศาสนา
กบัหลกัวิทยาศาสตร์ การคิดตามนยัและการคิดแบบวิทยาศาสตร์ การฝึกฝนและพฒันาตนเอง การพึงตนเอง และการมุ่ง
อิสรภาพ พระพทุธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาซึงเนน้ความสมัพนัธ์ของเหตุปัจจยักบัวิธีการแกปั้ญหา การฝึกตน
ไม่ใหป้ระมาท มุ่งประโยชน์สุขและสนัติภาพแก่บุคคล สงัคมและโลก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพฒันา
ประเทศแบบยงัยนื การศึกษาทีสมบูรณ์ การเมือง และสนัติภาพ ขอ้คิดและแบบอยา่งการดาํเนินชีวิตจากประวติัพทุธสาวก 
พทุธสาวิกา (พระอสัสชิ พระกีสาโคตมีเถรี พระนางมลัลิกา หมอชีวกโกมารภจัจ ์พระอนุรุทธะ พระองคุลิมาล พระธมัม
ทินนาเถรี จิตตคหบดี พระอานนท ์พระปฏาจาราเถรี จูฬสุภทัทา สุมน-มาลาการ) พทุธศาสนิกชนตวัอยา่ง (พระนาคเสน-
พระยามิลินท ์สมเดจ็พระวนัรัต (เฮง เขมจารี)พระอาจารยม์นั ภูริทตัโต สุชีพ ปุญญานุภาพ สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 
พระธรรมโกศาจารย(์พทุธทาสภิกข)ุ พระหรหมมงัคลาจารย(์ปัญญานนัทภิกข)ุ ดร.เอม็เบดการ์ พระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระโพธิญาณเถร(ชา สุภทฺโท) พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยตฺุโต) อนาคาริก ธรรมปาละ) ชาดก 
(เวสสนัดรชาดก มโหสถชาดก มหาชนกชาดก)  
 วิเคราะห์และปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา พระรัตนตรัย หลกัธรรมในกรอบอริยสจั 4 
ประกอบดว้ย ทุกข ์(ขนัธ์ 5) สมุทยั (หลกักรรม ในเรือง นิยาม 5 และวติก 3)  นิโรธ (ภาวนา 4) มรรค (พระสทัธรรม 3 
ปัญญาวฒิุธรรม 4 พละ 5 อุบาสกธรรม 5) มงคล (สงเคราะห์บุตร สงเคราะห์ภรรยาหรือสามี สนัโดษ)  
  ศึกษา พทุธศาสนสุภาษิตในเรือง จิตทีฝึกดีแลว้นาํสุขมาให ้บณัฑิตยอ่มไม่แสดงอาการขึนๆ ลงๆ คนทีไม่ถูก
นินทาไม่มีในโลก ฆ่าความโกรธไดย้อ่มอยูเ่ป็นสุข คนขยนัเอาการเอางาน กระทาํเหมาะสม ยอ่มหาทรัพยไ์ด ้เกิดเป็นคน
ควรจะพยายามจนกวา่จะประสบความสาํเร็จ ความสนัโดษเป็นทรัพยอ์ยา่งยงิ การเป็นหนีเป็นทุกขใ์นโลก พระราชาเป็น
ประมุขของประชาชน สติเป็นเครืองตืนในโลก สุขอืนยงิกวา่ความสงบไม่มี นิพพานเป็นสุขอยา่งยงิ การสงัคายนา
พระไตรปิฎก การปฏิบติัตนเป็นชาวพทุธทีดีต่อพระภิกษุ การปฏิบติัตนเป็นสมาชิกทีดีของครอบครัวและสงัคม ศาสนพิธี
เกียวกบัพิธีแสดงตนเป็นพทุธมามกะ พิธีเวยีนเทียน พิธีถวายสงัฆทาน พิธีถวายผา้อาบนาํฝน พิธีทอดกฐิน พิธีปวารณา 
การทาํบุญเลียงพระในโอกาสต่างๆ หลกัธรรม คติธรรมทีเกียวเนืองกบัวนัสาํคญัและเทศกาลสาํคญัในพระพทุธศาสนา 
การเป็นชาวพทุธทีดีต่อพระภิกษุ เป็นสมาชิกทีดีของครอบครัวและสงัคม การสวดมนตแ์ปล แผเ่มตตา และบริหารจิตและ
เจริญปัญญาตามหลกัสติปัฏฐาน การพฒันาการเรียนรู้ดว้ยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (คิดแบบรู้เท่าทนัธรรมดา คิดแบบ
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เป็นอยูใ่นขณะปัจจุบนั) การสมัมนาและเสนอแนวทางในการธาํรงรักษาพระพทุธศาสนาอนัส่งผลถึงการพฒันาคน พฒันา
ชาติและโลก ประวติัของศาสดาของศาสนาอืนและหลกัคาํสอนพืนฐาน 
 โดยใชก้ระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการทางสงัคม กระบวนการปฏิบติั กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแกปั้ญหา กระบวนการกลุ่ม  
 เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ  สามารถนาํไปปฏิบติัในการดาํเนินชีวิต  นาํไปแกปั้ญหาของตนเองและครอบครัว มี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้นรักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซือสตัย ์ สุจริต  มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมนัใน
การทาํงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสนัติสุข 
 
 
ตัวชีวดั 
ส 1.1  ม. 4-6/1    ม. 4-6/2  ม. 4-6/3  ม. 4-6/4   ม. 4-6/5  ม. 4-6/6   ม. 4-6/7  ม. 4-6/8  ม. 4 ม. 4-6/10    
  ม. 4-6/11   ม. 4-6/12  ม. 4-6/13 ม. 4-6/14  ม. 4-6/15  ม. 4-6/17ม. 4-6/18ม. 4-6/19 ม. 4-6/20    
  ม. 4-6/21 ม. 4-6/22 
ส 1.2    ม. 4-6/1    ม. 4-6/2      ม. 4-6/3   ม. 4-6/4   ม. 4-6/5 
รวม   26   ตัวชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา  สังคมศึกษาฯ  พนืฐาน 6    รหัสวชิา ส331012    
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม    

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6   ภาคเรียนท ี 2     
เวลา   40   ชัวโมง / ภาคเรียน   จํานวน   1.0  หน่วยกติ     

ท ี ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวชีวดั  (A1) 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 ประวติัและ
ความสาํคญัของ
พระพทุธศาสนา 

ส 1.1   
ม.4-6/1   ม.4-6/4                
ม.4-6/5   ม.4-6/6   
ม.4-6/7  ม.4-6/8  
ม.4-6/9   ม.4-6/10   
ม.4-6/11 ม.4-6/12 6/5 

สงัคมชมพทูวีปและคติความเชือทางศาสน
สมยัก่อน พระพทุธเจา้มีคติความเชือทาง
ศาสนาแตกต่างกบัพระพทุธศาสนาซึงมี
ทฤษฎีและวิธีการทีเป็นสากล มีขอ้ปฏิบติัที
ยดึทางสายกลาง และเนน้การพฒันาศรัทธ
และปัญญาทีถูกตอ้ง 

4 10 
 

2 พทุธประวติั  
พระสาวก ศา
สนิกชนตวัอยา่ง 
และชาดก  

ส 1.1   
ม.4-6/2    
ม.4-6/3                 
ม.4-6/14   
 

พระพทุธเจา้ เป็นผูฝึ้กตนไดอ้ยา่งสูงสุด
ในการตรัสรู้ การก่อตงั วิธีการสอนและ 
การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา  การศึกษา
พทุธประวติั ชาดก เรืองเล่า จะไดข้อ้คิด
เพือนาํไปใชเ้ป็นแบบอยา่งในการดาํเนิน
ชีวิต 

4 9 

3 วนัสาํคญัทาง
พระพทุธศาสนา
และศาสนพิธี 

ส 1.2   
ม.4-6/2    
ม.4-6/4                 
 

พทุธศาสนิกชนทุกคนพึงปฏิบติัตนอยา่ง
ถูกตอ้งในศาสนพิธี พิธีกรรม วนัสาํคญั
ทางพระพทุธศาสนา และแสดงตนเป็น
พทุธมามกะ  ซึงถือเป็นการธาํรงรักษา
พระพทุธศาสนา 

4 9 

   
4 

หลกัธรรมทาง
พระพทุธศาสนา 
(1)  

ส 1.1   
ม.4-6/13 
 

พระรัตนตรัยมีคุณค่าต่อการดาํเนินชีวิต
ของมนุษย ์การวิเคราะห์หลกัธรรมใน
กรอบอริยสจั 4 ในหมวดทุกขแ์ละสมุทยั
ยอ่มทาํใหรู้้ปัญหาหรือความทุกข ์และ
สาเหตุของปัญหาหรือความทุกข ์

4 9 

5 หลกัธรรมทาง
พระพทุธศาสนา 
(2) 

ส 1.1 
ม.4-6/13 
 
 

ขอ้ธรรมในกรอบอริยสจั 4 เป็นหลกั
สาํคญัในการดาํเนินชีวิตทีจะทาํใหผู้ ้
ปฏิบติัพน้ทุกขห์รือหมดปัญหาซึง
พทุธศาสนิกชนทุกคนพึงสาํนึกในคุณค่า 
และนาํไปเป็นหลกัในการปฏิบติัตน 

4 9 
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ท ี ชือหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/  

ตัวชีวดั  (A1) 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

6 พระไตรปิฎ
กและพทุธ
ศาสน
สุภาษิต 

ส 1.1 
ม.4-6/13   
ม.4-6/15 

พระไตรปิฎก และพทุธศาสนสุภาษิตมี
หลกัธรรมสาํคญัทีเป็นคติเตือนใจบุคคลให้
นาํไปเป็นแนวทางในการปฏิบติัในทาง 
ทีถูกตอ้ง  

4 9 

7 การบริหาร
จิตและเจริญ
ปัญญา 

ส 1.1 
ม.4-6/19  
ม.4-6/20 

การสวดมนต์แปล แผ่เมตตา และการเจริญ
ปัญญาตามหลกัสติปัฏฐาน และการใชว้ิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ ย่อมทาํให้การดาํเนิน
ชีวิตประจาํวนั 

4 9 

8 พทุธสาวก 
พทุธสาวิกา 
และศาสนิก
ชนตวัอยา่ง 

ส 1.1   
ม.4-6/14 
 

การศึกษาประวติัพทุธสาวก พทุธสาวิกา 
และศาสนิกชนตวัอยา่ง จะทาํใหเ้ห็น
แบบอยา่งทีดีในการดาํเนินชีวิต ซึงเรา
สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดผลดีต่อการ
ดาํเนินชีวิตของเราไดอ้ยา่งมีความสุข 

3 9 

9 หนา้ทีและ
มารยาท 
ชาวพทุธ 

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

ชาวพุทธทีดีพึงปฏิบติัตนต่อพระภิกษุอย่าง
เหมาะสมทงักาย วาจา และใจ โดยรักษาศีล 
และปฏิบติัตนต่อสมาชิกในครอบครัวและ
คนรอบขา้งตามหลกัทิศ 6  

3 9 

10 ความรู้ทวัไป
เกียวกบั
ศาสนา 

ส 1.1 
ม.4-6/18  
ม.4-6/21 
ม.4-6/22 

ศาสนาเป็นเครืองยึดเหนียวจิตใจและเป็น
แนวทางเพือให้มนุษยส์ามารถปฏิบติัตนได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมเพือขจดัความขดัแยง้
และอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งสนัติ  

3 9 
 
 

 
11 ศาสนาสาํคญั 

ในประเทศ
ไทย 

ส 1.1 
ม.4-6/17 

การศึกษาประวติัศาสดาของศาสนาสําคญั
ในประเทศไทยยอ่มทาํให้ไดข้อ้คิดจากแนว
ทางการปฏิบัติของท่านมาเป็นแบบอย่าง 
ส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข 

3 9 

รวมเวลาเรียนตลอดปี 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิาเพมิเตมิ  สังคมของเรา   รหัสวชิา  ส31201 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี 4 
จํานวน  2 ชัวโมง / สัปดาห์  40  ชัวโมง / ภาคเรียน 

 
ศึกษาวิเคราะห์ความสาํคญัของโครงสร้างทางสังคม บทบาท สถานภาพและบรรทดัฐานทางสังคม  ขดัเกลาทาง

สังคม  การเปลียนแปลงทางสังคม  การแก้ปัญหา  และแนวทางการพัฒนาทางสังคม  ศึกษาความหมาย  ลักษณะ  
ความสําคญัของวฒันธรรมไทย  ความจาํเป็นทีตอ้งมีการปรับปรุงเปลียนแปลง  และอนุรักษ์วฒันธรรมไทย  พร้อมทงั
เลือกรับวฒันธรรมสากลใหเ้หมาะสมกบัสภาพของสงัคมไทย  

 ปฏิบติัตนและมีส่วนสนบัสนุนใหผู้อื้นประพฤติปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะพลเมืองทีดีของประเทศชาติและสังคม
โลก  ศึกษาวิเคราะห์ความสําคญัและความจาํเป็นทีตอ้งธาํรงรักษาไวซึ้งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  อนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

โดยใชก้ระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการทางสงัคม กระบวนการปฏิบติั กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแกปั้ญหา กระบวนการกลุ่ม  
 เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ  โครงสร้างทางสงัคม บทบาท สถานภาพและบรรทดัฐานทางสงัคม  ขดัเกลาทาง
สงัคม  การเปลียนแปลงทางสงัคม  การแกปั้ญหา  และแนวทางการพฒันาทางสงัคมสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสนัติสุข 

   
ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 

1. อธิบายความหมาย  ความสาํคญัของสงัคมไทยได ้
2. บอกและอธิบายโครงสร้างทางสงัคม  บทบาทและสถานภาพทางสงัคมได ้
3. อธิบายลกัษณะทางบรรทดัฐานทางสงัคมและการขดัเกลาทางสงัคมไทยได ้
4. อธิบายถึงการเปลียนแปลงทางสงัคม  การแกปั้ญหา  และแนวทางการพฒันาทางสงัคมได ้
5. บอกแนวทางในการอนุรักษว์ฒันธรรมไทย   
6. ปฏิบติัตนและมีส่วนสนบัสนุนใหผู้อื้นประพฤติปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะพลเมืองทีดีของประเทศชาติ 

 
รวมทงัหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  สังคมศึกษาเพมิเติม  รหัสวชิา  ส31201 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี 4  ภาคเรียนท ี 1  เวลา  40  ชัวโมง/ภาคเรียน   
จํานวน 1 หน่วยกติ   

 

ท ี หน่วยการเรียนรู้หลกั สาระสําคญั (A2) เวลา/ชัวโมง นําหนักคะแนน 
1 สงัคมไทย 

 
ความหมาย  ความสาํคญั  ลกัษณะของ
สงัคมไทย 
 

10 20 

2 โครงสร้างสงัคม 
 

โครงสร้างทางสงัคม บทบาท สถานภาพและ
บรรทดัฐานทางสงัคม  ขดัเกลาทางสงัคม   

10 20 

3 การเปลียนแปลงสงัคม การเปลียนแปลงสงัคมไทย       การ
แกปั้ญหา  และแนวทางการพฒันาทางสงัคม   

10 25 

4 การอนุรักษว์ฒันธรรมไทย   
 

ลกัษณะ  ความสาํคญัของวฒันธรรมไทย  
ความจาํเป็นทีตอ้งมีการปรับปรุง
เปลียนแปลง  และอนุรักษว์ฒันธรรมไทย  
พร้อมทงัเลือกรับวฒันธรรมสากลให้
เหมาะสมกบัสภาพของสงัคมไทย  ปฏิบติั
ตนและมีส่วนสนบัสนุนใหผู้อื้นประพฤติ
ปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะพลเมืองทีดีของ
ประเทศชาติและสงัคมโลก 
 

10 25 

รวมเวลาตลอดภาคเรียน 40 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา  สังคมศึกษาเพมิเติม   รหัสวชิา ส31202      

ชันมัธยมศึกษาปีท ี 4  
        จํานวน  2  ชัวโมง / สัปดาห์  40  ชัวโมง / ภาคเรียน 

 
******************************************* 

ศึกษากฎหมายทีเกียวขอ้งกบัตนเองและครอบครัว เกียวกบั กฎหมายเกียวกบัตนเองและ
ครอบครัว  สภาพบุคคล   ความสามารถของผูเ้ยาว ์การหมนั  การสมรส    การรับรองบุตร  กฎหมายทะเบียน
ราษฎร์  กฎหมายในชีวิตประจาํวนั  กฎหมายการรับราชการทหาร  พระราชบญัญติัการจราจร  เพอืใหเ้ขา้ใจและ
สามารถปฏิบติัตนตามกฎหมายทีเกียวขอ้งกบักบัตนเองและครอบครัว   

โดยใชก้ระบวนการคิด  กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการปฏิบติั  กระบวนการทางสงัคม  
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา 

เพือใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจสามารถนาํไปปฏิบติัในการดาํเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้นรักชาติ    ศาสน์ กษตัริย ์ซือสตัย ์สุจริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถดาํเนินชีวิตอยา่งสนัติสุขในสงัคมไทยและสงัคมโลก 

ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
1. บอกและอธิบายความสาํคญัของการศึกษากฎหมายทีเกียวขอ้งในชีวิตประจาํวนัได ้
2. อธิบายกฎหมายเกียวกบัสภาพบุคคล   ความสามารถของผูเ้ยาว ์การหมนั  การสมรส    การรับรองบุตร  

กฎหมายทะเบียนราษฎร์ และสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
3. อธิบายกฎหมายเกียวกบัการรับราชการทหารและสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
4. อธิบายพระราชบญัญติัการจาราจร และสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
5. เขา้ใจและสามารถปฏิบติัตนตามกฎหมายทีเกียวขอ้งกบักบัตนเองและครอบครัวไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 
รวมทงัหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา       สังคมศึกษาเพมิเติม  รหัสวชิา  ส31202 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี 4  ภาคเรียนท ี 2  เวลา 40 ชัวโมง/ภาคเรียน  จํานวน 1 หน่วยกติ   
 

ท ี หน่วยการเรียนรู้หลกั สาระสําคญั (A2) เวลา/
ชัวโมง 

นําหนัก
คะแนน 

1 กฎหมายเกียวกบัตนเองและ
ครอบครัว 
 

กฎหมายเกียวกบัตนเองและครอบครัว 
-  สภาพบุคคล 
-  ความสามารถของผูเ้ยาว ์
-  การหมนั 
-  การสมรส 
-  การรับรองบุตร 
-  การรับบุตรบุญธรรม 

8 20 

2 กฎหมายทะเบียนราษฎร์ 
 

กฎหมายทะเบียนราษฎร์ 
 

8 20 

3 กฎหมายในชีวิตประจาํวนั กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 8 20 
4 กฎหมายการรับราชการทหาร 

 
กฎหมายการรับราชการทหาร 
 

8 20 

5 พระราชบญัญติัการจราจร พระราชบญัญติัการจราจร 8 20 
รวมเวลาตลอดภาคเรียน 40 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา  สังคมเพมิเติม       รหัสวชิา   ส32203        

ชันมัธยมศึกษาปีท ี 5 
จํานวน  2 ชัวโมง / สัปดาห์  40  ชัวโมง / ภาคเรียน 

******************************* 
ศึกษาความรู้เบืองตน้ทางเศรษฐศาสตร์เกียวกบัการผลิต  การบริโภค และการแลกเปลียน  ฝึกวิเคราะห์ภาวะ

เศรษฐกิจของสงัคมและเสนอแนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจ 
  โดยใชก้ระบวนการคิด  กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการปฏิบติั  กระบวนการทางสงัคม  กระบวนการ

กลุ่มกระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา 
เพือใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัเศรษฐศาสตร์เบืองตน้  ตระหนกัถึงสภาพปัญหาและผลกระทบของกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจของประเทศต่อมีผลต่อภาวะเศรษฐกิจของสงัคม  ครอบควั  และตนเอง มีค่านิยมทีดีในการผลิตและการ
บริโภค การพงึตนเองและการประหยดัอดออม   ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาเศรษฐกิจในชีวิตประจาํวนั 
 
ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 

1. บอกความหมายและประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์ รวมทงัอธิบายความสาํคญัของทรัพยากรของชาติในทาง
เศรษฐศาสตร์ได ้

2. บอกความหมายของหน่วยเศรษฐกิจและอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งหน่วยเศรษฐกิจได ้
3. นกัเรียนอธิบายบทบาทของรัฐบาลในการกาํหนดนโยบายการเงินและการคลงั  รายรับรายจ่ายของรัฐทีมีต่อ

งบประมาณ  หนีสาธารณะ  การพฒันาทางเศรษฐกิจและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได ้
4. นกัเรียนอธิบายววิฒันาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ  ปัจจยัทางเศรษฐกิจทีมีผลต่อการเปิดเสรีและ

ผลกระทบการคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศได ้
5. นกัเรียนอธิบายบทบาทขององคก์รระหวา่งประเทศในเวทีการเงินโลกทีมีผลต่อการเปลียนแปลง  ความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ  ในระดบัต่าง ๆ ปัจจยัทีนาํไปสู่ความขดัแยง้  การประสานประโยชน์  
และความร่วมมือทางเศรษฐกิจได ้
 

รวมทงัหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  สังคมศึกษาเพมิเติม  รหัสวชิา  ส33203 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี 5  ภาคเรียนท ี 1  
 เวลา   40   ชัวโมง/ภาคเรียน  จํานวน 1 หน่วยกติ  

  

ท ี หน่วยการเรียนรู้หลกั สาระสําคญั (A2) เวลา/
ชัวโมง 

นําหนัก 
คะแนน 

1 ความรู้เบืองตน้ทาง
เศรษฐศาสตร์ 

ความรู้เบืองตน้ทางเศรษฐศาสตร์เกียวกบัการ
ผลิต  การบริโภค และการแลกเปลียน 

8 20 

2 การกาํหนดราคาและ
ค่าจา้งในระบบเศรษฐกิจ   

การกาํหนดราคาและค่าจา้งในระบบเศรษฐกิจ   8 20 

3 ระบบหน่วยเศรษฐกิจของ
โลกในปัจจุบนั 

ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบนั 
- ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
- ระบบเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยม 
- ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
ผลดีและผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบ
ต่างๆ 

8 20 

4  การกาํหนดราคาตามอุป
สงค ์และอุปทาน       

 การกาํหนดราคาตามอุปสงค ์และอุปทาน       
การกาํหนดราคาในเชิงกลยทุธ์ทีมีในสงัคมไทย 
การกาํหนด ค่าจา้ง  กฎหมายทีเกียวขอ้งและอตัรา
ค่าจา้งแรงงานในสงัคมไทย 

8 20 

5 นโยบายการเงินการคลงั นโยบายการเงินและการคลงั  รายรับรายจ่าย
ของรัฐทีมีต่องบประมาณ  หนีสาธารณะ  การ
พฒันาทางเศรษฐกิจและความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 
บทบาทขององคก์รระหวา่งประเทศในเวที
การเงินโลกทีมีผลต่อการเปลียนแปลง  ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ  ในระดบั
ต่าง ๆ ปัจจยัทีนาํไปสู่ความขดัแยง้  การ
ประสานประโยชน์  และความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ 

8 20 

รวมเวลาตลอดภาคเรียน 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา  สังคมเพมิเติม      รหัสวชิา  ส32204       

ชันมัธยมศึกษาปีท ี 5 
จํานวน  2  ชัวโมง / สัปดาห์  40  ชัวโมง / ภาคเรียน 
*********************************** 

ศึกษา  กฎหมายเกียวกบัการปกครอง  ระบอบการปกครองของไทย  การปกครองสมยัสุโขทยั  การปกครองสมยั
อยธุยา  การปกครองสมยักรุงรัตนโกสินทร์    การเปลียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
 โดยใชก้ระบวนการคิด  กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการปฏิบติั  กระบวนการทางสงัคมกระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา  

 เพือใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจสามารถนาํไปปฏิบติัในการดาํเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคใ์นดา้นรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซือสตัย ์สุจริต มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดาํเนินชีวิต
อยา่งสนัติสุขในสงัคมไทยและสงัคมโลก 

 
ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 

1. อธิบายระบอบการปกครองของไทยได ้
2. อธิบายการปกครองของไทยในสมยัสุโขทยัได ้
3. อธิบายการปกครองของไทยในสมยัอยธุยาได ้
4. อธิบายการปกครองของไทยในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ได ้
5. อธิบายการปกครองของไทยในสมยัการเปลียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ได ้

 
รวมทงัหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  สังคมศึกษาเพมิเติม  รหัสวชิา  ส33204 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี 5  ภาคเรียนท ี 2   
เวลา 40 ชัวโมง/ภาคเรียน  จํานวน 1   หน่วยกติ  

  

ท ี หน่วยการเรียนรู้หลกั สาระสําคญั (A2) เวลา/
ชัวโมง 

นําหนัก 
คะแนน 

1 ระบอบการปกครองไทย ระบอบการปกครองของไทยตงัแต่
อดีตถึงปัจจุบนั 

8 25 

2 การปกครองสมยัสุโขทยั ลกัษณะการปกครองสมยัสุโขทยั 
 

8 25 

3 การปกครองสมยัอยธุยา ลกัษณะการปกครองสมยัอยธุยา 8 25 
4 การปกครองสมยักรุง

รัตนโกสินทร์ 
ลกัษณะการปกครองสมยักรุง
รัตนโกสินทร์ 

8 15 

5 การเปลียนแปลงการปกครอง  
2475 

การเปลียนแปลงการปกครอง  2475 8 10 

รวมเวลาตลอดภาคเรียน 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา  สังคมเพมิเติม  รหัสวชิา  ส33205       

 ชันมัธยมศึกษาปีท ี 6 
จํานวน 2 ชัวโมง / สัปดาห์    40  ชัวโมง / ภาคเรียน 

****************************************** 
ศึกษาความสัมพนัธ์ทางภูมิศาสตร์และสภาวะแวดลอ้มต่าง ๆ ซึงทาํให้เกิดลกัษณะเฉพาะ  หรือปรากฏการณ์ใน

พืนทีประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย  ศึกษาแผนทีและเครืองมือ  เทคโนโลยีสมยัใหม่ทางภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลทางพืนทีในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 วิเคราะห์สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มระดบัโลก  วิธีการ  มาตรการ  การป้องกนัและการ
แกไ้ขปัญหาในประเทศและระหว่างประเทศ  สาเหตุของการเปลียนแปลงสิงแวดลอ้มแนวทางในการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม
ทางสังคม  ภูมิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทย  ตระหนกัและรู้จกัวิธีใชท้รัพยากร  เห็นแนวทางวิเคราะห์ปัญหา  การเลือก
รับข่าวสารจากแหล่งความรู้  ติดตามสภาพการณ์สิงแวดลอ้มในระดบัประเทศและระดบัโลก 
 โดยใชก้ระบวนการคิด  กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการปฏิบติั  กระบวนการทางสงัคม  กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา 
 เพือใหเ้ขา้ใจลกัษณะทางกายภาพ  ตระหนกัในความสัมพนัธ์ของสรรพสิงทีปรากฏในพืนทีในภูมิภาคต่าง ๆ ของ
โลก  ซึงมีผลต่อกนัในระบบของธรรมชาติ  รู้จกัใชเ้ครืองมือทางภูมิศาสตร์ในการคน้หาขอ้มูลทางสารสนเทศ  เขา้ใจใน
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีก่อให้เกิดการสร้างสรรคว์ฒันธรรมและมีจิตสํานึก  อนุรักษ์
ทรัพยากร  และพฒันาสิงแวดลอ้มทียงัยนืนาน 

  
ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 

1. นกัเรียนบอกและอธิบายลกัษณะภูมิประเทศของไทยได ้
2. นกัเรียนอธิบายปรากฏการณ์และกระบวนการสาํคญัทีส่งผลใหเ้กิดการเปลียนแปลงทางลกัษณะภูมิประเทศ

ของไทยได ้
3. นกัเรียนอธิบายปัญหาทางกายภาพของประเทศไทยได ้
4. นกัเรียนอธิบายสาเหตุ  ปัจจยั  แนวทางแกปั้ญหา ของการเกิดภยัทางธรรมชาติของไทยและของโลกได ้
5. นกัเรียนบอกความสมัพนัธ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  และอธิบายวกิฤติการณ์ดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มของไทยและของโลกได ้
 
รวมทงัหมด 5  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  สังคมศึกษาเพมิเติม  รหัสวชิา  ส33205 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี 6  ภาคเรียนท ี 1 
เวลา 40 ชัวโมง/ภาคเรียน  จํานวน 1   หน่วยกติ 

  

ท ี หน่วยการเรียนรู้หลกั สาระสําคญั (A2) เวลา/ชัวโมง นําหนัก 
คะแนน 

1 กระบวนการ
เปลียนแปลงทาง
ลกัษณะภูมิประเทศ 

ปรากฏการณ์ต่าง ๆในพืนทีประเทศในภูมิภาคต่าง 
ๆ ของไทย 
ลกัษณะการเปลียนแปลงทางกายภาพของไทย 
ปัจจยัทีทาํใหเ้กิดลกัษณะทางกายภาพและ
ผลกระทบจากการเปลียนเปลียนแปลงของไทย 

20 35 

2 ภยัทางธรรมชาติของ
ไทยและของโลก 

ภยัพิบติัทางธรรมชาติ (โลกร้อน ,   แอลนิโญ่ , 
ลานีญ่า , เป็นตน้ 
การอนุรักษแ์ละแนวทางทางการพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
 

15 35 

3 องคก์รทีมีบทบาทดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม 

องคก์รเอกชนอิสระกรีนพีช  (Green  Peace)
องคก์รกองทุนสตัวป่์า
โลก  (World  Wild  Fund  for  Nature  :  WWF) 
โครงการป่าเพือชีวิต 
โครงการคืนชีวิตใหแ้หล่งนาํ 
โครงการอนุรักษท์ะเลและมหาสมุทร 
โครงการอนุรักษพ์ืชและสตัวน์าํทีใกลสู้ญพนัธุ์ 
โครงการอนุรักษแ์ม่นาํโขง 
โครงการอนุรักษพ์ืนทีชุ่มนาํและชายฝังทะเล 
โครงการรณรงคเ์พือการไม่คา้สตัวป่์าและพืชป่าที
ผดิกฎหมาย 
เป็นตน้ 
 

 

15 30 

รวมเวลาตลอดภาคเรียน 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา  สังคมเพมิเติม     รหัสวชิา  ส33206     

ชันมัธยมศึกษาปีท ี 6 
จํานวน 2 ชัวโมง / สัปดาห์    40  ชัวโมง / ภาคเรียน 

************************************* 
ศึกษา  วเิคราะห์ กาํเนิดสมาคมอาสา พฒันาการของอาเซียนตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  ขอ้มูลของประเทศสมาชิก

อาเซียน โครงสร้างองคก์รและกลไกการดาํเนินงานของอาเซียน 3  เสาหลกัของประชาคมอาเวียน  การเตรียมความพร้อม
ของอาเวียนในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  อุปสรรค  บทเรียนจากการเขา้ร่วมกลุ่มอาเซียน  รวมกลุ่มทางดา้นเศรษฐกิจ
ของประเทศนนั ๆ บทบาททางการเมือง เศรษฐกิจของอาเซียนในสงัคมโลกปัญหาของอาเซียนและความพยายามแกปั้ญหา
ต่าง ๆ  
 โดยใชก้ระบวนการคิด  กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการปฏิบติั  กระบวนการทางสงัคม  กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา 

เพือใหมี้ความรู้ความเขา้ใจบทบาท ความสาํคญัของการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมีส่วนร่วมในการเตรียม
ความพร้อมของสงัคมและประเทศชาติในการเขา้สู่ประชาคมอาเวยีน  ปฏิบติัตนเป็นสมาชิกทีดีและอยูร่วมกนัในสงัคมอา
เวียนอยา่งปกติสุข   
 
ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั        
1. อธิบายกาํเนิดสมาคมอาสาและพฒันาการของอาเซียนตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
1. อธิบายเกียวกบัประเทศสมาชิกอาเซียนในดา้นต่าง ๆ โครงสร้างองคก์รและกลไกในการดาํเนินงานของอาเวียน

ภายใตก้ฎบตัรอาเซียนและประชาคมอาเซียน 3  เสาหลกั 
2. อธิบายการเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
3. วิเคราะห์อุปสรรคในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนและแนวทางแกไ้ขปัญหาในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
4. วิเคราะห์บทเรียนจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศอืน ๆ เพือเป็นแนวทางในการพฒันาประชาคมอาเซียน 
5. วิเคราะห์บทบาทของอาเซียนในสงัคมโลกในดา้นต่าง ๆ ปัญหาของอาเซียนและแนวทางแกไ้ข 

 
 รวมทงัหมด  6 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  สังคมศึกษาเพมิเติม  รหัสวชิา  ส33206 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี 6  ภาคเรียนท ี 2 
เวลา 40 ชัวโมง/ภาคเรียน  จํานวน 1   หน่วยกติ 

  

ท ี หน่วยการเรียนรู้หลกั สาระสําคญั (A2) เวลา/ชัวโมง นําหนัก 
คะแนน 

1 พฒันาการของอาเซียน -กาํเนิดสมาคมอาสา 
-พฒันาการของอาเซียนตงัแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั 

10 25 

2 โครงสร้างของอาเซียน -ประเทศสมาชิกอาเซียน 
-โครงสร้างองคก์รและกลไกการ
ดาํเนินงานของอาเซียน 

10 25 

3 การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน -ประชาคมอาเซียนภายใตก้ฎบตัรอาเซียน 
-3 เสาหลกัของประชาคมอาเซียน 
-การเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
-อุปสรรคในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
-บทเรียนจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของ
ประเทศอืน 

10 25 

4 บทบาทของอาเซียนในสงัคม
โลก 

-บทบาททางการเมืองของอาเซียนในสงัคม
โลก 
-บทบาททางเศรษฐกิจของอาเซียนใน
สงัคมโลก 
-ปัญหาของอาเซียนและความพยาบาม
แกปั้ญหา 

10 25 

รวมเวลาตลอดภาคเรียน 40 100 
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โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551      
ชันมัธยมศึกษาปีท ี4 
 พ31101  สุขและพลฯพนืฐาน 1 1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

พ31102  สุขและพลฯพนืฐาน 2 1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
พ31111  แบตมินตนั  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
พ31112  เซปัคตะกร้อ  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 
 พ32101  สุขและพลฯพนืฐาน 3 1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

พ32102  สุขและพลฯพนืฐาน 4 1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
พ32113  แฮนดบ์อล  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
พ32114  วอลเลยบ์อลชายหาด 1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี6 
 พ33101  สุขและพลฯพนืฐาน 5 1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

พ33102  สุขและพลฯพนืฐาน 6 1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
พ33115  ลีลาศ พืนฐาน 1  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

พ33115  ลีลาศ พืนฐาน 1  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

 
วชิาเพมิเตมิ 

พ31211  มวยไทย-สากลสมคัรเล่น1 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

พ31212  ฟุตบอลขนัสูง 1  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

พ31213  ฟุตซอล 1  4  ชวัโมง/สปัดาห์ 2.0   หน่วยกิต     80  ชวัโมง/ภาค 

พ31214  มวยไทย-สากลสมคัรเล่น2 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

พ31215  ฟุตบอลขนัสูง 2  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

พ31216  ฟุตซอล 2  4  ชวัโมง/สปัดาห์ 2.0   หน่วยกิต     80  ชวัโมง/ภาค 
พ32221  มวยไทย-สากลสมคัรเล่น3 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

พ32222  ฟุตบอลขนัสูง 3  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

พ32223  ฟุตซอล 3  4  ชวัโมง/สปัดาห์ 2.0   หน่วยกิต     80  ชวัโมง/ภาค 

พ32224  มวยไทย-สากลสมคัรเล่น4 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

พ32225  ฟุตบอลขนัสูง 4  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

พ32226  ฟุตซอล 4  4  ชวัโมง/สปัดาห์ 2.0   หน่วยกิต     80  ชวัโมง/ภาค 

พ33231  มวยไทย-สากลสมคัรเล่น5 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
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พ33232  เปตอง 1   2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

พ33233  กายวภิาคศาสตร์และสรีวทิยา 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
พ33234  ลีลาศ 1   4  ชวัโมง/สปัดาห์ 2.0   หน่วยกิต     80  ชวัโมง/ภาค 

พ33235  มวยไทย-สากลสมคัรเล่น6 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

พ33236  เปตอง 2   2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

พ33237  กลไกการควบคุมการเคลือนไหว 2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

พ33238  ลีลาศ 2   4  ชวัโมง/สปัดาห์ 2.0   หน่วยกิต     80  ชวัโมง/ภาค 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา         สุขศึกษาพนืฐาน 1     รหัสวชิา       พ31101              เวลา  20   ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี4  ภาคเรียนท ี1  0.5    หน่วยกติ 
************************************************* 

 ศึกษาเพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในการทาํงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย  และเกิดทกัษะปฏิบติัในการดูแล
สุขภาพร่างกายใหแ้ขง็แรงและปลอดภยัอยูเ่สมอ ตลอดจนมีความรู้ความเขา้ใจในรูปแบบการเคลือนไหวในกิจกรรม 
ทางกาย โดยการนาํกีฬาไทยและกีฬาสากลมาใชส้ร้างเสริมสุขภาพ โดยการปฏิบติัจริง สรุป รายงาน เพือพฒันาทกัษะ/
กระบวนการในปฏิบติัการดูแลสุขภาพ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การสือความหมายทางสุขภาพ และนาํประสบการณ์
ดา้นความรู้ ความคิดทกัษะกระบวนการ  ทีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิงต่าง ๆ อยา่งสร้างสรรค ์รวมทงัเห็นคุณค่าและมีเจตคติ
ทีดีต่อวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบมีความรับผดิชอบ มีวิจารณญาณ 
และมีความเชือมนัในตนเอง 
 การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะที
ตอ้งการวดั 
 

มาตรฐานและตัวชีวดั 
พ 1.1  ม.1.1  ม.1.2 
 

รวม  2  ตัวชีวดั 
 

การประเมินผล 
 

 คะแนนกลางภาค :   คะแนนปลายภาค 
80 20 

คะแนนกลางภาค 
- คะแนนสอบจุดประสงคก่์อนสอบกลางภาค      20  คะแนน 
- คะแนนสอบจุดประสงคห์ลงัสอบกลางภาค      20  คะแนน 
- คะแนนสอบระหวา่งภาค         20  คะแนน 
- คะแนนคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์        20  คะแนน 

คะแนนสอบปลายภาค           20  คะแนน 
            รวม        100  คะแนน 
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ผลการเรียนรู้ 
1.อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทาํงานของระบบผวิอวยัวะต่างๆ 
 1.1 บอกองคป์ระกอบ โครงสร้าง หนา้ที และการสร้างเสริมและดาํรงประสิทธิภาพการทาํงาน 
                    ของระบบผวิหนงัได ้ 
 1.2 บอกองคป์ระกอบ โครงสร้าง หนา้ที และการสร้างเสริมและดาํรงประสิทธิภาพการทาํงาน 
                    ของระบบกระดูกและขอ้ต่อได ้ 
 1.3 บอกองคป์ระกอบ โครงสร้าง หนา้ที และการสร้างเสริมและดาํรงประสิทธิภาพการทาํงาน 
                    ของระบบกลา้มเนือได ้ 
 1.4 บอกองคป์ระกอบ โครงสร้าง หนา้ที และการสร้างเสริมและดาํรงประสิทธิภาพการทาํงาน 
                    ของระบบไหลเวียนโลหิตได ้ 
 1.5 บอกองคป์ระกอบ โครงสร้าง หนา้ที และการสร้างเสริมและดาํรงประสิทธิภาพการทาํงาน 
                    ของระบบทางเดินหายใจได ้ 
 1.6 บอกองคป์ระกอบ โครงสร้าง หนา้ที และการสร้างเสริมและดาํรงประสิทธิภาพการทาํงาน 
                    ของระบบยอ่ยอาหารได ้ 
 1.7 บอกองคป์ระกอบ โครงสร้าง หนา้ที และการสร้างเสริมและดาํรงประสิทธิภาพการทาํงาน 
                    ของระบบประสาทได ้ 
 1.8 บอกองคป์ระกอบ โครงสร้าง หนา้ที และการสร้างเสริมและดาํรงประสิทธิภาพการทาํงาน 
                    ของระบบสืบพนัธุ์ได ้ 
 1.9 บอกองคป์ระกอบ โครงสร้าง หนา้ที และการสร้างเสริมและดาํรงประสิทธิภาพการทาํงาน 
                    ของระบบต่อมไร้ท่อได ้ 
 1.10 บอกองคป์ระกอบ โครงสร้าง หนา้ที และการสร้างเสริมและดาํรงประสิทธิภาพการทาํงาน 
                    ของระบบขบัถ่ายได ้ 
2. การวางแผนดูแลสุขภาพ และวเิคราะห์กระบวนการในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้ 

  2.1 บอกวิธีปฏิบติัการดูแลสุขภาพของบุคคลวยัทารก วยัเดก็ วยัรุ่น วยัผูใ้หญ่ วยัสูงอายไุด ้
  2.2 บอกวิธีปฏิบติัการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได ้
        2.3 บอกความหมายและความสาํคญัของการวางแผนชีวติครอบครัวได ้
         2.4 บอกความหมายของครอบครัวได ้
  2.5 ประเภทของครอบครัวได ้
  2.6 บอกลกัษณะของครอบครัวประเภทต่าง ๆ ได ้
  2.7 บอกวิธีการวางแผนชีวิตครอบครัวได ้
  2.8 บอกวิธีการวางแผนสร้างครอบครัวได ้
  2.9  บอกวิธีการพกัผอ่นและกิจกรรมนนัทนาการ 
  2.10  ปฏิบติัและเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการได ้
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา สุขศึกษาพนืฐาน 1           รหัสวชิา        พ31101 เวลา  20  ชัวโมง/ภาคเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 4         ภาคเรียนท ี1  จํานวน  1  หน่วยกติ 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตวัชีวดั   

สาระสาํคญั   
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 ระบบต่างๆ ใน
ร่างกาย  

พ 1.1  
 ม1.1 2 ม  1. 2   ม. 1.3   
ม.1.4     ม.1.5 
พ 3.2  ม.1.1     ม.1.2    
ม.1.3     ม.1.4   
 
 

   1  ระบบต่างๆ ในร่างกาย 
  1.1 ระบบผวิหนงั 
 1.2  ระบบกระดูกและขอ้ต่อ 
 1.3   ระบบกลา้มเนือ 
 1.4   ระบบการไหลเวยีนโลหิต 
 1.5   ระบบทางเดินหายใจ 
 1.6   ระบบการยอ่ยอาหาร 
 1.7    ระบบประสาท 
 1.8   ระบบสืบพนัธ์ 
 1.9  ระบบต่อไร้ท่อ 
 1.10 ระบบขบัถ่าย 
 1.11   กระบวนการกาํจดัของเสีย
ทางไต 
 1.12   กระบวนการกาํจดัของเสีย
ทางผวิหนงั 
 1.13   กระบวนการกาํจดัของเสีย
ทางปอด 
 1.14  กระบวนการกาํจดัของเสียทาง
ลาํไสใ้หญ่ 
1.15  การรักษาระบบไหลเวยีน
โลหิต 
1.16  การรักษาระบบไหลเวยีน
ขบัถ่าย 
 1.17   การรักษาระบบทางเดินหายใจ 
  1.18   การรักษาระบบขบัถ่าย 

13 30 

 
 



236 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  สุขศึกษาและพลศึกษา 1           รหัสวชิา พ31101          เวลา  20  ชัวโมง 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 4            ภาคเรียนท ี1           จํานวน  0.5  หน่วยกติ 
 
ที ชือหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ /  

ตวัชีวดั   
สาระสาํคญั   

(สาระการเรียนรู้) 
เวลา 

(ชวัโมง) 
นาํหนกั 
คะแนน 

2 การวางแผนใน
การดูแลสุขภาพ
ร่างกาย 

พ 1.1  
 พ.1.1  พ.1.2 
  

2. การวางแผนดูแลสุขภาพของ
ตนเองและบุคคลในครอบครัว 
       2.1 ความหมายและ
ความสาํคญัของการวางแผนชีวิต
ครอบครัว 
       2.2 ความหมายของ
ครอบครัว 
       2.3  ประเภทของครอบครัว 
       2.4 ลกัษณะของครอบครัว
ประเภทต่าง ๆ  
      2.5  การวางแผนชีวิต
ครอบครัว 
     2.6  การวางแผนสร้าง
ครอบครัว  
     2.7  การพกัผอ่นและกิจกรรม
นนัทนาการ  

5 30 

  สอบกลางภาค 1 20 
  สอบปลายภาค 1 20 
  รวม 20 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา      แบดมินตนั      รหัสวชิา            พ31111 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา เวลา  20  ชัวโมง 
จํานวนหน่วยกจิ  0.5       ชันมัธยมศึกษาปีท ี4           ภาคเรียนท ี 1 

 
**************************************** 

 
 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหวแบบ
ต่างๆ  และนาํไปใชใ้นการเล่นแบดมินตนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแข่งขนัอยา่งสนุกสนาน ปลอดภยั 
ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณ  มีสุนทรียภาพของการกีฬาทงัในการเล่น การดูและการแข่งขนั 
แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการเขา้ร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักายและการเล่น
กีฬา เพือพฒันาบุคลิกภาพ  สมรรถภาพของตนเอง เป็นประจาํสมาํเสมอ และ มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์
ผลการเรียนรู้ 
1.มีความรู้ ความเขา้ใจความเป็นมาของกีฬาแบดมินตนั ยอมรับและเห็นคุณค่าการออกกาํลงักายและ 
    การเล่นกีฬาเป็นประจาํ 
2.มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะการบริหารร่างกาย การเคลือนไหวและการสร้างความคุน้เคยกบักีฬา แบดมินตนั 
3.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการจบัไมใ้นการตีลูกได ้
4.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการส่ง (เสิร์ฟลูก)ได ้
5.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการตีลูกดาดได ้
6.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการตีลูกตบได ้
7.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการตีลูกหยอดได ้
8.มีความรู้ ความเขา้ใจในกฎ กติกาการแข่งขนั และปฏิบติัทกัษะเฉพาะตวัในการเล่นและแข่งขนัประเภทเดียวได ้
9.มีความรู้ ความเขา้ใจในกฎ กติกาการแข่งขนั และปฏิบติัทกัษะเฉพาะตวัในการเล่นและแข่งขนัประเภทคู่ และคูผ่สมได ้

 
 
 
 
 
 
 
 



238 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา            แบดมินตัน         รหัสวชิา      พ31111 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา       ชันมัธยมศึกษาปีท ี4 
เวลา  20 ชัวโมง           จํานวน 0.5 หน่วยกติ                ภาคเรียนท ี1 / 2554 

 

หน่วยท ี ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

ตัวชีวดั / ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั เวลา(ชัวโมง) 

1 ความรู้ทวัไป
เกียวกบักีฬา
แบดมินตนั 

มีความรู้ความเขา้ใจ ความเป็นมาของกีฬา
แบดมินตนั  ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออก
กาํลงักายและการเล่นกีฬาเป็นประจาํ 

1 

2 การบริหาร
ร่างกาย การ
เคลือนไหว การ
สร้างความคุน้เคย 

มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย 
การเคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบั
แบดมินตนั 

1 

3 การจบัไม ้และ
การตีลูก 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการจบัไม ้
และการตีลูกได ้

2 

4 การส่งลูก (เสิร์ฟ) มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการส่งลูก
ได ้

2 

5 การตีลูกดาด มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการสตีลูก
ดาดได ้

2 

6 การตบ มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการตบลูก
ได ้

2 

7 การตีลูกหยอด มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการตีลูก
หยอดได ้

2 

8 ทกัษะเฉพาะตวั
ในการเล่น
ประเภทเดียว 

มีความรู้ ความเขา้ใจในกฎ กติกา และปฏิบติั
ทกัษะเฉพาตวัในการเล่นแบดมินตนั ประเภท
เดียวได ้

3 

9 ทกัษะเฉพาะตวั
ในการเล่น
ประเภทคู่ / 
คู่ผสม 

มีความรู้ ความเขา้ใจในกฎ กติกา และปฏิบติั
ทกัษะเฉพาะตวัในการเล่นแบดมินตนั ประเภทคู่ 
และคู่ผสมได ้

3 

                                                                                         รวมตลอดภาคเรียน                        20 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา        สุขศึกษาพนืฐาน 2     รหัสวชิา       พ31102   เวลา           20  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี4 ภาคเรียนท ี2   จํานวนหน่วย   1  หน่วยกติ 
 

********************************* 
 

 มีความรู้ความเขา้ใจ สามารถ วิเคราะห์ปัญหาทีมีอิทธิพลต่อครอบครัว เพือนทีมีต่อพฤติกรรมทางเพศและการ
ดาํรงชีวิต  เพือให้สามารถปฏิบติัตวัตามวฒันธรรมเพือลดการขดัแยง้ทีจะนําไปสู่การเกิดปัญหาความรุนแรงระหว่าง
นักเรียนและเยาวชนในชุมชน  เพือให้สามารถแก้ปัญหาเมือเกิดความขดัแยง้ได้อย่างเหมาะสม  โดยให้ศึกษา จาก
สภาพแวดลอ้มใกลต้วัในชุมชนหรือสังคมในชีวิตประจาํวนั ผูเ้รียนได้ศึกษา คน้ควา้ สรุป รายงาน เพือพฒันาทกัษะ/
กระบวนการในการแกปั้ญหา การใชเ้หตุผล การสือความหมายทางสุขภาพใชใ้นชีวิตประจาํวนัอย่างสร้างสรรค ์รวมทงั
เห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบมีความ
รับผดิชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชือมนัในตนเอง 
 การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะที
ตอ้งการวดั 
มาตรฐานและตัวชีวดั 
มาตรฐานที 2.1    ตวัชีวดัที 1.1  ตวัชีวดัที 1.2 ตวัชีวดัที 1.3 ตวัชีวดัที 1.4 
รวม  4 ตวัชีวดั 
 

การประเมินผล 
 คะแนนกลางภาค :   คะแนนปลายภาค 

81 20 
คะแนนกลางภาค 

- คะแนนสอบจุดประสงคก่์อนสอบกลางภาค      20  คะแนน 
- คะแนนสอบจุดประสงคห์ลงัสอบกลางภาค      20  คะแนน 
- คะแนนสอบระหวา่งภาค         20  คะแนน 
- คะแนนคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์        20  คะแนน 

คะแนนสอบปลายภาค           20  คะแนน 
            รวม        100  คะแนน 
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ผลการเรียนรู้ 
 

 1. วิเคราะห์ครอบครัวอิทธิพลของครอบครัว เพือนทีมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดาํรงชีวิต 
1.1 อธิบายเกียวกบั อิทธิพลของครอบครัว เพือน สงัคม และวฒันธรรมทีมีต่อพฤติกรรมทางเพศและการ

ดาํเนินชีวิตได ้
1.3 บอกพฤติกรรมทางเพศทีเหมาะสมกบัวฒันธรรมไทยได ้
1.4 บอกวิธีการการปรับตวัทางเพศและการวางตวัต่อเพศตรงขา้มได ้
1.5 บอกค่านิยมทางเพศทีเหมาะสมกบัสงัคมและวฒันธรรมไทยความรักระหวา่งเพศ  
ความรักในวยัรุ่นได ้
1.6 วิเคราะห์ปัจจยัเสียงของสงัคมทีมีต่อการมีเพศสมัพนัธ์และการตดัสินใจทีจะมีเพศสมัพนัธ์ได ้
1.7 บอกค่านิยมในเรืองเพศตามวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมอืนๆได ้
 - กามารมณ์กบัวยัรุ่น 
 - การอยูห่อพกั   การเทียวงานสงัสรรค ์   การเทียวงานต่างจงัหวดั 

 2. แนวทางในการเลือกใชท้กัษะต่าง ๆในการป้องกนั ลดความขดัแยง้และแกปั้ญหาเรืองเพศและครอบครัว 
    2.1 บอกวิธีปฏิบติัเพือความปลอดภยัเมืออยูใ่กลชิ้ดกบัคู่รัก 
  2.2 ปฏิบติัทกัษะการสือสารและสร้าง สมัพนัธภาพการต่อรองการปฏิเสธการคิดวิเคราะห์การตดัสินใจ
และการแกไ้ขปัญหา 

2.3.บอกแนวทางในการจดักิจกรรมเพือป้องกนัปัจจยัเสียงเรืองเพศในโรงเรียนและการเขา้ร่วมกิจกรรม 
เพือป้องกนัปัจจยัเสียงเรืองเพศและทศันคติ ค่านิยมทีควรปลูกฝังได ้ 
2.4 บอกสาเหตุของความขดัแยง้ทีอาจเกิดความรุนแรงได ้
2.5  ปัจจยัเสียงของ ความขดัแยง้ทีอาจเกิดขึนระหวา่งนกัเรียน หรือเยาวชนในชุมชน 
2.6  บอกอิทธิพลของสือทางลบทีทาํใหเ้กิดปัญหาความรุนแรงในสงัคมได ้
2.7   บอกผลกระทบทีเกิดจากความขดัแยง้ระหวา่งนกัเรียน หรือเยาวชนในชุมชน ทีมีต่อบุคคลครอบครัว  

และสงัคมได ้
2.8  บอกแนวทาง การป้องกนัปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และสงัคมได ้
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  สุขศึกษาและพลศึกษาพนืฐาน 2     รหัสวชิา    พ31102     เวลา  20  ชัวโมง 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 4                ภาคเรียนท ี2             จํานวน  1  หน่วยกติ 
ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  

ตวัชีวดั   
สาระสาํคญั   

(สาระการเรียนรู้) 
เวลา 
(ชวัโ
มง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 พฤติกรรมทางเพศ  2.1    ตวัชีวดัที 2.1   
 

- พฤติกรรมทางเพศทีเหมาะสมกบั
วฒันธรรมไทย 

- การปรับตวัทางเพศ 
- การวางตวัต่อเพศตรงขา้ม 
- ค่านิยมทางเพศทีเหมาะสมกบั

สงัคมและวฒันธรรมไทยความ
รักระหวา่งเพศ 

- ความรักในวยัรุ่น 
- ปัจจยัเสียงของสงัคมทีมีต่อการมี

เพศสมัพนัธ์ 
การตดัสินใจทีจะมีเพศสมัพนัธ์ 

6 10 

2 วฒันธรรมและ
ค่านิยมทางเพศ 

มาตรฐานที 2.1    
ตวัชีวดัที 2.2  
ตวัชีวดัที 2.3 

- ค่านิยมในเรืองเพศตามวฒันธรรมไทย
และวฒันธรรมอืนๆ  

      - ปัจจยัเสียงของสงัคมทีมีต่อการ
มีเพศสมัพนัธ ์

         - การตดัสินใจทีจะมีเพศสมัพนัธ์ 
       - กามารมณ์กบัวยัรุ่น 
       - การอยูห่อพกั 
       - การเทียวงานสงัสรรค ์

      - การเทียวงานต่างจงัหวดั       

8 20 

3 ความรุนแรงใน
สงัคม 

มาตรฐานที 2.1    
ตวัชีวดัที 2.4  
 

-ทศันคติ และค่านิยมทีควรปลูกฝัง       
- ความขดัแยง้ทีอาจเกิดขึนระหวา่ง
นกัเรียน หรือเยาวชนในชุมชน  
      - สาเหตุของความขดัแยง้ทีอาจเกิด
ความรุนแรง 
      -อิทธิพลของสือและสือทางลบทีทาํ
ใหเ้กิดปัญหาความรุนแรงในสงัคม 

6 20 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  สุขศึกษาและพลศึกษาพนืฐาน 2    รหัสวชิา พ31102   เวลา     20  ชัวโมง 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 4            ภาคเรียนท ี2           จํานวน  1   หน่วยกติ 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้ / ตวัชีวดั   

สาระสาํคญั   
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

         - ผลกระทบทีเกิดจากความขดัแยง้
ระหวา่งนกัเรียน หรือเยาวชนใน
ชุมชน ต่อบุคคล ครอบครัว  และ
สงัคม 
     -แนวทาง การป้องกนัปัญหาความ

รุนแรงในครอบครัว และ 

  

  สอบกลางภาค 1 20 
  สอบปลายภาค 1 30 
  รวม 20 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวิชา        เซปักตะกร้อ          รหสัวิชา          พ31112 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา เวลา  20  ชวัโมง 
จาํนวนหน่วยกิจ  0.5 ชนัมธัยมศึกษาปีที 4 ภาคเรียนที  2 

 
************************************* 

 
 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหวแบบ
ต่างๆ  และนาํไปใชใ้นการเล่นเซปักตะกร้อ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแข่งขนัอยา่งสนุกสนาน 
ปลอดภยั ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวญิญาณ  มีสุนทรียภาพของการกีฬาทงัในการเล่น การดูและการ
แข่งขนั แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการเขา้ร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักายและ
การเล่นกีฬา เพือพฒันาบุคลิกภาพ  สมรรถภาพของตนเอง เป็นประจาํสมาํเสมอ และ มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์
 
ผลการเรียนรู้ 
        1.  วิเคราะห์รูปแบบการเคลือนไหวและนาํไปใชใ้นการเล่นเซปักตะกร้อได ้
        2.  สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพอืสุขภาพของตนเองได ้
        3.  เห็นคุณค่าของการออกกาํลงักายและการเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่าง ๆ 
        4.  เคารพสิทธิและปฏิบติัตามกฎ  กติกาการเล่นอยา่งเคร่งครัด 
        5.  แสดงความมีนาํใจนกักีฬา  และชืนชมในสุนทรียภาพของการออกกาํลงักายและการเล่น 
              กีฬา 
        6.  เห็นคุณค่าของการนาํประสบการณ์ทีไดรั้บจากกิจกรรมการแข่งขนักีฬาไปใชใ้น 
             ชีวิตประจาํวนั 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา เซปักตะกร้อ        รหัสวชิา      พ31112 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี4 
เวลา  20 ชัวโมง       จํานวน 0.5 หน่วยกติ   ภาคเรียนท ี2  

 
 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ตัวชีวดั / ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั เวลา
(ชัวโมง) 

1 ความรู้ทวัไปเกียวกบั
กีฬาเซปักตะกร้อ 

มีความรู้ความเขา้ใจ ความเป็นมาของกีฬาเซปัก-ตะกร้อ 
ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกาํลงักายและการเล่น
กีฬาเป็นประจาํ 

1 

2 การบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว การสร้าง
ความคุน้เคย 

มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัตะกร้อ 

1 

3 การเล่นลูกขา้งเทา้ดา้น
ในและหลงัเทา้ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ  ปฏิบติัทกัษะการเล่นลูกขา้งเทา้ดา้น
ใน  และหลงัเทา้ได ้

3 

4 การเล่นลูกเข่า และการ
โหม่งลูก 

มีความรู้ ความเขา้ใจ  ปฏิบติัทกัษะการเล่นลูกเข่า และการ
โหม่งลูกได ้

3 

5 การโยน และการเสิร์ฟ
ลูก 

มีความรู้ ความเขา้ใจ  ปฏิบติัทกัษะการโยนลูกและการ
เสิร์ฟลูกได ้

3 

6 การตบ และการสกดั
กนั 

มีความรู้ ความเขา้ใจ  ปฏิบติัทกัษะการตบ และการสกดั
กนัลูกได ้

3 

7 ทกัษะเฉพาะตวัในการ
เล่น/ตาํแหน่ง 

มีความรู้ ความเขา้ใจ  ปฏิบติัทกัษะเฉพาะตวัในตาํแหน่ง
การเล่น และแข่งขนัเซปักตะกร้อได ้

3 

8 กฎ กติกาการแข่งขนั มีความรู้ ความเขา้ใจในกฎ กติกา และแขง่ขนัเซปัก
ตะกร้อได ้

3 

                                                                                         รวมตลอดภาคเรียน                             20 

 
 
 
 
 
 



245 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิาสุขศึกษาและพลศึกษาพนืฐาน 3 รหัสวชิา  พ32101     เวลา  20  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 ภาคเรียนท ี1 1  หน่วยกติ 
******************************** 

 ศึกษา ฝึกทกัษะความรับผดิชอบของบุคคลทีมีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคความดนัโลหิตสูง        
โรคหวัใจและหลอดเลือด   เบาหวาน  โรคอว้น  มะเร็งเตา้นม  มะเร็งตบั  ในชุมชน การป้องกนัโรคทีมีสาเหตุจาก
พฤติกรรมสุขภาพและสิงแวดลอ้มทีเป็นปัญหาสาํคญัของประเทศ โรคทีเกิดจากการประกอบอาชีพ โรคทางพนัธุกรรม
เพือเป็นขอ้ปฏิบติัในการเลือกซือสินคา้หรือบริการไดอ้ยา่งปลอดภยั เขา้ใจในสิทธิพืนฐานของการเป็นผูบ้ริโภค 
ตามกฎหมายทีเกียวกบัสิทธิการคุม้ครองผูบ้ริโภค 5 ประการ การปกป้องสิทธิผูบ้ริโภคดว้ยตนเอง  การมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและพฒันาสุขภาพของบุคคลในชุมชน ดว้ยบญัญติั 10 ประการของการออกกาํลงักาย และการวางแผนการพฒันา
สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก ความเสียงต่อการใชย้า สารเสพติด วิเคราะห์ผลกระทบและโทษทาง
กฎหมายทีเกิดจากการครอบครอง การใชแ้ละจาํหน่ายสารเสพติด  ปัจจยัทีมีผลต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทย 
และเสนอแนวทางป้องกนั การวางแผนลดอุบติัเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภยัในชุมชน  
 โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวติประจาํวนัทีใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้โดยการปฏิบติัจริง 
สรุป รายงาน เพือพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการ การแกปั้ญหา การให้เหตุผล การสือความหมายทางสุขภาพและ
ทางการกีฬา และนาํประสบการณ์ ทีไดไ้ปใชใ้นชีวิตประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์รวมทงัเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา สามารถทาํงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมี
ความเชือมนัในตนเอง 
 การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะที
ตอ้งการวดั 
มาตรฐานและตัวชีวดั 
 

พ 4.1     ม.1.1 ม1.2 ม1.3     ม  1.4   ม.1.5  ม1.6  ม1.7        
 

รวม  7  ตวัชีวดั 
การประเมินผล 
 คะแนนกลางภาค :   คะแนนปลายภาค 

82 20 
คะแนนกลางภาค 

- คะแนนสอบจุดประสงคก่์อนสอบกลางภาค      20  คะแนน 
- คะแนนสอบจุดประสงคห์ลงัสอบกลางภาค      20  คะแนน 
- คะแนนสอบระหวา่งภาค         20  คะแนน 
- คะแนนคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์        20  คะแนน 

คะแนนสอบปลายภาค           20  คะแนน 
            รวม        100  คะแนน 
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ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทและความรับผดิชอบของบุคคลทีมีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกนั

โรคในชุมชนได ้
2. มีความรู้ความเขา้ใจการเสริมสร้างและการป้องกนัโรคในชุมชนได ้ 
3. ปฏิบติัตนในการเลือกซือสินคา้หรือบริการไดอ้ยา่งฉลาดและปลอดภยัได ้
4. มีความรู้ความเขา้ใจในสิทธิพืนฐานของการผูบ้ริโภคตามกฎหมายทีเกียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค 5 ประการ

ได ้
5. รู้และเขา้ใจสาเหตุของการเจบ็ป่วยและการตายของคนไทย เช่น โรคทีเกิดจากการประกอบอาชีพ โรคทาง

พนัธุกรรม และ-แนวทางการป้องกนัการเจบ็ป่วยได ้
6. มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพฒันาสุขภาพของบุคคลในชุมชนได ้
7. รู้วิธีการวางแผนการพฒันาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกได ้
8. มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมป้องกนัความเสียงต่อการใชย้า สารเสพติด และความรุนแรงได ้
9. วิเคราะห์ผลกระทบทีเกิดจากการครอบครอง การใชแ้ละจาํหน่ายสารเสพติด ตามกฎหมายได ้
10. วางแผนกาํหนดแนวทางลดอุบติัเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภยัในชุมชนได ้
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา สุขศึกษาและพลศึกษา  3       รหัสวชิา พ32101 เวลา    20  ชัวโมง 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 5                ภาคเรียนท ี1        จํานวน  1 หน่วยกติ 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตวัชีวดั  

สาระสาํคญั  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสร้างเสริม
สุขภาพ 

 
 
 
 
 

บริโภคปลอดภยั 

พ 4.1    ม.1.1 ม1.2   ม1.3    
ม  1.4   ม.1.5 ม1.6   ม1.7   
 
 
 
 
 
 
พ 4.1    ม.1.1 ม1.2   ม1.3    
ม  1.4   ม.1.5 ม1.6   ม1.7    
      
 

-บทบาทและความรับผดิชอบของ
บุคคลทีมีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกนัโรคในชุมชน 
      - ความดนัโลหิตสูง 
       - โรคหวัใจและหลอดเลือด 
       - เบาหวาน - โรคอว้น 
       - มะเร็งเตา้นม   - มะเร็งตบั 
- การเสริมสร้างและการป้องกนั
โรคในชุมชนเพือการเลือกบริโภค 
-อิทธิพลของสือโฆษณาเกียวกบั
สุขภาพ   
          - การโฆษณา 
          - สือโฆษณาเกียวกบัสุขภาพ
เพือการเลือกบริโภค 
-ขอ้ปฏิบติัในการเลือกซือสินคา้
หรือบริการอยา่งฉลาดและ
ปลอดภยั 
-สิทธิพืนฐานของการผูบ้ริโภคตาม
กฎหมายทีเกียวกบั 
การคุม้ครองผูบ้ริโภค 5 ประการ 
- การปกป้องสิทธิผูบ้ริโภคดว้ย
ตนเอง 
 -สาเหตุของการเจบ็ป่วยและการ
ตายของคนไทย เช่น โรคทีเกิดจาก
การประกอบอาชีพ โรคทาง
พนัธุกรรม 
-แนวทางการป้องกนัการเจบ็ป่วย 

4 
 
 
 
 
 
 
4 

10 
 
 
 
 
 
 

10 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  สุขศึกษาและพลศึกษาพนืฐาน 3      รหัสวชิา พ32101        เวลา  40  ชัวโมง 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 5         ภาคเรียนท ี  1          จํานวน  1  หน่วยกติ 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตวัชีวดั  (A1) 

สาระสาํคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นนัทนาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ 4.1    ม.1.1 ม1.2   
ม1.3     ม  1.4   ม.1.5
 ม1.6   ม1.7        
      
      
 

 
 - การวางแผนการพฒันาสุขภาพ
ของตนเองและครอบครัว 
การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
พฒันาสุขภาพของบุคคลในชุมชน 
   - การมีส่วนร่วมในการป้องกนั
โรคทีมีสาเหตุจากพฤติกรรม
สุขภาพและสิงแวดลอ้มทีเป็น
ปัญหาสาํคญัของประเทศ 
- บญัญติั 10 ประการของการออก
กาํลงักาย 
     - การออกกาํลงักายของบุคคลวยั
ต่าง ๆ 
    - การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

    - การพกัผอ่น 
    - กิจรรมนนัทนาการ 
- การจดักิจกรรมป้องกนั 
-ความเสียงต่อการใชย้า สารเสพติด 
และความรุนแรง 
- ความหมายของการใชย้า 
-  รูปแบบของยา 
- ประเภทของยา 
- วิธีการใชย้า 
- ความเสียงจากการใชย้า 
- อนัตรายจากการใชย้า 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

 
10 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  สุขศึกษาและพลศึกษาพนืฐาน 3         รหัสวชิา พ32101     เวลา  20  ชัวโมง 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 5    ภาคเรียนท ี1 จํานวน  1  หน่วยกติ 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตวัชีวดั   

สาระสาํคญั   
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
สารเสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุบติัเหตุ 

 
พ 4.1    ม.1.1 ม1.2   
ม1.3     ม  1.4   ม.1.5
 ม1.6   ม1.7        

 
 
 
 
 
 
 

พ 4.1    ม.1.1 ม1.2   
ม1.3     ม  1.4   ม.1.5
 ม1.6   ม1.7        

 

 
สารเสพติด 
-ผลกระทบทีเกิดจากการ
ครอบครอง การใชแ้ละจาํหน่าย
สารเสพติด (ตนเอง ครอบครัว 
เศรษฐกิจ สงัคม ) 
- โทษทางกฎหมายทีเกิดจากการ
ครอบครอง การใช ้และจาํหน่าย
สารเสพติด 
ปัจจยัทีมีผลต่อสุขภาพหรือความ
รุนแรงของคนไทย  
วางแผนกาํหนดแนวทางลด
อุบติัเหตุ และสร้างเสริมความ
ปลอดภยัในชุมชน 
- กิจกรรมสร้างเสริมความ
ปลอดภยัในชุมชน 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

   สอบกลางภาค 1 20 

   สอบปลายภาค 1 20 

   รวม 20 100 

 
 
 
 
 
 
 
 



250 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา    แฮนด์บอล            รหัสวชิา        พ32113 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา เวลา  20  ชัวโมง 
จํานวนหน่วยกจิ  0.5 ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 ภาคเรียนท ี 1 

 
************************ 

 
 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหวแบบ
ต่างๆ  และนาํไปใชใ้นการเล่นแฮนดบ์อลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแข่งขนัอยา่งสนุกสนาน ปลอดภยั 
ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณ  มีสุนทรียภาพของการกีฬาทงัในการเล่น การดูและการแข่งขนั 
แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการเขา้ร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักายและการเล่น
กีฬา เพือพฒันาบุคลิกภาพ  สมรรถภาพของตนเอง เป็นประจาํสมาํเสมอ และ มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์
ผลการเรียนรู้ 

1. นกัเรียนสามารถอธิบายประวติัความเป็นมาและววิฒันาการของกีฬาแฮนดบ์อลได ้
2. นกัเรียนสามารถอธิบายและปฏิบติัการอบอุ่นร่างกายและท่ากายบริหารก่อน-หลงั การเล่นกีฬาแฮนดบ์อลอยา่ง

ถูกตอ้ง 
3. นกัเรียนสามารถปฏิบติัทกัษะการทรงตวัและเคลือนไหวเบืองตน้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4. นกัเรียนสามารถปฏิบติัทกัษะการส่งลูก-รับลูกในแบบต่าง ๆ ของกีฬาแฮนดบ์อลได ้
5. นกัเรียนสามารถปฏิบติัทกัษะการยงิประตใูนรูปแบบต่าง ๆ ตามทกัษะของกีฬาแฮนดบ์อล 
       ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
6. นกัเรียนสามารถกาํหนดและวางแผนการรุกในกีฬาแฮนดบ์อลกบัเพอืนร่วมทีมได ้
7. นกัเรียนสามารถกาํหนดและวางแผนการรับในกีฬาแฮนดบ์อลกบัเพอืนร่วมทีมได ้
8. นกัเรียนสามารถเล่นกีฬาแฮนดบ์อลในรูปแบบของการแข่งขนั  การเล่นแบบประเภททีมได ้
9. นกัเรียนรู้และเขา้ใจ กฎ กติกา มารยาท สามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบของกีฬาแฮนดบ์อล       รู้แพ ้ รู้ชนะ  รู้อภยั  

ซึงนาํไปสู่การใชชี้วิตประจาํวนัได ้
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โครงสร้างรายวชิา 
                                                                       รายวชิา     แฮนด์บอล  รหัสวชิา     พ32113 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา    ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 
เวลา  20 ชัวโมง       จํานวน 0.5 หน่วยกติ       ภาคเรียนท ี1 / 2554 

 
หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ตัวชีวดั / ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั เวลา

(ชัวโมง) 

1 ความรู้ทวัไปเกียวกบักีฬา
แฮนดบ์อล 

มีความรู้ความเขา้ใจ ความเป็นมาของกีฬาแฮนดบ์อล 
ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกาํลงักายและการเล่น
กีฬาเป็นประจาํ 

1 

2 การบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว การสร้าง
ความคุน้เคย 

มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัลูกแฮนดบ์อล 

1 

3 การรับ-การส่งลูก มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการรับ-การส่งลูก
ได ้

3 

4 การยงิ และการรักษา
ประตู 

มีความรู้ ความเขา้ใจ  ปฏิบติัทกัษะการยงิ และการรักษา
ประตูได ้

3 

5 การรุกเป็นทีม มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการรุกได ้ 3 

6 การตงัรับเป็นทีม มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการตงัรับเป็นทีม
ได ้

3 

7 ทกัษะเฉพาะตวัในการ
เล่น/ตาํแหน่ง 

มีความรู้ ความเขา้ใจ  ปฏิบติัทกัษะเฉพาะตวัในตาํแหน่ง
การเล่น และแข่งขนัแฮนดบ์อลได ้

3 

8 กฎ กติกาการแข่งขนั มีความรู้ ความเขา้ใจในกฎ กติกา และแขง่ขนัแฮนดบ์อล
ได ้

3 

                                                                                         รวมตลอดภาคเรียน                             20 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิาสุขศึกษาและพลศึกษาพนืฐาน 4 รหัสวชิา     พ32102 เวลา  20  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี5  ภาคเรียนท ี   2        1  หน่วยกติ 
******************************* 

 
 ศึกษาและฝึกทกัษะความรับผดิชอบของบุคคลทีมีต่อการจดักิจกรรมป้องกนัความเสียงต่อการใชย้า สารเสพติด 
และความรุนแรงการวิเคราะห์ผลกระทบทีเกิดจากการครอบครอง การใชแ้ละจาํหน่ายสารเสพติด โทษทางกฎหมายทีเกิด
จากการครอบครอง การใช ้และจาํหน่ายสารเสพติด ปัจจยัทีมีผลต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทย และเสนอ
แนวทางป้องกนัวางแผนกาํหนดแนวทางลดอุบติัเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภยัในชุมชนมีทกัษะการตดัสินใจ
แกปั้ญหาในสถานการณ์ทีเสียงต่อสุขภาพและความรุนแรงปฏิบติัการปฐมพยาบาลการช่วยเหลือการฟืนคืนชีพ  
 โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวติประจาํวนัทีใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้โดยการปฏิบติัจริง 
สรุป รายงาน เพือพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการ การแกปั้ญหา การให้เหตุผล การสือความหมายทางสุขภาพและ
ทางการกีฬา และนาํประสบการณ์ ทีไดไ้ปใชใ้นชีวิตประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์รวมทงัเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา สามารถทาํงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมี
ความเชือมนัในตนเอง 
 การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะที
ตอ้งการวดั 
มาตรฐานและตัวชีวดั 
 
พ 5.1     ม.1.1 ม1.2 ม1.3     ม  1.4   ม.1.5  ม1.6  ม1.7        
 

รวม  7  ตวัชีวดั 
 

การประเมินผล 
 

 คะแนนกลางภาค :   คะแนนปลายภาค 
80                      20 

คะแนนกลางภาค 
- คะแนนสอบจุดประสงคก่์อนสอบกลางภาค      20  คะแนน 
- คะแนนสอบจุดประสงคห์ลงัสอบกลางภาค      20  คะแนน 
- คะแนนสอบระหวา่งภาค         20  คะแนน 
- คะแนนคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์        20  คะแนน 

คะแนนสอบปลายภาค           20  คะแนน 
            รวม        100  คะแนน 
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ผลการเรียนรู้ 
 

1. มีความรู้ความเขา้ใจในทกัษะการปฏิบติัตนเพือป้องกนัและหลีกเลียงตนเองจากการใชย้าและสิงเสพติดได ้
2. วิเคราะห์ผลกระทบทีเกิดจากการครอบครอง การใชแ้ละจาํหน่ายสารเสพติดได ้
3. มีความรู้ความเขา้ใจถึงโทษทางกฎหมายทีเกิดจากการครอบครอง การใช ้และจาํหน่ายสารเสพติด 

 4. หลีกเลียงปัจจยัเสียงทีมีผลต่อสุขภาพและความรุนแรงทีเกิดขึนในสงัคมได ้
 5. เสนอแนวทางในการป้องกนัการเกิดความรุนแรงในสงัคมได ้

6.วางแผนกาํหนดแนวทางลดอุบติัเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภยัในชุมชนได ้
7. มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถใหก้ารช่วยเหลือและใหก้ารปฐมพยาบาลผูบ้าดเจบ็ได ้
8.มีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะทางกีฬาไทยและกีฬาสากล 
9. สามารถทาํงานร่วมกบับุคคลอืนไดเ้ป็นอยา่งดีและบรรลุตามเป้าหมาย 
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา     สุขศึกษาและพลศึกษา4        รหัสวชิา     พ32102 เวลา    20  ชัวโมง 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 5        ภาคเรียนท ี2      จํานวน  1 หน่วยกติ 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตวัชีวดั  

สาระสาํคญั  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
คะแนน 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 

การใชย้า 
 
 
 
 

ความรุนแรง 
 
 

การปฐมพยาบาล 
 

 

พ 5.1    ม.1.1 ม1.2   ม1.3    
ม  1.4   ม.1.5 ม1.6   ม1.7    
 
 
 

- ป้องกนัความเสียงต่อการใชย้า 
สารเสพติด 
-โทษทางกฎหมายทีเกิดจากการ
ครอบครอง การใช ้และจาํหน่าย
สารเสพติด 
- วิเคราะห์ผลกระทบทีเกิดจากการ
ใชค้วามรุนแรง 
-การป้องกนัอุบติัเหตุ 
-สามารถใหก้ารช่วยเหลือและให้
การปฐมพยาบาลผูบ้าดเจบ็ได ้
 

6 
 
4 
 
 
4 
 
4 

15 
 

15 
 
 
 

15 
 

15 

   สอบกลางภาค 1 20 

   สอบปลายภาค 1 20 

   รวม 20 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา         วอลเลย์บอลชายหาด         รหัสวชิา     พ32114 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  เวลา  20  ชัวโมง 

จํานวนหน่วยกจิ  0.5      ชันมัธยมศึกษาปีท ี5  ภาคเรียนท ี 2 
********************************* 

 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหวแบบ
ต่างๆ  และนาํไปใชใ้นการเล่นวอลเลยบ์อลชายหาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแขง่ขนัอยา่งสนุกสนาน 
ปลอดภยั ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวญิญาณ  มีสุนทรียภาพของการกีฬาทงัในการเล่น การดูและการ
แข่งขนั แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการเขา้ร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักายและ
การเล่นกีฬา เพือพฒันาบุคลิกภาพ  สมรรถภาพของตนเอง เป็นประจาํสมาํเสมอ และ มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์
 
ผลการเรียนรู้ 
1.มีความรู้ ความเขา้ใจ ความเป็นมาของกีฬาวอลเลยบ์อลชายหาด ยอมรับและเห็นคุณค่าของการ 
   ออกกาํลงักาย และการเล่นกีฬาเป็นประจาํ 
2.มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะการบริหารร่างกาย การเคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัลูก- 
   วอลเลยบ์อลชายหาด 
3.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นลูกสองมือล่างได ้
4.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นลูกสองมือบนได ้
5.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการส่งลูก(เสิร์ฟ)ได ้
6.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นลูกตบได ้
7.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นลูกสกดักนัได ้
8.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะเฉพาะตวัในการเล่นวอลเลยบ์อลชายหาดได ้
9.มีความรู้ ความเขา้ใจ เล่นวอลเลยบ์อลชายหาด ตามตาํแหน่ง และกฎ กติกาได ้
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา      วอลเลย์บอลชายหาด     รหัสวชิา   พ32114 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 
เวลา  20 ชัวโมง      จํานวน 0.5 หน่วยกติ      ภาคเรียนท ี2 / 2554 

 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ตัวชีวดั / ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั เวลา(ชัวโมง) 

1 ความรู้ทวัไปเกียวกบักีฬา
วอลเลยบ์อลชาย 

มีความรู้ความเขา้ใจ ความเป็นมาของกีฬา
วอลเลยบ์อล ชายหาด ยอมรับและเห็นคุณค่าของการ
ออกกาํลงักายและการเล่นกีฬาเป็นประจาํ 

1 

2 การบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว การสร้าง
ความคุน้เคย 

มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัลูก
วอลเลยบ์อลชายหาด 

1 

3 การเล่นลูกสองมือล่าง มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นลูก
สองมือล่างได ้

2 

4 การเล่นลูกสองมือบน มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นลูก
สองมือบนได ้

2 

5 การส่งลูก (การเสิร์ฟ) มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการส่งลูกได ้ 2 

6 การเล่นลูกตบ มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นลูกตบ
ได ้

3 

7 การสกดักนั มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการสกดักนัได ้ 3 

8 ทกัษะเฉพาะตวัในการเล่น
วอลเลยบ์อลชายหาด 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะเฉพาตวัในการ
เล่นวอลเลยบ์อลชายหาด 

3 

9 หนา้ทีตาํแหน่งการเล่น มีความรู้ ความเขา้ใจในกฎ กติกา  และเล่น
วอลเลยบ์อลชายหาดตามตาํแหน่งได ้

3 

                                                                                         รวมตลอดภาคเรียน                            20 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา      สุขศึกษาพนืฐาน 5 รหัสวชิา พ 33101            เวลา  20  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6 ภาคเรียนท ี1   1  หน่วยกติ 
********************************** 

 ศึกษาเพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในการปฐมพยาบาลและสามารถนาํทกัษะปฏิบติัไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได้
อยา่งเหมาะสมเพือให-้สามารถป้องกนัตนเองและหลีกเลียงจากสิงเสพติดไดอ้ยา่งปลอดภยัมีการวางแผนการดาํเนินชีวิต
ครอบไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมมีส่วนร่วมในการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์
ในชีวิตประจาํวนัทีใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา โดยการปฏิบติัจริง สรุป รายงาน เพือพฒันาทกัษะ/กระบวนการในปฏิบติัการ
ดูแลสุขภาพ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การสือความหมายทางสุขภาพ และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิดทกัษะ
กระบวนการ  ทีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิงต่าง ๆ อยา่งสร้างสรรค ์รวมทงัเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบมีความรับผดิชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชือมนัใน
ตนเอง 
 การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะที
ตอ้งการวดั 
 

มาตรฐานและตัวชีวดั 
 

พ 2.1  ม.2.1    ม.2.2    ม.2.3     ม.2.4 
พ 5.1      ม.5.1     ม5.2     ม. 5.3     ม.5.4     ม.5.5  ม.5.6    ม 5.7 
 

รวม  20  ตัวชีวดั 
 
การประเมินผล 
 คะแนนกลางภาค :   คะแนนปลายภาค 

83 20 
คะแนนกลางภาค 

- คะแนนสอบจุดประสงคก่์อนสอบกลางภาค      20  คะแนน 
- คะแนนสอบจุดประสงคห์ลงัสอบกลางภาค      20  คะแนน 
- คะแนนสอบระหวา่งภาค         20  คะแนน 
- คะแนนคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์        20  คะแนน 

คะแนนสอบปลายภาค           20  คะแนน 
            รวม        100  คะแนน 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

ผลการเรียนรู้ 
 

1 วิเคราะห์สถานการณ์การเกิดอุบติัเหตุและปฏิบติัการปฐมพยาบาลการช่วยเหลือการฟืนคืนชีพผูป่้วยในลกัษณะต่าง ๆ 
 ได ้แก่ 

- การช่วยฟืนคืนชีพขนัพืนฐาน 
   - การช่วยเหลือคนตกนาํ 
   - การช่วยเหลือคนสาํลกัควนัไฟ 

 - การช่วยเหลือคนถูกไฟฟ้าดูด 
   - การช่วยเหลือคนหวัใจวาย 
   - การช่วยเหลือคนทีสิงแปลกปลอมเขา้ไปในทางเดินหายใจ 

 - หลกัการปฐมพยาบาล 
  - การปฐมพยาบาลการหา้มเลือด 

- การปฐมพยาบาลดว้ยการเขา้เฝือก 
- การปฐมพยาบาลผูที้สมัผสัสารเคมี  
- การเคลือนยา้ยผูป่้วย 

2. มีความรู้ความเขา้ใจในเรืองเกียวกบัสารเสพติดและปฏิบติัตวัเพือหลีกเลียงจากสารเสพติดได ้
-      ความหมายของสารเสพติ 
-      ประเภทของสารเสพติด 
-       สาเหตุของการติดสารเสพติด 
-      การปฏิบติัตนเพือหลีกเลียงจากสารเสพติด 
-      ใชท้กัษะชีวิตในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. มีความรู้ความเขา้ใจในเรืองการวางแผนชีวิตครอบครัว 
- ความหมายของการวางแผนครอบครัว 
- การเลือกคู่ครอง- 
- การคุมกาํเนิด 

4.   มีทกัษะปฏิบติัและมีส่วนร่วมในการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนใหน่้าอยูไ่ด ้
 - ความหมายของสภาพแวดลอ้ม 
              - ประเภทของสิงแวดลอ้ม 
              - วิธีการจดัสภาพแวดลอ้ม 
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การประเมินผล 
 
 คะแนนกลางภาค :   คะแนนปลายภาค 

84 20 
คะแนนกลางภาค 

- คะแนนสอบจุดประสงคก่์อนสอบกลางภาค      20  คะแนน 
- คะแนนสอบจุดประสงคห์ลงัสอบกลางภาค      20  คะแนน 
- คะแนนสอบระหวา่งภาค         20  คะแนน 
- คะแนนคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์        20  คะแนน 

 
คะแนนสอบปลายภาค           20  คะแนน 
            รวม        100  คะแนน 
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คาํอธิบายรายวชิา (เพมิเติม) 
รายวชิา    บาสเกตบอล               รหัสวชิา       พ33205 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา เวลา  20  ชัวโมง 
จํานวนหน่วยกจิ  0.5 ชันมัธยมศึกษาปีท ี6 (แผน 2)      ภาคเรียนท ี 1 

 
******************************** 

 
 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหวแบบ
ต่างๆ  และนาํไปใชใ้นการเล่นบาสเกตบอลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแข่งขนัอยา่งสนุกสนาน ปลอดภยั 
ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณ  มีสุนทรียภาพของการกีฬาทงัในการเล่น การดูและการแข่งขนั 
แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการเขา้ร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักายและการเล่น
กีฬา เพือพฒันาบุคลิกภาพ  สมรรถภาพของตนเอง เป็นประจาํสมาํเสมอ และ มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์
 
ผลการเรียนรู้ 
1.มีความรู้ ความเขา้ใจ ความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกาํลงักาย 
    และการเล่นกีฬาเป็นประจาํ 
2.มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะการบริหารร่างกาย การเคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัลูก- 
   บาสเกตบอล 
3.นกัเรียนบอกวิธี หรือแสดงทกัษะบาสเกตบอล เบืองตน้ (การรับ-การส่ง-การเลียง-การยงิ)ได ้
4.นกัเรียนบอกวิธี หรือแสดงทกัษะการสร้างเกมรุกแบบต่างๆ ได ้
5.นกัเรียนบอกวิธี หรือแสดงทกัษะการตงัเกมรับแบบต่างๆ ได ้
6.นกัเรียนบอกวิธี หรือแสดงทกัษะการตดัสินบาสเกตบอล และสญัญาณมือได ้
7.นกัเรียนบอกวิธี หรือจดัการแข่งขนับาสเกตบอลได ้
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา          บาสเกตบอล          รหัสวชิา           พ33205 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี6 
เวลา  20 ชัวโมง       จํานวน 0.5 หน่วยกติ              ภาคเรียนท ี1 

 

หน่วยท ี ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

ตัวชีวดั / ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั เวลา(ชัวโมง) 

1 ความรู้ทวัไป
เกียวกบักีฬา
บาสเกตบอล 

มีความรู้ความเขา้ใจ ความเป็นมาของกีฬา
บาสเกตบอล ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออก
กาํลงักายและการเล่นกีฬาเป็นประจาํ 

1 

2 การบริหารร่างกาย 
การเคลือนไหว 
การสร้าง
ความคุน้เคย 

มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัลูก
บาสเกตบอล 

1 

3 ทกัษะพืนฐาน
บาสเกตบอล 
-การรับลูก  
-การส่งลูก 
-การเลียงลูก 
-การยงิ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะ 
การรับลูก การส่งลูก การเลียง และการยงิประตู
บาสเกตบอลล่างได ้

2 

4 การรุกเป็นทีม มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการรุกเป็น
ทีมได ้

4 

5 การตงัรับเป็นทีม มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการตงัรับ
เป็นทีมได ้

4 

6 การแข่งขนั มีความรู้ ความเขา้ใจในกฎ กติกา และเขา้ร่วมการ
แข่งขนับาสเกตบอลได ้

4 

7 สญัญาณมือ และ
การตดัสิน 

มีความรู้ ความเขา้ใจในสญัญาณมือ  และสามารถ
ตดัสินการแข่งขนับาสเกตบอลได ้

4 

                                                                                         รวมตลอดภาคเรียน                           20 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิาสุขศึกษาพนืฐาน 6 รหัสวชิา พ33102              เวลา  20  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6 ภาคเรียนท ี2   จํานวน  1  หน่วยกติ 
 

******************************** 
 ศึกษาเพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในทกัษะการป้องกนัการใชค้วามรุนแรงในสงัคมตลอดจนป้องกนัและ
หลีกเลียงการใชค้วามรุนแรงในสงัคมพฤติกรรมเสียงทีอาจนาํไปสู่การมีเพศสมัพนัธก์ารติดเชือเอดส์และการตงัครรภก่์อน
วยัอนัควรเลือกใชท้กัษะทีเหมาะสมในการป้องกนัแลแกปั้ญหาเรืองเพศ 
  แนวทางการวิเคราะห์สถานการณ์ทีเป็นปัญหาดา้นสุขภาพของชุมชน หน่วยงานทีเป็นแนวร่วมของดา้นสุขภาพในชุมขน 
การสาธารณสุขมูลฐาน เขา้ใจในรูปแบบการเคลือนไหวในกิจกรรมทางกาย และสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได้
อยา่งเหมาะสมเกิดประโยชน์ต่อตนเอง สงัคม โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัทีใกลต้วัให้
ผูเ้รียนไดศึ้กษา โดยการปฏิบติัจริง สรุป รายงาน เพือพฒันาทกัษะกระบวนการในปฏิบติัการดูแลสุขภาพ การแกปั้ญหา 
การใหเ้หตุผล การสือความหมายทางสุขภาพ และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิดทกัษะกระบวนการ  ทีไดไ้ปใชใ้น
การเรียนรู้สิงต่าง ๆ อยา่งสร้างสรรค ์รวมทงัเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา สามารถทาํงานอยา่ง
เป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบมีความรับผดิชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชือมนัในตนเอง 
 การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะที
ตอ้งการวดั 
 
มาตรฐานและตัวชีวดั 
 
พ 2.1  ม.2.1  ม.2.2  ม.2.3  ม.2.4 
พ 4.1      ม.4.1     ม4.2     ม. 4.3     ม.4.4     ม.4.5  ม.4.6    ม 4.7 
 
รวม  11 ตัวชีวดั 
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ผลการเรียนรู้ 
 

1. เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในทกัษะการป้องกนัการใชค้วามรุนแรงในสงัคม 
 1.1 บอกความหมายของความรุนแรง 

1.2 วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดความรุนแรงในสงัคมได ้
1.3  แนวทางการปฏิบติัการแกไ้ขปัญหาการเกิดความขดัแยง้ทีก่อใหเ้กิดความรุนแรงในสงัคม 
1.4 เลือกใชท้กัษะทีเหมาะสมในการป้องกนัและแกปั้ญหาเรืองเพศได ้
1.5 บอกพฤติกรรมเสียงทีอาจนาํไปสู่การมีเพศสมัพนัธก์ารติดเชือเอดส์และการตงัครรภก่์อนวยัอนัควรได ้

2. แนวทางการวิเคราะห์สถานการณ์ทีเป็นปัญหาดา้นสุขภาพของชุมชน 
3. บอก หน่วยงานทีเป็นแนวร่วมของดา้นสุขภาพในชุมชนได ้
4. วิเคราะห์บทบาทหนา้ทีของงานการสาธารณสุขมูลฐานได ้
5.  แนวทางของการสาธารณสุขมูลฐาน 
 
การประเมินผล 
 คะแนนกลางภาค :   คะแนนปลายภาค 

85 20 
คะแนนกลางภาค 

- คะแนนสอบจุดประสงคก่์อนสอบกลางภาค      20  คะแนน 
- คะแนนสอบจุดประสงคห์ลงัสอบกลางภาค      20  คะแนน 
- คะแนนสอบระหวา่งภาค         20  คะแนน 
- คะแนนคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์        20  คะแนน 

คะแนนสอบปลายภาค           20  คะแนน 
            รวม        100  คะแนน 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



264 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา  สุขศึกษาและพลศึกษา 6     รหัสวชิา   พ33102     เวลา  20  ชัวโมง 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี 6         ภาคเรียนท ี2                จํานวน  1  หน่วยกติ 
 
ที ชือหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตวัชีวดั 
สาระสาํคญั 

(สาระการเรียนรู้) 
เวลา 

(ชวัโมง) 
นาํหนกั 
คะแนน 

1 ความรุนแรง พ 4.1      ม.4.1     ม4.2   
ม. 4.3     ม.4.4     ม.4.5  
ม.4.6    ม 4.7 
 

-ความหมายของความรุนแรง 
-สาเหตุของการเกิดความรุนแรงในสงัคม 
- แนวทางการปฏิบติัการแกไ้ขปัญหาการเกิด
ความขดัแยง้ทีก่อใหเ้กิดความรุนแรงในสงัคม 

8 20 

2 เอดส์และการ
ตงัครรภ ์

พ 4.1      ม.4.1     ม4.2   
ม. 4.3     ม.4.4     ม.4.5  
ม.4.6    ม 4.7 

สาเหตุ อาการ การป้องกนัโรคเอดส์และการ
ปฏิบติัตวัสาํหรับผูป่้วยโรคเอดส์ 

6 20 

3 การ
สาธารณสุข
มูลฐาน 

พ 4.1      ม.4.1     ม4.2   
ม. 4.3     ม.4.4     ม.4.5  
ม.4.6    ม 4.7 

บทบาทหนา้ทีของงานการสาธารณสุขมูลฐาน 4 20 

   กลางภาค 1 20 
   ปลายภาค 1 20 
   รวม 20 100 
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คาํอธิบายรายวชิา (เพมิเติม) 
รหัสวชิา      พ33206        ชือวชิา     เปตอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   เวลา  20  ชัวโมง 
จํานวนหน่วยกจิ  0.5 ชันมัธยมศึกษาปีท ี6 (แผน 2)     ภาคเรียนท ี 2 

*********************************************************** 
 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหวแบบ
ต่างๆ  และนาํไปใชใ้นการเล่นเปตองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแขง่ขนัอยา่งสนุกสนาน ปลอดภยั 
ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณ  มีสุนทรียภาพของการกีฬาทงัในการเล่น การดูและการแข่งขนั 
แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการเขา้ร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักายและการเล่น
กีฬา เพือพฒันาบุคลิกภาพ  สมรรถภาพของตนเอง เป็นประจาํสมาํเสมอ และ มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์
 
ผลการเรียนรู้ 
1.วิเคราะห์รูปแบบการเคลือนไหวและนาํไปใชใ้นกีฬาเปตองได ้
2.สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพือสุขภาพของตนเองได ้
3.เห็นคุณค่าของการออกกาํลงักายและการเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่าง ๆ  
4.เคารพสิทธิและปฏิบติัตามกฎ  กติกาการเล่นอยา่งเคร่งครัด 
5.แสดงความมีนาํใจนกักีฬา  และชืนชมในสุนทรียภาพของการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬา 
6.เห็นคุณค่าของการนาํประสบการณ์ทีไดรั้บจากกิจกรรมการแข่งขนักีฬาไปใชใ้นชีวติประจาํวนั  
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา        เปตอง    รหัสวชิา         พ33206 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี6 
เวลา  20 ชัวโมง      จํานวน 0.5 หน่วยกติ          ภาคเรียนท ี2 

 

หน่วยท ี ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

ตัวชีวดั / ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั เวลา(ชัวโมง) 

1 ความรู้ทวัไป
เกียวกบักีฬาเปตอง 

มีความรู้ความเขา้ใจ ความเป็นมาของกีฬาเปตอง ยอมรับ
และเห็นคุณคา่ของการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬาเป็น
ประจาํ 

1 

2 การบริหารร่างกาย 
การเคลือนไหว 
การสร้าง
ความคุน้เคย 

มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัเปตอง 

1 

3 ทกัษะพืนฐาน
กีฬาเปตอง 
-การจบัลูก  
-การเขา้ลูก 
-การแกลู้ก 
-การตี 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะ 
การจบัลูก การเขา้ลูก การแกลู้ก และการตีลูกได ้

2 

4 การเล่น หรือ
แข่งขนั1 คน/ทีม 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่น หรือ
แข่งขนั 1 คน / ทีมได ้

4 

5 การเล่น หรือ
แข่งขนั  2  คน/ทีม 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่น หรือ
แข่งขนั 2  คน / ทีมได ้

4 

6 การเล่น หรือ
แข่งขนั 3  คน/ทีม 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่น หรือ
แข่งขนั 3  คน / ทีมได ้

4 

7 กฎ กติกาการ
แข่งขนั 

มีความรู้ ความเขา้ใจใน กฎ กติกา ตดัสิน และเขา้ร่วมการ
แข่งขนัเปตองได ้

4 

                                                                                         รวมตลอดภาคเรียน                           20 
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คาํอธิบายรายวชิา 

รายวชิา       ลลีาศ 1     รหัสวชิา     พ33115              เวลา  20   ชัวโมง 
                                     ชันมธัยมศึกษาปีท ี6            ภาคเรียนท ี1        0.5    หน่วยกติ 
 
  ศึกษาเพือใหเ้ขา้ใจกีฬาลีลาศวา่เป็นส่วนหนึงของวิชาพลศึกษา เพือมุ่งเนน้ถึงเรืองการดูแลสุขภาพ เพือให้
มีความรู้ความเขา้ใจ ถึงประวติัและวฒันาการของลีลาศในประเทศไทย เพือใหรู้้ประโยชน์ของการลีลาศ เพือให้นกัเรียนรู้
ประเภทของลีลาศ เพือให้นักเรียนเกิดทกัษะเบืองตน้ในการลีลาศและสามารถเตน้ลีลาศจงัหวะต่างๆไดก้ารวดัผลและ
ประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะทีตอ้งการวดั 

 
โครงสร้าง 

หน่วยการเรียนรู้ที 
 

สาระการเรียนรู้ ตวัชีวดั / ผลการเรียนรู้ เวลาชวัโมง 

 
 
1 

 
หลกัการเสริมสร้างและ
ทดสอบสมรรถภาพกาย 

1. บอกความหมายและองคป์ระกอบปละ
ประเภทของสมรรถภาพทางกายได ้

2. สามารถปฏิบติัเพือทดสอบสมรรถภาพทาง
กายได ้

 

2 

 
2 

 
ความรู้เบืองตน้เกียวกบั

ลีลาศ 

1. บอกประวติัและวิวฒันาการของลีลาศได ้
2. บอกประโยชน์ของลีลาศได ้
3. บอกประโยชน์ของลีลาศ 
4. บอกมารยาทและทิศทางของการลีลาศได ้

4 

 
 
3 
 

 
 
     จงัหวะของลีลาศ 

1. ประวติัการลีลาศจงัหวะ บีกิน ชะชะช่า 
ตะลุง ได ้

2. สามารถฝึกปฏิบตัการลีลาศจงัหวะบีกิน 
ชะชะช่า ตะลุง ได ้

3. สามารถเตน้ลีลาศและใส่ลวดลายการ
ลีลาศจงัหวะบีกิน ชะชะช่า ตะลุงด ้

14 

รวม 20 
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คาํอธิบายรายวชิา 

รายวิชา      ลีลาศ 2     รหสัวิชา พ 33116          เวลา  20   ชวัโมง 
ชนัมธัยมศึกษาปีที 6            ภาคเรียนที 2       0.5    หน่วยกิต 

 
  ศึกษาเพือใหเ้ขา้ใจกีฬาลีลาศวา่เป็นส่วนหนึงของวิชาพลศึกษา เพือมุ่งเนน้ถึงเรืองการดูแลสุขภาพ เพือให้
มีความรู้ความเขา้ใจ ถึงประวติัและวฒันาการของลีลาศในประเทศไทย เพือใหรู้้ประโยชน์ของการลีลาศ เพือให้นกัเรียนรู้
ประเภทของลีลาศ เพือใหน้กัเรียนเกิดทกัษะเบืองตน้ในการลีลาศและสามารถเตน้ลีลาศจงัหวะต่างๆไดต้ลอดจนสามารเขา้
ร่วมกิจกรรมทางสังคมไดอ้ย่างเหมาะสมการวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้
สอดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะทีตอ้งการวดั 

 
 

โครงสร้าง 
หน่วยการเรียนรู้ที 

 
สาระการเรียนรู้ ตวัชีวดั / ผลการเรียนรู้ เวลาชวัโมง 

 
1 
 

หลกัการเสริมสร้าง
และทดสอบ

สมรรถภาพกาย 

3. บอกความหมายและองคป์ระกอบปละประเภทของ
สมรรถภาพทางกายได ้

4. สามารถปฏิบติัเพือทดสอบสมรรถภาพทางกายได ้
 

2 

 
 
 
2 
 

 
 
 
จงัหวะของลีลาศ 

1. ประวติัการลีลาศจงัหวะ แทงโก ้วอทซ์ รุมบา้ 
ควิกสเตป รุมบา้ได ้

2. สามารถฝึกการลีลาศจงัหวะ แทงโก ้วอทซ ์รุมบา้ 
ควิกสเตป รุมบา้ กวัราช่า ไควิกสเตป รุมบา้ ได ้
สามารถเตน้ลีลาศและใส่ลวดลายการลีลาศ
จงัหวะ แทงโก ้วอทซ์ รุมบา้  ควิกสเตป รุมบา้ ได ้

3. เขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคมโดยใชท้กัษะการลีลาศ
ได ้

18 

รวม  20 

 

 

 

 



269 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิา 

รายวชิามวยไทย-มวยสากล สมัครเล่น1             รหัสวชิา  พ 31211 เวลา  40  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี4 ภาคเรียนท ี1 1  หน่วยกติ 

 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหวแบบ
ต่างๆ และนาํไปใชใ้นการเล่นกีฬามวยไทย-มวยสากลสมคัรเล่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแขง่ขนัอยา่ง
สนุกสนาน ปลอดภยั ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณ มีสุนทรียภาพของกีฬาทงัในการเล่น การชม
และการแข่งขนั แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักาย
และการเล่นกีฬาเพือพฒันาบุคลิกภาพ สมรรถภาพของตนเอง เป็นประจาํสมาํเสมอ และมีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัความเป็นมาของกีฬามวยไทย-มวยสากล สมคัรเล่น 

2. มีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะการบริหารร่างกาย การเคลือนไหวเกียวกบักีฬามวยไทย-มวยสากล สมคัรเล่น 

3. มีความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะเบืองตน้ของกีฬามวยไทยสมคัรเล่น 

4. มีความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะเบืองตน้ของกีฬามวยสากลสมคัรเล่น 

 

โครงสร้างรายวชิา 

รายวชิามวยไทย-มวยสากล สมัครเล่น1(พ 31211) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี4 

เวลา  40  ชัวโมง   1  หน่วยกติ  ภาคเรียนท ี1 
 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
เวลา 

(ชัวโมง) 

1 
ความรู้ทวัไปเกียวกบักีฬา
มวยไทย-มวยสากล 
สมคัรเล่น 

มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัความเป็นมาของกีฬามวยไทย-
มวยสากล สมคัรเล่น 4 

2 
การอบอุ่นร่างกายเกียวกบั
มวยไทย-มวยสากล 
สมคัรเล่น 

มีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะการบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหวเกียวกบักีฬามวยไทย-มวยสากล สมคัรเล่น 6 

3 
ทกัษะเบืองตน้ของกีฬา
มวยไทยสมคัรเล่น 

มีความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะเบืองตน้ของกีฬามวย
ไทยสมคัรเล่น 

15 

4 
ทกัษะเบืองตน้ของกีฬา
มวยสากล สมคัรเล่น 

มีความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะเบืองตน้ของกีฬามวย
สากลสมคัรเล่น 

15 

รวมตลอดภาคเรียน 40 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิาฟุตบอลขันสูง 1 (เพมิเติม) รหัสวชิา  พ31212 เวลา 40 ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี4  ภาคเรียนท ี1  1หน่วยกติ 
 

******************************** 
 

 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหวแบบ
ต่างๆ  และนาํไปใชใ้นการเล่นฟุตบอลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแข่งขนัอยา่งสนุกสนาน ปลอดภยั 
ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณมีสุนทรียภาพของการกีฬาทงัในการเล่น การดูและการแข่งขนั 
แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการเขา้ร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักายและการเล่น
กีฬา เพือพฒันาบุคลิกภาพ  สมรรถภาพของตนเอง เป็นประจาํสมาํเสมอ และ มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์
 
ผลการเรียนรู้ 
1.มีความรู้ ความเขา้ใจความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล ยอมรับและเห็นคุณค่าการออกกาํลงักายและ 
    การเล่นกีฬาเป็นประจาํ 
2.มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะการบริหารร่างกาย การเคลือนไหวและการสร้างความคุน้เคยกบักีฬา 
ฟุตบอล 
3.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเล่นกีฬาฟุตบอลได ้
4.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเดาะลูกฟุตบอลได ้
5.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเตะและหยดุลูกฟุตบอลดว้ยขา้งเทา้ดา้นในได ้
6.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเตะและหยดุลูกฟุตบอลดว้ยหลงัเทา้ได ้
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา สาระเพมิเติม(ฟุตบอลขันสูง  1)  พ 31212 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี4 
เวลา  40 ชัวโมง      จํานวน  1 หน่วยกติ ภาคเรียนท ี1 

 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั เวลา(ชัวโมง) 

1 ความรู้ทวัไป
เกียวกบักีฬาฟตุบอล 

มีความรู้ความเขา้ใจ ความเป็นมาของกีฬาฟุตบอลยอมรับและ
เห็นคุณค่าของการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬาเป็นประจาํ 

4 

2 การอบอุ่นร่างกายใน
กีฬาฟุตบอล 

 

มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัลูกฟุตบอล 

1 

3 ทกัษะเบืองตน้ของ
กีฬาฟุตบอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นกีฬาฟุตบอลได ้ 5 

4 ทกัษะการเดาะ
ฟุตบอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเดาะลูกฟุตบอลได ้ 20 

5 ทกัษะการเตะและ
หยดุฟุตบอลดว้ยขา้ง
เทา้ดา้นใน 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเตะและหยดุลูก
ฟุตบอลดว้ยขา้งเทา้ดา้นในได ้

5 

6 ทกัษะการเตะ
ฟุตบอลดว้ยหลงัเทา้ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเตะและหยดุลูก
ฟุตบอลดว้ยหลงัเทา้ได ้

5 

                                                                                         รวมตลอดภาคเรียน                 40 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



272 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิาฟุตซอล 1 (เพมิเติม) รหัสวชิา  พ31213 เวลา 80 ชัวโมง 

                                    ชันมัธยมศึกษาปีท ี4  ภาคเรียนท ี1   2   หน่วยกติ 
******************************** 

 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหวแบบ
ต่างๆ  และนาํไปใชใ้นการเล่นฟุตซอลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแข่งขนัอยา่งสนุกสนาน ปลอดภยั 
ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณมีสุนทรียภาพของการกีฬาทงัในการเล่น การดูและการแขง่ขนั 
แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการเขา้ร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักายและการเล่น
กีฬา เพือพฒันาบุคลิกภาพ  สมรรถภาพของตนเอง เป็นประจาํสมาํเสมอ และ มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์
 
ผลการเรียนรู้ 
1.มีความรู้ ความเขา้ใจความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล ยอมรับและเห็นคุณค่าการออกกาํลงักายและ 
    การเล่นกีฬาเป็นประจาํ 
2.มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะการบริหารร่างกาย การเคลือนไหวและการสร้างความคุน้เคยกบักีฬา 
ฟุตซอล 
3.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเล่นกีฬาฟุตซอลได ้
4.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเดาะลูกฟุตซอลได ้
5.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเตะและหยดุลูกฟุตซอลดว้ยขา้งเทา้ดา้นในได ้
6.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเตะและหยดุลูกฟุตซอลดว้ยหลงัเทา้ได ้
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา สาระเพมิเติม(ฟุตซอล 1)พ31213 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี4 
เวลา  80 ชัวโมง      จํานวน  2  หน่วยกติ ภาคเรียนท ี1 

 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั เวลา(ชัวโมง) 

1 ความรู้ทวัไป
เกียวกบักีฬาฟตุซอล 

มีความรู้ความเขา้ใจ ความเป็นมาของกีฬาฟุตซอลยอมรับและ
เห็นคุณค่าของการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬาเป็นประจาํ 

10 

2 การอบอุ่นร่างกายใน
กีฬาฟุตซอล 

 

มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัลูกฟุตซอล 

5 

3 ทกัษะเบืองตน้ของ
กีฬาฟุตซอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นกีฬาฟุตซอลได ้ 15 

4 ทกัษะการเดาะฟุต
ซอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเดาะลูกฟุตซอลได ้ 20 

5 ทกัษะการเตะและ
หยดุฟุตซอลดว้ยขา้ง
เทา้ดา้นใน 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเตะและหยดุลูกฟุต
ซอลดว้ยขา้งเทา้ดา้นในได ้

15 

6 ทกัษะการเตะฟุต
ซอลดว้ยหลงัเทา้ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเตะและหยดุลูกฟุต
ซอลดว้ยหลงัเทา้ได ้

15 

                                                                                         รวมตลอดภาคเรียน                 80 
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คาํอธิบายรายวชิา 

รายวชิา     มวยไทย-มวยสากล สมัครเล่น2             รหัสวชิา  พ 31214 เวลา 40  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี4 ภาคเรียนท2ี 1  หน่วยกติ 

 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหวแบบ
ต่างๆ และนาํไปใชใ้นการเล่นกีฬามวยไทย-มวยสากลสมคัรเล่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแขง่ขนัอยา่ง
สนุกสนาน ปลอดภยั ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณ มีสุนทรียภาพของกีฬาทงัในการเล่น การชม
และการแข่งขนั แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักาย
และการเล่นกีฬาเพือพฒันาบุคลิกภาพ สมรรถภาพของตนเอง เป็นประจาํสมาํเสมอ และมีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการบริหารร่างกายกบักีฬามวยไทย-มวยสากล สมคัรเล่น 

2. มีความรู้ความเขา้ใจ เกียวกบัเทคนิค-แทคติกกีฬามวยไทย-มวยสากล สมคัรเล่น 
3. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มและการแข่งขนักีฬามวยไทยสมคัรเล่น 
4. มีความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติัการขึน-ลงเวทีของกีฬามวยสากลสมคัรเล่น 

โครงสร้างรายวชิา 

รายวชิา      มวยไทย-มวยสากล สมัครเล่น2   (พ 31214) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี4 

เวลา  40  ชัวโมง   1  หน่วยกติ  ภาคเรียนท ี2 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
เวลา 

(ชัวโมง) 

1 
การอบอุ่นร่างกายในกีฬา
มวยไทย-มวยสากล 
สมคัรเล่น 

มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการบริหารร่างกายกบักีฬามวย
ไทย-มวยสากล สมคัรเล่น 4 

2 
เทคนิค-แทคติกเกียวกบั
มวยไทย-มวยสากล 
สมคัรเล่น 

มีความรู้ความเขา้ใจ เกียวกบัเทคนิค-แทคติกกีฬามวยไทย-
มวยสากล สมคัรเล่น 15 

3 
อุปกรณ์การแข่งขนักีฬา
มวยไทย-มวยสากล
สมคัรเล่น 

มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มและ
การแข่งขนักีฬามวยไทยสมคัรเล่น 15 

4 
ลาํดบัขนัตอนในการขึน-
ลงเวทีของกีฬามวยสากล 
สมคัรเล่น 

มีความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติัการขึน-ลงเวทีของกีฬามวย
สากลสมคัรเล่น 6 

รวมตลอดภาคเรียน 40 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา      ฟุตบอลขันสูง2 (เพมิเติม) รหัสวชิา    พ31215 เวลา 40 ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี4 ภาคเรียนท ี2 1  หน่วยกติ 
******************************** 

 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหวแบบ
ต่างๆ  และนาํไปใชใ้นการเล่นฟุตบอลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแข่งขนัอยา่งสนุกสนาน ปลอดภยั 
ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณมีสุนทรียภาพของการกีฬาทงัในการเล่น การดูและการแข่งขนั 
แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการเขา้ร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักายและการเล่น
กีฬา เพือพฒันาบุคลิกภาพ  สมรรถภาพของตนเอง เป็นประจาํสมาํเสมอ และ มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์
 
ผลการเรียนรู้ 
1.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเลียงลูกฟุตบอลได ้
2.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการโหม่งลูกฟุตบอลได ้
3.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการยงิประตูได ้
4.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเป็นผูรั้กษาประตูได ้
5.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเล่นเกมรุกได ้
6.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเล่นเกมรับได ้
7.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเล่นเป็นทีมได ้
8.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นเป็นทีมได ้
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา  สาระเพมิเติม(ฟุตบอลขันสูง  2)  พ 31215 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  ชันมัธยมศึกษาปีท ี4 
เวลา  40 ชัวโมง        จํานวน  1 หน่วยกติ ภาคเรียนท ี2 

 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั เวลา(ชัวโมง) 

    

1 การอบอุ่นร่างกายในกีฬา
ฟุตบอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย 
การเคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัลูก
ฟุตบอล 

1 

2 ทกัษะการเลียงลูกฟุตบอล มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเลียง
ลูกฟุตบอลได ้

5 

3 ทกัษะการโหม่งลูกฟุตบอล มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการโหม่ง
ลูกฟุตบอลได ้

4 

4 ทกัษะการยงิประตู 
 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการยงิ
ประตูได ้

5 

5 
 

ทกัษะการเป็นผูรั้กษาประต ู มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเป็น
ผูรั้กษาประตูได ้

5 

6 ทกัษะการรุก มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่น
เกมรุกได ้

5 

7 ทกัษะการรับ มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่น
เกมรับได ้

5 

8 ทกัษะการเล่นเป็นทีม มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่น
เป็นทีมได ้

10 

                                                                                         รวมตลอดภาคเรียน                 40 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา   ฟุตซอล2 (เพมิเตมิ) รหัสวชิา    พ31216 เวลา 80 ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี4 ภาคเรียนท ี2 2   หน่วยกติ 
******************************** 

 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหวแบบ
ต่างๆ  และนาํไปใชใ้นการเล่นฟุตซอลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแข่งขนัอยา่งสนุกสนาน ปลอดภยั 
ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณมีสุนทรียภาพของการกีฬาทงัในการเล่น การดูและการแข่งขนั 
แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการเขา้ร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักายและการเล่น
กีฬา เพือพฒันาบุคลิกภาพ  สมรรถภาพของตนเอง เป็นประจาํสมาํเสมอ และ มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์
 
ผลการเรียนรู้ 
1.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเลียงลูกฟุตซอลได ้
2.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการโหม่งลูกฟุตซอลได ้
3.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการยงิประตูได ้
4.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเป็นผูรั้กษาประตูได ้
5.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเล่นเกมรุกได ้
6.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเล่นเกมรับได ้
7.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเล่นเป็นทีมได ้
8.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นเป็นทีมได ้
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา สาระเพมิเติม(ฟุตซอล 2)พ21216 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  ชันมัธยมศึกษาปีท ี4 
เวลา  80 ชัวโมง        จํานวน  1 หน่วยกติ ภาคเรียนท ี2 

 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั เวลา(ชัวโมง) 

1 การอบอุ่นร่างกายใน
กีฬาฟุตซอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัลูกฟุตซอล 

5 

2 ทกัษะการเลียงลูกฟุต
ซอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเลียงลูกฟุตซอลได ้ 10 

3 ทกัษะการโหม่งลูกฟุต
ซอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการโหม่งลูกฟุตซอล
ได ้

10 

4 ทกัษะการยงิประตู 
 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการยงิประตูได ้ 10 

5 
 

ทกัษะการเป็นผูรั้กษา
ประตู 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเป็นผูรั้กษาประตู
ได ้

10 

6 ทกัษะการรุก มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นเกมรุกได ้ 10 

7 ทกัษะการรับ มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นเกมรับได ้ 10 

8 ทกัษะการเล่นเป็นทีม มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นเป็นทีมได ้ 15 

                                                                                         รวมตลอดภาคเรียน                 80 
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คาํอธิบายรายวชิา 

รายวชิา     มวยไทย-มวยสากล สมัครเล่น3          รหัสวชิา  พ 32221 เวลา  40  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 ภาคเรียนท ี1 1  หน่วยกติ 

 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหวแบบ
ต่างๆ และนาํไปใชใ้นการเล่นกีฬามวยไทย-มวยสากลสมคัรเล่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแขง่ขนัอยา่ง
สนุกสนาน ปลอดภยั ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณ มีสุนทรียภาพของกีฬาทงัในการเล่น การชม
และการแข่งขนั แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักาย
และการเล่นกีฬาเพือพฒันาบุคลิกภาพ สมรรถภาพของตนเอง เป็นประจาํสมาํเสมอ และมีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการบริหารร่างกายการเคลือนไหวกบักีฬามวยไทย-มวยสากล สมคัรเล่นได ้

2. มีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะการฝึกสมรรถภาพทางกาย ทีเกียวกบั กีฬามวยไทย-มวยสากล สมคัรเล่นได ้
3. มีความรู้ความเขา้ใจ การพฒันาทกัษะทีเกียวขอ้งกบักีฬามวยไทยสมคัรเล่น 
4. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการพฒันาเทคนิค-แทคติกของกีฬามวยสากลสมคัรเล่น 

 

โครงสร้างรายวชิา 

รายวชิา     มวยไทย-มวยสากล สมัครเล่น3(พ 32221) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 
เวลา 40  ชัวโมง   1  หน่วยกติ  ภาคเรียนท ี1 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
เวลา 

(ชัวโมง) 

1 
การอบอุ่นร่างกายในกีฬา
มวยไทย-มวยสากล 
สมคัรเล่น 

มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการบริหารร่างกายการ
เคลือนไหวกบักีฬามวยไทย-มวยสากล สมคัรเล่นได ้ 4 

2 
สมรรถภาพทางกาย 
เกียวกบัมวยไทย-มวย
สากล สมคัรเล่น 

มีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะการฝึกสมรรถภาพทางกาย ที
เกียวกบักีฬามวยไทย-มวยสากล สมคัรเล่นได ้ 15 

3 
การพฒันาทกัษะเบืองตน้
เกียวกบักีฬามวยไทย-มวย
สากลสมคัรเล่น 

มีความรู้ความเขา้ใจ การพฒันาทกัษะทีเกียวขอ้งกบักีฬา
มวยไทยสมคัรเล่น 15 

4 
การพฒันาเทคนิค-แทคติก
ของกีฬามวยสากล 
สมคัรเล่น 

มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการพฒันาเทคนิค-แทคติกของ
กีฬามวยสากลสมคัรเล่น 6 

รวมตลอดภาคเรียน 40 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา    ฟุตบอล 3 (เพมิเติม) รหัสวชิา พ32222 เวลา 40 ชัวโมง 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี5  ภาคเรียนท ี1    1 หน่วยกติ 

******************************* 
 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหวแบบ
ต่างๆ  และนาํไปใชใ้นการเล่นฟุตบอลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแข่งขนัอยา่งสนุกสนาน ปลอดภยั 
ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณมีสุนทรียภาพของการกีฬาทงัในการเล่น การดูและการแข่งขนั 
แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการเขา้ร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักายและการเล่น
กีฬา เพือพฒันาบุคลิกภาพ  สมรรถภาพของตนเอง เป็นประจาํสมาํเสมอ และ มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์
 
ผลการเรียนรู้ 
1.มีความรู้ ความเขา้ใจความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล ยอมรับและเห็นคุณค่าการออกกาํลงักายและ 
    การเล่นกีฬาเป็นประจาํ 
2.มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การเคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัฟตุบอล3.มีความรู้ ความ
เขา้ใจและปฏิบติัทกัษะกรับลูก-การส่งลูกฟุตบอลได ้
4.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการวิงเลียงลูกฟตุบอลได ้
5.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเตะและหยดุลูกฟุตบอลดว้ยขา้งเทา้ดา้นในได ้
6.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเตะและหยดุลูกฟุตบอลดว้ยหลงัเทา้ได ้
7.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเลียงลูกแบบต่างๆได ้
8.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นเกมรับได ้
9.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นเป็นทีมได ้
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา สาระเพมิเติม (ฟุตบอล 3)  รหัสวชิา พ32222 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 
เวลา  40 ชัวโมง      จํานวน 0.5 หน่วยกติ ภาคเรียนท ี1 

 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั เวลา(ชัวโมง) 

1 ความรู้เกียวกบักีฬา
ฟุตบอล 

มีความรู้ความเขา้ใจ ความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล 
ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกาํลงักายและการ
เล่นกีฬาเป็นประจาํ 

1 

2 การอบอุ่นร่างกายในกีฬา
ฟุตบอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัลูกฟุตบอล 

1 

3 การพฒันาความ 

คล่องตวั 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเลียงลูก
ฟุตบอลได ้

4 

4 การพฒันาทกัษะการส่ง
และหยดุฟุตบอลดว้ยขา้ง
เทา้ดา้นใน 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการส่งและหยดุ
ฟุตบอลดว้ยขา้งเทา้ดา้นในได ้

4 

5 การพฒันาทกัษะการส่ง
ฟุตบอลดว้ยหลงัเทา้ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการส่งฟุตบอล
ดว้ยหลงัเทา้ได ้

5 

6 การพฒันาทกัษะการเลียง
ลูกแบบต่างๆ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเลียงลูกแบบ
ต่างๆได ้

5 

7 ทกัษะการรุก มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นเกมรุก
ได ้

5 

8 ทกัษะการรับ มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นเกมรับ
ได ้

5 

9 ทกัษะการเล่นเป็นทีม มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นเป็นทีม
ได ้

10 

                                                                                         รวมตลอดภาคเรียน                 40 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา    ฟุตซอล 3 (เพมิเตมิ) รหัสวชิา พ32223  เวลา 80 ชัวโมง 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี5  ภาคเรียนท ี1    1 หน่วยกติ 

******************************* 
 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหวแบบ
ต่างๆ  และนาํไปใชใ้นการเล่นฟุตซอลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแข่งขนัอยา่งสนุกสนาน ปลอดภยั 
ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณมีสุนทรียภาพของการกีฬาทงัในการเล่น การดูและการแข่งขนั 
แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการเขา้ร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักายและการเล่น
กีฬา เพือพฒันาบุคลิกภาพ  สมรรถภาพของตนเอง เป็นประจาํสมาํเสมอ และ มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์
 
ผลการเรียนรู้ 
1.มีความรู้ ความเขา้ใจความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล ยอมรับและเห็นคุณค่าการออกกาํลงักายและ 
    การเล่นกีฬาเป็นประจาํ 
2.มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การเคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัฟตุซอล3.มีความรู้ ความ
เขา้ใจและปฏิบติัทกัษะกรับลูก-การส่งลูกฟุตซอลได ้
4.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการวิงเลียงลูกฟตุซอลได ้
5.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเตะและหยดุลูกฟุตซอลดว้ยขา้งเทา้ดา้นในได ้
6.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเตะและหยดุลูกฟุตซอลดว้ยหลงัเทา้ได ้
7.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเลียงลูกแบบต่างๆได ้
8.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นเป็นทีมได ้
9.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการใชส้ญัญาณกนหวีดได ้
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา สาระเพมิเติม (ฟุตซอล 3)  รหัสวชิา พ32223 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 
เวลา  80 ชัวโมง      จํานวน 2 หน่วยกติ ภาคเรียนท ี1 

 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั เวลา(ชัวโมง) 

1 การอบอุ่นร่างกายในกีฬา
ฟุตซอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัลูกฟุตซอล 

5 

2 การพฒันาความ 

คล่องตวั 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเลียงลูกฟุต
ซอลได ้

5 

3 การพฒันาทกัษะการส่ง
และหยดุฟุตซอลดว้ยขา้ง
เทา้ดา้นใน 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการส่งและหยดุ
ฟุตซอลดว้ยขา้งเทา้ดา้นในได ้

5 

4 การพฒันาทกัษะการส่งฟุต
ซอลดว้ยหลงัเทา้ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการส่งฟุตซอล
ดว้ยหลงัเทา้ได ้

5 

5 การพฒันาทกัษะการเลียง
ลูกแบบต่างๆ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเลียงลูกแบบ
ต่างๆได ้

5 

6 ทกัษะการรุก มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นเกมรุก
ได ้

10 

7 ทกัษะการรับ มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นเกมรับ
ได ้

10 

8 ทกัษะการเล่นเป็นทีม มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นเป็นทีม
ได ้

20 

9 สญัญาณกนหวีด มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการใชส้ญัญาณ
กนหวีดได ้

15 

                                                                                         รวมตลอดภาคเรียน                 80 
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คาํอธิบายรายวชิา 

รายวชิา    มวยไทย-มวยสากล สมัครเล่น4       รหัสวชิา  พ 32224 เวลา  40  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 ภาคเรียนท ี2 1  หน่วยกติ 

 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหวแบบ
ต่างๆ และนาํไปใชใ้นการเล่นกีฬามวยไทย-มวยสากลสมคัรเล่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแขง่ขนัอยา่ง
สนุกสนาน ปลอดภยั ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณ มีสุนทรียภาพของกีฬาทงัในการเล่น การชม
และการแข่งขนั แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักาย
และการเล่นกีฬาเพือพฒันาบุคลิกภาพ สมรรถภาพของตนเอง เป็นประจาํสมาํเสมอ และมีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการบริหารร่างกายการเคลือนไหวกบักีฬามวยไทย-มวยสากล สมคัรเล่นได ้

2. มีความรู้ความเขา้ใจ ปฏิบติัทกัษะการไหวค้รูมวยไทยสมคัรเล่นได ้
3. มีความรู้ความเขา้ใจ การพฒันาทกัษะทีเกียวขอ้งกบักีฬามวยไทยสมคัรเล่น 
4. มีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถนาํทกัษะแม่ไมม้วยไทยไปประยกุตใ์ชใ้นการแข่งขนัได ้

โครงสร้างรายวชิา 

รายวชิามวยไทย-มวยสากล สมัครเล่น4(พ 32224) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 
เวลา 40  ชัวโมง   1  หน่วยกติ  ภาคเรียนท ี2 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
เวลา 

(ชัวโมง) 

1 
การอบอุ่นร่างกายในกีฬา
มวยไทย-มวยสากล 
สมคัรเล่น 

มีความรู้ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกายการ
เคลือนไหวกบักีฬามวยไทย-มวยสากล สมคัรเล่นได ้ 4 

2 
การไหวค้รูมวยไทย
สมคัรเล่น 

มีความรู้ความเขา้ใจ ปฏิบติัทกัษะการไหวค้รูมวยไทย
สมคัรเล่นได ้

15 

3 
แม่ไมม้วยไทย มีความรู้ความเขา้ใจ การพฒันาทกัษะทีเกียวขอ้งกบักีฬา

มวยไทยสมคัรเล่น 
15 

4 
พฒันาทกัษะแม่ไมม้วย
ไทย 

มีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถนาํทกัษะแม่ไมม้วยไทย
ไปประยกุตใ์ชใ้นการแข่งขนัได ้

6 

รวมตลอดภาคเรียน 40 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิาฟุตบอลขันสูง 4 (เพมิเติม) รหัสวชิา พ32225 เวลา 40 ชัวโมง 

                                     ชันมธัยมศึกษาปีท ี5                ภาคเรียนท ี2          1 หน่วยกติ 
**************************************** 

 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหว 
แบบต่างๆ  และนาํไปใชใ้นการเล่นฟุตบอลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแข่งขนัอยา่งสนุกสนาน ปลอดภยั 
ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณมีสุนทรียภาพของการกีฬาทงัในการเล่น การดูและการแข่งขนั 
แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการเขา้ร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักายและการเล่น
กีฬา เพือพฒันาบุคลิกภาพ  สมรรถภาพของตนเอง เป็นประจาํสมาํเสมอ และ มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์
 
ผลการเรียนรู้ 
1.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการส่งและหยดุฟุตบอลดว้ยลูกโด่งได ้
2.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเล่นฟุตบอลดว้ยศีรษะได ้
3.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการยงิประตูได ้
4.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเป็นผูรั้กษาประตูได ้
5.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเล่นระบบทีมได ้
6.มีความรู้ ความเขา้ใจในกฎ กติกา และปฏิบติัทกัษะการเล่นทีมตามหนา้ที ตาํแหน่งในการเล่นฟุตบอลบอลได ้
7.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการแข่งขนักีฬาฟุตบอลได ้
8.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการแข่งขนักีฬาฟุตบอลได ้
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา สาระเพมิเติม (ฟุตบอล 4)  รหัสวชิา   พ32225 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 
เวลา  40 ชัวโมง       จํานวน  1 หน่วยกติ ภาคเรียนท ี2 

 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั เวลา(ชัวโมง) 

1 การอบอุ่นร่างกายในกีฬา
ฟุตบอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัลูกฟุตบอล 

1 

2 การพฒันาทกัษะการส่งและ
หยดุฟุตบอลดว้ยลูกโด่ง 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการส่งและหยดุ
ฟุตบอลดว้ยลูกโด่งได ้

2 

3 พฒันาทกัษะการเล่นฟุตบอล
ดว้ยศีรษะ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นฟุตบอล
ดว้ยศีรษะได ้

2 

4 การพฒันาทกัษะการยงิประต ู มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการยงิประตูได ้ 5 
5 การพฒันาทกัษะการเป็น

ผูรั้กษาประต ู
มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเป็นผูรั้กษา
ประตูได ้

5 

6 การพฒันาทกัษะการเล่น
ระบบทีม 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการเล่นระบบทีม
ได ้

10 

7 กติกาการเล่นฟุตบอล มีความรู้ ความเขา้ใจในกฎ กติกา  และปฏิบติัทกัษะการ
เล่นทีมตามหนา้ที ตาํแหน่งในการเล่นฟตุบอลบอลได ้

5 

8 การพฒันาการแข่งขนักีฬา
ฟุตบอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการแข่งขนักีฬา
ฟุตบอลได ้

10 

                                                                                         รวมตลอดภาคเรียน                 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



287 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิา 

รายวชิามวยไทย-มวยสากล สมัครเล่น5        รหัสวชิา  พ 33132 เวลา  40 ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6 ภาคเรียนท ี1 1  หน่วยกติ 

 
 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหวแบบ
ต่างๆ และนาํไปใชใ้นการเล่นกีฬามวยไทย-มวยสากลสมคัรเล่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแขง่ขนัอยา่ง
สนุกสนาน ปลอดภยั ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณ มีสุนทรียภาพของกีฬาทงัในการเล่น การชม
และการแข่งขนั แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักาย
และการเล่นกีฬาเพือพฒันาบุคลิกภาพ สมรรถภาพของตนเอง เป็นประจาํสมาํเสมอ และมีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์

 

ผลการเรียนรู้ 

 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการบริหารร่างกายการเคลือนไหวกบักีฬามวยไทย-มวยสากล สมคัรเล่นได ้

2. มีความรู้ความเขา้ใจ ปฏิบติัตามกฎ-กติกา การแข่งขนัมวยไทย-มวยสากลสมคัรเล่นได ้
3. มีความรู้ความเขา้ใจ การจดัทาํโปรแกรมการแข่งขนักีฬามวยไทย-มวยสากลสมคัรเล่น 

 

โครงสร้างรายวชิา 

รายวชิามวยไทย-มวยสากล สมัครเล่น5(พ 33132) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี6 

เวลา 40  ชัวโมง   1  หน่วยกติ  ภาคเรียนท ี1 
 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
เวลา 

(ชัวโมง) 

1 
การอบอุ่นร่างกายในกีฬา
มวยไทย-มวยสากล 
สมคัรเล่น 

มีความรู้ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกายการ
เคลือนไหวกบักีฬามวยไทย-มวยสากล สมคัรเล่นได ้ 4 

2 
กฎ-กติกา การแข่งขนัมวย
ไทย-มวยสากลสมคัรเล่น 

มีความรู้ความเขา้ใจ ปฏิบติัตามกฎ-กติกา การแข่งขนัมวย
ไทย-มวยสากลสมคัรเล่นได ้

18 

3 
การจดัทาํโปรแกรมการ
แข่งขนั 

มีความรู้ความเขา้ใจ การจดัทาํโปรแกรมการแข่งขนักีฬา
มวยไทย-มวยสากลสมคัรเล่น 

18 

รวมตลอดภาคเรียน 40 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิาเปตอง 1    รหัสวชิา พ33232            เวลา 40 ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6 ภาคเรียนท ี1 1หน่วยกติ 

 
 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหวแบบ
ต่างๆ  และนาํไปใชใ้นการเล่นฟุตบอลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแข่งขนัอยา่งสนุกสนาน ปลอดภยั 
ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณ 
มีสุนทรียภาพของการกีฬาทงัในการเล่น การดูและการแข่งขนั แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการ
เขา้ร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬา เพือพฒันาบุคลิกภาพ  สมรรถภาพของตนเอง เป็น
ประจาํสมาํเสมอ และ มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์
 
ผลการเรียนรู้ 
1.มีความรู้ ความเขา้ใจความเป็นมาของกีฬาเปตองได ้ยอมรับและเห็นคุณค่าการออกกาํลงักายและ 
    การเล่นกีฬาเป็นประจาํ 
2.มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การเคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัเปตองมีความรู้ ความเขา้ใจ 
และปฏิบติัทกัษะเบืองตน้ของกีฬาฟุตบอลได ้
3.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการจบัลูกเปตองได ้
4.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการส่งลูกเปตองแบบต่างๆได ้
5.มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการหยดุลูกเปตองแบบต่างๆได ้
6.มีความรู้ ความเขา้ใจ  ในกฎและกติกาเบืองตน้ 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิาเปตอง               พ33232 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี6 
เวลา  40 ชัวโมง       จํานวน  1 หน่วยกติ ภาคเรียนท ี1 

 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั เวลา(ชัวโมง) 

1 ความรู้เกียวกบัเปตอง มีความรู้ ความเขา้ใจความเป็นมาของกีฬาเปตองได ้ยอมรับ
และเห็นคุณคา่การออกกาํลงักายและ 

    การเล่นกีฬาเป็นประจาํ 

 

6 

2 การอบอุ่นร่างกายใน
กีฬาเปตอง 

มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัลูกเปตอง 

4 

3 ทกัษะเบืองตน้ของ
กีฬาเปตอง 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการจบัลูกเปตองได ้ 5 

4 การพฒันาทกัษะเปตอง มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการส่งลูกเปตอง
แบบต่างๆได ้

10 

5 ทกัษะเทคนิคการหยดุ
ลูกเปตองแบบต่างๆ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัทกัษะการหยดุลูกเปตอง
แบบต่างๆได ้

5 

6 ความรู้เกียวกบักติกาเป
ตองเบืองตน้ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ  ในกฎและกติกาเปตองเบืองตน้ได ้
  

10 

                                                                                         รวมตลอดภาคเรียน                 40 
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คาํอธิบายราย ( เพมิเติม) 

                                     รายวชิา กายวิภาคศาสตร์และสรีวิทยา             รหสัวิชา พ 33238        เวลา  40   ชวัโมง 
                                     ชนัมธัยมศึกษาปีที 6                                        ภาคเรียนที 1-2           1    หน่วยกิต 

ความรู้เบืองตน้เกียวกบัร่างกายของมนุษย ์โดยสร้างหน้าทีและพฒันาการของเซลล์และเนือเยือ การจดัระบบ
รูปร่าง โครงสร้าง ตาํแหน่ง ส่วนประกอบ รวมทงัการวิเคราะห์หนา้ทีและกลไกการทาํงานพืนฐาน โดยศึกษาตงัแต่ระดบั
เซลล ์เนือเยือประกอบเป็นอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกายใน ระบบผิวหนัง กระดูก กลา้มเนือ ระบบหัวใจและการไหลเวียน
เลือด ระบบย่อยอาหาร ระบบสืบพนัธุ์ ระบบปัสสาวะตลอดจนความสัมพนัธ์ของอวยัวะในแต่ละระบบและกลไกทีมา
ควบคุมการทาํงานของระบบต่าง ๆ ทีเกิดขึนเพือรักษาสภาวะสมดุลต่าง ๆ ในร่างกายใหค้งทีและสามารถนาํความรู้ทีไดไ้ป
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัการดาํเนินชีวิต โดยใชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ยดึหลกัการพยาบาลแบบองคร์วม และคาํนึงถึง
หลกัคุณธรรม จริยธรรมในการดาํเนินชีวิตโดสอดคลอ้งกับวฒันธรรมไทย    การวดัผลและประเมินผล ใช้วิธีการที
หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะทีตอ้งการวดั 

โครงสร้าง 
หน่วยการเรียนรู้ที 
สาระการเรียนรู้ 

 ตวัชีวดั / ผลการเรียนรู้ เวลา
ชวัโมง 

 
1 
 

ความรู้
เบืองตน้

ระบบต่างๆ
ของร่างกาย  

1.มีความรู้ความเขา้ใจและเห็นความสาํคญัของระบบต่างๆของ
ร่างกาย 

10 

 
2 
 

 
ระบบของ
ร่างกาย 

2.มีความรู้ความเขา้ใจ รูปร่าง โครงสร้าง ตาํแหน่งและวิเคราะห์
หนา้ทีและกลไกการทาํงานพืนฐานของระบบ ผวิหนงัได ้
3.มีความรู้ความเขา้ใจ รูปร่าง โครงสร้าง ตาํแหน่งและวิเคราะห์
หนา้ทีและกลไกการทาํงานพืนฐานของระบบ กระดูกได ้
4.มีความรู้ความเขา้ใจ รูปร่าง โครงสร้าง ตาํแหน่งและวิเคราะห์
หนา้ทีและกลไกการทาํงานพืนฐานของระบบ กลา้มเนือได ้
5.มีความรู้ความเขา้ใจ รูปร่าง โครงสร้าง ตาํแหน่งและวิเคราะห์
หนา้ทีและกลไกการทาํงานพืนฐานของระบบ หวัใจและการ
ไหลเวยีนเลือดได ้
6.มีความรู้ความเขา้ใจ รูปร่าง โครงสร้าง ตาํแหน่งและวิเคราะห์
หนา้ทีและกลไกการทาํงานพืนฐานของระบบยอ่ยอาหาร ระบบ
สืบพนัธุ์ ระบบปัสสาวะได ้

30 

รวม 40 
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คาํอธิบายรายวชิา  

รายวิชา  ลีลาศ  1              รหสัวิชา พ 33234            เวลา  80   ชวัโมง 
ชนัมธัยมศึกษาปีที 6            ภาคเรียนที 1 2   หน่วยกิต 

 
  ศึกษาเพือใหเ้ขา้ใจกีฬาลีลาศวา่เป็นส่วนหนึงของวิชาพลศึกษา เพือมุ่งเนน้ถึงเรืองการดูแลสุขภาพ เพือให้
มีความรู้ความเขา้ใจ พฒันาการของลีลาศในประเทศไทย เพือให้รู้ประโยชน์ของการลีลาศ เพือให้นกัเรียนรู้ประเภทของ
ลีลาศ เพือให้นักเรียนเกิดทักษะเบืองต้นในการลีลาศและสามารถเต้นลีลาศจังหวะต่างๆได้อย่างถูกต้องและอย่าง
หลากหลายและเพือให้นกัเรียนรู้มารยาทของการเตน้ลีลาศ ตลอดจนสามารถใชกิ้จกรรมลีลาศในการเขา้ร่วมกิจกรรมทาง
สังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเนือหา
และทกัษะทีตอ้งการวดั 

โครงสร้าง 
หน่วยการเรียนรู้ที 
สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ ตวัชีวดั / ผลการเรียนรู้ เวลาชวัโมง 

 
1 
 

ทดสอบ
สมรรถภาพกาย 

1. สามารถปฏิบติัเพือทดสอบสมรรถภาพทาง
กายได ้

 

4 

 
 
2 
 

 
มารยาทของการ

ลีลาศ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัมารยาทในการ
ลีลาศ 

2. สามารถฝึกทกัษะมารยาทการลีลาศไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

3. สามารถปฏิบติัและนาํทกัษะมารยาทในการ
ลีลาศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6 

 
3 
 

 
จงัหวะของ

ลีลาศ 

1. ประวติัการลีลาศจงัหวะ บีกิน  แทงโก ้
วอทซ์ รุมบา้ ควิกสเตป รุมบา้ กวัราช่าได ้

2. สามารถฝึกการลีลาศจงัหวะบีกิน ชะชะช่า 
ตะลุง แทงโก ้วอทซ์ รุมบา้ ควิกสเตป รุม
บา้ กวัราช่า ไควิกสเตป รุมบา้ กวัราช่าได ้

3. สามารถเตน้ลีลาศและใส่ลวดลายการลีลาศ
จงัหวะบีกิน ชะชะช่า ตะลุง แทงโก ้วอทซ ์
รุมบา้  ควิกสเตป รุมบา้ กวัราช่าได ้

70 

รวม 80 
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คาํอธิบายรายวชิา 

รายวชิามวยไทย-มวยสากล สมัครเล่น6             รหัสวชิา  พ 33237  เวลา  40 ชัวโมง  

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6   ภาคเรียนท ี2   1  หน่วยกติ   

 
 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหวแบบ
ต่างๆ และนาํไปใชใ้นการเล่นกีฬามวยไทย-มวยสากลสมคัรเล่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแขง่ขนัอยา่ง
สนุกสนาน ปลอดภยั ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณ มีสุนทรียภาพของกีฬาทงัในการเล่น การชม
และการแข่งขนั แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักาย
และการเล่นกีฬาเพือพฒันาบุคลิกภาพ สมรรถภาพของตนเอง เป็นประจาํสมาํเสมอ และมีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์

 

ผลการเรียนรู้ 

 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการบริหารร่างกายการเคลือนไหวกบักีฬามวยไทย-มวยสากล สมคัรเล่นได ้

2. มีความรู้ความเขา้ใจ เกียวกบัการจดัการแขง่ขนัมวยไทย-มวยสากลสมคัรเล่น และสามารถจดัการแข่งขนัได ้
 
 

โครงสร้างรายวชิา 

รายวชิามวยไทย-มวยสากล สมัครเล่น6(พ 33237) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี6 

เวลา 40  ชัวโมง   1  หน่วยกติ  ภาคเรียนท ี2 
 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
เวลา 

(ชัวโมง) 

1 
การอบอุ่นร่างกายในกีฬา
มวยไทย-มวยสากล 
สมคัรเล่น 

มีความรู้ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกายการ
เคลือนไหวกบักีฬามวยไทย-มวยสากล สมคัรเล่นได ้ 4 

2 
การจดัการแขง่ขนั มีความรู้ความเขา้ใจ เกียวกบัการจดัการแขง่ขนัมวยไทย-

มวยสากลสมคัรเล่น และสามารถจดัการแข่งขนัได ้
36 

รวมตลอดภาคเรียน 40 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา    เปตอง 2 รหัสวชิา พ33236                    เวลา 40  ชัวโมง 

                                       ชันมัธยมศึกษาปีท ี6 ภาคเรียนท ี2                       1     หน่วยกติ 
**************************** 

 ศึกษาเพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติทีดี ปฏิบติัทกัษะเกียวกบัการสร้างเสริมและพฒันาการเคลือนไหวแบบ
ต่างๆ  และนาํไปใชใ้นการเล่นฟุตบอลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมเล่นและแข่งขนัอยา่งสนุกสนาน ปลอดภยั 
ปฏิบติัไดต้ามกฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณ 
มีสุนทรียภาพของการกีฬาทงัในการเล่น การดูและการแข่งขนั แสดงออกถึงความร่วมมือ ความรับผดิชอบตนเองในการ
เขา้ร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬา เพือพฒันาบุคลิกภาพ  สมรรถภาพของตนเอง เป็น
ประจาํสมาํเสมอ และ มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์
 
ผลการเรียนรู้ 
1.มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การเคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัเปตอง 
2.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเขา้ลูกเปตองได ้  
3.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการแกไ้ขลูกเปตองได ้
4.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการตีลูกเปตองได ้
5.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเป็นทีมได ้
6.มีความรู้ ความเขา้ใจในเล่นหรือการแข่งขนัแต่ประเภทได ้
7.มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการแข่งขนักีฬาเปตองได ้
8.มีความรู้ ความเขา้ใจในกฎและกติกาการตดัสินเปตองเบืองตน้ได ้
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิาเปตอง ม.6                 รหัสวชิา     พ33236 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 
เวลา  40 ชัวโมง      จํานวน  1 หน่วยกติ ภาคเรียนท ี2 

 

หน่วยท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั เวลา(ชัวโมง) 

1 การอบอุ่นร่างกายในกีฬา
ฟุตบอล 

มีความรู้ ความเขา้ใจมีทกัษะการบริหารร่างกาย การ
เคลือนไหว และการสร้างความคุน้เคยกบัเปตอง 

1 

2 ทกัษะการเขา้ลูกเปตอง มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเขา้ลูกเปตอง
ได ้

5 

3 ทกัษะเทคนิคการแกไ้ขลูก มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการแกไ้ขลูกเป
ตองได ้

4 

4 ทกัษะเทคนิคการตีลูก มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการตีลูกเปตอง
ได ้

5 

5 ทกัษะเทคนิคการเป็นทีม มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการเป็นทีมได ้ 5 

6 ทกัษะเทคนิกการเล่นและ
การแข่งขนัแต่ละประเภท 

มีความรู้ ความเขา้ใจในเล่นหรือการแข่งขนัแต่ประเภท
ได ้

5 

7 การพฒันาการแข่งขนั
กีฬาเปตอง 

ความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะการแข่งขนักีฬาเป
ตองได ้

5 

8 ความรู้เกียวกบักติกาการ
ตดัสินเปตองเบืองตน้ 

มีความรู้ ความเขา้ใจในกฎและกติกาการตดัสินเปตอง
เบืองตน้ได ้

10 

                                                                                         รวมตลอดภาคเรียน                 40 
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คาํอธิบายรายวชิา 

                                     รายวชิา กลไกการควบคุมการเคลือนไหว       รหสัวิชา พ 33237        เวลา  40   ชวัโมง 
ชนัมธัยมศึกษาปีที 6               ภาคเรียนที 1-2           1    หน่วยกิต 

  
  ศึกษาให้เขา้ใจความสามารถของร่างกายทีจะช่วยให้บุคคลสามารถประกอบกิจกรรมทางกาย

โดยเฉพาะในการเล่นกีฬาไดดี้ เพือศึกษาองคป์ระกอบเกียวกบัความอ่อนตวั การทรงตวั การประสานสัมพนัธ์ พลงักลา้มเนือ 
เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง ความเร็ว ใหเ้ขา้ใจถึงความสมดุลของร่างกาย ตลอดจนเพือนาํองคป์ระกอบไปใชใ้นกิจกรรมเกมและ
กีฬาไดอ้ย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพกบักิจกรรมทีเลือกปฏิบติั การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตาม
สภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะทีตอ้งการวดั 
 

โครงสร้าง 
 

หน่วยการเรียนรู้ที 
สาระการเรียนรู้ 

 ตวัชีวดั / ผลการเรียนรู้ เวลา
ชวัโมง 

 
1 
 

หลกัสาํคญัใน
การฝึก

สมรรถภาพทาง
กายเพือสุขภาพ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจองคป์ระกอบสมรรถภาพ 
ทงั 5 องคป์ระกอบ 

2. มีความรู้เกียวกบัการสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กายเพือสุขภาพได ้

3. มีความรู้เกียวกบัหลกัสาํคญัในการฝึก
สมรรถภาพทางกายเพือสุขภาพ 

10 

 
2 
 

 
การสร้าง

สมรรถภาพทาง
ร่างกาย 

1. มีความรู้ในหลกัการและวิธีการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

2. มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัเกณฑม์าตรฐาน
การทดสอบสมรรถภาพทางกายได ้

3. ปฏิบติัการทดสอบสมรรถภาพทางกายในการ
อยูก่บัทีและเคลือนไหวได ้

4. สามารถนาํหลกัการทดสอบไปใชท้ดสอบกบั
บุคคลอืนได ้

30 

รวม 40 
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คาํอธิบายราวชิา 

รายวิชา  ลีลาศ  2              รหสัวิชา พ 33238        เวลา  80   ชวัโมง 
ชนัมธัยมศึกษาปีที 6            ภาคเรียนที 2 2    หน่วยกิต 

  ศึกษาเพือให้เขา้ใจกีฬาลีลาศว่าเป็นส่วนหนึงของวิชาพลศึกษา เพือมุ่งเนน้ถึงเรืองการดูแลสุขภาพ เพือให้มี
ความรู้ความเขา้ใจ เขา้ใจพฒันาการของลีลาศในประเทศไทย  ให้รู้ประโยชน์ของการลีลาศ และเกิดทกัษะเบืองตน้ในการ
ลีลาศและสามารถเตน้ลีลาศจงัหวะต่างๆไดอ้ย่างถูกตอ้ง อย่างหลากหลายตลอดจนเพือให้รู้มารยาทของการเตน้ลีลาศจน
สามารถใช้กิจกรรมลีลาศในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาทักษะการลีลาศได้อย่าง
หลากหลาย มีลวดลายในการเตา้ลีลาศอยา่งสวยงาม     การวดัผลและประเมินผล ใชว้ิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็น
จริงใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาและทกัษะทีตอ้งการวดั 

โครงสร้าง 
หน่วยการเรียนรู้ที 
สาระการเรียนรู้ 

 ตวัชีวดั / ผลการเรียนรู้ เวลาชวัโมง 

1 
 

ทดสอบ
สมรรถภาพกาย 

4. สามารถปฏิบติัเพือทดสอบสมรรถภาพทางกายได ้
 

4 

2 
 

 
มารยาทของการ

ลีลาศ 

2. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัมารยาทในการลีลาศ 
5. สามารถฝึกทกัษะมารยาทการลีลาศไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 
6. สามารถปฏิบติัและนาํทกัษะมารยาทในการลีลาศ

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4 

3 
 

 
 
จงัหวะของลีลาศ 

4. ประวติัการลีลาศจงัหวะ บีกิน  แทงโก ้วอทซ์ 
รุมบา้ ควิกสเตป รุมบา้ กวัราช่าได ้

5. สามารถฝึกทกัษะการลีลาศจงัหวะบีกิน ชะ
ชะช่า ตะลุง แทงโก ้วอทซ์ รุมบา้ ควิกสเตป รุม
บา้ กวัราช่า ไควิกสเตป รุมบา้ กวัราช่าได ้

6. สามารถเตน้ลีลาศและใส่ลวดลายการลีลาศ
จงัหวะบีกิน ชะชะช่า ตะลุง แทงโก ้วอทซ ์รุม
บา้  ควิกสเตป รุมบา้ กวัราช่าได ้

7. สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคมและแสดง
การเตน้ลีลาศได ้

72 

รวม 20 80 
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โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551      
 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี4 
 ศ31101  ศิลปะพืนฐาน 1  1  ชวัโมง/สปัดาห์    0.5 หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

ศ31102  ศิลปะพืนฐาน 2  1  ชวัโมง/สปัดาห์    0.5 หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 
 ศ32101  ศิลปะพืนฐาน 3  1  ชวัโมง/สปัดาห์    0.5 หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

ศ32102  ศิลปะพืนฐาน 4  1  ชวัโมง/สปัดาห์    0.5 หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6 
 ศ33101  ศิลปะพืนฐาน 5  1  ชวัโมง/สปัดาห์    0.5 หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

ศ33102  ศิลปะพืนฐาน 6  1  ชวัโมง/สปัดาห์    0.5 หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
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คาํอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชันมัธยมศึกษาปีท ี4  ภาคเรียนท ี1 

รายวชิาศิลปะพนืฐาน 1  รหัสวชิา ศ 31101  
จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลาเรียน 1 ชัวโมง/สัปดาห์      จํานวน 20 ชัวโมง/ภาคเรียน 

 
   (ศิลปะ) วิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบงานทศันศิลป์แบบตะวนัตกและตะวนัออกและผลงานทศันศิลป์ 
เลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทศันศิลป์ สร้างสรรคง์านทศันศิลป์โดยคาํนึงถึงหลกัการ
ออกแบบและการจดัองคป์ระกอบศิลป์ดว้ยเทคโนโลยโีดยใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่มในการศึกษาความรู้ 
คิดวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มลูความรู้ทางทศันศิลป์ เพือใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ 
โดยคาํนึงถึงความมีระเบียบวินยัในการปฏิบติังานดว้ยความมุ่งมนั ดว้ยความตงัใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความซือสตัยสุ์จริตต่อการ
สร้างสรรคง์านทศันศิลป์อยา่งเห็นคุณค่าและรักความเป็นไทย (ดนตรี)  
เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและ วงดนตรีแต่ละประเภทจาํแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทงัไทยและสากล 
วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยคุสมยัต่าง ๆ โดยใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มใน
การศึกษาความรู้ คิดวิเคราะห์เพือใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะทางดนตรีโดยคาํนึงถึงความมีระเบียบวินยัในการ
ปฏิบติังานดว้ยความมุ่งมนั ดว้ยความตงัใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความซือสตัยสุ์จริตต่อการสร้างสรรคง์านดนตรีอยา่งเห็นคุณค่าและ
รักความเป็นไทย (นาฏศิลป์) มีทกัษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ สร้างสรรคล์ะครสนัในรูปแบบทีชืนชอบเปรียบเทียบ
การนาการแสดงไปใชใ้นโอกาสต่าง ๆ  

 โดยใชท้กัษะกระบวนการศึกษาสืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบติัประเมินและวิจารณ์เพือ
พฒันางาน   

 เพือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถปฏิบติัและนําไปใช้ในชีวิตประจาํวนัได้ มีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีเจตนคติทีดี  เห็นคุณค่า  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์วฒันธรรมไทย  และค่านิยมอนัพึงประสงค ์ มุ่งส่งเสริมการ
เรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชดว้ยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจดัการ
เรียนรู้ 
 
ตัวชีวดั (รวม 11 ตัวชีวดั)  
 
              ศ 1.1 ม.4/1 วเิคราะห์การใชท้ศันธาตุ และหลกัการออกแบบในการสือความหมายในรูปแบบต่าง ๆ  
 ศ 1.1 ม.4/3 วิเคราะห์การเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทศันศิลป์  
 ศ 1.1 ม.4/5 สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ดว้ยเทคโนโลยต่ีาง ๆ โดยเนน้หลกัการออกแบบและการจดั  
         องคป์ระกอบศิลป์  
 ศ 1.2 ม.4/1 วิเคราะห์ และเปรียบเทียบงานทศันศิลป์ในรูปแบบตะวนัออกและรูปแบบตะวนัตก  
 ศ 2.1 ม.4/1 เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและ วงดนตรีแต่ละประเภท  
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 ศ 2.1 ม.4/2 จาํแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทงัไทยและสากล  
 ศ 2.2 ม.4/1 วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยคุสมยัต่าง ๆ  
 ศ 3.1 ม.4/1 มีทกัษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ  
 ศ 3.1 ม.4/2 สร้างสรรคล์ะครสนัในรูปแบบทีชืนชอบ  
 ศ 3.2 ม.4/1 เปรียบเทียบการนาการแสดงไปใชใ้นโอกาสต่าง ๆ 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวิชา ศิลปะพืนฐาน 1  รหสัวิชา ศ 31101 จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ท ี มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชีวดั 

สาระสําคญั ชือหน่วยการเรียนรู้ เวลา
(ชัวโมง) 

นําหนัก
คะแนน 

1 ศ1.1 ม.4/1/3/4  การเขียนภาพความคิดในการ
สร้างสรรคภ์าพแสดงมิติ  

เขียนภาพแสดงมิติ  2 8 

2 ศ1.1 ม.4/1/3/4  การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะจากการ
ใชรู้ปสตัวเ์ป็นสือในการคิด
จินตนาการสร้างสรรคอ์อกมาเป็น
ผลงาน  

ภาพสตัวใ์นจินตนาการ  2 9 

3 ศ1.1 ม.4/1/4/5  การออกแบบเครืองประดบัและการ
ประดิษฐเ์ครืองประดบัจากเศษวสัดุ  

ออกแบบเครืองประดบั  4 10 

4 ศ1.1 ม.4/1/3/4  
ศ 1.2 ม.4/1  

ประวติัศาสตร์ศิลปะตะวนัออกและ
ตะวนัตกรูปแบบผลงานศิลปะของ
ศิลปินในแต่ละลทัธิ  

ศิลปะตะวนัออกและ
ศิลปะตะวนัตก  

2 7 

5 ศ 2.1 ม.4/1/2  ดนตรีและแนวเพลงไทยเดิม  
ดนตรีและแนวเพลงไทยสากล  
ดนตรีและแนวเพลงสากล  

รูปแบบวงดนตรีและ
แนวเพลง  

2 8 

6 ศ 2.1 ม.4/1/2  
ศ 2.2 ม.4/1  

ประเภทของวงดนตรีไทยและวง
ดนตรีสากล การผสมวงดนตรีไทย
และสากล  

วงดนตรีไทยและวง
ดนตรีสากล  

2 8 

7 ศ 3.1 ม.4/1/2  
ศ 3.2 ม.4/1  

บทละครหรือวรรณกรรมในการ
แสดงและอิทธิพลของละครต่อผูช้ม  

ละครกบัการดาํเนินชีวิต  4 10 

สอบวดัผลกลางภาคเรียน - 20 
สอบวดัผลปลายภาคเรียน - 20 

รวม 20 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชันมัธยมศึกษาปีท ี4  ภาคเรียนท ี2 

รายวชิาศิลปะพนืฐาน 2  รหัสวชิา ศ 31102  
จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลาเรียน 1 ชัวโมง/สัปดาห์      จํานวน 20 ชัวโมง/ภาคเรียน 

 
   (ศิลปะ) วิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบงานทศันศิลป์แบบตะวนัตกและตะวนัออกและผลงานทศันศิลป์ 
เลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทศันศิลป์ สร้างสรรคง์านทศันศิลป์โดยคาํนึงถึงหลกัการ
ออกแบบและการจดัองคป์ระกอบศิลป์ดว้ยเทคโนโลยโีดยใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่มในการศึกษาความรู้ 
คิดวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มลูความรู้ทางทศันศิลป์ เพือใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ 
โดยคาํนึงถึงความมีระเบียบวินยัในการปฏิบติังานดว้ยความมุ่งมนั ดว้ยความตงัใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความซือสตัยสุ์จริตต่อการ
สร้างสรรคง์านทศันศิลป์อยา่งเห็นคุณค่าและรักความเป็นไทย (ดนตรี)  
เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและ วงดนตรีแต่ละประเภทจาํแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทงัไทยและสากล 
วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยคุสมยัต่าง ๆ โดยใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มใน
การศึกษาความรู้ คิดวิเคราะห์เพือใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะทางดนตรีโดยคาํนึงถึงความมีระเบียบวินยัในการ
ปฏิบติังานดว้ยความมุ่งมนั ดว้ยความตงัใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความซือสตัยสุ์จริตต่อการสร้างสรรคง์านดนตรีอยา่งเห็นคุณค่าและ
รักความเป็นไทย (นาฏศิลป์) มีทกัษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ สร้างสรรคล์ะครสนัในรูปแบบทีชืนชอบเปรียบเทียบ
การนาการแสดงไปใชใ้นโอกาสต่าง ๆ  

 โดยใชท้กัษะกระบวนการศึกษาสืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบติัประเมินและวิจารณ์เพือ
พฒันางาน   

 เพือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถปฏิบติัและนําไปใช้ในชีวิตประจาํวนัได้ มีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีเจตนคติทีดี  เห็นคุณค่า  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์วฒันธรรมไทย  และค่านิยมอนัพึงประสงค ์ มุ่งส่งเสริมการ
เรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชดว้ยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจดัการ
เรียนรู้ 
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 ตัวชีวดั (รวม 11 ตัวชีวดั)  
 
  ศ 1.1 ม.4/1 วิเคราะห์การใชท้ศันธาตุ และหลกัการออกแบบในการสือความหมายในรูปแบบต่าง ๆ  
 ศ 1.1 ม.4/3 วิเคราะห์การเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทศันศิลป์  
 ศ 1.1 ม.4/5 สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ดว้ยเทคโนโลยต่ีาง ๆ โดยเนน้หลกัการออกแบบและการจดั  
         องคป์ระกอบศิลป์  
 ศ 1.2 ม.4/1 วิเคราะห์ และเปรียบเทียบงานทศันศิลป์ในรูปแบบตะวนัออกและรูปแบบตะวนัตก  
 ศ 2.1 ม.4/1 เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและ วงดนตรีแต่ละประเภท  
 ศ 2.1 ม.4/2 จาํแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทงัไทยและสากล  
 ศ 2.2 ม.4/1 วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยคุสมยัต่าง ๆ  
 ศ 3.1 ม.4/1 มีทกัษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ  
 ศ 3.1 ม.4/2 สร้างสรรคล์ะครสนัในรูปแบบทีชืนชอบ  
 ศ 3.2 ม.4/1 เปรียบเทียบการนาการแสดงไปใชใ้นโอกาสต่าง ๆ 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวิชา ศิลปะพืนฐาน 2  รหสัวิชา ศ 31102 จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ท ี มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวชีวดั 
สาระสําคญั ชือหน่วยการเรียนรู้ เวลา

(ชัวโมง) 
นําหนัก
คะแนน 

1 ศ1.1 ม.4/1/3/4  การเขียนภาพความคิดในการ
สร้างสรรคภ์าพแสดงมิติ  

เขียนภาพแสดงมิติ  2 8 

2 ศ1.1 ม.4/1/3/4  การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะจากการ
ใชรู้ปสตัวเ์ป็นสือในการคิด
จินตนาการสร้างสรรคอ์อกมาเป็น
ผลงาน  

ภาพสตัวใ์นจินตนาการ  2 9 

3 ศ1.1 ม.4/1/4/5  การออกแบบเครืองประดบัและการ
ประดิษฐเ์ครืองประดบัจากเศษวสัดุ  

ออกแบบเครืองประดบั  4 10 

4 ศ1.1 ม.4/1/3/4  
ศ 1.2 ม.4/1  

ประวติัศาสตร์ศิลปะตะวนัออกและ
ตะวนัตกรูปแบบผลงานศิลปะของ
ศิลปินในแต่ละลทัธิ  

ศิลปะตะวนัออกและ
ศิลปะตะวนัตก  

2 7 

5 ศ 2.1 ม.4/1/2  ดนตรีและแนวเพลงไทยเดิม  
ดนตรีและแนวเพลงไทยสากล  
ดนตรีและแนวเพลงสากล  

รูปแบบวงดนตรีและ
แนวเพลง  

2 8 

6 ศ 2.1 ม.4/1/2  
ศ 2.2 ม.4/1  

ประเภทของวงดนตรีไทยและวง
ดนตรีสากล การผสมวงดนตรีไทย
และสากล  

วงดนตรีไทยและวง
ดนตรีสากล  

2 8 

7 ศ 3.1 ม.4/1/2  
ศ 3.2 ม.4/1  

บทละครหรือวรรณกรรมในการ
แสดงและอิทธิพลของละครต่อผูช้ม  

ละครกบัการดาเนินชีวิต  4 10 

สอบวดัผลกลางภาคเรียน - 20 
สอบวดัผลปลายภาคเรียน - 20 

รวม 20 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชันมัธยมศึกษาปีท ี5  ภาคเรียนท ี1 

รายวชิาศิลปะพนืฐาน 3  รหัสวชิา ศ 32101  
จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลาเรียน 1 ชัวโมง/สัปดาห์      จํานวน 20 ชัวโมง/ภาคเรียน 

  
   (ทศันศิลป์) ศึกษาทกัษะและเทคนิคในการใชว้สัดุอุปกรณ์ กระบวนการในการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ 
สามารถใชก้ระบวนกากลุ่มและกระบวนการคิดวิเคราะห์ในการวิจารณ์งานทศันศิลป์โดยใชท้ฤษฎีการวิจารณ์งานศิลปะ จดั
กลุ่มงานทศันศิลป์ในการจดัทาแฟ้มสะสมงานของตนเอง เพือใหมี้ความรู้และทกัษะและเห็นคุณคา่ของการนาทศันธาตุ วสัดุ 
อุปกรณ์มาใชใ้นการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ การจดัทา แฟ้มสะสมงาน และนาไปใชใ้นชีวิตประจาวนั มีความมุ่งมนัและมี
วินยัในการทางาน  (ดนตรี) ศึกษาคน้ควา้หลกัการดนตรี วิเคราะห์เพลง หลกัการขบัร้อง หลกัการบรรเลงเพลงไทยและสากล 
อ่าน และเขียนโนต้ดนตรีไทยและสากล ศึกษากิจกรรมทางดนตรีทีเกียวขอ้งกบัวฒันธรรม เพือสือความคิด จิตนาการ
ความรู้สึก ตลอดจนนาความรู้ และหลกัการทางดนตรีมาใชก้บัชีวติประจาวนั (นาฏศิลป์) ศึกษาคน้ควา้ ประวติั ความเป็นมา 
ความหมายและรูปแบบของการแสดงระบาราฟ้อน การแสดงพืนเมืองรวมทงัองคป์ระกอบของการแสดง รู้หลกัและ
วิวฒันาการสร้างสรรค ์วิเคราะห์ท่าทางการเคลือนไหวของการแสดงนาฏศิลป์ประเภทต่างๆ ตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั รู้จกั
บุคคลสาํคญัในวงการนาฏศิลป์ และศิลปินพืนบา้นภายในทอ้งถิน นาทกัษะการแสดง ระบา รา ฟ้อน การแสดงพนืเมือง มา
ประดิษฐท่์าราเพลงต่างๆ สร้างสรรคผ์ลงานการแสดงนาฏศิลป์ไทย สามารถประเมินคุณภาพการแสดงโดยใชอ้งคป์ระกอบ
ทางการแสดง เห็นคุณค่าในศิลปะการแสดงระบาราฟ้อน การแสดงพืนเมือง ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมนัในการสร้างสรรคผ์ลงาน
ทางการแสดง เพือสืบสานศิลปวฒันธรรมไทย 

   โดยใชท้กัษะกระบวนการศึกษาสืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบติัประเมินและวิจารณ์เพือ
พฒันางาน   

 เพือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถปฏิบติัและนําไปใช้ในชีวิตประจาํวนัได้ มีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีเจตนคติทีดี  เห็นคุณค่า  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์วฒันธรรมไทย  และค่านิยมอนัพึงประสงค ์ มุ่งส่งเสริมการ
เรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชดว้ยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจดัการ
เรียนรู้ 
 
 
 
ตัวชีวดั (รวม 11 ตัวชีวดั)  
 
  ศ 1.1 ม.5/4 มีทกัษะและเทคนิคในการใชว้สัดุอุปกรณ์ และกระบวนการทีสูงขึนในการสร้างงานทศันศิลป์  
 ศ 1.1 ม.5/5 สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ดว้ยเทคโนโลยต่ีาง ๆ โดยเนน้หลกัการออกแบบและการจดั  
         องคป์ระกอบศิลป์  
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 ศ 1.1 ม.5/6 ออกแบบงานทศันศิลป์ไดเ้หมาะกบัโอกาสและสถานที  
 ศ 1.1 ม.5/7 วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมาย ของศิลปินในการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ เทคนิคและเนือหา  
         เพือสร้างสรรคง์านทศันศิลป์  
 ศ 1.1 ม.5/8 ประเมินและวจิารณ์งานทศันศิลป์ โดยใชท้ฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ  
 ศ 2.1 ม.5/3 อธิบายเหตุผลทีคนต่างวฒันธรรมสร้างสรรคง์านดนตรีแตกต่างกนั  
 ศ 2.1 ม.5/4 อ่าน เขียน โนต้ดนตรีไทยและสากลในอตัราจงัหวะต่าง ๆ  
 ศ 2.1 ม.5/5 ร้องเพลง หรือเล่นดนตรีเดียวและรวมวงโดยเนน้เทคนิคการแสดงออก และคุณภาพของการ 
        แสดง  
 ศ 3.1 ม.5/3 ใชค้วามคิดริเริมในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่  
 ศ 3.1 ม.5/4 วจิารณ์การแสดงตามหลกันาฏศิลป์ และการละคร  
 ศ 3.1 ม.5/5 วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละครทีตอ้งการสือความหมาย ในการแสดง 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวิชา ศิลปะพืนฐาน 1  รหสัวิชา ศ 31101 จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ท ี มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชีวดั 

สาระสําคญั ชือหน่วยการเรียนรู้ เวลา(ชัวโมง) นําหนัก
คะแนน 

1 ศ 1.1 ม.5/4  เทคนิค วสัดุ อุปกรณ์ กระบวนการใน
การสร้างงานทศันศิลป์  

สร้างสรรคง์านศิลป์  2 5 

2 ศ 1.1 ม.5/5  หลกัการออกแบบและการจดั
องคป์ระกอบศิลป์ดว้ยเทคโนโลย ี 

หลกัการออกแบบงาน
ศิลป์ดว้ยเทคโนโลย ี 

2 5 

3 ศ 1.1 ม.5/6  การออกแบบงานทศันศิลป์  ออกแบบ  2 10 
4 ศ 1.1 ม.5/7  จุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้

วสัดุ อุปกรณ์ เทคนิคและเนือหา ในการ
สร้างงานทศันศิลป์  

การใชว้สัดุอุปกรณ์ใน
การสร้างงานศิลป์  

2 5 

5 ศ 1.1 ม.5/8  ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ  การวิจารณ์งานศิลป์  1 3 
6 ศ 2.1 ม.5/3  � ปัจจยัในการสร้างสรรคผ์ลงานดนตรี 

ในแต่ละวฒันธรรม  
- ความเชือกบัการสร้างสรรคง์านดนตรี  
- ศาสนากบัการสร้างสรรคง์านดนตรี  
- วิถีชีวิตกบัการสร้างสรรคง์านดนตรี  
- เทคโนโลยกีบัการ  
สร้างสรรคง์านดนตรี  

ปัจจยัของการ
สร้างสรรคง์านดนตรี  

3 5 

7 ศ 2.1 ม.5/4  � เครืองหมายและสญัลกัษณ์ทางดนตรี  
- เครืองหมายกาํหนดอตัราจงัหวะ  
- เครืองหมายกาํหนดบนัไดเสียง  
� โนต้บทเพลงไทยอตัราจงัหวะ 2 ชนั 
และ 3 ชนั  

ทฤษฎีการบนัทึกโนต้  
สากล และโนต้เพลง
ไทย  

2 5 

8 ศ 2.1 ม.5/5  � เทคนิค และ การถ่ายทอดอารมณ์
เพลงดว้ยการร้อง บรรเลงเครืองดนตรี
เดียวและรวมวง  

การบรรเลงดนตรี และ
การขบัร้อง  

2 10 

9 ศ 3.1 ม.5/3  � การประดิษฐท่์าราทีเป็นคู่และหมู่  
- ความหมาย  
- ประวติัความเป็นมา  
- ท่าทางทีใชใ้นการประดิษฐท่์ารํา 

นาฎศิลป์ไทย  2 5 
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-เพลงทีใช ้ 
10 ศ 3.1 ม.5/4  � หลกัการสร้างสรรคแ์ละการวิจารณ์  

� หลกัการชมการแสดงนาฏศิลป์และ
ละคร  

การวิจารณ์ และการ
ชมนาฏศิลป์  

1 2 

11 ศ 3.1 ม.5/5  � ประวติัความเป็นมาของนาฏศิลป์ 
และการละคร  
- ววิฒันาการ  
ความงามและคุณค่า  

ประวติัศาสตร์
นาฏศิลป์การละคร  

1 5 

สอบวดัผลกลางภาคเรียน - 20 
สอบวดัผลปลายภาคเรียน - 20 

รวม 20 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชันมัธยมศึกษาปีท ี5  ภาคเรียนท ี2 

รายวชิาศิลปะพนืฐาน 4  รหัสวชิา ศ 32102  
จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลาเรียน 1 ชัวโมง/สัปดาห์      จํานวน 20 ชัวโมง/ภาคเรียน 

 
   (ทศันศิลป์) ศึกษา วิเคราะห์การใชท้ศันธาตุ หลกัการออกแบบ ศพัทท์างทศันศิลป์ การใชว้สัดุ อุปกรณ์ 
กระบวนการสร้างงานทศันศิลป์ ทฤษฎีการวิจารณ์งานศิลปะ เปรียบเทียบอิทธิพลทางวฒันธรรมทีมีผลต่อการสร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ในสงัคมจดักลุ่มงานทศันศิลป์ในการจดัทาํแฟ้มสะสมงานของตนเอง และนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั มีความมุ่งมนั
และมีวนิยัในการทาํงาน (ดนตรี) ศึกษาวิเคราะห์สถานะทางสงัคมของนกัดนตรีในวฒันธรรมต่าง ๆ และกิจกรรมทางดนตรีที
เกียวขอ้งกบัวฒันธรรม เพือสือความคิด จิตนาการความรู้สึก เปรียบเทียบลกัษณะเด่นของดนตรี ตลอดจนนาํความรู้และ
หลกัการทางดนตรีมาใชก้บัชีวิตประจาํวนั (นาฏศิลป์) ศึกษาคน้ควา้บทบาทของบุคคลสาํคญัในวงการนาฏศิลป์และการละคร 
ของประเทศไทยในยคุสมยัต่างๆเพือนาเสนอความรู้ และบรรยายวิวฒันาการของนาฏศิลป์และการละครไทย ตงัแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั เพือนาความรู้ทางดา้นนาฏศิลป์มาใชใ้หส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินชีวิตประจาวนั 

  โดยใชท้กัษะกระบวนการศึกษาสืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบติัประเมินและวิจารณ์เพือ
พฒันางาน   

 เพือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถปฏิบัติและนําไปใช้ในชีวิตประจาํวนัได้มีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีเจตนคติทีดี  เห็นคุณค่า  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษว์ฒันธรรมไทย  และค่านิยมอนัพึงประสงคมุ่์งส่งเสริมการเรียนรู้
และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชดว้ยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจดัการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 ตัวชีวดั (รวม 6 ตัวชีวดั)  
 
 ศ 1.2 ม.5/2 ระบุงานทศันศิลป์ของศิลปินทีมีชือเสียง และบรรยายผลตอบรับของสังคม  
 ศ 2.2 ม.5/2 วิเคราะห์สถานะทางสงัคมของนกัดนตรีในวฒันธรรมต่าง ๆ  
 ศ 2.2 ม.5/3 เปรียบเทียบลกัษณะเด่นของดนตรีในวฒันธรรมต่างๆ  
 ศ 3.2 ม.5/2 อภิปรายบทบาทของบุคคลสาํคญัในวงการนาฏศิลป์และการละคร ของประเทศไทย  
          ในยคุสมยัต่างๆ  
 ศ 3.2 ม.5/3 บรรยายววิฒันาการของนาฏศิลป์และการละครไทย ตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวิชา ศิลปะพืนฐาน 4       รหสัวิชา ศ 32102    จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ท ี มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชีวดั 

สาระสําคญั ชือหน่วยการเรียนรู้ เวลา
(ชัวโมง) 

นําหนัก
คะแนน 

1 ศ 1.2 ม.5/1  � งานทศันศิลป์รูปแบบตะวนัออก
และตะวนัตก  

ศิลปะร่วมสมยั  3 5 

2 ศ 1.2ม.5/2  �งานทศันศิลป์ของศิลปินทีมีชือเสียง  งานศิลปะในอดีตและ
ปัจจุบนัแห่งผูส้ร้าง  

3 10 

3 ศ 2.2ม.5/2  �ประวติัสงัคีตกว ี คีตกวีแห่งบทเพลง  4 10 
4 ศ 2.2ม.5/2  � ลกัษณะเด่นของดนตรีในแต่ละ

วฒันธรรม  
- เครืองดนตรี  
- วงดนตรี  
- ภาษา เนือร้อง  
- สาํเนียง  
- องคป์ระกอบบทเพลง  

วฒันธรรมของดนตรีใน 
แต่ละวฒันธรรม  

4 15 

5 ศ 3.2ม.5/1  � บุคคลสาํคญัในวงการนาฏศิลป์และ
การละครของไทยในยคุสมยัต่าง ๆ  

ศิลปินแห่งการละคร และ
นาฏศิลป์  

3 10 

6 ศ 3.2ม.5/2  � วิวฒันาการของนาฏศิลป์และการ
ละครไทยตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  

วิวฒันาการแห่งการละคร 
และนาฏศิลป์  

3 10 

สอบวดัผลกลางภาคเรียน - 20 
สอบวดัผลปลายภาคเรียน - 20 

รวม 20 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชันมัธยมศึกษาปีท ี6  ภาคเรียนท ี1 

รายวชิาศิลปะพนืฐาน 5  รหัสวชิา ศ 33101  
จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลาเรียน 1 ชัวโมง/สัปดาห์      จํานวน 20 ชัวโมง/ภาคเรียน 

 
   (ศิลปะ)  วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ เทคนิคและเนือหา เพือ
สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ประเมินและวจิารณ์งานทศันศิลป์ โดยใชท้ฤษฎีการวจิารณ์ศิลปะ ระบุงานทศันศิลป์ของศิลปินทีมี
ชือเสียง และบรรยายผลตอบรับของสงัคม (ดนตรี) ร้องเพลง หรือเล่นดนตรีเดียวและรวมวงโดยเนน้เทคนิคการแสดงออก
และคุณภาพของการแสดง สร้างเกณฑส์าหรับประเมินคุณภาพการประพนัธ์และการเล่นดนตรีของตนเองและผูอื้นไดอ้ยา่ง
เหมาะสม อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะทอ้นแนวความคิดและคา่นิยมทีเปลียนไปของคนในสงัคม (นาฏศิลป์) วิเคราะห์
แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละครทีตอ้งการสือความหมาย ในการแสดงบรรยาย และวเิคราะห์ อิทธิพลของเครืองแต่ง
กาย แสง สี เสียง ฉากอุปกรณ์ และสถานทีทีมีผลต่อการแสดง อภิปรายบทบาทของบุคคลสาํคญัในวงการนาฏศิลป์และการ
ละครของประเทศไทยในยคุสมยัต่างๆ  
  โดยใชก้ระบวนการคิดวเิคราะห์กระบวนการกลุ่มในการศึกษาความรู้ คิดวิเคราะห์เพอืใหมี้ความรู้ความ
เขา้ใจและมีทกัษะทางดนตรีโดยคาํนึงถึงความมีระเบียบวินยัในการปฏิบติังานดว้ยความมุ่งมนั ดว้ยความตงัใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนมี
ความซือสตัยสุ์จริตต่อการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์อยา่งเห็นคุณค่าและรักความเป็นไทย 

  เพือใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถปฏิบติัและนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้มีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีเจตนคติทีดี  เห็นคุณค่า  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษว์ฒันธรรมไทย  และค่านิยมอนัพึงประสงคมุ่์งส่งเสริมการเรียนรู้
และปลูกฝัง เสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชดว้ยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจดัการเรียนรู้ 
 
 ตัวชีวดั (รวม 9 ตัวชีวดั)  
 
  ศ 1.1 ม.6/7 วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ เทคนิคและเนือหา   
        เพือสร้างสรรคง์านทศันศิลป์  
 ศ 1.1 ม.6/8 ประเมินและวจิารณ์งานทศันศิลป์ โดยใชท้ฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ  
 ศ 1.2 ม.6/2 ระบุงานทศันศิลป์ของศิลปินทีมีชือเสียง และบรรยายผลตอบรับของสังคม  
 ศ 2.1 ม.6/5 ร้องเพลง หรือเล่นดนตรีเดียวและรวมวงโดยเนน้เทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการ  
        แสดง  
 ศ 2.1 ม.6/6 สร้างเกณฑส์าหรับประเมินคุณภาพการประพนัธ์และการเล่นดนตรีของตนเองและผูอื้นได ้  
        อยา่งเหมาะสม  
 ศ 2.2ม.6/4 อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะทอ้นแนวความคิดและคา่นิยมทีเปลียนไปของคนใน สงัคม  
 ศ 3.1 ม.6/5 วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละครทีตอ้งการสือความหมายในการแสดง  
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 ศ 3.1 ม.6/6 บรรยาย และวิเคราะห์ อิทธิพลของเครืองแต่งกาย แสง สี เสียง ฉากอุปกรณ์ และสถานทีที มี 
 ผลต่อการแสดง  
 ศ 3.2ม.6/2 อภิปรายบทบาทของบุคคลสาํคญัในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยคุ              
สมยัต่างๆ 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวิชา ศิลปะพืนฐาน 5  รหสัวิชา ศ 33101 จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ท ี มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชีวดั 

สาระสําคญั ชือหน่วยการเรียนรู้ เวลา
(ชัวโมง) 

นําหนัก
คะแนน 

1 ศ 1.1 ม.6/7  จุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้
วสัดุ อุปกรณ์ เทคนิคและเนือหา ใน
การสร้างงานทศันศิลป์  

เทคนิคศิลป์ศิลปิน
สร้างสรรค ์ 

4 8 

2 ศ 1.1 ม.6/8  ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ  การวิจารณ์งานทศันศิลป์  2 10 
3 ศ 1.2 ม.6/2  งานทศันศิลป์ของศิลปินทีมีชือเสียง  ผลงานศิลปินทีมีชือเสียง  2 6 
4 ศ 2.1 ม.6/5/6  เทคนิค และ การถ่ายทอดอารมณ์เพลง

ดว้ยการร้อง บรรเลงเครืองดนตรีเดียว
และรวมวง  
เกณฑใ์นการประเมินผลงานดนตรี  
-คุณภาพของผลงานทางดนตรี  
-คุณค่าของผลงานทางดนตรี  

ทกัษะและความถนดัทาง
ดนตรี  

4 10 

5 ศ 2.2ม.6/4  บทบาทดนตรีในการสะทอ้นสงัคม  
-ค่านิยมของสงัคมในผลงานดนตรี  
-ความเชือของสงัคมในงานดนตรี  

บทบาทของดนตรี  2 6 

6 ศ 3.1 ม.6/5  ประวติัความเป็นมาของนาฏศิลป์และ
การละครวิวฒันาการ ความงามและ
คุณค่า  

ความเป็นมาของนาฏศิลป์
ไทย  

2 6 

7 ศ 3.1 ม.6/6  เทคนิคการจดัการแสดง  เทคนิคการแสดง  2 8 
8 ศ 3.2ม.6/2  บุคคลสาํคญัในวงการนาฏศิลป์และ 

การละครของไทยในยคุสมยัต่าง ๆ  
บุคคลสาํคญัในวงการ
นาฏศิลป์  

2 6 

      
สอบวดัผลกลางภาคเรียน - 20 
สอบวดัผลปลายภาคเรียน - 20 

รวม 20 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชันมัธยมศึกษาปีท ี6  ภาคเรียนท ี2 

รายวชิาศิลปะพนืฐาน 6  รหัสวชิา ศ 33102  
จํานวน 0.5 หน่วยกติ     เวลาเรียน 1 ชัวโมง/สัปดาห์      จํานวน 20 ชัวโมง/ภาคเรียน 

   (ศิลปะ) สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ไทย สากลโดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินทีตนชืน
ชอบ วาดภาพระบายสีเป็นภาพลอ้เลียนหรือภาพการ์ตูนเพือแสดงความคิดเห็นเกียวกบัสภาพสงัคมในปัจจุบนัอภิปราย
เกียวกบัอิทธิพลของวฒันธรรมระหวา่งประเทศทีมีผลต่องานทศันศิลป์ในสงัคมจดักลุ่มงานทศันศิลป์เพือสะทอ้นพฒันาการ
และความกา้วหนา้ของตนเอง (ดนตรี) เปรียบเทียบอารมณ์ และความรู้สึกทีไดรั้บจากงานดนตรีทีมาจากวฒันธรรมต่างกนั
พร้อมทงันาดนตรีไปประยกุตใ์ชใ้นงานอืน ๆ และนาเสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษด์นตรีในฐานะมรดกของชาติ 
(นาฏศิลป์) พฒันาและใชเ้กณฑก์ารประเมินในการประเมินการแสดงวเิคราะห์ท่าทาง และการเคลือนไหวของผูค้นในชีวิต
ประจาวนัและนามาประยกุตใ์ชใ้นการแสดงบรรยายววิฒันาการของนาฏศิลป์และการละครไทย ตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
รวมถึงการนาเสนอแนวคิดในการอนุรักษน์าฏศิลป์ไทย  
  โดยใชก้ระบวนการคิดวเิคราะห์กระบวนการกลุ่มในการศึกษาความรู้ คิดวิเคราะห์ 
  เพือใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะทางดนตรีโดยคาํนึงถึงความมีระเบียบวินยัในการปฏิบติังานดว้ย
ความมุ่งมนั ดว้ยความตงัใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความซือสตัยสุ์จริตต่อการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์อยา่งเห็นคุณค่า
และรักความเป็นไทย  มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นการดาํเนินชีวิต
ตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชดว้ยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจดัการเรียนรู้ 
 ตัวชีวดั (รวม 11 ตัวชีวดั)  
  ศ 1.1 ม.6/9   จดักลุ่มงานทศันศิลป์เพือสะทอ้นพฒันาการและความกา้วหนา้ของตนเอง  
 ศ 1.1 ม.6/10  สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ไทย สากลโดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปิน  
            ทีตนชืนชอบ   
 ศ 1.1 ม.6/11  วาดภาพระบายสีเป็นภาพลอ้เลียนหรือภาพการ์ตูนเพือแสดงความคิดเห็นเกียวกบัสภาพ  
   สงัคมในปัจจุบนั  
 ศ 1.2 ม.6/3    อภิปรายเกียวกบัอิทธิพลของวฒันธรรมระหวา่งประเทศทีมีผลต่องานทศันศิลป์ใน  
            สงัคม  
 ศ 2.1 ม.6/7   เปรียบเทียบอารมณ์ และความรู้สึกทีไดรั้บจากงานดนตรีทีมาจากวฒันธรรมต่างกนั  
 ศ 2.1 ม.6/8   นาํดนตรีไปประยกุตใ์ชใ้นงานอืน ๆ  
 ศ 2.2 ม.6/5   นาํเสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษด์นตรีในฐานะมรดกของชาติ  
 ศ 3.1 ม.6/7   พฒันาและใชเ้กณฑก์ารประเมินในการประเมินการแสดง  
 ศ 3.1 ม.6/8   วเิคราะห์ท่าทาง และการเคลือนไหวของผูค้นในชีวิตประจาํวนัและนามาประยกุตใ์ชใ้นการ  แสดง  
 ศ 3.2 ม.6/3   บรรยายววิฒันาการของนาฏศิลป์และการละครไทย ตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  
 ศ 3.2 ม.6/4   นาํเสนอแนวคิดในการอนุรักษน์าฏศิลป์ไทย 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวิชา ศิลปะพืนฐาน 6    รหสัวิชา ศ 33102   จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ท ี มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชีวดั 

สาระสําคญั ชือหน่วยการเรียนรู้ เวลา
(ชัวโมง) 

นําหนัก
คะแนน 

1 ศ 1.1 ม.6/10  การสร้างงานทศันศิลป์จากแนวคิดและ
วิธีการของศิลปิน  

ผลงานทศันศิลป์กบั
ศิลปินทีชืนชอบ  

4 7 

2 ศ 1.1 ม.6/11  
ศ 1.2 ม.6/3  

การวาดภาพลอ้เลียนหรือภาพการ์ตูน  
อิทธิพลของวฒันธรรมระหวา่งประเทศ
ทีมีผลต่องานทศันศิลป์  

ภาพลอ้เลียน  2 10 

3 ศ 2.1 ม.6/7  การถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของงาน
ดนตรีจากแต่ละวฒันธรรม  

สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี  2 7 

4 ศ 2.1 ม.6/8  
ศ 2.2 ม.6/5  

� ดนตรีกบัการผอ่นคลาย  
� ดนตรีกบัการพฒันามนุษย ์ 
� ดนตรีกบัการประชาสมัพนัธ์  
� ดนตรีกบัการบาบดัรักษา  
� ดนตรีกบัธุรกิจ  
�ดนตรีกบัการศึกษา  
แนวทางและวธีิการในการส่งเสริม
อนุรักษด์นตรีไทย  

การประยกุตใ์ชค้วามรู้
ทางดนตรี  

3 7 

5 ศ 3.1 ม.6/7  � การประเมินคุณภาพของการแสดง  
- คุณภาพดา้นการแสดง  
- คุณภาพองคป์ระกอบการแสดง  

การประเมินคุณค่าของ
งานนาฏศิลป์  

3 7 

6 ศ 3.1 ม.6/8  การสร้างสรรคผ์ลงาน  
การจดัการแสดงในวนัสาํคญัของ
โรงเรียน ชุดการแสดงประจาโรงเรียน  

การแสดงสร้างสรรค ์ 4 15 

7 ศ 3.2 ม.6/3  
ศ 3.2 ม.6/4  

วิวฒันาการของนาฏศิลป์และการละคร
ไทยตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  
การอนุรักษน์าฏศิลป์ ภูมิปัญญาทอ้งถิน  

วิวฒันาการทางนาฏศิลป์
และการละคร  

2 7 

สอบวดัผลกลางภาคเรียน - 20 
สอบวดัผลปลายภาคเรียน - 20 

รวม 20 100 
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โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551      
ชันมัธยมศึกษาปีท ี4 

ง31101         การงานอาชีพฯพืนฐาน 1  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
ง31102         การงานอาชีพฯพืนฐาน 2  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 
 ง32101  การงานอาชีพฯพืนฐาน 3  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

ง32102  การงานอาชีพฯพืนฐาน 4  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี6      

ง33101  การงานอาชีพฯพืนฐาน 5  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
ง33102  การงานอาชีพฯพืนฐาน 6  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

 

วชิาเพมิเตมิ 
ง30201  คอมพิวเตอร์ 1   2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ง30202  คอมพิวเตอร์ 2   2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ง30203  คอมพิวเตอร์ 3   2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ง30204  คอมพิวเตอร์ 4   2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ง30205  คอมพิวเตอร์ 5   2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ง30206  คอมพิวเตอร์ 6   2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ง30221  งานบา้น 1    2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ง30222  งานบา้น 2    2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ง30283  งานธุรกิจ 3    2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ง30284  งานธุรกิจ 4    2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ง30235  งานประดิษฐ ์5    2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ง30236  งานประดิษฐ ์6    2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ง30245  งานเกษตร 5    2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
ง30246  งานเกษตร 6    2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
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คาํอธิบายรายวชิา  
วชิา การงานอาชีพฯพนืฐาน  รหัสวชิา ง31101  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชัน มัธยมศึกษาปีท ี4  จํานวน  20  ชัวโมง / ภาคเรียน  จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 ศึกษาขอ้มูล สารสนเทศ หลกัการและวิธีการทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ซอฟแวร์ในการจดัการขอ้มลู การประมวลผล
ขอ้มูลใหเ้ป็นสารสนเทศ การตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลและสารสนเทศ  เรียนรู้เกียวกบัองคป์ระกอบและการทาํงานของระบบ
คอมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสือสารขอ้มูล การใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตเพือการศึกษาและสืบคน้ขอ้มูล 
 ปฏิบติัการเลือกใชเ้ครืองมือทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการจดัการรวบรวมขอ้มูล ประมวลผลหรือสร้างงาน
นาํเสนอตามจินตนาการหรือประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัแลว้นาํเสนออยา่งเหมาะสม 
 เพือใหเ้ป็นผูที้ใชส้ารสนเทศตามขอ้ควรปฏิบติั อยา่งมีความรับผดิชอบ มีมารยาท อยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชนสู์งสุด
ต่อตนเองและสงัคม มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นการดาํเนินชีวิตตาม
แนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์นัธุกรรมพชืดว้ยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจดัการเรียนรู้ 
 
มาตรฐาน/ตัวชีวดั    

 ง 3.1 ม.4-6/1,2,3,4,5,8,9,10,11,13 

 

รวม 13 ตัวชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา  

วชิา การงานอาชีพฯพนืฐาน  รหัสวชิา ง31101  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชัน มัธยมศึกษาปีท ี4  จํานวน  20  ชัวโมง / ภาคเรียน  จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

 

ลาํดับท ี
ชือหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน       การ
เรียนรู้ / ตัวชีวดั 

สาระสําคญั 
เวลา 

(ชัวโมง)  

นําหนัก
คะแนน 

1 การติดต่อสือสาร
ทางอินเทอร์เน็ต 

ง 3.1 ม.4-6/9 

         ม.4-6/13 

การติดต่อสือสาร ค้นหาข้อมูลความรู้
ผ่ าน เค รือข่ าย อิ น เท อ ร์ เน็ ตอย่ าง มี
ประสิทธิภาพ  ต้องเชือมต่อเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี ติดต่อสือสาร
คน้หาขอ้มูลความรู้อยา่งมีหลกัการและมี
คุณธรรม 

5 25 

2 การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วย
สร้างชินงาน
อยา่งมีจิตสาํนึก 

ง 3.  ม.4-6/12 

       ม.4-6/13 

การใช้คอมพิวเตอร์เพือสร้างชินงานทีมี
คุณภาพ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ ตอ้งศึกษา
ผลกระทบด้ าน ต่ างๆ  และเลื อกใช้
ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ให้เหมาะสมกบั
ลกัษณะงาน 

5 25 

3 เทคโนโลย ี

สารสนเทศเพือ
นาํเสนองาน 

ง 3.1 ม.4-6/11 

 

การนาํเสนองานอยา่งมีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและผูช้ม ผูฟั้งตอ้งใช้
ความคิดสร้างสรรค ์ความชาํนาญในการ
ส ร้ างงานนํ าเสนอ  และใช้ อุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งเหมาะสมกบั
งาน 

5 25 

4 โครงงาน
คอมพิวเตอร์ 

ง 3.1 ม.4-6/7 

        ม.4-6/12 

 

โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นการ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้เกียวกบัฮารดแ์วร์ 
ซอฟตแ์วร์กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือแกปั้ญหาหรือสนอง
ความตอ้งการทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนิน
ชีวิตประจาํวนั 

5 25 

รวม 20 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
วชิา การงานอาชีพฯพนืฐาน 2 รหัสวชิา ง31102      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชัน มัธยมศึกษาปีท ี4  จํานวน  20  ชัวโมง / ภาคเรียน  จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

........................................................................................................................................................... 
 
ศึกษา วิเคราะห์การออกแบบเทคโนโลยเีพือออกแบบผลิตภณัฑต์ามกระบวนการเทคโนโลย ีโดยถ่ายทอดความคิดเป็น

ภาพร่างสองมิติ ใช้อุปกรณ์เครืองมือทีเหมาะสมกับลักษณะและประเภทของการท ํางาน  มีความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจ
กระบวนการทางธุรกิจและแนวทางเขา้สู่อาชีพ โดยเลือกและใชเ้ทคโนโลยีไดเ้หมาะสมกบัอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม   และ
ค่านิยมทีดีต่อการประกอบอาชีพ 
 โดยใชก้ระบวนการทาํงาน กระบวนการจดัการ กระบวนการทาํงานร่วมกนั กระบวนการแกปั้ญหาในการทาํงาน  
กระบวนการเทคโนโลย ีการสืบคน้ขอ้มูล วิเคราะห์ และอภิปราย   
 เพือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ มีทกัษะการทาํงานร่วมกนั ทกัษะการจดัการ 
ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะแสวงหาความรู้ เพือการอนุรักษ์สิงแวดลอ้ม มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง 
เสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้าง
จิตสาํนึกในการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชดว้ยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจดัการเรียนรู้ 
 
ตัวชีวดั 

ง 2.1   ม.4-6/1,2,3,4,5    
 

รวม  5  ตัวชีวดั 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
วชิา การงานอาชีพฯพนืฐาน 3 รหัสวชิา ง32101      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชัน มัธยมศึกษาปีท ี5  จํานวน  20  ชัวโมง / ภาคเรียน  จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

 

ลาํดับท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / 
ตัวชีวดั 

สาระสําคญั 
เวลา 

(ชัวโมง) 
นําหนัก
คะแนน 

1 
 

การทาํงานเพอืการ
ดาํรงชีวิต 
 

ง 1.1    
 ม.4-6/2 
 ม.4-6/3 
 ม.4-6/4 
 ม.4-6/5 
 ม.4-6/6 
 ม.4-6/7 

การทาํงานเพอืการดาํรงชีวติจะตอ้งสร้าง
ผลงานอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์โดยใช้
ทกัษะการทาํงานร่วมกนั ทกัษะการจดัการ 
ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา ทกัษะในการ
แสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลกัษณะนิสยั
ในการทาํงาน และใชพ้ลงังานทรัพยากร
อยา่งคุม้ค่าและยงัยนืเพือการอนุรักษ์
สิงแวดลอ้ม 

4 20 

2 งานช่าง ง 1.1    
 ม.4-6/6 
 ม.4-6/7 
 

งานช่างจะตอ้งใชท้กัษะกระบวนการ
แกปั้ญหาในการทาํงานอยา่งมีคุณธรรมและ
ลกัษณะนิสยัในการทาํงาน และใชพ้ลงังาน 
ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่าและยงัยนื เพือการ
อนุรักษสิ์งแวดลอ้ม 

6 30 

3 การจดัการผลผลิต       
ทางการเกษตร 

ง 1.1    
 ม.4-6/6 
 ม.4-6/7         

การจดัการผลผลิตทางการเกษตรจะตอ้งใช้
ทกัษะการจดัการอยา่งมีคุณธรรม มีลกัษณะ
นิสยัทีดีในการทาํงาน และใชพ้ลงังาน 
ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่าและยงัยนืเพือการ
อนุรักษสิ์งแวดลอ้ม 

5 25 
 
 
 

4 การเลียงสตัว ์ ง 1.1    
 ม.4-6/5 
 ม.4-6/6          

การเลียงสตัวทุ์กชนิดใหมี้ประสิทธิภาพ ผู ้
เลียงจะตอ้งมีทกัษะการจดัการ ทกัษะใน
การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและ
ลกัษณะนิสยัในการทาํงาน 

5 25 

รวม 20 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
วชิา การงานอาชีพฯพนืฐาน 3 รหัสวชิา ง32101      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชัน มัธยมศึกษาปีท ี5  จํานวน  20  ชัวโมง / ภาคเรียน  จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

 ศึกษา วิเคราะห์ ทกัษะกระบวนการทาํงาน กระบวนการแกปั้ญหาในการทาํงานร่วมกนัตามกระบวนการ ขนัตอนใน
การประดิษฐ์ของใชที้เป็นเอกลกัษณ์ไทย การประกอบติดตงั และซ่อมแซมอุปกรณ์เครืองใชภ้ายในบา้น ใชท้กัษะแสวงหา
ความรู้เพือการเลียงสตัว ์จดัการผลผลิตทางการเกษตร โดยใชเ้ทคโนโลยแีละภูมิปัญญาทอ้งถิน เพือการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม  
 โดยใชก้ระบวนการทาํงาน กระบวนการจดัการ กระบวนการทาํงานร่วมกนั กระบวนการแกปั้ญหาในการทาํงาน  
กระบวนการเทคโนโลย ีการสืบคน้ขอ้มูล วิเคราะห์ และอภิปราย   
 เพือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ มีทกัษะการทาํงานร่วมกนั ทกัษะการจดัการ 
ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา และทกัษะแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลกัษณะนิสัยในการทาํงาน ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง 
รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ใชพ้ลงังาน ทรัพยากรในการทาํงานอยา่งคุม้ค่าและยงัยนืเพือการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม 

 
 

มาตรฐาน/ตัวชีวดั    

 ง 1.1 ม.4-6/1,2,3,4,5,6,7 

 
จํานวน 7 ตัวชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
วชิา การงานอาชีพฯพนืฐาน 3 รหัสวชิา ง32101      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชัน มัธยมศึกษาปีท ี5  จํานวน  20  ชัวโมง / ภาคเรียน  จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

 

ลาํดับท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / 
ตัวชีวดั 

สาระสําคญั 
เวลา 

(ชัวโมง) 
นําหนัก
คะแนน 

1 
 

การทาํงานเพอืการ
ดาํรงชีวิต 
 

ง 1.1    
 ม.4-6/2 
 ม.4-6/3 
 ม.4-6/4 
 ม.4-6/5 
 ม.4-6/6 
 ม.4-6/7 

การทาํงานเพอืการดาํรงชีวติจะตอ้งสร้าง
ผลงานอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์โดยใช้
ทกัษะการทาํงานร่วมกนั ทกัษะการจดัการ 
ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา ทกัษะในการ
แสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลกัษณะนิสยั
ในการทาํงาน และใชพ้ลงังานทรัพยากร
อยา่งคุม้ค่าและยงัยนืเพือการอนุรักษ์
สิงแวดลอ้ม 

4 20 

2 งานช่าง ง 1.1    
 ม.4-6/6 
 ม.4-6/7 
 

งานช่างจะตอ้งใชท้กัษะกระบวนการ
แกปั้ญหาในการทาํงานอยา่งมีคุณธรรมและ
ลกัษณะนิสยัในการทาํงาน และใชพ้ลงังาน 
ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่าและยงัยนื เพือการ
อนุรักษสิ์งแวดลอ้ม 

6 30 

3 การจดัการผลผลิต       
ทางการเกษตร 

ง 1.1    
 ม.4-6/6 
 ม.4-6/7         

การจดัการผลผลิตทางการเกษตรจะตอ้งใช้
ทกัษะการจดัการอยา่งมีคุณธรรม มีลกัษณะ
นิสยัทีดีในการทาํงาน และใชพ้ลงังาน 
ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่าและยงัยนืเพือการ
อนุรักษสิ์งแวดลอ้ม 

5 25 
 
 
 

4 การเลียงสตัว ์ ง 1.1    
 ม.4-6/5 
 ม.4-6/6          

การเลียงสตัวทุ์กชนิดใหมี้ประสิทธิภาพ ผู ้
เลียงจะตอ้งมีทกัษะการจดัการ ทกัษะใน
การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและ
ลกัษณะนิสยัในการทาํงาน 

5 25 

รวม 20 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
วชิา การงานอาชีพฯพนืฐาน 3 รหัสวชิา ง32102      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชัน มัธยมศึกษาปีท ี5  จํานวน  20  ชัวโมง / ภาคเรียน  จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

------------------------------------------------ 
 ศึกษาและอธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ แลว้สามารถนํากระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็น
แนวทางในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นขนัตอน ใชค้อมพิวเตอร์มาช่วยในการประมวลผลและตดัสินใจในการทาํงาน ติดต่อสือสาร
และคน้หาขอ้มูลผา่นอินเทอร์เน็ตอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม 

โดยใชก้ระบวนการคิดวเิคราะห์  กระบวนการปฏิบติั เขียนโปรแกรมภาษา  เพือนาํมาใชใ้นการทาํงานไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และนาํความรู้และทกัษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการพฒันาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

เพือใหเ้กิดความรู้ เกิดทกัษะการปฏิบติั เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการแกปั้ญหา และ
การทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างใหผู้เ้รียนมี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นการดาํเนินชีวิตตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพืชดว้ยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจดัการเรียนรู้ 
 
รหัสตัวชีวดั 
ง 3.1  ม.4-6/1   ม.4-6/3    ม.4-6/5   ม.4-6/6   ม.4-6/7   ม.4-6/9   ม.4-6/10 
 
รวมทงัหมด  7  ตัวชีวดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



321 
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โครงสร้างรายวชิา  
วชิา การงานอาชีพฯพนืฐาน 3 รหัสวชิา ง32102      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชัน มัธยมศึกษาปีท ี5  จํานวน  20  ชัวโมง / ภาคเรียน  จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

ลาํดับท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน
การเรียนรู้ 
/ ตัวชีวดั 

สาระสําคญั 
เวลา 

(ชัวโมง) 
นําหนัก
คะแนน 

1 
 

ระบบสารสนเทศ 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือการ
ตดัสินใจ 

ง 1.1    
 ม.4-6/2 
 ม.4-6/3 
 ม.4-6/4 
 ม.4-6/5 
 ม.4-6/6 
 ม.4-6/7 

ระบบสารสนเทศเป็นระบบทีดําเนินการ
ประมวลผลขอ้มูลโดยใชเ้ครือง 

คอมพิวเตอร์  ซึงสามารถนาํขอ้มูลมา 

วิเคราะห์ คาํนวณ และสรุปผลไดอ้ยา่ง 

รวดเร็ว ทาํใหก้ารปฏิบติังานของ 

หน่วยงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ประหยดัเวลา และค่าใชจ่้าย 

3 15 

2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

และอินเทอร์เน็ต 

 

ง 1.1    
 ม.4-6/6 
 ม.4-6/7 
 

ระบบสือสารขอ้มูลสาํหรับเครือข่าย 

คอมพิวเตอร์ประกอบดว้ยข่าวสาร ผูส่้ง  

ผูรั้บ สือกลาง  โพรโตคอล โดยเครือข่าย 

คอมพิวเตอร์จะสือสารและรับ-ส่งกนัได ้

ตอ้งใชโ้พรโตคอลชนิดเดียวกนั ส่วน 

อินเทอร์เน็ตเป็นเครืองมือทีใชใ้นการ 

ติดต่อสือสารกนั และคน้หาขอ้มูล การใช ้

อินเทอร์เน็ตมีผลกระทบทงัทางบวกและ 

ทางลบ จึงจาํเป็นตอ้งใชอ้ยา่งรอบคอบ 

และตระหนกัถึงผลกระทบทีเกิดขึน 

4 20 

3 การแกปั้ญหาดว้ย
กระบวนการเทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

ง 1.1    
 ม.4-6/6 
 ม.4-6/7       

กระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็น 

เครืองมือสาํคญัทีช่วยใหก้ารแกปั้ญหามี 

ประสิทธิภาพ 

4 20 

4 การเขียนโปรแกรมภาษา ง 1.1    
 ม.4-6/5 
 ม.4-6/6       

โปรแกรมภาษา เป็นเครืองมือในการ 
สงังานคอมพิวเตอร์และการพฒันา 
โปรแกรมตามขนัตอน จะช่วยใหง้าน    มี
ประสิทธิภาพ  

5 25 
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ลาํดบัที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / 
ตัวชีวดั 

สาระสาํคญั เวลา 

(ชวัโมง) 

นาํหนกั
คะแนน 

5 การพฒันาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ 

ง 3.1   
ม.4-6/7 

กระบวนการพฒันาโครงงาน คอมพิวเตอร์
จะตอ้งอาศยัการวิเคราะห์ ขอ้มูลการพฒันา
โปรแกรมโดยศึกษา  เพิมเติมจากผลงาน
เดิม คิดแนวทางใน การแกปั้ญหาและการ
พฒันาโปรแกรม ขึน เพือใหโ้ครงงาน
คอมพิวเตอร์นนัมี คุณค่าและนาํไปใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ สูงสุด 

 

4 20 

รวม 20 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
วชิา การงานอาชีพฯพนืฐาน 5 รหัสวชิา ง33101      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6 ภาคเรียนท ี1             เวลาเรียน 20 ชัวโมง จํานวน 0.5 หน่วยกติ 
........................................................................................................................................................... 

 ศึกษาวิธีการทาํงานเพือการดาํรงชีวติ ซึงเป็นการทาํงานทีจาํเป็นเกียวกบัความเป็นอยูใ่นชีวิตประจาํวนั สามารถสร้าง
ผลงานอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์

โดยมีการนาํทกัษะกระบวนการเหล่านีมาใชใ้นการทาํงาน ไดแ้ก่ ทกัษะการทาํงานร่วมกนั ทกัษะการจดัการทาํงาน 
ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาในการทาํงาน รวมทงัทกัษะในการแสวงหาความรู้เพือการดาํรงชีวิต  
 เพือให้เกิดลกัษณะนิสัยในการทาํงาน มีคุณธรรม ใชพ้ลงังาน ทรัพยากร ในการทาํงานอยา่งคุม้ค่าและยงัยนื เพือการ
อนุรักษสิ์งแวดลอ้ม มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นการดาํเนินชีวิตตาม
แนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชดว้ยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจดัการเรียนรู้ 
 

มาตรฐาน/ตัวชีวดั    

 ง 1.1 ม.4-6/1,2,3,4,5,6,7 

 
จํานวน 7 ตัวชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
วชิา การงานอาชีพฯพนืฐาน 5 รหัสวชิา ง33101      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6 ภาคเรียนท ี1             เวลาเรียน 20 ชัวโมง จํานวน 0.5 หน่วยกติ 

ท ี
ชือหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชีวดั  (A1) 
สาระสําคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 งานบา้น 
 

ง 1.1 
ม.4-6 1,2,3,4,5,6,7 

•  การทาํงานร่วมกนั   เช่น 
-  หนา้ทีและบทบาทของตนเองที
มีต่อสมาชิกในครอบครัว  
โรงเรียน  และชุมชน                    

•  การจดัการ   เช่น 
-  การดูแลรักษา  ทาํความสะอาด    
จดัตกแต่งบา้นและโรงเรียน 

•  การแสวงหาความรู้เพือการ
ดาํรงชีวิต  เช่น 
- การดูแลรักษาบา้น 

4 20 

2 งานเสือผา้และ
เครืองแต่งกาย 
 

ง 1.1 
ม.4-6 1,2,3,4,5,6,7 

•  การทาํงานเพือการดาํรงชีวิต   
เช่น 

-  การเลือก  ใช ้ ดูแลรักษา  
เสือผา้ และเครืองแต่งกาย            

•  การแกปั้ญหาในการทาํงาน  เช่น 
-  การตดัเยบ็และดดัแปลงเสือผา้ 
 

4 20 

3 การเกบ็รักษาและ
แปรรูปอาหาร  

ง 1.1 
ม.4-6 1,2,3,4,5,6,7 

•  การแกปั้ญหาในการทาํงาน  เช่น 
-  การเกบ็  ถนอม  และแปรรูป

อาหาร  

4 20 

4 งานประดิษฐ ์ ง 1.1 
ม.4-6 1,2,3,4,5,6,7 

•  การทาํงานร่วมกนั   เช่น 
-  การประดิษฐข์องใชที้เป็น
เอกลกัษณ์ไทย 

4 20 

5 ระบบงานทาง
ธุรกิจ       

ง 1.1 
ม.4-6 1,2,3,4,5,6,7 

•  การจดัการ   เช่น 
-  การดาํเนินการทางธุรกิจ              

4 20 

รวมเวลาตลอดภาคเรียน 20 100 

 



325 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
วชิา การงานอาชีพฯพนืฐาน 6 ง33102     กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6 ภาคเรียนท ี2              เวลาเรียน 20 ชัวโมง จํานวน 0.5 หน่วยกติ 
 

 
  ศึกษาความสาํคญัของอาชีพ เตรียมตวัหางานและพฒันาบุคลิกภาพ การเตรียมตวัในการประกอบอาชีพ  การพฒันา

บุคลิกภาพ การตดัสินใจเลือกอาชีพ ลกัษณะความมนัคงและความกา้วหนา้ของอาชีพ           การสมคัรงาน ความรู้เบืองตน้
เกียวกบัเทคโนโลยใีนการประกอบอาชีพ มีประสบการณ์ในอาชีพทีถนดัและสนใจ 

โดยเลือก  และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับงาน  มีความรู้เกียวกับ
วิธีการใช้อย่างถูกวิธีใช้  มีหลกัการ และมีความสมเหตุสมผลในการใช้ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และ
ตดัสินใจเลือกใชเ้ทคโนโลยอียา่งมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผดิชอบและเจตคติทีดีต่อสงัคมและสิงแวดลอ้ม 

เพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในการประกอบอาชีพ การใชค้อมพิวเตอร์  และสามารถประยกุตน์าํไปใชง้าน
ไดชี้วิตประจาํวนั มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นการดาํเนินชีวิตตาม
แนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์นัธุกรรมพชืดว้ยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนมาบูรณาการสู่การจดัการเรียนรู้ 
 
มาตรฐาน / ตวัชีวดั 

ง 4.1 ม.4-6 /1,2,3,4 
 
จํานวน 4 ตัวชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
วชิา การงานอาชีพฯพนืฐาน 5 รหัสวชิา ง33101      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6 ภาคเรียนท ี1             เวลาเรียน 20 ชัวโมง จํานวน 0.5 หน่วยกติ 

ท ี
ชือหน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / 

ตัวชีวดั  (A1) 

สาระสําคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 แนวทางสู่อาชีพที
สนใจ   

ง 4.1 
ม.4-6/1  

 แนวทางเขา้สู่อาชีพ 
- ความสาํคญัของอาชีพ 
- เตรียมตวัหางานและพฒันาบุคลิกภาพ 
- การเตรียมตวัในการประกอบอาชีพ  
- การพฒันาบุคลิกภาพ 
- การตดัสินใจเลือกอาชีพ 
- ลกัษณะความมนัคงและความกา้วหนา้ของอาชีพ 

 การสมคัรงาน 
- การเตรียมตวัสมคัรงาน 
- การตดัสินใจเลือกสมคัรงาน 
- การกรอกใบสมคัรงาน 
- การเขียนจดหมายสมคัรงาน 
- การสมัภาษณ์ /การทาํงาน 
- ความสาํเร็จในการทาํงาน 
- การเปลียนงาน 

5 25 

2 การเลอืกใช้
เทคโนโลยอีย่าง
เหมาะสมกบั
อาชีพ    

ง 4.1 
ม.4-6/2 

 ความรู้เบืองตน้เกียวกบัเทคโนโลยใีนการ
ประกอบอาชีพ 
- ความหมายของเทคโนโลย ี
- ความสาํคญัของเทคโนโลยใีนการประกอบอาชีพ 
- ววิฒันาการของการใชเ้ทคโนโลย ี

 การเลือกใชเ้ทคโนโลยทีีเหมาะสมกบัอาชีพ 
- การเลือกใชเ้ทคโนโลยทีีเหมาะสม 
- การตดัสินใจเลือกเทคโนโลยทีีเหมาะสมกบัอาชีพ 
- เหตุผลของการเลือกใชเ้ทคโนโลยทีีเหมาะสมกบั
อาชีพ 
- การนาํเทคโนโลยแีละภูมิปัญญาไทยมาใชก้บังาน
อาชีพ 

5 25 
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ท ี ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / 

ตัวชีวดั  (A1) 

สาระสําคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

3 ประสบการณ์ใน
อาชีพ 

ง 4.1 
ม.4-6/3 

 การจาํลองอาชีพ 
- ประโยชน์ของการจาํลองอาชีพ 
- ความจาํเป็นของการจาํลองอาชีพ 
- ขนัตอนการดาํเนินงานของการจาํลองอาชีพ 
- ตวัอยา่งอาชีพทีน่าสนใจ 
- หน่วยงานต่างๆในการฝึกอบรมดา้นอาชีพ 

 กิจกรรมอาชีพ 
- การศึกษาโครงงานอาชีพ 
- ตวัอยา่งการเขียนโครงงานอาชีพ 
 

5 25 

4 4   คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ค่านิยมในการ
ประกอบอาชีพ    

ง 4.1 
ม.4-6/4 

  คุณลกัษณะทีดีต่ออาชีพ 
- ความรู้เบืองตน้เกียวกบัคุณธรรมและจริยธรรม 
- ความสาํคญัของคุณธรรมและจริยธรรม 
- คุณธรรมจริยธรรมในการทาํงาน 

 ค่านิยมในการทาํงาน 
- ความหมายของค่านิยม 
- อิทธิพลของค่านิยมทีมีผลต่อการทาํงาน 
- ค่านิยมเกียวกบัอาชีพและการทาํงาน 
 

5 25 

รวมเวลาตลอดภาคเรียน 20 100 
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คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 
รายวชิา   คอมพวิเตอร์ 1 (คอมพวิเตอร์กราฟิก)  รหัสวชิา   ง31201    

ชันมัธยมศึกษาปีท ี  4    ภาคเรียนท ี 1    จํานวน   1.0   หน่วยกติ 
 

******************************* 

 

ศึกษาความหมาย  ทฤษฎีศิลปะ  การใชสี้  การเรียนรู้การใชง้านโปรแกรมกราฟิก  การออกแบบตวัอกัษรโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  การตกแต่งรูปภาพ  ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ การจดัทาํงานนาํเสนอขอ้มูลดว้ยระบบคอมพิวเตอร์  การ
ออกแบบสือสิงพิมพป์ระเภทต่างๆ การใชโ้ฆษณาโดยใชสื้อบนคอมพิวเตอร์ 
 ปฏิบติัการเลือกใชโ้ปรแกรมในงานกราฟิกดา้นต่างๆ   ตามจินตนาการหรือประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัอยา่ง
เหมาะสม 
 เพือใหผู้เ้รียน มีความเขา้ใจ สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการสร้างงานกราฟิกจากคอมพวิเตอร์และนาํเสนอผลงานใน
รูปแบบสือประสมต่างๆ อยา่งมีความรับผดิชอบ ประหยดั มีนิสยัรักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข
และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

 
ผลการเรียนรู้ 
1.  รู้และเขา้ใจแนวคิดพืนฐานดา้นกราฟิก 
2.  รู้และเขา้ใจทฤษฎีแนวคิด และหลกัการของการออกแบบ 
3.  รู้และเขา้ใจในทฤษฎีแนวคิด การใชสี้ในการออกแบบ 
4.  รู้และเขา้ใจในทฤษฎีแนวคิด การใชต้วัหนงัสือในการออกแบบ 
5.  รู้และเขา้ใจหลกัการวเิคราะห์งานออกแบบ 
6.  รู้และฝึกปฏิบติัในการศึกษากรณีตวัอยา่ง ทางดา้นการผลิตสือโฆษณาดว้ยคอมพิวเตอร์ 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา  คอมพวิเตอร์ 1  (คอมพวิเตอร์กราฟิก)  รหัสวชิา  ง30201 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี4 ภาคเรียนท ี1          เวลา  40  ชัวโมง     จํานวน 1.0 หน่วยกติ 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชวัโมง) 
นาํหนกั
คะแนน 

1 พืนฐานดา้นกราฟิก 1.  รู้และเขา้ใจแนวคิดพืนฐานดา้นกราฟิก 6 15 
2 หลกัการออกแบบ 2.  รู้และเขา้ใจทฤษฎีแนวคิด และหลกัการของการออกแบบ 6 15 
3 สีสนัสร้างชีวิต 3.  รู้และเขา้ใจในทฤษฎีแนวคิด การใชสี้ในการออกแบบ 6 15 
4 อกัษรสือภาษา 4.  รู้และเขา้ใจในทฤษฎีแนวคิด การใชต้วัหนงัสือในการ

ออกแบบ 
6 15 

5 วิเคราะห์ออกแบบ 5.  รู้และเขา้ใจหลกัการวเิคราะห์งานออกแบบ 8 20 
6 สร้างชินงาน 6.  รู้และฝึกปฏิบติัในการศึกษากรณีตวัอยา่ง ทางดา้นการ

ผลิตสือโฆษณาดว้ยคอมพิวเตอร์ 
8 20 

สอบกลางภาค 1 - 
สอบปลายภาค 1 - 

รวม 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 

รายวชิา    คอมพวิเตอร์ 2  รหัสวชิา   ง30202 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี  4    ภาคเรียนท ี 2   จํานวน   1.0   หน่วยกติ 
 

*********************************** 

 

ศึกษา วเิคราะห์ องคป์ระกอบของสารสนเทศ ไดแ้ก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ขอ้มูลบุคลากรและขนัตอนการปฏิบติังาน  
ระบบสือสารขอ้มูล ประกอบดว้ย ข่าวสาร ผูส่้ง ผูรั้บ สือกลางโพรโตคอล วิธีถ่ายทอดขอ้มูลแบบขนาน และแบบอนุกรม การ
แกปั้ญหาดว้ยกระบวนการเทคโนโลย ีปฏิบติัการติดต่อสือสาร คน้หาขอ้มูลผา่นอินเทอร์เน็ต มีคุณธรรมจริยธรรม ในการใช้
อินเทอร์เน็ต การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เขา้ใจบทบาทและความสาํคญัของการจดัเวบ็ไซต ์นาํเสนองานในรูปแบบที
เหมาะสม โดยพิจารณาวตัถุประสงคข์องงาน 

เพือใหมี้การแกปั้ญหาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถติดต่อสือสารคน้หาขอ้มูลทาง
อินเทอร์เน็ต และใชเ้ทคโนโลยนีาํเสนอผลงานในรูปแบบทีเหมาะสมตรงตามวตัถุประสงคข์องงาน 

 
ผลการเรียนรู้ 
1.  อธิบายองคป์ระกอบของสารสนเทศได ้
2.  อธิบายระบบสือสารขอ้มูลสาํหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3.  แกปั้ญหาดว้ยกระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.  ติดต่อสือสารคน้หาขอ้มูลผา่นอินเทอร์เน็ต 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศนาํเสนองานในรูปแบบทีเหมาะสมตรงตามวตัถุประสงคข์องงาน 
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โครงสร้างรายวชิา            
รายวชิา    คอมพวิเตอร์ 2  (เทคโนโลยสีารสนเทศ)  รหัสวชิา  ง30202 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี4 ภาคเรียนท ี2   เวลา  40  ชัวโมง จํานวน 1.0 หน่วยกติ 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชวัโมง) 
นาํหนกั
คะแนน 

1 เทคโนโลยสีารสนเทศ 1.  อธิบายองคป์ระกอบของสารสนเทศได ้ 8 20 
2 ระบบเครือข่าย 2.  อธิบายระบบสือสารขอ้มูลสาํหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 8 20 
3 กระบวนแกปั้ญหา 3.  แกปั้ญหาดว้ยกระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
8 20 

4 โลกไร้พรมแดน 4.  ติดต่อสือสารคน้หาขอ้มูลผา่นอินเทอร์เน็ต 8 20 
5 นาํเสนอชินงาน 5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศนาํเสนองานในรูปแบบทีเหมาะสม

ตรงตามวตัถุประสงคข์องงาน 
8 20 

สอบกลางภาค 1 - 
สอบปลายภาค 1 - 

รวม 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
วชิา คอมพวิเตอร์ 3  รหัสวชิา ง30203   กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชัน มัธยมศึกษาปีท ี5  จํานวน  40  ชัวโมง / ภาคเรียน  จํานวน  1.0  หน่วยกติ 

 

การสร้างแฟ้มขอ้มูล การป้อนขอ้มูล การแกไ้ขขอ้มูล การลบ การสาํเนา การจดัเรียง การแบ่งแยกขอ้มูล  การคน้หา 
การทาํรายงาน การคาํนวณและสรุปผลจากขอ้มูลในฐานขอ้มูล ระบบรักษาความปลอดภยั 

โดยใชท้กัษะการปฏิบติัการสร้างแฟ้มขอ้มูล ป้อนขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล ลบ สาํเนา จดัเรียง แบ่งแยกขอ้มูล คน้หา ทาํ
รายงาน คาํนวณและสรุปผลจากขอ้มูลในฐานขอ้มูลตวัเลข ขอ้มูลตวัอกัษร  การแทนขอ้มูล การรวมกลุ่มขอ้มูล เขตขอ้มูล 
ระเบียน แฟ้มขอ้มูล การจดัขอ้มูลเบืองตน้ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จ  การป้อนขอ้มูล การแกไ้ขขอ้มูล การประมวลผล การพิมพ์
ผลลพัธ์ การจดัเกบ็ขอ้มูล  การประมวลผล  การพิมพผ์ลลพัธ์ การจดัเกบ็ขอ้มูล การดูแลรักษาขอ้มลู เพือประยกุตก์บัการ
จดัการขอ้มูล 

เพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในการวิเคราะห์โจทยปั์ญหา การใชค้อมพิวเตอร์ สามารถออกแบบ
โปรแกรมและเขียนโปรแกรมตามโจทยปั์ญหา และสามารถประยกุตน์าํไปใชง้านได ้
 
ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายลกัษณะและประเภทของขอ้มูล การเกบ็รักษาขอ้มูล 
2. บอกหนา้ทีหลกัของระบบฐานขอ้มูลและลกัษณะงานทีใชร้ะบบฐานขอ้มูล 
3. บอกความหมายความสาํคญั องคป์ระกอบในการใชโ้ปรแกรมการจดัการฐานขอ้มูล 
4. ปฏิบติัการในการออกแบบฐานขอ้มูล การสร้างฐานขอ้มูล 
5. ปฏิบติัการในการสร้างตารางและแกไ้ขตาราง  การป้อนขอ้มูล และการยกเลิกขอ้มลู 
6. ปฏิบติัการในการแกไ้ขขอ้มูล การยา้ยขอ้มูล การสาํเนาขอ้มูล และการลบขอ้มูล 
7. ปฏิบติัการในการทาํสาํเนา และการแกไ้ขโครงสร้างของตาราง 
8.  ปฏิบติัการในการจดัเรียง แบ่งแยก และการคน้หาขอ้มูลได ้
9.  ปฏิบติัการสร้างแบบสอบถาม  การในการสร้างแบบฟอร์ม 
10.  มีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการจดัการฐานขอ้มูล 

รวม 10 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวชิา 
วชิา คอมพวิเตอร์ 3 รหัสวชิา ง30203   กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชัน มัธยมศึกษาปีท ี5  จํานวน  40  ชัวโมง / ภาคเรียน  จํานวน  1.0  หน่วยกติ 

 

ท ี
ชือหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ข้อ  (A1) 

สาระสําคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 
ฐานขอ้มูลและ
ระบบฐานขอ้มูล 

1,2,3 

 อธิบายลกัษณะและประเภทของ
ขอ้มูล การเกบ็รักษาขอ้มูล 

 บอกหนา้ทีหลกัของระบบ
ฐานขอ้มูลและลกัษณะงานทีใช้
ระบบฐานขอ้มูล 

มีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะ
ในการจดัการฐานขอ้มูล 

10 25 

2 
โปรแกรมการ
จดัการฐานขอ้มูล 

4,5 

 บอกความหมายความสาํคญั 
องคป์ระกอบในการใชโ้ปรแกรม
การจดัการฐานขอ้มูล 

 ปฏิบติัการในการออกแบบ
ฐานขอ้มูล การสร้างฐานขอ้มูล 

10 25 

3 การจดัการตาราง 6,7,8 

 ปฏิบติัการในการสร้างตารางและ
แกไ้ขตาราง  การป้อนขอ้มูล และ
การยกเลิกขอ้มูล 

 ปฏิบติัการในการแกไ้ขขอ้มูล 
การยา้ยขอ้มูล การสาํเนาขอ้มูล และ
การลบขอ้มูล 

 ปฏิบติัการในการทาํสาํเนา และ
การแกไ้ขโครงสร้างของตาราง 
 

10 25 

4 การจดัการขอ้มูล 9,10 

 ปฏิบติัการในการจดัเรียง 
แบ่งแยก และการคน้หาขอ้มูลได ้

 ปฏิบติัการสร้างแบบสอบถาม  
การในการสร้างแบบฟอร์ม 

10 25 

รวม 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
วชิา คอมพวิเตอร์ 4  รหัสวชิา ง30204   กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชัน มัธยมศึกษาปีท ี5  จํานวน  40  ชัวโมง / ภาคเรียน  จํานวน  1.0  หน่วยกติ 

 
 

 ศึกษาการเขียนการเขียนอลักอริทึมแบบโฟลวชาร์ต  ประวติัและขนัตอนการพฒันาโปรแกรมภาษาซี  ความหมายของ
ตวัแปร ชนิด หลกัการตงัชือ การประกาศตวัแปร และการคาํนวณทางคณิตศาสตร์ อธิบายและปฏิบติัการเขียนโปรแกรม
ภาษาซีตามโครงสร้างอยา่งง่าย 
 ปฏิบติัการเขียนโปรแกรมภาษาซีตามโครงสร้างอยา่งง่าย 
 เพือใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ เห็นคุณค่าและและใชก้ระบวนการเขียนโปรแกรมภาษาในการแกปั้ญหา การทาํงานและ
อาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรม  และสามารถประยกุตน์าํไปใชง้านได ้
 
ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถอธิบายประวติัและการพฒันาโปรแกรมภาษาซีได ้
2. สามารถบอกและปฏิบติัการเขียนโปรแกรมภาษาซีตามโครงสร้างอยา่งง่ายได ้
3. สามารถบอกขนัตอนการพฒันาและปฏิบติัการเขียนการพฒันาโปรแกรมภาษาซีได ้
4. สามารถบอกและปฏิบติัการเขียนอลักอริทึมแบบโฟลวชาร์ตได ้
5. สามารถบอกความหมายตวัแปร ชนิด หลกัการตงัชือ และการประกาศตวัแปรได ้
6. สามารถบอกและปฏิบติัใชค้าํสงั รูปแบบ และเขียนโปรแกรมโดยใช ้printf() ได ้
7. สามารถบอกและปฏิบัติการใช้คาํสัง รูปแบบ และเขียนโปรแกรมโดยใช้คาํสังscanf ()ได้  
8. สามารถบอกและปฏิบติัเขียนโปรแกรมภาษาซีและคาํนวณทางคณิตศาสตร์ได ้  
 
รวมทงัหมด  8   ผลการเรียนรู้   
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โครงสร้างรายวชิา 
วชิา คอมพวิเตอร์ 4 รหัสวชิา ง30204 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ชัน มัธยมศึกษาปีท ี5    จํานวน  40  ชัวโมง / ภาคเรียน       จํานวน  1.0  หน่วยกติ 
 

ท ี
ชือหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ข้อ  (A1) 

สาระสําคญั (A2) 
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 กวา่จะเป็นภาษาซี 1,2 
  ประวติัและขนัตอนการพฒันา

โปรแกรมภาษาซี 
 

8 20 

2 เริมภาษาซี 3,4 

 ขนัตอนการพฒันาโปรแกรม มี  
5 ขนัตอน ไดแ้ก่  การวิเคราะห์
ปัญหา  การออกแบบโปรแกรม การ
เขียนโปรแกรม การทดสอบ
โปรแกรม   และการจดัทาํเอกสาร
ประกอบ 

8 20 

3 
ตวัแปรและการ
ดาํเนินการ 

5 
 ความหมายของ ตวัแปร ชนิด 

หลกัการตงัชือ การประกาศตวัแปร 
และการคาํนวณทางคณิตศาสตร์ 

12 30 

4 สูมื้ออาชีพ 6,7,8 

 การเขียนโปรแกรม  เช่น ซี  จาวา  
ปาสคาล  วิชวลเบสิก  ซีชาร์ป   

 การเขียนโปรแกรมในงานดา้น
ต่างๆ   เช่น การจดัการขอ้มูล         
การวิเคราะห์ขอ้มูล การแกปั้ญหาใน
วิชาคณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์   
การสร้างชินงาน 

12 30 

รวม 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 
รายวชิา   คอมพวิเตอร์ 5  (มัลติมีเดีย ) รหัสวชิา   ง30205 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี  6   ภาคเรียนท ี 1   จํานวน   1.0   หน่วยกติ 
 

***************************************** 

 

ศึกษาวเิคราะห์ สงัเคราะห์ ความรู้เบืองตน้เกียวกบั มลัติมีเดีย การวิเคราะห์ความตอ้งการ การวางแผนการผลิต การ
ออกแบบ การสร้างมลัติมีเดีย กระบวนการพฒันาแผนการผลิตทีมผลิต ก่อนผลิต ผลิต หลงัผลิต การติดตามผลการผลิต เพือ
สร้างชินงานมลัติมีเดีย 

เพือใหมี้ความรู้เกียวกบั การสร้างมลัติมีเดีย และการแปลงไฟลไ์ปใชง้าน รวมทงัความรู้การใชเ้ทคนิคในการสร้าง
ลูกเล่นแบบต่างๆ การนาํเขา้เสียง การสร้างสือ ซึงเป็นเทคนิคระดบัสูงเพือใหผู้เ้รียนสามารถนาํไปประยกุตใ์ชแ้ละรู้จกัวิธีการ
นาํไปใชก้บัสือชนิดอืน เช่น รูปแบบการนาํเสนอ การตกแต่งภาพ การเรียนรู้ผา่นสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ต่างๆ ขา้งตน้
เพือใหน้กัเรียนมีความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

 
ผลการเรียนรู้ 
1.  รู้และเขา้ใจเกียวกบัโปรแกรมมลัติมีเดีย เบืองตน้ 
2.  รู้และเขา้ใจเกียวกบัการตกแต่งภาพ 
3.  รู้และเขา้ใจเกียวกบัการสร้างลูกเล่นแบบต่างๆ 
4.  สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
5.  รู้และเขา้ใจเกียวกบัการใชเ้ทคนิคขนัสูง 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา   คอมพวิเตอร์ 5 (มัลติมีเดีย) รหัสวชิา   ง30205 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี    6      ภาคเรียนท ี1เวลา  40  ชัวโมง จํานวน 1.0 หน่วยกติ 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชวัโมง) 
นาํหนกั
คะแนน 

1 มลัติมีเดีย เบืองตน้ 1.  รู้และเขา้ใจเกียวกบัโปรแกรมมลัติมีเดีย เบืองตน้ 8 20 
2 หลกัการออกแบบ 2.  รู้และเขา้ใจเกียวกบัการตกแต่งภาพ 8 20 
3 รูปเล่นน่าพิสมยั 3.  รู้และเขา้ใจเกียวกบัการสร้างลูกเล่นแบบต่างๆ 8 20 
4 การประยกุต ์ 4.  สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ 8 20 
5 เทคนิคขนัสูง 5.  รู้และเขา้ใจเกียวกบัการใชเ้ทคนิคขนัสูง 8 20 

สอบกลางภาค 1 - 
สอบปลายภาค 1 - 
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คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 
รายวชิา    คอมพวิเตอร์ 6 (โครงงานคอมพวิเตอร์)  รหัสวชิา   ง30206 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี  6   ภาคเรียนท ี 2   จํานวน   1.0   หน่วยกติ 
 

********************************** 

 

ศึกษาวเิคราะห์ นาํเสนอโครงงานในรูปแบบ ลกัษณะต่างๆ โดยอาศยัองคค์วามรู้หลกัการออกแบบ โครงงาน
คอมพิวเตอร์ วิธีการทางคอมพิวเตอร์และอาศยักระบวนการเทคโนโลยอืีนๆ โดยการฝึกปฏิบติั เนน้ทกัษะ มีกระบวนการกลุ่ม 
และลาํดบัขนัตอนการปฏิบติังานถูกตอ้งและเหมาะสม 

ปฏิบติัการสร้างชินงานโดยใชว้ิธีการทางคอมพิวเตอร์และอาศยักระบวนการเทคโนโลยอืีนๆ 
เพือใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการสร้างสือประสมและนาํเสนอผลงานในรูปแบบของ

โครงงานคอมพิวเตอร์ผา่นสือประสมชนิดต่างๆ อยา่งมีความรับผดิชอบ ซือสตัย ์ประหยดั มีนิสยัรักการทาํงาน สามารถ
ทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

 
ผลการเรียนรู้ 
1.  สามารถอธิบาย หลกัการ ลาํดบั ขนัตอน วิธีการ การจดัทาํโครงงานคอมพิวเตอร์ได ้

2.  สามารถบนัทึก จดัเกบ็และนาํชินงานทีสร้างไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิด ประโยชน์ในชีวิตประจาํวนัได ้
3.  สามารถออกแบบโครงงานคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งเป็นระบบ และสร้างสรรค ์
4.  สามารถนาํเสนอผลงานโครงงานคอมพิวเตอร์โดยอาศยักระบวนการทางเทคโนโลยไีดอ้ยา่งมประสิทธิภาพ 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา    คอมพวิเตอร์ 6 (โครงงานคอมพวิเตอร์)  รหัสวชิา   ง30206 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6 ภาคเรียนท ี2   เวลา  40  ชัวโมง     จํานวน 1.0 หน่วยกติ 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชวัโมง) 
นาํหนกั
คะแนน 

1 โครงงานสู่ประตูอาชีพ 1.  สามารถอธิบาย หลกัการ ลาํดบั ขนัตอน วิธีการ การจดัทาํ
โครงงานคอมพิวเตอร์ได ้

8 20 

2 ผลงานสุดเจ๋ง 2.  สามารถบนัทึก จดัเกบ็และนาํชินงานทีสร้างไปเผยแพร่ใน
รูปแบบต่างๆ ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิด ประโยชนใ์นชีวิตประจาํวนั
ได ้

8 20 

3 สุดยอดความคิด 3.  สามารถออกแบบโครงงานคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
และสร้างสรรค ์

12 25 

4 การนาํเสนอชินงาน 4.  สามารถนาํเสนอผลงานโครงงานคอมพิวเตอร์โดยอาศยั
กระบวนการทางเทคโนโลยไีดอ้ยา่งมประสิทธิภาพ 

12 25 

สอบกลางภาค 1 - 
สอบปลายภาค 1 - 
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คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 
รายวชิา     งานบ้าน 1  รหัสวชิา ง30221 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี4   ภาคเรียนท ี1 จํานวน 1.0 หน่วยกติ 
 

******************************* 
 

ศึกษาความหมาย  ความสาํคญั ประโยชน ์หลกัการ วิธีการ ขนัตอน  กระบวนการทาํงาน         การจดัการเกียวกบังาน
บา้น  การทาํความสะอาดและจดัตกแต่งบา้น  บทบาทและหนา้ทีของสมาชิกในครอบครัวและมีจิตสาํนึกรับผดิชอบต่อ
ครอบครัว  ประดิษฐเ์ครืองใชแ้ละสิงตกแต่งบา้น  การเลือกใชแ้ละดูแลรักษาเสือผา้เครืองแต่งกายของตนเองและครอบครัว  
การรู้จกัเลือกบริโภคอาหารทีมีประโยชนต่์อร่างกาย  ตลอดจนมารยาทในการรับประทานอาหาร ขนัตอน วิเคราะห์ วางแผน
และลงมือปฏิบติังานเกียวกบัการสร้างวามสมัพนัธ์ของสมาชิกในบา้น   การดูแลรักษาบา้น  ผา้และเครืองแต่งกาย   อาหาร
และโภชนาการ   และลงมือผลิตชินงานตามขนัตอน  กระบวนการทาํงานโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม   นาํเสนอผลงาน   
 โดยใชท้กัษะกระบวนการทาํงาน  การจดัการ  การทาํงานกลุ่ม  การแสวงหาความรู้  การแกปั้ญหาในการทาํงาน  มี
ทกัษะ  มีคุณธรรม  มีจิตสาํนึก ในการใชพ้ลงังาน ทรัพยากร และสิงแวดลอ้มในการทาํงานบา้น  มีเจตคติทีดีต่องานเพือใหมี้
นิสยัรักการทาํงานบา้น 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  เขา้ใจถึงรูปแบบความสมัพนัธ์ในครอบครัว และบทบาทหนา้ทีของสมาชิกในครอบครัว 
 2.  สามารถวางแผนการทาํงานบา้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
 3.  สามารถจดัตกแต่งบา้นและสวนใหส้วยงาม น่าอยูแ่ละมีระเบียบ 
 4.  สามารถเลือกใชแ้ละดูแลรักษาเสือผา้เครืองแต่งกายไดถู้กตอ้งเหมาะสม 
 5.  บอกหลกัการซ่อมแซมและดดัแปลง ตกแต่งเสือผา้เครืองแต่งกายได ้
 6.  มีความรู้ ความเขา้ใจในการเลือกซือ การบริโภค การประกอบอาหาร เครืองดืมทีมีประโยชน์ถูกหลกัโภชนาการ 
 7.  สามารถเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ เครืองมือ  เครืองใชใ้นการประกอบอาหารไดถู้กตอ้งปลอดภยั 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา     งานบ้าน 1  รหัสวชิา ง30221 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี4   ภาคเรียนท ี1 จํานวน 1.0 หน่วยกติ 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน / ตวัชีวดั 
เวลา 

(ชวัโมง) 
นาํหนกั
คะแนน 

1 
ความสมัพนัธใ์น
ครอบครัว 

1.  เขา้ใจถึงรูปแบบความสมัพนัธ์ในครอบครัว และบทบาทหนา้ที
ของสมาชิกในครอบครัว 

8 15 

2 
งานทาํความสะอาด
บา้น 

2.  สามารถวางแผนการทาํงานบา้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
6 10 

3 การจดัตกแต่งบา้น 3.  สามารถจดัตกแต่งบา้นและสวนใหส้วยงาม น่าอยูแ่ละมีระเบียบ 8 20 

4 การดูแลรักษาเสือผา้ 

4.  สามารถเลือกใชแ้ละดูแลรักษาเสือผา้เครืองแต่งกายไดถู้กตอ้ง
เหมาะสม 
5.  บอกหลกัการซ่อมแซมและดดัแปลง ตกแต่งเสือผา้เครืองแต่งกาย
ได ้

10 20 

5 
อาหารสาํหรับ
ครอบครัว 

6.  มีความรู้ ความเขา้ใจในการเลือกซือ การบริโภค การประกอบ
อาหาร เครืองดืมทีมีประโยชน์ถูกหลกัโภชนาการ 
7.  สามารถเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ เครืองมือ  เครืองใชใ้นการประกอบ
อาหารไดถู้กตอ้งปลอดภยั 

8 15 

สอบ - 20 
 40 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 
รายวชิา      สิทธิบริโภค   รหัสวชิา ง30222 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี4   ภาคเรียนท ี2 จํานวน 1.0 หน่วยกติ 
 

********************************* 
 

ศึกษา วเิคราะห์ สิทธิและหนา้ทีของผูบ้ริโภค กฎหมายทีเกียวขอ้งกบัผูบ้ริโภค สิทธิผูบ้ริโภคดา้นฉลากสินคา้ 
ตระหนกัในการเรืองสินคา้อนัตราย สิทธิผูบ้ริโภคดา้นการโฆษณา สิทธิผูบ้ริโภคดา้นสญัญา รู้สิทธิปกป้องร้องเรียนเป็น รู้ทนั
การขายตรงและตลาดแบบตรง 

เพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจและตระหนกัถึงความสาํคญัสิทธิและหนา้ทีของผูบ้ริโภคและนาํไปใชใ้นการดาํเนินชีวิต
ไดอ้ยา่งปลอดภยั 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  มีความรู้ความเขา้ใจ ความหมาย การรักษาสิทธิของผูบ้ริโภค 
 2.  รู้บทบาทหนา้ที ขอ้พึงปฏิบติั วิธีการเลือกบริโภค และพฤติกรรมการบริโภคของตนเองและครอบครัว 
 3.  มีความรู้และความเขา้ใจในการใชก้ฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค และสามารถนาํไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
 4.  มีความรู้และความเขา้ใจเกียวกบัการรักษาสิทธิผูบ้ริโภคดา้นฉลาก 
 5.  มีความรู้และความเขา้ใจตระหนกัในการเรืองสินคา้อนัตราย 
 6.  มีความรู้ ความเขา้ใจสิทธิผูบ้ริโภคดา้นการโฆษณา 
 7.  มีความรู้ ความเขา้ใจสิทธิผูบ้ริโภคดา้นสญัญา 

8.  มีความรู้ ความเขา้ใจการคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภค และปกป้องร้องเรียนได ้
9.  มีความรู้ ความเขา้ใจแนวทางปกป้องสิทธิผูบ้ริโภคดา้นการขายตรงและตลาดแบบตรง 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา      สิทธิบริโภค   รหัสวชิา ง30222 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี4   ภาคเรียนท ี2 จํานวน 1.0 หน่วยกติ 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน / ตวัชีวดั 
เวลา 

(ชวัโมง) 
นาํหนกั
คะแนน 

1 
รู้สิทธิ ฉลาดคิด 
ฉลาดบริโภค 

1.  มีความรู้ความเขา้ใจ ความหมาย การรักษาสิทธิของผูบ้ริโภค 
2.  รู้บทบาทหนา้ที ขอ้พึงปฏิบติั วิธีการเลือกบริโภค และ
พฤติกรรมการบริโภคของตนเองและครอบครัว 

5 13 

2 
รู้กฎหมาย เลือกใช ้
ไม่เสียเปรียบ 

3.  มีความรู้และความเขา้ใจในการใชก้ฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค และสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

5 13 

3 
อยา่หลงเชือ เป็น
เหยอืผูผ้ลิตดา้น
ฉลากยา 

4.  มีความรู้และความเขา้ใจเกียวกบัการรักษาสิทธิผูบ้ริโภคดา้น
ฉลาก 5 12 

4 
อยา่หลงเชือ เป็น
เหยอืผูผ้ลิตดา้น
สินคา้อนัตราย 

5.  มีความรู้และความเขา้ใจตระหนกัในการเรืองสินคา้อนัตราย 
5 12 

5 
อยา่หลงเชือ เป็น
เหยอืผูผ้ลิตดา้นการ
โฆษณา 

6.  มีความรู้ ความเขา้ใจสิทธิผูบ้ริโภคดา้นการโฆษณา 
5 12 

6 
อยา่หลงเชือ เป็น
เหยอืผูผ้ลิตดา้น
สญัญา 

7.  มีความรู้ ความเขา้ใจสิทธิผูบ้ริโภคดา้นสญัญา 
5 12 

7 
รู้สิทธิปกป้อง
ร้องเรียนเป็น 

8.  มีความรู้ ความเขา้ใจการคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภค และปกป้อง
ร้องเรียนได ้

5 13 

8 
รู้ทนัการขายตรง
และตลาดแบบตรง 

9.  มีความรู้ ความเขา้ใจแนวทางปกป้องสิทธิผูบ้ริโภคดา้นการขาย
ตรงและตลาดแบบตรง 

5 13 

สอบ - 20 
 40 100 

 
 
 



344 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
วชิา         การจัดสวนถาด   รหัสวชิา ง30245 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6   ภาคเรียนท ี1   จํานวน 1.0 หน่วยกติ 
 

******************************** 
 

ศึกษา วเิคราะห์หลกัการในการจดัสวนถาด การคดัเลือกตน้ไมล้งปลูกในภาชนะขนาดเลก็ใหเ้กิดความสวยงาม โดย
ใชศิ้ลปะในการตกแต่ง การใชต้น้ไมห้ลายชนิดจดัลงในภาชนะรูปแบบต่าง ๆ 

ปฏิบติัการจดัสวนถาด โดยออกแบบลายเสน้ จดัรูปแบบ จดัหาพนัธุ์ไม ้เครืองปลูกภาชนะทีใชต้ลอดจนการปฏิบติั
ดูแลรักษาสวนถาด การใชภู้มิปัญญาทอ้งถินและความรู้ทางวิชาการมาบูรณาการในการทาํงานอยา่งมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  อธิบายความสาํคญัและประโยชน์ของการจดัสวนถาด 
 2.  อธิบายประเภทของสวนถาด 
 3.  วิเคราะห์พนัธุ์ไมส้าํหรับจดัสวนถาด 
 4.  มีทกัษะในการจดัสวนถาด การเตรียมดินสาํหรับจดัสวนถาด 
 5.  รู้จกัเลือกใชเ้ครืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการจดัสวนถาด 
 6.  กาํหนดออกแบบและขนัตอนการจดัสวนถาด 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา        การจัดสวนถาด   รหัสวชิา ง30245 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6   ภาคเรียนท ี1   จํานวน 1.0 หน่วยกติ 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัชีวดั 

สาระสาํคญั 
เวลา 

(ชวัโมง) 
นาํหนกั
คะแนน 

1 
ความหมาย 
ความสาํคญัประโยชน์
ของการจดัสวนถาด 

 
ความหมาย ความสาํคญัประโยชน์
ของการจดัสวนถาด 

6 15 

2 ประเภทสวนถาด  ประเภทสวนถาด 6 15 

3 
พนัธุ์ไมส้าํหรับจดั
สวนถาด 

 พนัธุ์ไมส้าํหรับจดัสวนถาด 6 15 

4 
การเตรียมดินสาํหรับ
จดัสวนถาด 

 การเตรียมดินสาํหรับจดัสวนถาด 8 20 

5 
เครืองมือและวสัดุ
อุปกรณ์ในการจดั
สวนถาด 

 
เครืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการจดั
สวนถาด 

6 15 

6 ออกแบบจดัสวนถาด  ออกแบบจดัสวนถาด 8 20 
รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิา       การปลูกพชืผกัสวนครัว     รหัสวชิา ง30246 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี6   ภาคเรียนท ี2  จํานวน 1.0 หน่วยกติ 

 
************************************ 

 
ศึกษา วเิคราะห์อธิบายวิธีการปลูกพืชผกัสวนครัวเพือการดาํรงชีวิตและการประกอบอาชีพ  การวิเคราะห์พนัธุ์พชืที

เหมาะสมกบัฤดูกาล  การเตรียมดิน  กระบวนการปลูก การดูแลบาํรุงรักษา  การป้องกนัโรคและแมลง การตดัแต่งพืชผกัเพือ
การคา้ การออกแบบบรรจุภณัฑ ์การตลาดและการจาํหน่ายผลผลิต 

โดยใชท้กัษะกระบวนการทาํงานเป็นกลุ่ม ทกัษะการคิด การแกปั้ญหาในการทาํงานอยา่งเป็นระบบ มุ่งมนัแสวงหา
ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมในการดาํรงชีวิต มีความเป็นประชาธิปไตย มีเจตคติทีดีต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  อธิบายความหมาย ความสาํคญั ประโยชน์ การปลูกผกัเพือการดาํรงชีวิตและการประกอบอาชีพตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  วิเคราะห์พนัธุ์ผกัทีเหมาะสมกบัฤดูกาล สร้างสรรคแ์ละมีทกัษะ 
 3.  มีทกัษะในการจดัการเกียวกบัการเตรียมดิน กระบวนการปลูก การดูแลรักษา การป้องกนัโรคและแมลงอยา่งมี
กระบวนการตามขนัตอน 
 4.  มีทกัษะในการเกบ็เกียว ตดัแต่งผกัเพือการคา้ การออกแบบบรรจุภณัฑ ์
 5.  มีทกัษะในการแสวงหาตลาดเพือรองรับผลผลิต 
 6.  มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นการตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7.  รู้จกัเลือกใชท้รัพยากรธรรมชาติทีเหมาะสม คุม้ค่า ยงัยนืเพือการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา          การปลูกผกัสวนครัว  รหัสวชิา ง30246 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6   ภาคเรียนท ี2 จํานวน 1.0 หน่วยกติ 
 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัชีวดั 

สาระสาํคญั 
เวลา 

(ชวัโมง) 
นาํหนกั
คะแนน 

1 

ความหมาย 
ความสาํคญัประโยชน์
ของการปลูกพืชผกั
สวนครัว 

 
ความหมาย ความสาํคญัประโยชน์ของ
การปลูกพืชผกัสวนครัว 

6 15 

2 
การจาํแนกประเภท
และการคดัเลือกพนัธุ์
ผกั 

 
การจาํแนกประเภทและการคดัเลือก
พนัธุ์ผกั 

6 15 

3 

เครืองมือและอุปกรณ์ 
การเตรียมดิน 
กระบวนการปลูก การ
ดูแลรักษา 

 
เครืองมือและอุปกรณ์ การเตรียมดิน 
กระบวนการปลูก การดูแลรักษา 

6 15 

4 
โรค แมลงและการ
ป้องกนั กาํจดั 

 โรค แมลงและการป้องกนั กาํจดั 8 20 

5 
การเกบ็เกียว การ
ออกแบบบรรจุภณัฑ ์
การจดัจาํหน่าย 

 
การเกบ็เกียว การออกแบบบรรจุภณัฑ ์
การจดัจาํหน่าย 

6 15 

6 
การเลือกใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที
เหมาะสม คุม้ค่ายงัยนื 

 
การเลือกใชท้รัพยากรธรรมชาติที
เหมาะสม คุม้ค่ายงัยนื 

8 20 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิาเพมิเตมิ 
รายวชิา   งานธุรกจิ 3  รหัสวชิา ง30283 

ชันมธัยมศึกษาปีท ี  5 ภาคเรียนท ี1 จํานวน  1  หน่วยกติ 

 

******************************** 

 

ศึกษาความหมาย ประโยชน์ และจุดมุ่งหมาย จาํแนกประเภทของธุรกิจตามรูปแบบของธุรกิจ เป็นความสาํคญัของ
งานธุรกิจ ในการนาํมาใชใ้นการประกอบอาชีพ วิเคราะห์ขอ้ดี ขอ้เสียของธุรกิจรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ปัจจยัและสิงแวดลอ้ม
ทางธุรกิจทีมีผลกระทบต่อธุรกิจ มีทกัษะในการแกปั้ญหาเกียวกบัปัจจยัและสิงแวดลอ้มทางธุรกิจทีมีผลกระทบต่อธุรกิจ เห็น
ความสาํคญัของปัจจยัและสิงแวดลอ้มทางธุรกิจทีมีผลกระทบต่อธุรกิจ วิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการประกอบธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม 

มีทกัษะในการวางแผนประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) มีเจตคติทีดีต่อการประกอบธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม 

มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการดาํเนินชีวิตตามแนวหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชด้วยการนาํงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมา
บูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ 
 

 

ผลการเรียนรู้ 
1.  รู้และเขา้ใจความหมาย ประโยชน์ และจุดมุ่งหมาย จาํแนกประเภทของธุรกิจ 
2.  รู้และเขา้ใจปัจจยัและสิงแวดลอ้มทางธุรกิจทีมีผลกระทบต่อธุรกิจ 
3.  รู้และเขา้ใจเกียวกบัการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
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โครงสร้างรายวชิา 
รหัสวชิา ง 30283  รายวชิา  งานธุรกจิ  ภาคเรียนท ี1 ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 เวลาเรียน 40 ชัวโมง 

 

ลาํดับ
ท ี

รหัสตัวชีวดั/ 
ผลการเรียนรู้ 

สาระสําคญั(key concept) ชือ 
หน่วยการ
เรียนรู้ 

เวลา
(ชัวโมง) 

นําหนัก
คะแนน 

1 มฐ ง 1.1(1,3,4) 
ง 1.2(2-4) ง 2.1(2) 
ง 3.1(1) ง 
4.1(9,10)  
 
มฐ ง 1.1(1,3,4,5) 
ง 1.2(2-4) ง 2.1(2) 
ง 3.1(6) ง 
4.1(9,10) ง 5.1(1) 

1.ธุรกิจเป็นกิจกรรมต่างๆทีก่อใหเ้กิดสินคา้
และการบริการ เพือตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยมีจุดมุ่งหมายเพือ
แสวงหาผลกาํไรจากการประกอบธุรกิจฯ 
2.การประกอบธุรกิจทุกประเภท มกัไดรั้บ
ผลกระทบจากปัจจยัและสิงแวดลอ้มทาง
ธุรกิจ ผลกระทบนนัจะแตกต่างกนัไป
ขึนอยูก่บัสภาวะแวดลอ้มทีธุรกิจนนัตงัอยู ่
ซึงแบ่งได ้2 ประเภทคือ แวดลอ้มภายใน
และภายนอก 

ธุรกิจใน
ชีวิตประจาํวนั 
1.ธุรกิจทวัไป 
 
2. ปัจจยัและ
สิงแวดลอ้มทาง
ธุรกิจ 

(8) 
 
4 
 
4 
 
 

15 

2 มฐ ง 1.1(1,4) 
ง 1.2(2-3) ง 2.1(2) 

ง 3.1(1) ง 
4.1(9,10)  

 
 
 
 

มฐ ง 1.1(1,3,4,5) 
ง 1.2(1-5) ง 2.1(1-
3) ง 3.1(5-6) ง 
4.1(9,10) ง 5.1(1) 
 
 
 
 
มฐ ง 1.1(1,3,4) 

1.ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs)มี
การดาํเนินกิจการในลกัษณะของธุรกิจทุก
ประเภททงัธุรกิจการผลิต ธุรกิจการ
จาํหน่าย ธุรกิจการบริการโดยยดึจาํนวน
การจา้งงาน มลูค่าสินทรัพยถ์าวรหรือทุน
จดทะเบียนทีชะเป็นเกณฑ ์
มีขอ้ดีขอ้เสียแตกต่างกนัธุรกิจทีคงอยูอ่ยา่ง
มีความคล่องตวัสูง 
2.ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
(SMEs)ผูป้ระกอบการควรปฏิบติัตาม
ขนัตอนไดแ้ก่ การประเมินความพร้อม การ
แสวงหาช่องทาง การศึกษาการตลาด การ
จดัแบ่งหนา้ที การเลือกรูปแบบการจด
ทะเบียนฯ 
(บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) 
 
3.การวางแผนธุรกิจ ผูป้ระกอบการทาํขึน

ธุรกิจขนาด
กลางและขนาด
ยอ่ม(SMEs) 
1.วิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม
(SMEs) 
 
2.การเริมตน้
ธุรกิจของ
ตนเองบูรณกา
การงานสวน
พฤกษศาสตร์ 
 
 
 
3. แผนธุรกิจ 

(12) 
 
 
4 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
4 

20 
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ง 1.2(1-5) ง 
2.1(1,3) 
ง 3.1(3,5,6) ง 
4.1(9,11) ง 5.1(1) 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือเตรียมจดัลาํดบั
สิงทีตอ้งปฏิบติัตามกระบวนการใหพ้ร้อม
ก่อนการดาํเนินธุรกิจ พร้อมวางแผน
แกปั้ญหาทีอาจเกิดขึนไวล่้วงหนา้ แผน
ธุรกิจจึงมีความสาํคญัอยา่งยงิในการ
ประกอบธุรกิจ โดยจะตอ้งมีองคป์ระกอบ
ทีสมบูรณ์ มีรายละเอียดเกียวกบัการจดั
องคก์ร การเงิน การผลิตสินคา้ และ
การตลาดครบถว้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 มฐ ง 1.1(1-5) 
ง 1.2(1-4) ง 2.1(2) 

ง 3.1(2,4) ง 
4.1(9,10) ง 5.1(1) 

1.งานสาํนกังานเป็นการปฏิบติังานที
เกียวขอ้งกบัขอ้มูลต่าง ๆ เริมตงัแต่การ
สร้าง การรวบรวม การจาํแนกประเภท การ
จดัเกบ็ รวมทงัการติดต่อสือสารทงัภายใน
และภายนอกองคก์ร เพือบริการและอาํนวย
ความสะดวกใหก้บับุคลากรทุกฝ่ายใน
องคก์รฯ 
2. สาํนกังานอตัโนมติั เป็นการนาํ
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
คมนาคม เทคโนโลยกีราฟิก และระบบ
อินเทอร์เน็ตมาประยกุตใ์ชใ้นสาํนกังาน 
เพือใหบุ้คลากรสามารถปฏิบติังานร่วมกนั
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายของ
องคก์ร 
3. ปัจจุบนัสาํนกังานส่วนใหญ่มกัจะนาํ
เครืองใชส้าํนกังานตลอดจนวสัดุอุปกรณ์
สาํนกังานต่างๆมาช่วยอาํนวยความสะดวก
ในการปฏิบติังาน ทีนิยมมากคือเครืองถ่าย
เอกสาร เครืองอดัสาํเนาดิจิตอล ผูใ้ชต้อ้งมี
ความรู้เพือการทาํงานทีมีประสิทธิภาพ  
 
 

งานสาํนกังาน 
1.สาํนกังาน
และงาน
สาํนกังาน 
 
 
 
2. สาํนกังาน
อตัโนมติั 
 
 
 
 
 
3.เครืองใช้
สาํนกังาน 

 
 
 
 

(8) 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
3 
 

10 
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4 มฐ ง 1.1(1,3,4) 
ง 1.2(1-3,5) ง 
2.1(2) 
ง 3.1(1) ง 
4.1(9,11) ง 5.1(1) 

1.การบญัชี หมายถึงการจดบนทึกรายรับ
รายจ่ายในการดาํเนินธุรกิจ เป็นเครืองมือที
บ่งบอกถึงผลการดาํเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของธุรกิจนนั ๆ เพือใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการกาํหนดทิศทางการวาง
นโยบายใหก้บัธุรกิจในอนาคตซึงลกัษณะ
ของบญัชีทีดีตอ้งมีความถูกตอ้งและเชือถือ
ได ้
2. งบประมาณเป็นแผนงานทีแสดงออกมา
ในรูปของตวัเงินทีผา่นวิเคราะห์ความ
เป็นไปได ้ใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนิน
ธุรกิจใหบ้รรลุเป้าหมายทีวางไว ้การทาํ
งบประมาณจึงมีความสาํคญัต่อการ
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
(SMEs) ผูป้ระกอบการควรศึกษาใหเ้ขา้ใจ 
3. การออมทรัพยเ์ป็นการใชเ้งินอยา่งรู้
คุณค่าสามารถสร้างประโยชน์ใหก้บัตนเอง 
ช่วยใหมี้ความมนัคงในชีวิต และสร้าง
ฐานะทางเศรษฐกิจใหป้ระเทศชาติ วิธีการ
ออมทรัพยที์ฉลาดอาจทาํไดโ้ดยการนาํเงิน
ออมไปลงทุน 
(บูรณาการเศรษฐกิจพอเพยีง) 

การเงินและการ
บญัชี 
1.การบญัชี 
 
 
 
 
 
2.งบประมาณ
ของธุรกิจขนาด
กลางและขนาด
ยอ่ม(SMEs) 
 
 
 
3.การออม
ทรัพยแ์ละการ
ลงทุน 
 

(8) 
 
3 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
2 

15 

 ประเมินผล (สอบกลางภาคเรียน) 2 20 

      
 ประเมินผล (สอบปลายภาคเรียน) 2 20 

รวม 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 
รายวชิา  งานธุรกจิ 4  รหัสวชิา ง30284 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 ภาคเรียนท ี2 จํานวน 0.5  หน่วยกติ 
 

********************************** 
 

ศึกษาและอธิบายความหมาย ประโยชน์และการกาํหนดวตัถุประสงค ์ในการทาํแผนธุรกิจ  ระบุองคป์ระกอบของ
แผนธุรกิจ  วางแผนจดัทาํแผนธุรกิจ  การจดัการการเงินและการวางทางการเงิน  เห็นความสาํคญัและนาํความรู้  นาํ
เทคโนโลยเีกียวกบัการจดัทาํแผนธุรกิจไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

มีทกัษะในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละคอมพิวเตอร์ เห็นความสาํคญัของงานสาํนกังาน มีทกัษะในกรแสวงหา
ความรู้และปฏิบติังานในสาํนกังานอตัโนมติั  สามารถแกปั้ญหาเบืองตน้ทีเกิดจากการใชเ้ทคโนโลยแีละเครืองใชส้าํนึกงาน
อยา่งประหยดัและคุม้ค่า 

วิเคราะห์ขอ้ดีและขอ้เสียของช่องทางการจดัจาํหน่าย วิเคราะห์ปัญหา บทบาทและแนวโนม้ของการคา้ปลีก  วิเคราะห์
ขอ้ดีขอ้เสียของการทาํพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ มีทกัษะในการจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการของตนเอง วิเคราะห์ประโยชน์ของ
การปิดป้ายราคาสินคา้และบริการ มีเจตคติทีดีต่อกิจกรรมส่งเสริมการจาํหน่ายและนาํความรู้เกียวกบัการจดัจาํหน่ายไป
ประยกุตใ์ช ้และสามารถเลือกอาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสมกบับุคลิกของตนเอง  เห็นประโยชน์ของการรักษาและคุม้ครองสิทธิ
ประโยชน์ของผูบ้ริโภค 

 

ผลการเรียนรู้ 
1.  รู้และเขา้ใจความหมาย ความสาํคญัของการตลาดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
2.  รู้และเขา้ใจการจดัการเกียวกบัธุรกิจดว้ยระบบไอซีที (ICT) 
3.  รู้และเขา้ใจเกียวกบัการประกอบอาชีพทางธุรกิจ 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา    งานธุรกจิ 4 รหัสวชิา ง30284 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 ภาคเรียนท ี2 จํานวน 0.5  หน่วยกติ 
 

ที 
ชือหน่วยการ

เรียนรู้ 
สาระสาํคญั 

เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั
คะแนน 

1 
การตลาดและ
พฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค 

1. ความหมาย และความสาํคญัของตลาด 
2. หนา้ทีทางการตลาด 
3. ส่วนประสมทางการตลาด 

7 30 

2 
ธุรกิจขนาด
กลางและขนาด
ยอ่ม(SMEs) 

1.  ความหมายของไอซีทีและพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
2.  วตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ของพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 6 20 

3 งานสาํนกังาน 

1. แนวทางการเลือกงานอาชีพ 
2. การเตรียมความพร้อมเพือประกอบธุรกิจ 
4. สาเหตุของการลม้เหลวในการประกอบธุรกิจ 
5. ตวัอยา่งการประกอบธุรกิจ (SMEs) 

6 30 

สอบ - 20 
 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวิชา ประดิษฐ ์5     (ประดิษฐจ์ากเศษวสัดุ)                   รหสัวิชา ง 30235 
ชนัมธัยมศึกษาปีที  6 ภาคเรียนที  1            เวลา 2 ชวัโมง  จาํนวน  1 หน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 

             ศึกษาผลิตภณัฑง์านประดิษฐใ์นรูปแบบต่างๆ การแบ่งประเภทงานประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้และเศษวสัดุ สมัพนัธ์
กบังานประดิษฐ ์กบัการดาํรงชีวิตประจาํวนั เทคโนโลยกีบังานประดิษฐ ์และการใชบ้รรจุภณัฑส์าํหรับงานประดิษฐ ์

 ฝึกปฏิบติัเกียวกบัทกัษะ กระบวนการเป็นขนัตอนในการประดิษฐจ์ากเศษวสัดุ การออกแบบ 
การเลือกใชเ้ทคโนโลยกีบังานประดิษฐ ์  การแสดงชินงาน การนาํเสนอผลงานและการรักษางานประดิษฐ ์
 การจดัการผลผลิตการใชบ้รรจุภณัฑส์าํหรับงานประดิษฐ ์
        เพือใหเ้กิดความเขา้ใจในการทาํงาน มีความคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะการทาํงาน ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการทาํงาน
ร่วมกนั ทกัษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลกัษณะนิสยัในการทาํงาน มีจิตสาํนึกในการใชท้รัพยากรสิงแวดลอ้มเพือ
การดาํรงชีวิตและครอบครัวตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  
 
รหัสตัวชีวดั/ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายวิธีการทาํงานเพือการดาํรงชีวิต 
2. สร้างผลงานอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์และมีทกัษะการทาํงานร่วมกนั 
3. ใชพ้ลงังาน ทรัพยากร ในการทาํงานอยา่งคุม้ค่าและยงัยนืเพือการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม 

รวมทงัหมด  3  ตวัชีวดั/ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวชิา 
รหัสวชิา  ง30235  รายวชิา ประดิษฐ์ 5 ชันมัธยมศึกษาปีท ี6 เวลาเรียน  2 ชัวโมง/สัปดาห์ 

 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ สาระสาํคญั 
เวลา 

(ชวัโมง) 
นาํหนกั
คะแนน 

1 
ผลิตภณัฑง์านประดิษฐ ์ 1.รูปแบบการผลิตงานประดิษฐ ์

2.วสัดุอุปกรณ์ทีใชใ้นการประดิษฐ ์
 

4 15 

2 
ผลิตภณัฑง์านประดิษฐ ์ 3.ประเภทของงานประดิษฐ ์

 
4 15 

3 
ประเภทของวสัดุเหลือใช ้ 4.ประเภทวสัดุเหลือใช ้และเศษวสัดุ 

 
6 15 

4 
ประดิษฐด์อกไมจ้ากผา้ 5.งานประดิษฐจ์ากผา้ 

 
10 20 

     5 

งานประดิษฐจ์ากเศษวสัดุ 
 

6.โคมไฟจากขวดพลาสติก 
7.ดอกไมจ้ากประดู่ 
8.ตุก๊ตามวยจากเมลด็พืช 
 

12 25 

6 
การประกอบอาชีพ
ประดิษฐ ์

7.คุณลกัษณะของผูป้ระกอบอาชีพประดิษฐ ์
4 10 

                                  รวม 
 

40 100 
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 คาํอธิบายรายวชิา 
รายวิชา ประดิษฐ ์6 (ประดิษฐเ์กียวกบัวฒันธรรมไทย)              รหสัวิชา ง 30236 
ชนัมธัยมศึกษาปีที  6 ภาคเรียนที  2             เวลา 2 ชวัโมง  จาํนวน  1 หน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 
 
 

ศึกษาผลิตภณัฑง์านประดิษฐใ์นรูปแบบต่างๆ การแบ่งประเภทงานประดิษฐว์ฒันธรรมไทยไทย และภูมิปัญญาทอ้งถิน 
การใชง้านประดิษฐภ์มิปัญญาไทยกบัการดาํรงชีวิตประจาํวนั  

ฝึกปฏิบติัเกียวกบัทกัษะ กระบวนการเป็นขนัตอนในการประดิษฐเ์กียวกบัวฒันธรรมไทย การออกแบบ 
การเลือกใชเ้ทคโนโลยกีบังานประดิษฐ ์  การแสดงชินงาน การนาํเสนอผลงานและการรักษางานประดิษฐ ์
 การจดัการผลผลิตการใชบ้รรจุภณัฑส์าํหรับงานประดิษฐ ์
        เพือใหเ้กิดความเขา้ใจในการทาํงาน มีความคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะการทาํงาน ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการทาํงาน
ร่วมกนั ทกัษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลกัษณะนิสยัในการทาํงาน มีจิตสาํนึกในการใชท้รัพยากรสิงแวดลอ้มเพือ
การดาํรงชีวิตและครอบครัวตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  
 
 
 
รหัสตัวชีวดั/ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายวิธีการทาํงานเพือการดาํรงชีวิต 
2. สร้างผลงานอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์และมีทกัษะการทาํงานร่วมกนั 
3. ใชพ้ลงังาน ทรัพยากร ในการทาํงานอยา่งคุม้ค่าและยงัยนืเพือการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม 

รวมทงัหมด  3  ตวัชีวดั/ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวชิา 
รหัสวชิา  ง30236  รายวชิา ประดิษฐ์6 ชัน มัธยมศึกษาปีท ี6 เวลาเรียน  2 ชัวโมง/สัปดาห์ 

 

ที ชือหน่วยการเรียนรู้ สาระสาํคญั 
เวลา 

(ชวัโมง) 
นาํหนกั
คะแนน 

1 
ผลิตภณัฑง์าน
ประดิษฐ ์

1.รูปแบบการผลิตงานประดิษฐ ์
2.การดูแลรักษาวสัดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ ์

6 20 

2 
ผลิตภณัฑง์าน
ประดิษฐ ์

3.ประเภทของงานประดิษฐ ์
4. การออกแบบ 

6 20 

3 

งานประดิษฐเ์กียวกบั
ประเพณีและ
วฒันธรรมไทย 
 

5.การทาํกระทงลอย 
6.การทาํกระทงดอกไม ้
7.การทาํพานบายศรี 
8.การห่อจากใบตอง 
9.การทาํพานพุม่ 
  

20 40 

4 

การประกอบอาชีพ
ประดิษฐเ์อกลกัษณ์
ไทยและภูมิปัญญา
ทอ้งถิน 

คุณลกัษณะของผูป้ระกอบอาชีพประดิษฐ์
เอกลกัษณ์ไทยและภูมิปัญญาทอ้งถิน 

4 10 

 40 100 
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โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551      
ชันมัธยมศึกษาปีท ี4 
 อ31101  ภาษาองักฤษพนืฐาน 1 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

อ31102  ภาษาองักฤษพนืฐาน 2 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 
 อ32101  ภาษาองักฤษพนืฐาน 3 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

อ32102  ภาษาองักฤษพนืฐาน 4 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6 
 อ33101  ภาษาองักฤษพนืฐาน 5 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

อ33102  ภาษาองักฤษพนืฐาน 6 2  ชวัโมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 

วชิาเพมิเตมิ 
อ31201  ภาษาองักฤษเพิมเติม 1 1  ชวัโมง/สปัดาห์    0.5 หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

 อ31202  ภาษาองักฤษเพิมเติม 2 1  ชวัโมง/สปัดาห์    0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
อ32203  ภาษาองักฤษเพิมเติม 3 1  ชวัโมง/สปัดาห์    0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
อ32204  ภาษาองักฤษเพิมเติม 4 1  ชวัโมง/สปัดาห์    0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
อ33205  ภาษาองักฤษเพิมเติม 5 1  ชวัโมง/สปัดาห์    0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
อ33206  ภาษาองักฤษเพิมเติม 6 1  ชวัโมง/สปัดาห์    0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
อ31211  ภาษาองักฤษเพิมเติม 11 1  ชวัโมง/สปัดาห์    0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
อ31212  ภาษาองักฤษเพิมเติม 12 1  ชวัโมง/สปัดาห์    0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
อ32213  ภาษาองักฤษเพิมเติม 13 1  ชวัโมง/สปัดาห์    0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
อ32214  ภาษาองักฤษเพิมเติม 14 1  ชวัโมง/สปัดาห์    0.5 หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
อ33215  ภาษาองักฤษเพิมเติม 15 1  ชวัโมง/สปัดาห์    0.5 หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
อ32216  ภาษาองักฤษเพิมเติม 16 1  ชวัโมง/สปัดาห์    0.5 หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
อ31221  ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 1 1  ชวัโมง/สปัดาห์    0.5 หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

อ31222  ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 2 1  ชวัโมง/สปัดาห์    0.5 หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

อ32223  ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 3 1  ชวัโมง/สปัดาห์    0.5 หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

อ32224  ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 4 1  ชวัโมง/สปัดาห์    0.5 หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

อ33225  ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 5 1  ชวัโมง/สปัดาห์    0.5 หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 

อ33226  ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 6 1  ชวัโมง/สปัดาห์    0.5 หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
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จ31201   ภาษาจีน 1  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
จ31202   ภาษาจีน 2  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
จ32203   ภาษาจีน 3  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
จ32204   ภาษาจีน 4  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
จ33205   ภาษาจีน 5  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
จ33206   ภาษาจีน 6  2  ชวัโมง/สปัดาห์ 1   หน่วยกิต     40  ชวัโมง/ภาค 
จ31211   ภาษาจีน 11  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
จ31212   ภาษาจีน 12  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
จ32213   ภาษาจีน 13  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
จ32214   ภาษาจีน 14  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
จ33215   ภาษาจีน 15  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
จ33216   ภาษาจีน 16  1  ชวัโมง/สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต     20  ชวัโมง/ภาค 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิาภาษาองักฤษพนืฐาน 1    รหัสวชิา    อ31101      เวลา  40  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี4 ภาคเรียนท ี1 1.0  หน่วยกติ 
**************************** 

 ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในคู่มือการใชง้านต่าง ๆ ทีฟังและอ่าน  อธิบายและเขียนประโยค  ขอ้ความและความเรียงได้
สัมพนัธ์กบัสือได้  สามารถสนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูลเกียวกับตนเองและเรืองราว  เหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเป็นประเด็น
น่าสนใจในชุมชนและสังคมได  ้ โดยให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้  สืบคน้  บนัทึกสรุปและแสดงความคิดเห็นเกียวกบัขอ้มูลที
เกียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืนจากแหล่งต่าง ๆ และนาํมาเสนอดว้ยการพูดการเขียน  ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ศึกษารูปแบบ
และฝึกการปฏิบติั  ทกัษะการฟัง  อ่านอธิบาย  สนทนาในเรือง  คาํแนะนาํ  คาํชีแจง  คาํอธิบาย  คาํบรรยาย  เช่น  ประกาศ
เตือนภยัต่าง ๆ ยาและการใชย้า  การใชอุ้ปกรณ์และสิงของ  อ่านออกเสียงขอ้ความ  ข่าวประกาศ  โฆษณา  บทร้อยกรอง  และ
บทละครสันไดถู้กตอ้งตามหลกัการออกเสียง  การสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต  ประโยคและขอ้ความ  การตีความถ่ายโอน
ขอ้มูลใหส้ัมพนัธ์กบัสิงทีไม่ใช่ความเรียง  เช่น  ภาพ  แผนผงั  กราฟ  แผนภูมิ  ตาราง  อกัษรยอ่  จากกลุ่มสาระอืน  ภาษาทีใช้
ในการสือสารระหว่างบุคคล  เช่น  การทกัทาย  กล่าวลา  ขอบคุณ  ฯลฯ  การแลกเปลียนขอ้มูลเกียวกบัตนเอง  เรืองใกลต้วั  
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั  ประสบการณ์ต่าง ๆ ข่าว  เหตุการณ์  ประเด็นทีอยู่ในความสนใจในสังคม  การอ่าน
หนังสือท่องเทียว  การศึกษาสภาพสังคมเศรษฐกิจ  กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมวิถีชีวิต ความเชือ  โดยใช้ทักษะ
กระบวนการกระบวนการสืบคน้ขอ้มูล  รายงานและปฏิบติัตามงานทีไดรั้บหมายเพือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  
สามารถปฏิบติัและนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ มีคุณธรรมจริยธรรม  มีเจตนคติทีดี  เห็นคุณค่า  มีจิตสาธารณะ  เกียวกบั
เรืองวฒันธรรมและมีค่านิยมอนัพึงประสงค ์

มาตรฐาน /ตัวชีวดั  
ต 1.1    ม.4/1    ม.4/2    ม.4/3   ม.4/4 
ต 1.2    ม.4/1    ม.4/2    ม.4/3    ม.4/4    ม.4/5 
ต 1.3    ม.4/1    ม.4/2    ม.4/3 
ต 2.1    ม.4/1    ม.4/2    ม.43 
ต 2.2    ม.4/1    ม.4/2 
ต 3.1    ม.4/1     
ต 4.1    ม.4/1 
ต 4.2    ม.4/1    ม.4/2 

รวม   21  ตัวชีวดั   
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา   ภาษาองักฤษพนืฐาน 1  รหัสวชิา  อ  31101 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี4  เวลา   40  ชัวโมง 
ภาคเรียนท ี 1 จํานวน  1.0  หน่วยกติ 

 
ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ตัวชีวดั  (A1) 
สาระสําคญั (A2) 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
ชัวโมง 

นําหนัก
คะแนน 

1 Personal 
Identification 

- มฐ.ต  1.2 
ตวัชีวดัที 1 
- มฐ.ต  1.3 
ตวัชีวดัที 1  
- มฐ.ต  2.1 
ตวัชีวดัที 1  
- มฐ.ต  3.1 
ตวัชีวดัที 1  

1.  About me 
2.  Getting to 
know you. 
3.  Countries and 
nationalities 

2 
2 
 
2 

5 
5 
 
5 
 
 

 
 

2 Family - มฐ.ต  1.2 
ตวัชีวดัที 1,4,5 
- มฐ.ต  1.3 
ตวัชีวดัที 1  
- มฐ.ต  2.1 
ตวัชีวดัที 1  

1.  This is my 
family. 
2.  Your family. 
3.  Work. 

2 
 
2 
2 

5 
 
5 
5 
 
 

3 Places - มฐ.ต  1.1 
ตวัชีวดัที 4 
- มฐ.ต  1.2 
ตวัชีวดัที 2,5 
- มฐ.ต  1.3 
ตวัชีวดัที 3  
- มฐ.ต  4.2 
ตวัชีวดัที 2  

1.  Interesting 
places 
2.  My city is 
beautiful. 
3.  Community 

2 
 
2 
 
2 

5 
 
5 
 
6 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ตัวชีวดั  (A1) 

สาระสําคญั (A2) 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
ชัวโมง 

นําหนักคะแนน 

4 Entertainment - มฐ.ต  1.1 
ตวัชีวดัที 1 
- มฐ.ต  1.2 
ตวัชีวดัที 3 
- มฐ.ต  2.1 
ตวัชีวดัที 3 
- มฐ.ต  3.1 
ตวัชีวดัที 1 

1.  You’ve got mail. 
2.  Shopping 
3.  Fantasies 

2 
 
2 
2 

6 
 
6 
6 
 
 
 
 

5 Special occasions - มฐ.ต  1.1 
ตวัชีวดัที 4 
- มฐ.ต  1.2 
ตวัชีวดัที 5 
- มฐ.ต  1.3 
ตวัชีวดัที 2 
- มฐ.ต  2.1 
ตวัชีวดัที 2 
- มฐ.ต  2.2 
ตวัชีวดัที 2 
- มฐ.ต  3.1 
ตวัชีวดัที 1 

1.  Holidays traditions 
2.  Food festival 
3.  Activities and interests. 

2 
 
2 
2 

6 
 
6 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Consumption - มฐ.ต  1.1 
ตวัชีวดัที 1 
- มฐ.ต  1.2 
ตวัชีวดัที 2,3,5 
- มฐ.ต  2.1 
ตวัชีวดัที 1 

1.  Advice 
2.  Complaints, complaints 
3.  Health and welfare. 

2 
 
2 
2 

6 
 
6 
6 
 

 
รวมตลอดภาคเรียน 36 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

 คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิาภาษาองักฤษพนืฐาน 2     รหัสวชิา อ 31102 เวลา  40  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี4       ภาคเรียนท ี2   1.0  หน่วยกติ 
***************************** 

 ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในคู่มือการใชง้านต่าง ๆ ทีฟังและอ่าน  อธิบายและเขียนประโยค  ขอ้ความและความเรียงได้
สัมพนัธ์กบัสือได้  สามารถสนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูลเกียวกับตนเองและเรืองราว  เหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเป็นประเด็น
น่าสนใจในชุมชนและสังคมได  ้ โดยให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้  สืบคน้  บนัทึกสรุปและแสดงความคิดเห็นเกียวกบัขอ้มูลที
เกียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืนจากแหล่งต่าง ๆ และนาํมาเสนอดว้ยการพูดการเขียน  ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ศึกษารูปแบบ
และฝึกการปฏิบติั  ทกัษะการฟัง  อ่านอธิบาย  สนทนาในเรือง  คาํแนะนาํ  คาํชีแจง  คาํอธิบาย  คาํบรรยาย  เช่น  ประกาศ
เตือนภยัต่าง ๆ ยาและการใชย้า  การใชอุ้ปกรณ์และสิงของ  อ่านออกเสียงขอ้ความ  ข่าวประกาศ  โฆษณา  บทร้อยกรอง  และ
บทละครสันไดถู้กตอ้งตามหลกัการออกเสียง  การสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต  ประโยคและขอ้ความ  การตีความถ่ายโอน
ขอ้มูลใหส้ัมพนัธ์กบัสิงทีไม่ใช่ความเรียง  เช่น  ภาพ  แผนผงั  กราฟ  แผนภูมิ  ตาราง  อกัษรยอ่  จากกลุ่มสาระอืน  ภาษาทีใช้
ในการสือสารระหว่างบุคคล  เช่น  การทกัทาย  กล่าวลา  ขอบคุณ  ฯลฯ  การแลกเปลียนขอ้มูลเกียวกบัตนเอง  เรืองใกลต้วั  
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั  ประสบการณ์ต่าง ๆ ข่าว  เหตุการณ์  ประเด็นทีอยู่ในความสนใจในสังคม  การอ่าน
หนังสือท่องเทียว  การศึกษาสภาพสังคมเศรษฐกิจ  กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมวิถีชีวิต ความเชือ  โดยใช้ทักษะ
กระบวนการกระบวนการสืบคน้ขอ้มูล  รายงานและปฏิบติัตามงานทีไดรั้บหมายเพือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  
สามารถปฏิบติัและนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ มีคุณธรรมจริยธรรม  มีเจตนคติทีดี  เห็นคุณค่า  มีจิตสาธารณะ  เกียวกบั
เรืองวฒันธรรมและมีค่านิยมอนัพึงประสงค ์

มาตรฐาน /ตัวชีวดั  
ต 1.1    ม.4/1    ม.4/2    ม.4/3   ม.4/4 
ต 1.2    ม.4/1    ม.4/2    ม.4/3    ม.4/4    ม.4/5 
ต 1.3    ม.4/1    ม.4/2    ม.4/3 
ต 2.1    ม.4/1    ม.4/2    ม.43 
ต 2.2    ม.4/1    ม.4/2 
ต 3.1    ม.4/1     
ต 4.1    ม.4/1 
ต 4.2    ม.4/1    ม.4/2 

รวม   21  ตัวชีวดั   
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา   ภาษาองักฤษพนืฐาน 2  รหัสวชิา  อ31102 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี4  เวลา   40  ชัวโมง 
ภาคเรียนท ี 2 จํานวน  1.0  หน่วยกติ 

 
ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ตัวชีวดั  (A1) 
สาระสําคญั (A2) 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
ชัวโมง 

นําหนัก
คะแนน 

1 Science and 
Technology 

- มฐ.ต  1.1 
ตวัชีวดัที 4 
- มฐ.ต  1.2 
ตวัชีวดัที 4  
- มฐ.ต  3.1 
ตวัชีวดัที 1  

1.  Modern 
Electronics 
2.  Big changes 
3.  Man and 
nature 

2 
2 
 
2 

5 
5 
 
5 
 

 
2 News and Advertise - มฐ.ต  1.1 

ตวัชีวดัที 2,3,4 
- มฐ.ต  4.2 
ตวัชีวดัที 1 

1.  The art of 
advertising. 
2.  Environment 
3.  People’s livers 

2 
 
2 
2 

5 
 
5 
5 

3 Entertainment - มฐ.ต  1.2 
ตวัชีวดัที 1,5 
- มฐ.ต  1.3 
ตวัชีวดัที 1  
- มฐ.ต  2.1 
ตวัชีวดัที 1 
- มฐ.ต  4.1 
ตวัชีวดัที 1 

1.  You and your 
lifestyle. 
2.  What’s on? 
3.  An exciting 
story. 

2 
 
2 
2 

5 
 
5 
6 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ตัวชีวดั  (A1) 

สาระสําคญั (A2) 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
ชัวโมง 

นําหนัก
คะแนน 

4 Cultures - มฐ.ต  2.1 
ตวัชีวดัที 1,2,3 
- มฐ.ต  2.2 
ตวัชีวดัที 1,2  
  

1.  Dating 
customs. 
2.  Clothing 
3.  Student 
Housing. 

2 
2 
 
2 

6 
6 
 
6 

 
5 Community - มฐ.ต  1.2 

ตวัชีวดัที 1 
- มฐ.ต  1.3 
ตวัชีวดัที 2  
- มฐ.ต  2.1 
ตวัชีวดัที 1 
- มฐ.ต  4.2 
ตวัชีวดัที 2 

1.  Interesting 
products. 
2.  Daily 
activities. 
3.  Past events. 

2 
 
2 
 
2 

6 
 
6 
 
6 
 
 
 

6 Careers - มฐ.ต  1.1 
ตวัชีวดัที 3 
- มฐ.ต  1.2 
ตวัชีวดัที 1  
- มฐ.ต  1.3 
ตวัชีวดัที 1 
- มฐ.ต  4.2 
ตวัชีวดัที 1 

1.  Careers 
2.  What do you 
do? 
3.  Help wanted. 

2 
2 
 
2 

6 
6 
 
6 
 
 
 
 

รวมตลอดภาคเรียน 36 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิาภาษาองักฤษเพมิเติม                รหัสวชิา  อ31201                    เวลา  60  ชัวโมง 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี 4                             ภาคเรียนท ี 1                           1.5  หน่วยกติ 

***************************** 
เขา้ใจนาํเสียง ความรู้สึกของผูพ้ดู คาํสงั คาํขอร้อง คาํแนะนาํ ความแตกต่างดา้นภาษา วฒันธรรม ประเพณี อ่านออก

เสียงบทอ่านไดถู้กตอ้งตามหลกัการอ่านออกเสียง และอยา่งเหมาะสมกบัเนือหาทีอ่าน ตีความ วิเคราะห์ ขอ้ความ ขอ้มูล 
ข่าวสาร บทความ สารคดี บนัเทิงคดี สือทีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในแบบต่างๆ จากสือสิงพิมพ ์หรือสือ
อีเลก็ทรอนิกส์ในหวัขอ้ต่างๆเกียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิงแวดลอ้ม อาหาร เครืองดืม ความสมัพนัธ ◌์ระหวา่ง
บุคคล เวลาวา่งและสวสัดิการ การศึกษาและอาชีพ การซือขาย ลมฟ้าอากาศ การเดินทางการท่องเทียว การบริการ สถานที 
ภาษา วิทยาสตร์และเทคโนโลย ีใชภ้าษาตามมารยาทสงัคม สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล แสดงความคิดเห็น ความ
ตอ้งการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลียนความรู้ และใหเ้หตุผลเกียวกบัเรืองราวต่างๆ เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนัและอนาคต โดย
ใชป้ระโยชนจ์ากสือเทคโนโลย ีสือการเรียนทางภาษาและผลจากการฝึกทกัษะต่างๆ แสวงหาวิธีการเรียนทีเหมาะสมกบั
ตนเอง สามารถนาํเสนอขอ้มูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นเจรจาโนม้นา้ว ต่อรองเกียวกบัประสบการณ์และเหตุการณ์
ต่างๆ ในทอ้งถิน ดว้ยวิธีการทีหลากหลายอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพ นาํเสนอบทกวีหรือบทละครสนั โดยใชเ้คา้
โครงตามแนวคิดของเจา้ของภาษาดว้ยความเพลิดเพลิน เขา้ร่วมกิจกรรม เปรียบเทียบและนาํความรู้ดา้นภาษา วฒันธรรม
ประเพณี ความเชือ ไปใชอ้ยา่งมีวจิารณญาณ เห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในการแสวงหาความรู้เพือขยายโลกทศัน ์
จากแหล่งขอ้มูลทีหลากหลายการเขา้สู่สงัคมและอาชีพ สามารถใชภ้าษาสือสารในรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ใน
สถานศึกษาและชุมชน 
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ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 

  วชิาภาษาองักฤษเพมิ  อ31201 ชันมัธยมศึกษาปีท ี4 
**************************** 

1. อ่านออกเสียงบทอ่านไดถู้กตอ้งตามหลกัการอ่านออกเสียง และเหมาะสมกบัเนือหาทีอ่าน 
2. เขา้ใจ ตีความ และ / หรือ แสดงความคิดเห็นเกียวกบัสือทีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ ที

ซบัซอ้นขึนและถ่ายโอนเป็นขอ้ความของตนเอง 
3. เขา้ใจ ตีความ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเกียวกบัขอ้ความ ขอ้มูลข่าวสาร บทความ สารคดี บนัเทิงคดีทีซบัซอ้น

ขึนจากสือสิงพิมพห์รือสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
4. เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาองักฤษและภาษาไทยในเรือง คาํ วลี สาํนวน ประโยค และขอ้ความทีซบัซอ้นยงิขึน 

และนาํไปใชอ้ยา่งมีวจิารณญาณ  
5. อ่านบทอ่านประเภทต่างๆ และสรุป แลว้ระบุหวัขอ้เรืองได ้( skimming  ) 
6. อ่านบทอ่านประเภทต่างๆ แลว้ตอบคาํถาม บอกรายละเอียดได ้( scanning ) 
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โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษอ่าน – เขียน         รหัสวชิา   อ 31201 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี4      ภาคเรียนท ี1 

เวลา   20  ชัวโมง                                     อตัราส่วนคะแนน    80 : 20 
 

ลําดบัที่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชีว้ัด 

เวลา (ชั่วโมง) น้ําหนัก
คะแนน 

1 School มาตรฐาน 1.1 ข้อ 1,2,3,4 3 10 
2 Home and 

Family 
มาตรฐาน 1.3 ข้อ 1,2,3 3 10 

3 Shopping มาตรฐาน 4.1 ข้อ 1 3 10 
4 Mid Term มาตรฐาน 4.2 ข้อ 1,2 1 20 
5 A special  

birthday
มาตรฐาน 2.2 ข้อ 1,2 5 15 

6 Leisure Time มาตรฐาน 3.1 ข้อ 1 4 15 
7 Final มาตรฐาน 1.1 ข้อ 1,2,3,4 1 20 
 รวม  20 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิาภาษาองักฤษเพมิเติม                รหัสวชิา  อ31202                    เวลา  60  ชัวโมง 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี 4                             ภาคเรียนท ี 2                           1.5  หน่วยกติ 

******************************* 
เขา้ใจนาํเสียง ความรู้สึกของผูพ้ดู คาํสงั คาํขอร้อง คาํแนะนาํ ความแตกต่างดา้นภาษา วฒันธรรม ประเพณี อ่านออกเสียงบท
อ่านไดถู้กตอ้งตามหลกัการอ่านออกเสียง และอยา่งเหมาะสมกบัเนือหาทีอ่าน ตีความ วิเคราะห์ ขอ้ความ ขอ้มูล ข่าวสาร 
บทความ สารคดี บนัเทิงคดี สือทีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในแบบต่างๆ จากสือสิงพิมพ ์หรือสืออีเลก็ทรอนิกส์ใน
หวัขอ้ต่างๆเกียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิงแวดลอ้ม อาหาร เครือมดืม ความสมัพนัธ ◌์ร ะหวา่งบุคคล เวลาวา่งและ
สวสัดิการ การศึกษาและอาชีพ การซือขาย ลมฟ้าอากาศ การเดินทางการท่องเทียว การบริการ สถานที ภาษา วิทยาสตร์และ
เทคโนโลย ีใชภ้าษาตามมารยาทสงัคม สร้างความสมัพนัธ์ 
ระหวา่งบุคคล แสดงความคิดเห็น ความตอ้งการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลียนความรู้ และใหเ้หตุผลเกียวกบัเรืองราวต่างๆ 
เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนัและอนาคต โดยใชป้ระโยชนจ์ากสือเทคโนโลย ีสือการเรียนทางภาษาและผลจากการฝึกทกัษะ
ต่างๆ แสวงหาวิธีการเรียนทีเหมาะสมกบัตนเอง สามารถนาํเสนอขอ้มูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นเจรจาโนม้นา้ว 
ต่อรองเกียวกบัประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ในทอ้งถิน ดว้ยวิธีการทีหลากหลายอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพ 
นาํเสนอบทกวีหรือบทละครสนั โดยใชเ้คา้โครงตามแนวคิดของเจา้ของภาษาดว้ยความเพลิดเพลิน เขา้ร่วมกิจกรรม 
เปรียบเทียบและนาํความรู้ดา้นภาษา วฒันธรรมประเพณี ความเชือ ไปใชอ้ยา่งมีวิจารณญาณ เห็นประโยชน์ของการใช้
ภาษาองักฤษในการแสวงหาความรู้ 
เพือขยายโลกทศัน์ จากแหล่งขอ้มูลทีหลากหลายการเขา้สู่สงัคมและอาชีพ สามารถใชภ้าษาสือสารในรูปแบบต่างๆ ตาม
สถานการณ์ในสถานศึกษาและชุมชน 
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ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั   

วชิาภาษาองักฤษเพมิ  อ31202 ชันมัธยมศึกษาปีท ี4 
 

1. อ่านออกเสียงบทอ่านไดถู้กตอ้งตามหลกัการอ่านออกเสียง และเหมาะสมกบัเนือหาทีอ่าน 
2. เขา้ใจ ตีความ และ / หรือ แสดงความคิดเห็นเกียวกบัสือทีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ ที

ซบัซอ้นขึนและถ่ายโอนเป็นขอ้ความของตนเอง 
3. เขา้ใจ ตีความ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเกียวกบัขอ้ความ ขอ้มูลข่าวสาร บทความ สารคดี บนัเทิงคดีทีซบัซอ้น

ขึนจากสือสิงพิมพห์รือสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
4. เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาองักฤษและภาษาไทยในเรือง คาํ วลี สาํนวน ประโยค และขอ้ความทีซบัซอ้นยงิขึน 

และนาํไปใชอ้ยา่งมีวจิารณญาณ  
5. อ่านบทอ่านประเภทต่างๆ และสรุป แลว้ระบุหวัขอ้เรืองได ้( skimming  ) 
6. อ่านบทอ่านประเภทต่างๆ แลว้ตอบคาํถาม บอกรายละเอียดได ้( scanning ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



371 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิาภาษาองักฤษอ่าน – เขียน         รหัสวชิา   อ 31202 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี4      ภาคเรียนท ี2 

เวลา   20  ชัวโมง                                     อตัราส่วนคะแนน    80 : 20 
ลําดบัที่ ชื่อหน่วยการ

เรียนรู ้
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชีว้ัด 
เวลา (ชั่วโมง) น้ําหนักคะแนน 

1 My favorite 
place 

มาตรฐาน 1.1 ข้อ 1,2,3,4 3 10 

2 Weather มาตรฐาน 1.1 ข้อ 1,2,3,4 3 10 
3 Party มาตรฐาน 1.3 ข้อ 1,2,3 3 10 
4 Midterm  1 20 
5 Jobs มาตรฐาน 1.1 ข้อ 1,2,3,4 5 15 
6 Holidays มาตรฐาน 4.1 ข้อ 1 4 15 
7 Final  1 20 
 รวม  20 100 
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คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 
รายวชิา           ภาษาองักฤษเพมิเติม รหัสวชิา    อ31211             เวลา  40  ชัวโมง 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี4       ภาคเรียนท ี1           1.0  หน่วยกติ 

****************************** 
มุ่งพฒันาทกัษะการฟัง พดู  อ่าน และเขียน  ใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษสือสารระหวา่ง 

บุคคล  สนทนาโตต้อบขอ้มูลเกียวกบัตนเอง  เรืองต่าง ๆ ทีอยูใ่กลต้วั  สถานการณ์ต่าง ๆ  ประสบการณ์  
สามารถสือสารไดอ้ยา่งต่อเนืองและเหมาะสม  อ่านออกเสียงขอ้ความ  ข่าว  ประกาศ  โฆษณา  บทร้อยกรอง  นิทาน 
และบทละครสนั (skit)  ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน  อธิบายและเขียนประโยคใหส้มัพนัธ์กบัสือทีไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่าง ๆ ทีอ่านใหส้มัพนัธ์กบัประโยค  และขอ้ความทีฟังหรืออ่าน  จบัใจความสาํคญั  วิเคราะห์ความ  สรุป
ความ  ตีความ  และแสดงความคิดเห็นจากการฟัง และอ่านเรืองต่าง ๆ เขียนสรุปขอ้มูล บรรยาย  อธิบาย  เปรียบเทียบ  
และแสดงความคิดเห็นเกียวกบั เรือง/ประเดน็/ข่าวเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามความสนใจ  พดูและเขียนแสดงความตอ้งการ  
เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือในสถานการณ์จาํลองหรือสถานการณ์จริงอยา่งเหมาะสม  เขา้ร่วม  
แนะนาํ  ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/คน้วา้  รวบรวม  วิเคราะห์  และสรุปความรู้/ขอ้มูล ต่าง ๆ จากสือและ
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆเห็นคุณค่าของวฒันธรรมและเจา้ของภาษา จดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมอยา่งเหมาะสม 
และใชภ้าษาองักฤษในการแสวงหาความรู้ทีเกียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืนเพือขยายโลกทศันจ์ากแหล่งขอ้มลูที
หลากหลายในรูปแบบต่างๆ  ทงัในและนอกโรงเรียน 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. ใชภ้าษาและท่าทางในการสือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัระดบับุคคล  กาลเทศะ  และวฒันธรรมของเจา้ 

ของภาษา 
2. เขา้ใจตีความหรือแสดงความคิดเห็นเกียวกบัสือทีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่าง ๆ  

จากหนงัสือพิมพห์รือสืออิเลก็ทรอนิกส์สือถ่ายโอนเป็นขอ้ความโดยใชถ้อ้ยคาํของตน 
3. พดูและเขียนแสดงความตอ้งการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือในสถานการณ์จาํลองหรือ

สถานการณ์จริงอยา่งเหมาะสม   
4. เขา้ร่วม แนะนาํ และจดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมอยา่งเหมาะสม 
5. อ่านออกเสียงขอ้ความ  ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสนั (skit) ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน   
6. จบัใจความสาํคญั  วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ  และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรืองทีเป็นสาร

คดีและบนัเทิงคดี  พร้อมทงัใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ 
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โครงสร้างรายวชิา 
 โครงสร้างรายวชิา   ภาษาองักฤษเพมิเติม        รหัสวชิา    อ31211  

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี  4             เวลา   20   ชัวโมง/ภาคเรียน            จํานวน   1.0  หน่วยกติ       

ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวชีวดั  (A1) 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 
Daily Conversations 

 

ต.1.2  ม. 4/1 
ต.1.2  ม. 4/2 
ต.1.3  ม. 4/3 
ต. 2.1  ม. 4/1 

1. Greeting 
2. Introducing 
3. Ordering 
4. Asking for the way 
5. Expressing thanks 
6. Invitations 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 

2 Festival  
ต. 1.1  ม. 4/3 
ต. 1.2  ม. 4/4 
ต. 1.3  ม. 4/2 

 

1. Thai Festivals 
2. Foreign Festivals 

1 
1 

10 

3 
 

Food and Health 
 

ต. 1.1  ม. 4/4 
ต. 2.1  ม. 4/2 

 
 

1. Food 
2. Food  Customs 
3. Nutrition 
4. Vitamin 

 

1 
1 
1 
1 
 

15 

 Midterm Test   1 20 

4 Culture 
ต. 2.1  ม. 4/3 
ต. 2.2  ม. 4/1 
ต. 2.2  ม. 4/2 
ต. 3.1  ม. 4/1 

1. Thai culture 
2. Western culture 

1 
1 

15 

5 
Poem and Songs 

 

ต. 1.1  ม. 4/2 
ต. 1.1  ม. 4/3 
ต. 1.1  ม. 4/4 

 

1. Poem 
2. Songs 

1 
1 

10 

6 
Free Time and 
Entertainment  

 
ต. 1.1  ม. 4/3 
ต. 1.3  ม. 4/2 
ต. 2.1  ม. 4/1 
ต. 4.1  ม. 4/1 

 

1. Reading 
2. Magazine 
3. News 

 

1 
1 
1 
 

10 

 Final Examination   1 20 
รวมเวลาตลอดภาคเรียน 20 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 
รายวชิาภาษาองักฤษเพมิเติม รหัสวชิา อ31212    เวลา  40  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี4 ภาคเรียนท ี2 1.0  หน่วยกติ 
******************************** 

มุ่งพฒันาทกัษะการฟัง พดู  อ่าน และเขียน  ใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษสือสาร 
ระหวา่งบุคคล  สนทนาโตต้อบขอ้มูลเกียวกบัตนเอง  เรืองต่าง ๆ ทีอยูใ่กลต้วั  สถานการณ์ต่าง ๆ  ประสบการณ์ สามารถ
สือสารไดอ้ยา่งต่อเนืองและเหมาะสม  เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาต่างประเทศกบัภาษาไทยในเรืองคาํวลี สาํนวน 
ประโยค และขอ้ความทีซบัซอ้นยงิขึนและนาํไปใชอ้ยา่งมีวิจารณญาณ  จบัใจความสาํคญั  วิเคราะห์ความ  สรุปความ  ตีความ  
และแสดงความคิดเห็นจากการฟัง และอ่านเรืองต่าง ๆ เขียนสรุปขอ้มูล บรรยาย  อธิบาย  เปรียบเทียบ  และแสดงความคิดเห็น
เกียวกบั เรือง/ประเดน็/ข่าวเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามความสนใจ  เขา้ร่วม  แนะนาํ  ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/คน้วา้  
รวบรวม  วเิคราะห์  และสรุปความรู้/ขอ้มูล ต่าง ๆ จากสือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆเห็นคุณค่าของวฒันธรรมและเจา้ของ
ภาษา จดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมอยา่งเหมาะสม และใชภ้าษาองักฤษในการแสวงหาความรู้ทีเกียวขอ้งกบักลุ่มสาระ
การเรียนรู้อืนเพือขยายโลกทศัน์จากแหล่งขอ้มูลทีหลากหลายในรูปแบบต่างๆ  ทงัในและนอกโรงเรียน   

 
ผลการเรียนรู้ 
 1.   ใชภ้าษาต่างประเทศสือสารในรูปแบบต่างๆ กบับุคคลภายในสถานศึกษาชุมชน และสงัคม 
 2.    เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งภาษาต่างประเทศกบัภาษาไทยในเรืองคาํวลี สาํนวน ประโยค และ 
        ขอ้ความทีซบัซอ้นยงิขึนและนาํไปใชอ้ยา่งมีวิจารณญาณ 
 3.     สนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูลเกียวกบัตนเองและเรืองต่าง ๆ  ใกลต้วั ประสบการณ์ 
      สถานการณ์  ข่าว / เหตุการณ์ ประเดน็ทีอยูใ่นความสนใจของสงัคม และสือสารอยา่งต่อเนือง 
          และเหมาะสม 
 4.    ใชภ้าษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้ทีเกียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืนเพือขยายโลก 
       ทศัน์จากแหล่งขอ้มูลทีหลากหลายในรูปแบบต่างๆ 
 5.    เขา้ร่วมแนะนาํ  จดักิจกรรมทางภาษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
6.   ใชภ้าษาองักฤษเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  ทอ้งถินเป็นภาษาองักฤษ 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา   ภาษาองักฤษเพมิเติม       รหัสวชิา    อ31212 

ระดับมัธยมศึกษาปีท ี  4           เวลา   40   ชัวโมง/ภาคเรียน           จํานวน   1.0  หน่วยกติ       
 

ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวชีวดั  (A1) 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 Tenses 

ต. 1.1  ม 4/4 
ต. 2.1  ม 4/2 
ต. 2.2  ม 4/1 

 
 

1. Present simple 
2. Present continuous 
3. Present Perfect 
4. Past simple 
5. Past continuous 

2 
2 
2 
2 
2 
 

20 

2 Experiences 

ต. 1.1  ม 4/1 
ต. 1.1  ม 4/2 
ต. 1.1  ม 4/3 
ต. 1.2  ม 4/5 

 

1. Students’   
experience 
2. Reading 

3 
3 

 

3 Place 
ต.1.1  ม 4/1 
ต.3.1  ม 4/1 
ต.4.2  ม 4/1 

 

1.   Places in Thailand 
2. Places in other 
countries 

3 
3 
 

15 

 Midterm Test   1 20 

4 Valentine’s Day 

ต. 1.1  ม 4/1 
ต. 2.1  ม 4/2 
ต. 3.1  ม 4/1 
ต. 4.1  ม 4/1 

 
 

1.   Valentine’s Day 
2.  Writing 
3. Inventing Card 

2 
2 
2 
 

15 

5 Technology 
ต.3.1  ม 4/1 
ต.4.2  ม 4/1 

 
 

1.  Reading 
2. Internet  

3 
3 

10 

6 Biography 

 
ต.1.3  ม 4/1 
ต.1.3  ม 4/2 
ต.4.2  ม 4/2 

 

1. Famous Person 4 10 

 Final Examination   1 20 
รวมเวลาตลอดภาคเรียน 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิาภาษาองักฤษพนืฐาน 3     รหัสวชิา อ32101       เวลา  40  ชัวโมง 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี5  ภาคเรียนท ี1           1.0  หน่วยกติ 

********************* 
 ปฏิบติัตามคาํแนะนาํ  คาํขอร้อง  คาํสงั  คาํชีแจง  อ่านออกเสียงขอ้ความ  ข่าว ประกาศ  โฆษณา   
 บทร้อยกรองและบทละครสนัถูกตอ้งตามหลกัการออกเสียง   เขียนประโยค  ขอ้ความใหส้มัพนัธ์กบัประโยคกบัขอ้ความทีฟัง
หรืออ่าน  นกัเรียนสามารถสือสารและใชท้กัษะการฟัง  พดู  อ่านและเขียน  นาํเสนอขอ้มูลเกียวกบัตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว  
เหตุการณ์ต่าง ๆ เขียนสรุปใจความสาํคญัได ้ นกัเรียนสามารถพดูแสดงความคิดเห็น  และเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษา  เลือกใช้
ภาษา  นาํเสียง กิริยา ท่าทางเหมาะสมกบับุคคล  โอกาส และสถานทีตามมารยาททางสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  
นาํไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล สามารถใชภ้าษาเป็นเครืองมือในการสืบคน้  คน้ควา้  รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้ ขอ้มูลต่าง ๆ 
จากสือและแหล่งการเรียนรู้ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มีจิตสาธารณะ  รักความเป็นไทย  และ
อนุรักษสิ์งแวดลอ้ม   
 
 

มาตรฐาน/ตัวชีวดั 
ต 1.1    ม.5/1    ม.5/2    ม.5/3   ม.5/4 
ต 1.2    ม.5/1    ม.5/2    ม.5/3    ม.5/4    ม.5/5 
ต 1.3    ม.5/1    ม.5/2    ม.5/3 
ต 2.1    ม.5/1    ม.5/2    ม.5/3 
ต 2.2    ม.5/1    ม.5/2 
ต 3.1    ม.5/1     
ต 4.1    ม.5/1 
ต 4.2    ม.5/1    ม.5/2    

 
รวม 21 ตวัชีวดั 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา    ภาษาองักฤษพนืฐาน 3  รหัสวิชา อ32101   

ชันมัธยมศึกษาปีท ี5   ภาคเรียนท ี1     เวลา 40 ชัวโมง  อตัราส่วนคะแนน 70:30   
 

ลาํดับท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชีวดั 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก
คะแนน 

1 New Friends New 
Face 

ต 1.1 ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3 ม.5/4 
ต 1.2 ม.5/1  ม.5/2  ม.5/5  
ต 1.3 ม.5/1  ม.5/2   
ต. 2.1 ม.5/1   
ต. 2.2  ม.5/2   
ต. 3.1  ม.5/1   
ต. 4.1  ม.5/1   
ต. 4.2  ม.5/1   

6 8 

2 Express Yourself ต 1.1 ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3 ม.5/4 
ต 1.2 ม.5/1  ม.5/2  ม.5/5  
ต 1.3 ม.5/1  ม.5/2   
ต. 2.1 ม.5/1   
ต. 2.2  ม.5/2   
ต. 3.1  ม.5/1   
ต. 4.1  ม.5/1   
ต. 4.2  ม.5/1   

6 8 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา      ภาษาองักฤษพนืฐาน 3  รหัสวิชา อ32101   

ชันมัธยมศึกษาปีท ี5   ภาคเรียนท ี1   เวลา 40 ชัวโมง  อตัราส่วนคะแนน 70:30 
 

ลาํดับท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชีวดั 

เวลา (ชัวโมง) นําหนักคะแนน 

3 What Do We Need ? ต 1.1 ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3 ม.5/4 
ต 1.2 ม.5/1  ม.5/2  ม.5/5  
ต 1.3 ม.5/1  ม.5/2   
ต. 2.1 ม.5/1   
ต. 2.2  ม.5/2   
ต. 3.1  ม.5/1   
ต. 4.1  ม.5/1   
ต. 4.2  ม.5/1   

8 8 

4 Around the World ต 1.1 ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3 ม.5/4 
ต 1.2 ม.5/1  ม.5/2  ม.5/5  
ต 1.3 ม.5/1  ม.5/2   
ต. 2.1 ม.5/1   
ต. 2.2  ม.5/2   
ต. 3.1  ม.5/1   
ต. 4.1  ม.5/1   
ต. 4.2  ม.5/1   

6 6 

 Midterm  1 20 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา    ภาษาองักฤษพนืฐาน 3  รหัสวิชา อ32101 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี5   ภาคเรียนท ี1    เวลา 40 ชัวโมง อตัราส่วนคะแนน 70:30 
 

ลาํดับท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชีวดั 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนักคะแนน 

5 Vacations ต 1.1 ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3 ม.5/4 
ต 1.2 ม.5/1  ม.5/2  ม.5/5  
ต 1.3 ม.5/1  ม.5/2   
ต. 2.1 ม.5/1   
ต. 2.2  ม.5/2   
ต. 3.1  ม.5/1   
ต. 4.1  ม.5/1   
ต. 4.2  ม.5/1   

6 10 

6 All About You ต 1.1 ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3 ม.5/4 
ต 1.2 ม.5/1  ม.5/2  ม.5/5  
ต 1.3 ม.5/1  ม.5/2   
ต. 2.1 ม.5/1   
ต. 2.2  ม.5/2   
ต. 3.1  ม.5/1   
ต. 4.1  ม.5/1   
ต. 4.2  ม.5/1   

6 10 

7 Final  1 10 
 รวม  40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิาภาษาองักฤษพนืฐาน 4     รหัสวชิา   อ32102 เวลา  40  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี5  ภาคเรียนท ี2 1.0  หน่วยกติ 
****************************** 

  ปฏิบติัตามคาํแนะนาํ  คาํขอร้อง  คาํชีแจง  อ่านออกเสียงขอ้ความ  ข่าวประกาศ  โฆษณา  บทร้อยกรอง และ
บทละครสนัไดถู้กตอ้งตามหลกัการออกเสียง  สรุปขอ้มูลทีไดฟั้งและอ่าน  และแสดงความคิดเห็นเกียวกบัสือต่างๆ  ทีเป็น
ความเรียง  และไม่เป็นความเรียงในรูปแบบต่างๆ นกัเรียนสามารถใชท้กัษะการสือสาร ฟัง พดู อ่าน เขียน ในเรืองเกียวกบั
เหตุการณ์ปัจจุบนั  สิงแวดลอ้ม  ศิลปวฒันธรรม  สุขภาพ  วิทยาการ  การบนัเทิง  พดูและโตต้อบ  แลกเปลียนความคิดเห็น  
ความตอ้งการ  นาํเสนอขอ้มูล  ความคิดรวบยอด  และความรู้สึกเกียวกบัขอ้มูลของตวัเอง  กิจกรรม  ประสบการณ์  และขอ้มูล
ทีเกียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืน  ใชภ้าษาสนทนา  สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล  โดยใชภ้าษา  นาํเสียง  กริยา
ท่าทาง  ทีเหมาะสมกบับุคคล  โอกาส  และสถานทีตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  เขา้ร่วมกิจกรรม      ทางภาษา  
เปรียบเทียบและนาํความรู้ดา้นภาษาวฒันธรรม  ประเพณีไปใชอ้ยา่งเหมาะสม  และมีเหตุผล  สามารถใชภ้าษาเป็นเครืองมือ
ในการสืบคน้  และเผยแพร่  ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารจากแหล่งขอ้มูลทีหลากหลายในการศึกษาต่อและประกอบอาชะ  ใฝ่รู้ใฝ่
เรียน  มีจิตสาธารณะและอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม 
 

มาตรฐาน/ตัวชีวดั 
ต 1.1    ม.5/1    ม.5/2    ม.5/3   ม.5/4 
ต 1.2    ม.5/1    ม.5/2    ม.5/3    ม.5/4    ม.5/5 
ต 1.3    ม.5/1    ม.5/2    ม.5/3 
ต 2.1    ม.5/1    ม.5/2    ม.5/3 
ต 2.2    ม.5/1    ม.5/2 
ต 3.1    ม.5/1     
ต 4.1    ม.5/1 
ต 4.2    ม.5/1    ม.5/2    

 
รวม 21 ตวัชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา     ภาษาองักฤษพนืฐาน 4  รหัสวิชา อ32102 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี5   ภาคเรียนท ี2     เวลา 40 ชัวโมง  อตัราส่วนคะแนน 90:10 
 

ลาํดับท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชีวดั 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนักคะแนน 

1 Travel ต 1.1 ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3 ม.5/4 
ต 1.2 ม.5/1  ม.5/2  ม.5/5  
ต 1.3 ม.5/1  ม.5/2   
ต. 2.1 ม.5/1   
ต. 2.2  ม.5/2   
ต. 3.1  ม.5/1   
ต. 4.1  ม.5/1   
ต. 4.2  ม.5/1   

8 10 

2 Communication ต 1.1 ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3 ม.5/4 
ต 1.2 ม.5/1  ม.5/2  ม.5/5  
ต 1.3 ม.5/1  ม.5/2   
ต. 2.1 ม.5/1   
ต. 2.2  ม.5/2   
ต. 3.1  ม.5/1   
ต. 4.1  ม.5/1   
ต. 4.2  ม.5/1   

8 10 

3 Occupation ต 1.1 ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3 ม.5/4 
ต 1.2 ม.5/1  ม.5/2  ม.5/5  
ต 1.3 ม.5/1  ม.5/2   
ต. 2.1 ม.5/1   
ต. 2.2  ม.5/2   
ต. 3.1  ม.5/1   
ต. 4.1  ม.5/1   
ต. 4.2  ม.5/1   

8 10 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา    ภาษาองักฤษพนืฐาน 4  รหัสวิชา อ32102   

ชันมัธยมศึกษาปีท ี5   ภาคเรียนท ี2      เวลา 40 ชัวโมง  อตัราส่วนคะแนน 90:10   
 

ลาํดับท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชีวดั 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนักคะแนน 

4 Lifestyle ต 1.1 ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3 ม.5/4 
ต 1.2 ม.5/1  ม.5/2  ม.5/5  
ต 1.3 ม.5/1  ม.5/2   
ต. 2.1 ม.5/1   
ต. 2.2  ม.5/2   
ต. 3.1  ม.5/1   
ต. 4.1  ม.5/1   
ต. 4.2  ม.5/1   

8 10 

 Midterm  1 10 
5 Consumption ต 1.1 ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3 ม.5/4 

ต 1.2 ม.5/1  ม.5/2  ม.5/5  
ต 1.3 ม.5/1  ม.5/2   
ต. 2.1 ม.5/1   
ต. 2.2  ม.5/2   
ต. 3.1  ม.5/1   
ต. 4.1  ม.5/1   
ต. 4.2  ม.5/1   

8 10 

6 Food and Beverage ต 1.1 ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3 ม.5/4 
ต 1.2 ม.5/1  ม.5/2  ม.5/5  
ต 1.3 ม.5/1  ม.5/2   
ต. 2.1 ม.5/1   
ต. 2.2  ม.5/2   
ต. 3.1  ม.5/1   
ต. 4.1  ม.5/1   
ต. 4.2  ม.5/1   

8 10 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิา     ภาษาองักฤษพนืฐาน 4  รหัสวิชา อ32102   

ชันมัธยมศึกษาปีท ี5   ภาคเรียนท ี2       เวลา 40 ชัวโมง อตัราส่วนคะแนน 90:10   
 

ลาํดับท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชีวดั 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนักคะแนน 

7 The Supernatural ต 1.1 ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3 ม.5/4 
ต 1.2 ม.5/1  ม.5/2  ม.5/5  
ต 1.3 ม.5/1  ม.5/2   
ต. 2.1 ม.5/1   
ต. 2.2  ม.5/2   
ต. 3.1  ม.5/1   
ต. 4.1  ม.5/1   
ต. 4.2  ม.5/1   

8 10 

8 Community ต 1.1 ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3 ม.5/4 
ต 1.2 ม.5/1  ม.5/2  ม.5/5  
ต 1.3 ม.5/1  ม.5/2   
ต. 2.1 ม.5/1   
ต. 2.2  ม.5/2   
ต. 3.1  ม.5/1   
ต. 4.1  ม.5/1   
ต. 4.2  ม.5/1   

8 10 

 Final Examination  1 10 
 รวม  40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิาภาษาองักฤษเพมิเติม (อ่าน-เขียน)   รหัสวชิา อ32203          เวลา  60  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 ภาคเรียนท ี1 1.5 หน่วยกติ 
************************** 

มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายเขียนประโยคและขอ้ความใหส้มัพนัธก์บัสือทีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ทีอ่าน
รวมทงัระบุเขียนสือทีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ  ทีอ่านรวมทงัระบุเขียนสือทีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ทีอ่านรวมทงั
ระบุและเขียนสือทีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ใหส้มัพนัธ์กบัประโยคและขอ้ความทีอ่าน  จบัใจความสาํคญั  วเิคราะห์
ความ  สรุปตีความ  และแสดงความคิดเห็น  จากการอ่านเรืองทีเป็นสารคดี  พร้อมทงัใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ  เขียน
แสดงความคิดเห็นเกียวกบักิจกรรม  ประสบการณ์และเหตุการณ์  ทงัในทอ้งถิน  สงัคม      และโลก  พร้อมทงัใหเ้หตุผลและ
ยกตวัอยา่งประกอบ  วเิคราะห์ /อภิปราย  ความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งวิถีชีวิตและความเชือ  และวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษากบัของไทย  และนาํไปใชอ้ย่างมีเหตุผล  คน้ควา้/สืบคน้  บนัทึ กสรุป  และแสดงความคิดเห็นเกียวกบัขอ้มูลที
เกียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืน ๆ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และนาํเสนอดว้ยการเขียน 
 
ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
1.  บอกรายละเอียดเกียวกบัเรืองทีอ่าน แลว้ถ่ายโอนขอ้มลูทีเป็นขอ้ความสนัๆและง่ายๆ ได ้ 
2. อ่านแลว้จบัใจความสาํคญั  วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ  และแสดงความคิดเห็นจากการอ่านเรืองทีเป็นสารคดีและ
บนัเทิงคดี  ไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพ 
3. อ่านและเขียนแสดงความคิดเห็นเกียวกบักิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ ประเพณี ทงัในทอ้งถิน สงัคม แลว้นาํเสนอดว้ย
วิธีการทีหลากหลายไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 
4. อ่านและเขียนแสดงความคิดเห็นต่อวฒันธรรม ประเพณีและความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษาสามารถเปรียบเทียบ ความ
เหมือนและความแตกต่างระหวา่งวิถีชีวิต ความเชือและวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย 
5. เห็นคุณค่าของภาษาและวฒันธรรมทีเรียนและนาํความรู้ ความเขา้ใจ เกียวกบัภาษาและวฒันธรรมมาประยกุตใ์นการพฒันา
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสงัคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
6. นาํเสนอ ขอ้มูลทีไดจ้ากการสืบคน้ในรูปแบบต่าง ๆ  เป็นภาษาองักฤษไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
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โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา   ภาษาองักฤษเพมิเติม (อ่าน-เขียน)         รหัสวชิา  อ32203 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 เวลา   20  ชัวโมง 
ภาคเรียนท ี 1  จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

 
ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ

เรียนรู้ /ตัวชีวดั  
(A1) 

สาระสําคญั (A2) 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
ชัวโมง 

นําหนัก
คะแนน 

1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
5 
 
 
6 
 
 

หน่วยท ี1   
Information 
 
 
หน่วยท ี 2   Thai 
festival 
 
หน่วยท ี 3    
(  Cultures ) 
 
 
หน่วยท ี 4  ( Places ) 
 
หน่วยท ี 5    
Entertainment ) 
 
 
หน่วยท ี 6   
( Advertisement ) 

- Job 

มฐ.ต.  1.1 
ตวัชีวดัที 1 , 2 
มฐ.ต.  1.3 
ตวัชีวดัที 3 
มฐ.ต.  2.2 
ตวัชีวดัที 4 
 
มฐ.ต.  3.1 
ตวัชีวดัที 5 
 
 
มฐ.ต.  4.2 
ตวัชีวดัที 6 
 
 

     -  Dialogue 
- Expression 
- Comprehension 
 
- Boon Bung Fai 

Festival 
- Holy day 

 
-  Auspicious 
     -  Local Dancing 

 
- Community 
- Products 

 
- Story telling 
- Thai life 

 

 
- Job 

 

10 
 
 
 

10 
 
 
 

10 
 
 

10 
 

10 
 
 
 

10 

16 
 
 
 

17 
 
 
 

17 
 
 

17 
 

16 
 
 
 

17 
 

รวม 60 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 

รายวชิาภาษาองักฤษเพมิเติม (อ่าน-เขียน)    รหัสวชิา อ32204          เวลา  60  ชัวโมง 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 ภาคเรียนท ี2 1.5 หน่วยกติ 

************************************* 
มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายเขียนประโยคและขอ้ความใหส้มัพนัธก์บัสือทีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ทีอ่าน

รวมทงัระบุเขียนสือทีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ  ทีอ่านรวมทงัระบุเขียนสือทีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ทีอ่านรวมทงั
ระบุและเขียนสือทีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ใหส้มัพนัธ์กบัประโยคและขอ้ความทีอ่าน  จบัใจความสาํคญั  วเิคราะห์
ความ  สรุปตีความ  และแสดงความคิดเห็น  จากการอ่านเรืองทีเป็นสารคดี  พร้อมทงัใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ  เขียน
แสดงความคิดเห็นเกียวกบักิจกรรม  ประสบการณ์และเหตุการณ์  ทงัในทอ้งถิน  สงัคม      และโลก  พร้อมทงัใหเ้หตุผลและ
ยกตวัอยา่งประกอบ  วเิคราะห์ /อภิปราย  ความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งวิถีชีวิตและความเชือ  และวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษากบัของไทย  และนาํไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล  คน้ควา้/สืบคน้  บนัทึ กสรุป  และแสดงความคิดเห็นเกียวกบัขอ้มูลที
เกียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืน ๆ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และนาํเสนอดว้ยการเขียน 
 
ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
1.  บอกรายละเอียดเกียวกบัเรืองทีอ่าน แลว้ถ่ายโอนขอ้มลูทีเป็นขอ้ความสนัๆและง่ายๆ ได ้ 
2. อ่านแลว้จบัใจความสาํคญั  วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ  และแสดงความคิดเห็นจากการอ่านเรืองทีเป็นสารคดีและ
บนัเทิงคดี  ไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพ 
3. อ่านและเขียนแสดงความคิดเห็นเกียวกบักิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ ประเพณี ทงัในทอ้งถิน สงัคม แลว้นาํเสนอดว้ย
วิธีการทีหลากหลายไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 
4. อ่านและเขียนแสดงความคิดเห็นต่อวฒันธรรม ประเพณีและความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษาสามารถเปรียบเทียบ ความ
เหมือนและความแตกต่างระหวา่งวิถีชีวิต ความเชือและวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย 
5. เห็นคุณค่าของภาษาและวฒันธรรมทีเรียนและนาํความรู้ ความเขา้ใจ เกียวกบัภาษาและวฒันธรรมมาประยกุตใ์นการพฒันา
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสงัคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
6. นาํเสนอ ขอ้มูลทีไดจ้ากการสืบคน้ในรูปแบบต่าง ๆ  เป็นภาษาองักฤษไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



387 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา   ภาษาองักฤษเพมิเติม (อ่าน-เขียน)   รหัสวชิา  อ32204 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี5  เวลา   20  ชัวโมง 
ภาคเรียนท ี 2  จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

 
ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /

ตัวชีวดั  (A1) 
สาระสําคญั (A2) 
สาระการเรียนรู้ 

เวลาชัวโมง นําหนักคะแนน 
 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 

หน่วยท ี1  
(  Festivals ) 
 
 
 
 
 
หน่วยท ี 2 
 ( Folktale ) 
 
 
 
หน่วยท ี 3  
( Cultures ) 
 
 
หน่วยท ี 4   
 (  Places ) 
 

 

มฐ.ต.  1.1 
ตวัชีวดัที 1 , 2 
มฐ.ต.  1.3 
ตวัชีวดัที 3 
มฐ.ต.  2.2 
ตวัชีวดัที 4 
 
มฐ.ต.  3.1 
ตวัชีวดัที 5 
 
 
มฐ.ต.  4.2 
ตวัชีวดัที 6 
 

 

       -  Boon Bung 
Fai festival 
       -  Loy 
Krathong Festival 
       -  Songkran 
Festival 
 
     -  Mama , A 
Little Crab. 
     -  Why Thai 
Owls 
Kuuhuuk  
Kuuhuuk” 
 
-  Auspicious  
     -   Gestures 
     -  Local 
Dancing 
 

- Sisaket  
Province 

 

10 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
10 
 
 
 
10 

16 
 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
17 
 
 
 
17 
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ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ /ตัวชีวดั  

(A1) 

สาระสําคญั (A2) 
สาระการเรียนรู้ 

เวลาชัวโมง นําหนักคะแนน 
 

5 
 
 
 
6 

หน่วยท ี 5      
( Entertainment ) 
 
 

หน่วยท ี 6  
 ( Advertisement ) 

 - Movies 
-      Traveling 

 
 

- Job 
-       Rent  and  
Selling 

 

10 
 
 
 
10 

16 
 
 
 
17 
 

 

รวมเลาเรียนตลอดภาคเรียน 60 100 
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คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 

รายวชิาภาษาองักฤษอ่าน – เขียน    รหัสวชิา  อ32213 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 ภาคเรียนท ี1   เวลา  20  ชัวโมง        0.5  หน่วยกติ 

****************************** 

ทกัษะการอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ  สือสิงพิมพภ์าษาองักฤษ  สืออิเลก็ทรอนิกส์ทีหลากหลายในชีวิตประจาํวนั  
ประเภทความรู้  ความบนัเทิง  หรือแหล่งขอ้มูลในทอ้งถิน  ชุมชน  

โดยใชก้ระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ  ปฏิบติังานกลุ่ม  แสดงบทบาทสมมุติ   ฝึกทกัษะการ
อ่านและการเขียน  สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ทีหลากหลาย 

  เพือใหมี้ความเขา้ใจ  สามารถอ่านออกเสียง  บทอ่าน  ตีความ  แสดงความคิดเห็น  นาํเสนอขอ้มูล  สร้างนิสยัรักการ
อ่าน -เขียนแสวงหาความรู้ทีเกียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืน  และสามารถสือสารในรูปแบบต่าง ๆ กบับุคคลในชุมชน
และสงัคมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ผลการเรียนรู้ 

 

1. อ่านนิทาน  ข่าว  สารคดี  คาํแนะนาํ   และคู่มือต่าง ๆ  และเขียนสรุปใจความสาํคญัและรายละเอียดสนบัสนุน
เกียวกบัสิงทีอ่านได ้

2. ตีความหรือแสดงความคิดเห็นเกียวกบัสือทีไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่าง ๆ จากหนงัสือพิมพห์รือสืออิเลก็ทรอนิ
กสือถ่ายโอนเป็นขอ้ความโดยใชถ้อ้ยคาํของตน 

3. ใชภ้าษาในการสือสารตามสถานการณ์ต่างๆ  ในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัระดบับุคคล  กาลเทศะ  และ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

4. ใชภ้าษาองักฤษสือสารในรูปแบบต่าง ๆ กบับุคคลในสถานศึกษา  และชุมชน 

5. ใชภ้าษาองักฤษเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของสถานศึกษา  ชุมชนทอ้งถิน  
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โครงสร้างรายวชิา 

รายวชิา   ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน    รหัสวชิา อ30213 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี5    ภาคเรียนท ี 1     เวลา 20 ชัวโมง อตัราส่วนคะแนน 80 

 

ลาํดบัที ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสาํคญั เวลา 

(ชวัโมง) 

นาํหนกัคะแนน 

1 Passages 1 -  Tales 12 20 

 

2 Newspapers 2 -  News   

-  Advertisements 

-  Weather  forecast 

 

8 01  

 

 Midterm   1 20 

 

3 Conversations 3,  4 

 

 

 

-  Talking  about 

    health   

-  Polite  request 

10 15 

4 Writing  about project 
work 

3,  5  - Project work 

 

8 15 

 Final   1 

 

20 

 Total   40 

 

100 
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คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 
รายวชิาภาษาองักฤษอ่าน – เขียน             รหัสวชิา    อ32214 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี5 ภาคเรียนท ี2   เวลา  20  ชัวโมง        0.5  หน่วยกติ 
***************************** 

ทกัษะการอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ  สือสิงพิมพภ์าษาองักฤษ  สืออิเลก็ทรอนิกส์ทีหลากหลายในชีวิตประจาํวนั  
ประเภทความรู้  ความบนัเทิง  หรือแหล่งขอ้มูลในทอ้งถิน  ชุมชน  

โดยใชก้ระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ  ปฏิบติังานกลุ่ม  แสดงบทบาทสมมุติ   ฝึกทกัษะ
การอ่านและการเขียน  สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ทีหลากหลาย 
  เพือใหมี้ความเขา้ใจ  สามารถอ่านออกเสียง  บทอ่าน  ตีความ  แสดงความคิดเห็น  นาํเสนอขอ้มูล  สร้างนิสยัรัก
การอ่าน-เขียนแสวงหาความรู้ทีเกียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืน  และสามารถสือสารในรูปแบบต่าง ๆ กบับุคคลใน
ชุมชนและสงัคมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. อ่านนิทาน  ข่าว  สารคดี  คาํแนะนาํ   และคู่มือต่าง ๆ  และเขียนสรุปใจความสาํคญัและรายละเอียดสนบัสนุน
เกียวกบัสิงทีอ่านได ้

2. ตีความหรือแสดงความคิดเห็นเกียวกบัสือทีไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่าง ๆ จากหนงัสือพิมพห์รือสืออิเลก็
ทรอนิกสือถ่ายโอนเป็นขอ้ความโดยใชถ้อ้ยคาํของตน 

3. ใชภ้าษาในการสือสารตามสถานการณ์ต่างๆ  ในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัระดบับุคคล  กาลเทศะ  
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

4. ใชภ้าษาองักฤษสือสารในรูปแบบต่าง ๆ กบับุคคลในสถานศึกษา  และชุมชน 
5. ใชภ้าษาองักฤษเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของสถานศึกษา  ชุมชนทอ้งถิน  
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โครงสร้างรายวชิา 
ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 1    รหัสวชิา อ  30214 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี5    ภาคเรียนท ี 2     เวลา 20 ชัวโมง อตัราส่วนคะแนน 80:20 
 

ลาํดบัที ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสาํคญั เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั
คะแนน 

1 Passages 1 - Short story 
- Tales 

12 20 
 

2 Newspapers 2 - Reading  News   
-Advertisements 
-  Gartoon 
 

8 01  
 

 Midterm   1 20 
 

3 Conversations 3,  4 
 
 
 

-  Talking  about 
    Place  occupation 
-  conversation about 
dialy life 

10 15 

4 Writing  letter 3,  5 Personal   letter 
 

8 15 

 Final   1 
 

20 

 Total   40 
 

100 
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คาํอธิบายรายวชิา 
รายวชิาภาษาองักฤษพนืฐาน 5      รหัสวชิา อ33101       เวลา  40  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6  ภาคเรียนท ี1 1.0  หน่วยกติ 
*************************** 

ฝึกทกัษะทางภาษา  ฟังและอ่านขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ คาํแนะนาํ  คาํอธิบาย  คาํบรรยาย  ข่าว   
บทความทางวชิาการในเรืองราวทีเป็นทีสนใจ  เหตุการณ์ต่าง ๆ อาหาร  สุขภาพ  บนัเทิง กีฬา  การท่องเทียว   
บทกลอน  กิจกรรมยามวา่ง ประเพณี  เทคโนโลย ี สิงแวดลอ้ม  ทีมีความซบัซอ้น  จบัใจความสาํคญั   
สรุปความ  วิเคราะห์ความ และแสดงความคิดเห็นในเรืองทีฟังและอ่านสนทนา  เขียนโตต้อบ  แลกเปลียน 
ขอ้มูลเกียวกบัตนเอง  ประสบการณ์ บทกลอน  ข่าว  บทความ เหตุการณ์  และประเดน็ทีอยูใ่นความสนใจของ 
สงัคม  โดยใชภ้าษาตามสถานการณ์ต่างๆ  ไดเ้หมาะสม  และมีเหตุผล  รวมทงัเลือกใชภ้าษา  นาํเสียง  กริยา 
ท่าทางในการสนทนา  ระดบัของภาษาตามมารยาทสงัคมของเจา้ของภาษาไดอ้ยา่งเหมาะสม  วเิคราะห์  อธิบาย   
แนะนาํวิถีชีวติ  ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจา้ของภาษาและของไทย  สืบคน้  บนัทึก  สรุปและนาํเสนอ 
ขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืน  จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมทงัใชภ้าษาสือสารในสถานการณ์จริง  
 หรือจาํลองในสถานศึกษา  ชุมชน  และสงัคม  นาํสิงทีเรียนรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  การศึกษาต่อไดอ้ยา่ง 
เหมาะสม  มีคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมอนัดีงามและมีจิตสาธารณะ   

 
มาตรฐาน/ตัวชีวดั 
ต 1.1    ม.6/1    ม.6/2    ม.6/3   ม.6/4 
ต 1.2    ม.6/1    ม.6/2    ม.6/3    ม.6/4    ม.6/5 
ต 1.3    ม.6/1    ม.6/2    ม.6/3 
ต 2.1    ม.6/1    ม.6/2    ม.6/3 
ต 2.2    ม.6/1    ม.6/2 
ต 3.1    ม.6/1     
ต 4.1    ม.6/1 
ต 4.2    ม.6/1    ม.6/2    

 
รวม 21 ตวัชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 
รายวชิาภาษาองักฤษพนืฐาน 5        รหัสวชิา   อ33101   

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6   ภาคเรียนท ี1 
 เวลา 40 ชัวโมง     อตัราส่วนคะแนน 70:30   

 

ลาํดับท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชีวดั 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนักคะแนน 

1 Expressions ต 1.1 ม.6/4   
ต 1.2 ม.6/2  ม.6/3   
ต 1.3 ม.6/3   
ต. 2.1  ม.6/1   
ต. 3.1  ม.6/3  
ต. 4.2  ม.6/3   

9 10 

2 Tenses ต 1.1 ม.6/4 
ต 1.2 ม.6/2, 6/3 
ต 1.3 ม.6/3   
ต. 3.1  ม.6/3   
ต. 4.2  ม.6/3   

6 10 

3 Structures ต 1.1 ม.6/4 
ต 1.2 ม.6/4   
ต. 2.2  ม.6/3   
ต. 3.1  ม.6/3  
ต. 4.2  ม.6/1,6/2,6/4  

6 10 

 Midterm Examination 2 20 
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โครงสร้างรายวชิา 
ภาษาองักฤษพนืฐาน 5  รหัสวชิา อ33101 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6   ภาคเรียนท ี1    เวลา 40 ชัวโมง  อตัราส่วนคะแนน 70:30 
 

ลาํดับท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชีวดั 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนักคะแนน 

5 Culture ต 1.1 ม.6/4   
ต 1.3 ม.6/4   
ต. 2.1  ม.6/2   
ต. 2.2  ม.6/2 
ต. 4.2  ม.6/2   

9 10 

6 Jobs ต 1.1 ม.6/4 
ต 1.2 ม.6/3   
ต 1.3 ม.6/1   
ต. 2.2  ม.6/3   
ต. 4.1  ม.6/1   
ต. 4.2 ม. 6/1 

7 10 

7 Final  Examination 1 30 

 รวม  40 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 

รายวชิาภาษาองักฤษพนืฐาน 6      รหัสวชิา   อ33102       เวลา  40  ชัวโมง 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี6 ภาคเรียนท ี2           1.0  หน่วยกติ 

******************************** 
  ฝึกทกัษะทางภาษา  ฟังและอ่านขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ คาํแนะนาํ  คาํอธิบาย  คาํบรรยาย  ข่าว   

บทความทางวิชาการในเรืองราวทีเป็นทีสนใจ  เหตุการณ์ต่าง ๆ อาหาร  สุขภาพ  บนัเทิง กีฬา  การท่องเทียว   
บทกลอน  กิจกรรมยามวา่ง ประเพณี  เทคโนโลย ี สิงแวดลอ้ม  ทีมีความซบัซอ้น  จบัใจความสาํคญั   
สรุปความ  วิเคราะห์ความ และแสดงความคิดเห็นในเรืองทีฟังและอ่านสนทนา  เขียนโตต้อบ  แลกเปลียน 
ขอ้มูลเกียวกบัตนเอง  ประสบการณ์ บทกลอน  ข่าว  บทความ เหตุการณ์  และประเดน็ทีอยูใ่นความสนใจ 
ของสงัคม  โดยใชภ้าษาตามสถานการณ์ต่างๆ  ไดเ้หมาะสม  และมีเหตุผล  รวมทงัเลือกใชภ้าษา  นาํเสียง 
กริยาท่าทางในการสนทนา  ระดบัของภาษาตามมารยาทสงัคมของเจา้ของภาษาไดอ้ยา่งเหมาะสม   
วิเคราะห์  อธิบาย  แนะนาํวิถีชีวิต  ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจา้ของภาษาและของไทย  สืบคน้  บนัทึก   
สรุปและนาํเสนอขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืน  จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมทงัใชภ้าษาสือสาร 
ในสถานการณ์จริง  หรือจาํลองในสถานศึกษา  ชุมชน  และสงัคม  นาํสิงทีเรียนรู้ไปใชใ้นชีวิต 
ประจาํวนั  การศึกษาต่อไดอ้ยา่งเหมาะสม  มีคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมอนัดีงามและมีจิตสาธารณะ   

 
มาตรฐาน/ตัวชีวดั 
ต 1.1    ม.6/1    ม.6/2    ม.6/3   ม.6/4 
ต 1.2    ม.6/1    ม.6/2    ม.6/3    ม.6/4    ม.6/5 
ต 1.3    ม.6/1    ม.6/2    ม.6/3 
ต 2.1    ม.6/1    ม.6/2    ม.6/3 
ต 2.2    ม.6/1    ม.6/2 
ต 3.1    ม.6/1     
ต 4.1    ม.6/1 
ต 4.2    ม.6/1    ม.6/2    

 
รวม 21 ตวัชีวดั 
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โครงสร้างรายวชิา 

โครงสร้างรายวชิา   ภาษาองักฤษพนืฐาน                รหัสวชิา    อ33102 
ระดับมัธยมศึกษาปีท ี  6              เวลา   40   ชัวโมง/ภาคเรียน                 จํานวน   1.0  หน่วยกติ       

 
ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  

ตัวชีวดั  (A1) 
สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

1 Context Clues 

ต 1.1 ม.6/4 
ต 1.2 ม.6/4 
ต 2.2  ม.6/1 
ต. 3.1  ม.6/1 
ต. 4.2  ม.6/1 

6. Word Analysis 8 10 

2 Structures 

ต 1.1 ม.6/2, ม. 6/4 
ต 1.2 ม.6/4 
ต. 1.3 ม.6/2 
ต  2.1  ม.6/2 

ต. 2.2  ม.6/1, ม. 6/2 
ต. 3.1  ม.6/1 
ต. 4.2  ม.6/1 

3. Students’ experience 
4. Reading 
5. Tenses 

8 15 

3 Error Sentences 

ต 1.1 ม.6/2, ม. 6/4 
ต 1.2 ม.6/4 
ต. 1.3 ม.6/2 
ต  2.1  ม.6/2 

ต. 2.2  ม.6/1, ม. 6/2 
ต. 3.1  ม.6/1 
ต. 4.2  ม.6/1 

1. Tenses 
2.  Analysis 
3. Structures 

8 10 

 Midterm Test   1 20 

4 Technology มฐ. 2.1  ม 1/3 
 

4. Reading 
5. Internet 
6. Article 

2 
2 
2 

15 
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ท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวชีวดั  (A1) 

สาระสําคญั (A2)  
(สาระการเรียนรู้) 

เวลา 
(ชัวโมง) 

นําหนัก 
คะแนน 

6 Environment ต 1.1 ม.6/4 
ต 1.2 ม.6/4 
ต 1.3 ม.6/3 
ต. 2.2  ม.6/3 
ต. 3.1  ม.6/3 

ต. 4.2  ม.6/1 ม.6/3   
ม.6/3  ม.6/4 

1. Reading 
2. Internet 
3.  Article 

6 10 

 Final Examination   1 20 
รวมเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 40 100 
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คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 
รายวชิาภาษาองักฤษเพมิเติม รหัสวชิา อ33215     เวลา  20  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6 ภาคเรียนท ี1 0.5  หน่วยกติ 
********************************* 

ฝึกทกัษะ/กระบวนการอ่านและการเขียน  โดยอ่านบทอ่าน  ตีความวิเคราะห์  ขอ้ความ  ขอ้มูล  ข่าวสาร   
สารคดี  บนัเทิงคดี  สือทีเป็นความเรียง  และไม่ใช่ความเรียงแบบต่าง ๆ จากสือสิงพิมพห์รือสืออิเลก็ทรอนิกส์   
ในหวัขอ้ต่าง ๆ และโครงงานภาษาองักฤษ  ใชภ้าษาตามมารยาททางสงัคมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
แสดงความคิดเห็น  อธิบาย  บรรยาย  แลกเปลียนความรู้  และใหเ้หตุผลเกียวกบัเรืองต่าง ๆ เหตุการณ์ในอดีต   
ปัจจุบนั  และอนาคต  โดยใชป้ระโยชน์จากสือเทคโนโลยสืีอการเรียนทางภาษา  และผลจากการฝึกทกัษะต่าง ๆ  
แสวงหาวิธีการเรียนทีเหมาะสมกบัตนเองสามารถนาํเสนอ  ขอ้มูล  ความคิดรวบยอด  ดว้ยวิธีการทีหลากหลาย 
อยา่งสร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพ  อ่านบทกวี  นิทาน  บทเพลง  และนาํเสนอบทกวี  นิทาน  นิทาน  และเพลง 
โดยใชเ้คา้โครงตามแนวคิดของเจา้ของภาษาดว้ยความเพลิดเพลิน  เขา้ร่วมกิจกรรม  เปรียบเทียบ  และนาํความรู้ 
ดา้นภาษา  วฒันธรรม  ประเพณี  ความเชือ  ไปใชอ้ยา่งมีวิจารณญาณ  เห็นประโยชนข์องการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
ในการแสวงหา  ความรู้เพือขยายโลกทศัน์จากแหล่งขอ้มูลทีหลากหลาย  รักการอ่านสามารถเขียนสือสารใน 
รูปแบบต่างๆ   ตามสถานการณ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
ผลการเรียนรู้ 

 

1. อ่านสิงพิมพป์ระเภทความรู้  จากแหล่งขอ้มูลประเภทต่าง ๆ แลว้บอกรายละเอียดเกียวกบั สิงทีอ่านได ้
2. อ่านสิงพิมพป์ระเภทความหมาย  แลว้สรุปได ้
3. อ่านสิงพิมพป์ระเภทบนัเทิงต่าง ๆ แลว้แสดงความคิดเห็นได ้
4. อ่านแสวงหาความรู้จากแหล่งอา้งอิง  แลว้บอกรายละเอียด  และสรุปได ้
5. พฒันานิสยัรักการอ่านจากสือสิงพิมพต่์างๆ โดยสามารถบอกประโยชน์และคุณค่าของเรืองทีอ่านได ้
6. อ่านและเขียนสือความหมายรูปแบบต่าง ๆ ไดถู้กตอ้งเหมาะสม 
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โครงสร้างรายวชิา  
รายวชิาภาษาองักฤษเพมิเติม     รหัสวชิา อ33215  

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6 ภาคเรียนท ี1   เวลา 20 ชัวโมง  อตัราส่วนคะแนน 80:20   
 

ลําดบัที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ เวลา (ชั่วโมง) น้ําหนักคะแนน

1 Buildings 1 3 10 
2 Famous People 2 3 10 
3 Letter of Request 4 3 10 
4 Midterm 1,2,4 1 20 
5 Education and 

Numbers 
5,6 5 15 

6 Health 4 4 15 
10 Final 3,4,5,6 1 20 
 รวม  20 100 
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คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 
รายวชิาภาษาองักฤษเพมิเติม 16     รหัสวชิา อ33216      เวลา  20  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6  ภาคเรียนท ี2 0.5  หน่วยกติ 
********************************* 

มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนอ่าน  เขียน  ตีความ  วิเคราะห์  และแสดงความคิดเห็น  ใช้ภาษาเพือนําเสนอความ
คิดเห็น  บอกความคิดรวบยอด  หรือ  รายงาน  โดยใหผู้เ้รียนศึกษาจากขอ้วาม  ข่าว  ประกาศ  โฆษณา  บทความ  
เนือเรือง  เพลง  หรือบทร้อยกรอง  สือสิงพิมพท์งัทีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง  เพือใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ  
มีทกัษะกระบวนการคิดการอ่านและการเขียนอย่างเป็นระบบ  สามารถตีความ  วิเคราะห์  หรือเขียนเพือแสดง
ความคิดเห็นในรูปแบบต่าง ๆ ทีซับซ้อนโดยใช้คาํ  วลี  สํานวนและประโยคทีซับซ้อนอย่างสร้างสรรค์และมี
ประสิทธิภาพ 

 
ผลการเรียนรู้ 

 

1. เขา้ใจตีความและหรือแสดงความคิดเห็นเกียวกบัสือทีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง 
      ในรูปแบบต่าง ๆ ถ่ายโอนเป็นขอ้ความทีใชถ้อ้ยคาํของตนเอง 
2. เขา้ใจ  ตีความ  วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกียวกบัขอ้ความ  ข่าว  ประกาศ  โฆษณา  บทความ  เนือเรือง  

เพลงหรือบทร้อยกรอง 
3. นาํเสนอขอ้มูลเรืองราว  รายงานทีเกียวกบัประสบการณ์  เหตุการณ์หรือเรืองทวัไป  
4. นาํเสนอความคิดรวบยอดหรือเสนอความคิดเห็นเกียวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

ใชศ้พัท ์ สาํนวน  ประโยคและขอ้ความทีซบัซอ้นในการเขียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. เขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกียวกบัเรืองต่าง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และ
เหตุการณ์อยา่งมีเหตุผลและสร้างสรรค ์

6. เขียนสรุปใจความสาํคญั แก่นสาระทีไดจ้าการวิเคราะห์เรือง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตาม
ความสนใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 

7. เลือกใชภ้าษาไดเ้หมาะสมกบับุคคล กาลเทศะ มารยาททางสงัคม และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
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โครงสร้างรายวชิา  

รายวชิาภาษาองักฤษเพมิเติม     รหัสวชิา อ33216  

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6 ภาคเรียนท ี2   เวลา 20 ชัวโมง  อตัราส่วนคะแนน 80:20   

ลําดบัที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ เวลา (ชั่วโมง) น้ําหนักคะแนน

1 Environment 3,5 3 10 
2 Personal 7,8 3 5 
3 Instructions 9 3 5 
 Midterm  1 20 
4 Relationship 6 5 15 
5 Crime 3,4 4 15 
6 Final 5,6 1 20 
 รวม  20 100 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



403 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 
รายวชิาภาษาองักฤษเพมิเติม รหัสวชิา อ33205       เวลา  20  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6  ภาคเรียนท ี1 0.5  หน่วยกติ 
************************************* 

ฝึกทกัษะ/กระบวนการอ่านและการเขียน  โดยอ่านบทอ่าน  ตีความวิเคราะห์  ขอ้ความ  ขอ้มูล  ข่าวสาร  
สารคดี  บนัเทิงคดี  สือทีเป็นความเรียง  และไม่ใช่ความเรียงแบบต่าง ๆ จากสือสิงพิมพห์รือสืออิเล็กทรอนิกส์  
ในหัวขอ้ต่าง ๆ และโครงงานภาษาองักฤษ  ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  
แสดงความคิดเห็น  อธิบาย  บรรยาย  แลกเปลียนความรู้  และให้เหตุผลเกียวกบัเรืองต่าง ๆ เหตุการณ์ในอดีต  
ปัจจุบนั  และอนาคต  โดยใชป้ระโยชน์จากสือเทคโนโลยีสือการเรียนทางภาษา  และผลจากการฝึกทกัษะต่าง ๆ 
แสวงหาวิธีการเรียนทีเหมาะสมกบัตนเองสามารถนาํเสนอ  ขอ้มูล  ความคิดรวบยอด  ดว้ยวิธีการทีหลากหลาย
อยา่งสร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพ  อ่านบทกวี  นิทาน  บทเพลง  และนาํเสนอบทกวี  นิทาน  นิทาน  และเพลง
โดยใชเ้คา้โครงตามแนวคิดของเจา้ของภาษาดว้ยความเพลิดเพลิน  เขา้ร่วมกิจกรรม  เปรียบเทียบ  และนาํความรู้
ดา้นภาษา  วฒันธรรม  ประเพณี  ความเชือ  ไปใชอ้ยา่งมีวิจารณญาณ  เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาองักฤษ
ในการแสวงหา  ความรู้เพือขยายโลกทศัน์จากแหล่งขอ้มูลทีหลากหลาย  รักการอ่านสามารถเขียนสือสารใน 
รูปแบบต่างๆ   ตามสถานการณ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
ผลการเรียนรู้ 

 

1.  อ่านสิงพิมพป์ระเภทความรู้  จากแหล่งขอ้มูลประเภทต่าง ๆ แลว้บอกรายละเอียดเกียวกบั สิงทีอ่านได ้
2. อ่านสิงพิมพป์ระเภทความหมาย  แลว้สรุปได ้
3. อ่านสิงพิมพป์ระเภทบนัเทิงต่าง ๆ แลว้แสดงความคิดเห็นได ้
4. อ่านแสวงหาความรู้จากแหล่งอา้งอิง  แลว้บอกรายละเอียด  และสรุปได ้
5. พฒันานิสยัรักการอ่านจากสือสิงพิมพต่์างๆ โดยสามารถบอกประโยชน์และคุณค่าของเรืองทีอ่านได ้

        อ่านและเขียนสือความหมายรูปแบบต่าง ๆ ไดถู้กตอ้งเหมาะสม 

6. เขียนขอ้มูลเกียวกบัตนเอง เรืองต่าง ๆ ใกลต้วั ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ประเดน็ทีอยูใ่น 
ความสนใจของสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

7. พดูและเขียนเพือขอและใหข้อ้มูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกียวกบัเรือง  
ประเดน็ข่าว เหตุการณ์ทีฟังและอ่านไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
 
 
 
 



404 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิาเพมิเติม 
รายวชิาภาษาองักฤษเพมิเติม   รหัสวชิา อ33206      เวลา  20  ชัวโมง 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6       ภาคเรียนท ี2 0.5  หน่วยกติ 
************************************* 

มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนอ่าน  เขียน  ตีความ  วิเคราะห์  และแสดงความคิดเห็น  ใช้ภาษาเพือนําเสนอความ
คิดเห็น  บอกความคิดรวบยอด  หรือ  รายงาน  โดยใหผู้เ้รียนศึกษาจากขอ้วาม  ข่าว  ประกาศ  โฆษณา  บทความ  
เนือเรือง  เพลง  หรือบทร้อยกรอง  สือสิงพิมพท์งัทีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง  เพือใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ  
มีทกัษะกระบวนการคิดการอ่านและการเขียนอย่างเป็นระบบ  สามารถตีความ  วิเคราะห์  หรือเขียนเพือแสดง
ความคิดเห็นในรูปแบบต่าง ๆ ทีซับซ้อนโดยใช้คาํ  วลี  สํานวนและประโยคทีซับซ้อนอย่างสร้างสรรค์และมี
ประสิทธิภาพ 

 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. ใชป้ระโยคความรวมและประโยคความซอ้นสือความหมายตามบริบทต่าง ๆ ทงัทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการได้
ถูกตอ้ง 
2. อธิยายและเขียนขอ้ความและประโยคใหส้มัพนัธ์กบัสือทีไม่ใชค้วามเรียงแบบต่าง ๆ ทีอ่านได ้
 

1. เขา้ใจตีความและหรือแสดงความคิดเห็นเกียวกบัสือทีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง 
      ในรูปแบบต่าง ๆ ถ่ายโอนเป็นขอ้ความทีใชถ้อ้ยคาํของตนเอง 

2. เขา้ใจ  ตีความ  วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกียวกบัขอ้ความ  ข่าว  ประกาศ  โฆษณา  บทความ  เนือเรือง  
เพลงหรือบทร้อยกรอง 

3. นาํเสนอขอ้มูลเรืองราว  รายงานทีเกียวกบัประสบการณ์  เหตุการณ์หรือเรืองทวัไป  
4. นาํเสนอความคิดรวบยอดหรือเสนอความคิดเห็นเกียวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
5. ใชศ้พัท ์ สาํนวน  ประโยคและขอ้ความทีซบัซอ้นในการเขียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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โครงสร้างรายวชิา  
รายวชิาภาษาองักฤษเพมิเติม     รหัสวชิา อ33206 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6           ภาคเรียนท ี2     เวลา 20 ชัวโมง             อตัราส่วนคะแนน 80:20   
 

ลาํดับท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ เวลา (ชัวโมง) นําหนักคะแนน 
     
1 Environment 2 2 5 
2 Entertainment 4 2 5 
3 Food and Health 5,6 2 5 
4 Social 4 2 10 
5 Song 3,5 2 10 
 Midterm  Examination  1 20 
6 Fables 3 2 5 
7 Poem 3,5 2 5 
8 Occupations 1,6 2 10 
9 Education 6 2 5 
 
 

 
Final Examination 

 
1,34,5 

 
1 

 
20 

 Total  in semester 20 100 
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  คาํอธิบายรายวชิา 

รายวชิาภาษาองักฤษเพอืการสือสาร  1    รหัสวชิา  อ31221 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี 4                    ภาคเรียนท ี 1 
จํานวน   20   ชัวโมง              0.5  หน่วยกติ 

 

 ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในคู่มือการใชง้านต่าง ๆ คาํชีแจง  คาํอธิบาย และคาํบรรยายทีฟังและอ่าน   พดูและเขียน
เพือขอและใหข้อ้มูล  บรรยาย  อธิบาย  เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกียวกบัเรือง /ประเดน็ / ข่าว / เหตุการณ์ทีฟัง
และอ่านอยา่งเหมาะสม   พดูและเขียนแสดงนาํเสนอขอ้มูลเกียวกบัตนเอง ประสบการณ์ / ข่าว  เหตุการณ์  เรืองและ
ประเดน็ต่าง ๆ ทีอยูใ่นความสนใจของสงัคม  คน้ควา้  สืบคน้ สรุปและแสดงความคิดเห็นเกียวกบัขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบักลุ่ม
สาระอืน จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และนาํเสนดว้ย  การพดูและการเขียน   ใชภ้าษาในสถานการณ์จริง / สถานการณ์
จาํลองทีเกิดขึน ในหอ้งเรียน สถานศึกษาชุมชน และสงัคม   ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้ รวบรวม วิเคราะห์ และ
สรุปความรู้ / ขอ้มูลต่าง ๆ จากสือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ   

 

ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในคูมื่อการใชง้านต่าง ๆ คาํชีแจง  คาํอธิบาย และคาํบรรยายทีฟังและอ่าน 
  2. พดูและเขียนเพือขอและใหข้อ้มูล  บรรยาย  อธิบาย  เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกียวกบั 
    เรือง / ประเดน็ / ข่าว / เหตุการณ์ทีฟังและอ่านอยา่งเหมาะสม 
  3. พดูและเขียนแสดงนาํเสนอขอ้มูลเกียวกบัตนเอง ประสบการณ์ / ข่าว  เหตุการณ์  เรืองและประเดน็ 
     ต่าง ๆ ทีอยูใ่นความสนใจของ สงัคม  
  4. คน้ควา้  สืบคน้  สรุปและแสดงความคิดเห็นเกียวกบัขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบักลุ่มสาระอืน จากแหล่ง 
    การเรียนรู้ต่าง ๆ และนาํเสนอดว้ยการพดูและการเขียน 
  5. ใชภ้าษาในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จาํลองทีเกิดขึน ในหอ้งเรียน สถานศึกษาชุมชนและสงัคม 
  6. ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้  รวบรวม  วิเคราะห์ และสรุปความรู้ / ขอ้มูลต่าง ๆ จากสือและ 
     แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

รวม   6   ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวชิา  
รายวชิาภาษาองักฤษเพมิเติม     รหัสวชิา อ31221 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี4          ภาคเรียนท ี1     เวลา 20 ชัวโมง             อตัราส่วนคะแนน 80:20   
 

ลาํดับท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ เวลา (ชัวโมง) นําหนักคะแนน 
     
1 Family 2 3 10 
2 What are your hobbies? 4 3 10 
3 What do you do? 5,6 3 10 
 Midterm  Examination  1 20 

4 In all weather 4 5 15 
5 What do you study 3 4 15 
 
 

 
Final Examination 

 
1,34,5 

 
1 

 
20 

 Total  in semester 20 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 

รายวชิาภาษาองักฤษเพอืการสือสาร    2       รหัสวชิา  อ31222 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี 4                      ภาคเรียนท ี 2 
จํานวน   20   ชัวโมง               0.5 หน่วยกติ 

 พดูและเขียนแสดงความตอ้งการ เสนอ ตอบรับ ตอบปฏิเสธ การใหค้วามช่วยเหลือในสถานการณ์จาํลอง และ
สถานการณ์จริงไดอ้ยา่งเหมาะสม   พดูและเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกียวกบัเรืองต่าง ๆ 
กิจกรรมและประสบการณ์  และข่าวเหตุการณ์อยา่งเหมาะสม   เลือกเขา้ร่วม  แนะนาํ  และจดักิจกรรมทางภาษาและ
วฒันธรรมอยา่งวฒันธรรมอยา่งเหมาะสม   คน้ควา้/สืบคน้/บนัทึกสรุปและแสดงความคิดเห็นเกียวกบัขอ้มูล ทีเกียวขอ้ง
กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืนจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/คน้ควา้รวบรวม  วิเคราะห์  และ
สรุปความรู้ต่าง ๆ จากสือ  และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ    เผยแพร่/ประชาสมัพนัธ์
ขอ้มูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และทอ้งถิน  เป็นภาษาองักฤษ 

ผลการเรียนรู้ 
  1. พดูและเขียนแสดงความตอ้งการ  เสนอ  ตอบรับ  ตอบปฏิเสธ การใหค้วามช่วยเหลือในสถานการณ์ 
    จาํลอง และสถานการณ์จริงไดอ้ยา่งเหมาะสม    
 2. พดูและเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกียวกบัเรืองต่าง ๆ กิจกรรมและ 
               ประสบการณ์  และข่าวเหตุการณ์อยา่งเหมาะสม    
  3. เลือกเขา้ร่วม  แนะนาํ  และจดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมอยา่งเหมาะสม 
 4. คน้ควา้/สืบคน้/บนัทึกสรุปและแสดงความคิดเห็นเกียวกบัขอ้มูล ทีเกียวขอ้งกบักลุ่มสาระ 
              การเรียนรู้อืนจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 5. ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/คน้ควา้รวบรวม  วเิคราะห์  และสรุปความรู้ต่าง ๆ จาก 
              สือ  และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
        6.  เผยแพร่/ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และทอ้งถิน  เป็นภาษาองักฤษ 

รวม   6   ผลการเรียนรู้  
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โครงสร้างรายวชิา  
รายวชิาภาษาองักฤษสือสาร     รหัสวชิา อ31222 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี4          ภาคเรียนท ี2     เวลา 20 ชัวโมง             อตัราส่วนคะแนน 80:20   
 

ลาํดับท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ เวลา (ชัวโมง) นําหนักคะแนน 
1 Media and new update 3,5 3 10 
2 Let’s celebrate 1,6 3 10 
3 Stay in good shape. 6 3 10 
 Midterm  Examination  1 20 
4 Season 3 5 15 
5 Occupation 4 4 15 
 
 

 
Final Examination 

 
1,34,5 

 
1 

 
20 

 Total  in semester 20 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 

รายวชิาภาษาองักฤษเพอืการสือสาร  3       รหัสวชิา  อ32223 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี5                        ภาคเรียนท ี 1 

จํานวน   20   ชัวโมง              0.5 หน่วยกติ 

 จบัใจความสาํคญั  วิเคราะห์ความ  สรุปความ  ตีความ  และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรืองทีเป็น
สารคดี  และบนัเทิงคดี   พร้อมทงัใหเ้หตุผล และยกตวัอยา่งประกอบ  พดูและเขียนบรรยายความรู้สึก  และแสดงความ
คิดเห็นของตนเอง  เกียวกบัเรืองต่าง ๆ กิจกรรม  ประสบการณ์  ข่าว  และเหตุการณ์อยา่งมีเหตุผล  พดูและเขียนแสดง
ความคิดเห็นเกียวกบักิจกรรม  ประสบการณ์  และเหตุการณ์ในทอ้งถิน  สงัคม และโลก  พร้อมทงัใหเ้หตุผล และ
ยกตวัอยา่งประกอบ  อธิบาย เปรียบเทียบ  ความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างประโยค  ขอ้ความ  สาํนวน คาํพงัเพย  สุภาษิต  
และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  คน้ควา้  สืบคน้  บนัทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกียวกบัขอ้มูลที
เกียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืน  จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และนาํเสนอดว้ยการพดูและการเขียน  ใช้
ภาษาต่างประเทศในการสืบคน้  คน้ควา้  รวบรวม  วิเคราะห์ และสรุปความรู้  ขอ้มูลต่าง ๆ จากสือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง 
ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  มีความรู้สึกรักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซือสตัยสุ์จริต  มีวินยั  ใฝ่เรียนใฝ่รู้  
อยูอ่ยา่งพอเพยีง  มุ่งมนัในการทาํงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีความสามารถในการสือสาร   
คิดแกปั้ญหา  ใชท้กัษะชีวติและใชเ้ทคโนโลย ี

ผลการเรียนรู้ 
  1. จบัใจความสาํคญัวิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและ 
              อ่านเรืองทีเป็นสารคดีและบนัเทิง  
  2. พดูและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกียวกบัเรืองต่าง ๆ กิจกรรม    
  ประสบการณ์ และข่าว / เหตุการณ์ อยา่งมีเหตุผล 
  3. พดูและเขียนแสดงความคิดเห็นเกียวกบักิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ทงัในทอ้งถิน  
              สงัคม และโลก พร้อมทงัใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ 
  4. อธิบาย / เปรียบเทียบ ความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างประโยค ขอ้ความ สาํนวน คาํพงัเพย 
   สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย 
  5. คน้ควา้ / สืบคน้ บนัทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกียวกบัขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบักลุ่มสาระ  
               การเรียนรู้อืน จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และนาํเสนอดว้ยการพดูและการเขียน 
        6. ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้ รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้ / ขอ้มูลต่างๆ จากสือ 
               และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

รวม   6   ผลการเรียนรู้  
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา  
รายวชิาภาษาองักฤษเพมิเติม     รหัสวชิา อ32223 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี5          ภาคเรียนท ี1     เวลา 20 ชัวโมง             อตัราส่วนคะแนน 80:20   
 

ลาํดับท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ เวลา (ชัวโมง) นําหนักคะแนน 
1 Dates and Time 2 3 10 
2 Food and Drinks 4 3 10 
3 At the Restaurant 5,6 3 10 
 Midterm  Examination  1 20 

4 Vacations 4 5 15 
5 Shopping 3 4 15 
 
 

 
Final Examination 

 
1,34,5 

 
1 

 
20 

 Total  in semester 20 100 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

คาํอธิบายรายวชิา 

รายวชิาภาษาองักฤษเพอืการสือสาร 4       รหัสวชิา  อ32224 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี 5                     ภาคเรียนท ี 2 

จํานวน   20   ชัวโมง           0.5 หน่วยกติ 
 

 ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในคู่มือการใชง้านต่าง ๆ คาํชีแจง  คาํอธิบาย และคาํบรรยายทีฟังและอ่าน  พดูและเขียน
สรุปใจความสาํคญั แก่นสาระทีไดจ้ากการวิเคราะห์เรือง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใน 
คน้ควา้ / สืบคน้  บนัทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกียวกบัขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบักลุ่มสาระอืน จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
และนาํเสนอดว้ยการพดูและการเขียน   สนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูลเกียวกบัตนเอง เรืองต่าง ๆ ใกลต้วั ประสบการณ์ 
สถานการณ์  ข่าว/เหตุ การณ์  ประเดน็ทีอยูใ่นความสนใจของสงัคม และสือสารอยา่งต่อเนืองและเหมาะสม  จบัใจความ
สาํคญั  วิเคราะห์ความ  สรุปความ  ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและบนัเทิงคดี  พร้อมทงัใหเ้หตุผลและ
ยกตวัอยา่งประกอบ  พดูและเขียนแสดงความตอ้งการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือใน 
 

ผลการเรียนรู้ 
  1. พดูและเขียนสรุปใจความสาํคญั แก่นสาระทีไดจ้ากการวิเคราะห์เรือง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ และ 
       สถานการณ์ตามความสนใจ               
  2. คน้ควา้ / สืบคน้  บนัทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกียวกบัขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบักลุ่มสารอืน จาก 
      แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และนาํเสนอดว้ยการพดูและการเขียน  
  3. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในคูมื่อการใชง้านต่าง ๆ คาํชีแจง  คาํอธิบาย และคาํบรรยายทีฟัง และอ่าน 
  4. สนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูลเกียวกบัตนเอง เรืองต่าง ๆ ใกลต้วั ประสบการณ์สถานการณ์  ข่าว / 
     เหตุการณ์  ประเดน็ทีอยูใ่นความสนใจของสงัคม และสือสารอยา่งต่อเนืองและเหมาะสม  
  5. จบัใจความสาํคญั  วิเคราะห์ความ  สรุปความ  ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟัง และ 
    บนัเทิงคดี  พร้อมทงัใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ 
 6. พดูและเขียนแสดงความตอ้งการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือในสถานการณ์ 
   ต่าง ๆ 

รวม   6   ผลการเรียนรู้  
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา  
รายวชิาภาษาองักฤษเพมิเติม     รหัสวชิา อ32224 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี5          ภาคเรียนท ี2     เวลา 20 ชัวโมง             อตัราส่วนคะแนน 80:20   
 

ลาํดับท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ เวลา (ชัวโมง) นําหนักคะแนน 
1 Sports 3,5 3 10 
2 Country 1,6 3 10 
3 In the street 6 3 10 
 Midterm  Examination  1 20 
4 Culture 3 5 15 
5 Free time 4 4 15 
 
 

 
Final Examination 

 
1,34,5 

 
1 

 
20 

 Total  in semester 20 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 

รายวชิาภาษาองักฤษเพอืการสือสาร  5      รหัสวชิา  อ33225 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี 6                   ภาคเรียนท ี 1 
จํานวน   20   ชัวโมง              0.5 หน่วยกติ 

 ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในคู่มือการใชง้านต่าง ๆ  คาํชีแจง  คาํอธิบายและคาํบรรยายทีฟังและอ่าน   จบัใจความ
สาํคญั  วิเคราะห์ความ  สรุปความ  ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรืองทีเป็นสารคดีและบนัเทิงคดี  
พร้อมทงัใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ  สนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูลเกียวกบัตนเอง  เรืองต่าง ๆ ใกลต้วั  
ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว/เหตุการณ์  ประเดน็ทีอยูใ่นความสนใจของสงัคม และสือสารอยา่งต่อเนืองและเหมาะสม  
เลือกและใชค้าํขอร้อง  ใหค้าํแนะนาํ  คาํชีแจง  คาํอธิบายอยา่งคล่องแคล่ว  พดูและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความ
คิดเห็นของตนเอง  เกียวกบัเรืองต่าง ๆ  กิจกรรม  ประสบการณ์  และข่าว/เหตุการณ์อยา่งมีเหตุผล  พดูและเขียนแสดง
ความคิดเห็น  เกียวกบักิจกรรม  ประสบการณ์และเหตุการณ์  ทงัในทอ้งถิน  สงัคมและโลก  พร้อมทงัใหเ้หตุผลและ
ยกตวัอยา่งประกอบ  เขา้ร่วม  แนะนาํ และจดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมอยา่งเหมาะสม  คน้ควา้/สืบคน้  บนัทึก  
สรุป และแสดงความคิดเห็นเกียวกบัขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืน  จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และนาํเสนอ
ดว้ยการพดูและการเขียน  ใชภ้าษาสือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาํลองทีเกิดขึนในหอ้งเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน
และสงัคม 

 

ผลการเรียนรู้ 
  1. พดูและเขียนแสดงความคิดเห็น เกียวกบักิจกรรม  ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทงัในทอ้งถิน  
    สงัคม และโลก พร้อมทงัใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ 
  2. คน้ควา้ / สืบคน้  บนัทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกียวกบัขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบักลุ่มสาระอืน 
        จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และนาํเสนอดว้ยการพดูและการเขียน  
  3. เขา้ร่วม แนะนาํ และจดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมอยา่งเหมาะสม                                                    
  4. ใชภ้าษาสือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาํลองทีเกิดขึนในหอ้งเรียน  สถานศึกษา  ชุมชนและสงัคม 
  5. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในคูมื่อการใชง้านต่าง ๆ คาํชีแจง  คาํอธิบาย และคาํบรรยายทีฟัง และอ่าน 
  6. สนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูลเกียวกบัตนเอง เรืองต่าง ๆ ใกลต้วั ประสบการณ์ สถานการณ์  ข่าว / 
      เหตุ การณ์  ประเดน็ทีอยูใ่นความสนใจของสงัคม และสือสารอยา่งต่อเนืองและเหมาะสม 
  7. จบัใจความสาํคญั วิเคราะห์ความ  สรุปความ  ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน 
         เรืองทีเป็นสารคดีและบนัเทิงคดี พร้อมทงัใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ 
  8. พดูและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกียวกบัเรืองต่าง ๆ กิจกรรม   
    ประสบการณ์  และข่าว/เหตุการณ์อยา่งมีเหตุผลเลือกและใชค้าํขอร้อง ใหค้าํแนะนาํ คาํชีแจง  
      คาํอธิบายอยา่งคล่องแคล่ว 

รวม   8   ผลการเรียนรู้  
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

โครงสร้างรายวชิา  
รายวชิาภาษาองักฤษเพมิเติม     รหัสวชิา อ32225 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6          ภาคเรียนท ี1     เวลา 20 ชัวโมง             อตัราส่วนคะแนน 80:20   
 

ลาํดับท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ เวลา (ชัวโมง) นําหนักคะแนน 
1 Introduction 2 3 10 
2 Family 4 3 10 
3 Date and Time 5,6 3 10 
 Midterm  Examination  1 20 
4 Reading Signs 4 5 15 
5 Shopping 3 4 15 
 
 

 
Final Examination 

 
1,34,5 

 
1 

 
20 

 Total  in semester 20 100 
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คาํอธิบายรายวชิา 

รายวชิาภาษาองักฤษเพอืการสือสาร  6   รหัสวชิา  อ33226 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี 6                ภาคเรียนท ี 2 
จํานวน   20   ชัวโมง              0.5 หน่วยกติ 

 

 ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในคู่มือการใชง้านต่าง ๆ  คาํชีแจง  คาํอธิบายและคาํบรรยายทีฟังและอ่าน   จบัใจความ
สาํคญั  วิเคราะห์ความ  สรุปความ  ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรืองทีเป็นสารคดีและบนัเทิงคดี  
พร้อมทงัใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ   สนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูลเกียวกบัตนเอง  เรืองต่าง ๆ ใกลต้วั  
ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว  เหตุการณ์  ประเดน็ทีอยูใ่นความสนใจของสงัคม และสือสารอยา่งต่อเนืองและเหมาะสม  
พดูและเขียนสรุปใจความสาํคญั  แก่นสาระทีไดจ้ากการวิเคราะห์เรืองกิจกรรม  ข่าว เหตุการณ์  และสถานการณ์ตามความ
สนใจ  คน้ควา้ / สืบคน้  บนัทึก  สรุป และแสดงความคิดเห็นเกียวกบัขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืนจาก
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และนาํเสนอดว้ยการพดูและการเขียน 
 

ผลการเรียนรู้ 
  1. พดูและเขียนสรุปใจความสาํคญั แก่นสาระทีไดจ้ากการวิเคราะห์เรือง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ และ 
       สถานการณ์ตามความสนใจ               
  2. คน้ควา้/สืบคน้  บนัทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกียวกบัขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบักลุ่มสาระอืน จาก 
      แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และนาํเสนอดว้ยการพดูและการเขียน  
  3. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในคูมื่อการใชง้านต่าง ๆ คาํชีแจง  คาํอธิบาย และคาํบรรยายทีฟัง และอ่าน 
  4. สนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูลเกียวกบัตนเอง เรืองต่าง ๆ ใกลต้วั ประสบการณ์ สถานการณ์  ข่าว  
         เหตุการณ์  ประเดน็ทีอยูใ่นความสนใจของสงัคม และสือสารอยา่งต่อเนืองและเหมาะสม  
  5. จบัใจความสาํคญั  วิเคราะห์ความ  สรุปความ  ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและบนัเทิง 
    คดี  พร้อมทงัใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ 
  6. พดูและเขียนแสดงความตอ้งการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือในเรืองต่าง ๆ  

รวม   6   ผลการเรียนรู้  
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โครงสร้างรายวชิา  
รายวชิาภาษาองักฤษเพมิเติม     รหัสวชิา อ32226 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี6          ภาคเรียนท ี2     เวลา 20 ชัวโมง             อตัราส่วนคะแนน 80:20   
 

ลาํดับท ี ชือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ เวลา (ชัวโมง) นําหนักคะแนน 
1 Food 3,5 3 10 
2 Emotion 1,6 3 10 
3 Health 6 3 10 
 Midterm  Examination  1 20 
5 Shopping 3 5 15 
6 Date 4 4 15 
 
 

 
Final Examination 

 
1,34,5 

 
1 

 
20 

 Total  in semester 20 100 
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การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตอ้งอยูบ่นหลกัการพืนฐานสองประการ คือ การประเมินเพือพฒันา
ผูเ้รียนและเพอืตดัสินผลการเรียน  ในการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน ใหป้ระสบผลสาํเร็จนนั  ผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บ
การพฒันาและประเมินตามตวัชีวดัเพือใหบ้รรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะทอ้นสมรรถนะสาํคญั และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องผูเ้รียนซึงเป็นเป้าหมายหลกัในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดบัไม่วา่จะเป็นระดบัชนัเรียน ระดบั
สถานศึกษา  ระดบัเขตพนืทีการศึกษา และระดบัชาติ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนโดยใชผ้ลการประเมินเป็นขอ้มูลและสารสนเทศทีแสดงพฒันาการ ความกา้วหนา้ และความสาํเร็จทางการเรียน 
ของผูเ้รียน  ตลอดจนขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด  การพฒันาและเรียนรู้อยา่งเตม็ตามศกัยภาพการ
วดัและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4  ระดบั ไดแ้ก่  ระดบัชนัเรียน  ระดบัสถานศึกษา ระดบัเขตพืนทีการศึกษา 
และระดบัชาติ  มีรายละเอียด ดงันี 

1.  การประเมินระดับชันเรียน  เป็นการวดัและประเมินผลทีอยูใ่นกระบวนการจดัการเรียนรู้  ผูส้อนดาํเนินการ
เป็นปกติและสมาํเสมอ ในการจดัการเรียนการสอน ใชเ้ทคนิคการประเมินอยา่งหลากหลาย เช่น การซกัถาม การสงัเกต 
การตรวจการบา้น การประเมินโครงงาน การประเมินชินงาน/ ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน การใชแ้บบทดสอบ  ฯลฯ  โดย
ผูส้อนเป็นผูป้ระเมินเองหรือเปิดโอกาส  ใหผู้เ้รียนประเมินตนเอง เพือนประเมินเพือน ผูป้กครองร่วมประเมิน ในกรณีที
ไม่ผา่นตวัชีวดัใหมี้   การสอนซ่อมเสริมการประเมินระดบัชนัเรียนเป็นการตรวจสอบวา่ ผูเ้รียนมีพฒันาการความกา้วหนา้
ในการเรียนรู้  อนัเป็นผลมาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากนอ้ยเพยีงใด มีสิงทีจะตอ้งไดรั้บการ
พฒันาปรับปรุงและส่งเสริมในดา้นใด นอกจากนียงัเป็นขอ้มูลใหผู้ส้อนใชป้รับปรุงการเรียนการสอนของตนดว้ย ทงันี
โดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีวดั 

2.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินทีสถานศึกษาดาํเนินการเพือตดัสินผล   การเรียนของผูเ้รียน
เป็นรายปี/รายภาค  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
นอกจากนีเพือใหไ้ดข้อ้มูลเกียวกบัการจดัการศึกษาของสถานศึกษา วา่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามเป้าหมายหรือไม่ 
ผูเ้รียนมีจุดพฒันาในดา้นใด รวมทงัสามารถนาํผลการเรียนของผูเ้รียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกบัเกณฑร์ะดบัชาติ  
ผลการประเมินระดบัสถานศึกษาจะเป็นขอ้มูลและสารสนเทศเพือการปรับปรุงนโยบาย หลกัสูตร โครงการ หรือวิธีการ
จดัการเรียนการสอน  ตลอดจนเพือการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ตามแนวทางการประกนั
คุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจดัการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา  
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน  ผูป้กครองและชุมชน 

3.  การประเมินระดับเขตพนืทกีารศึกษา   เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัเขตพืนทีการศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน เพือใชเ้ป็นขอ้มูลพืนฐานในการพฒันาคุณภาพการ 
ศึกษาของเขตพืนทีการศึกษา   ตามภาระความรับผดิชอบ สามารถดาํเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสมัฤทธิของผูเ้รียน
ดว้ยขอ้สอบมาตรฐานทีจดัทาํและดาํเนินการโดยเขตพืนทีการศึกษา หรือดว้ยความร่วมมือกบัหน่วยงานตน้สงักดั  
ในการดาํเนินการจดัสอบ นอกจากนียงัไดจ้ากการตรวจสอบทบทวนขอ้มูลจากการประเมินระดบัสถานศึกษาในเขตพืนที
การศึกษา 
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4.  การประเมินระดับชาติ   เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน  สถานศึกษาตอ้งจดัใหผู้เ้รียนทุกคนทีเรียนในชนัประถมศึกษาปีที  3  ชนัประถมศึกษา 
ปีที  6  ชนัมธัยมศึกษาปีที 3  และชนัมธัยมศึกษาปีที  6  เขา้รับการประเมิน ผลจากการประเมินใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
เทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดบัต่าง ๆ เพือนาํไปใชใ้นการวางแผนยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา  ตลอดจนเป็น
ขอ้มูลสนบัสนุนการตดัสินใจในระดบันโยบายของประเทศขอ้มูลการประเมินในระดบัต่าง ๆ ขา้งตน้ เป็นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวนพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ถือเป็นภาระความรับผดิชอบของสถานศึกษาทีจะตอ้จดัระบบ
ดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแกไ้ข ส่งเสริมสนบัสนุนเพือใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพบนพืนฐาน  ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลทีจาํแนกตามสภาพปัญหาและความตอ้งการ ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้รียนทวัไป กลุ่มผูเ้รียนทีมีความสามารถพิเศษ   
กลุ่มผูเ้รียนทีมีผลสมัฤทธิทางการเรียนตาํ กลุ่มผูเ้รียนทีมีปัญหาดา้นวินยัและพฤติกรรม  กลุ่มผูเ้รียนทีปฏิเสธโรงเรียน 
กลุ่มผูเ้รียนทีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสงัคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นตน้ ขอ้มูลจากการประเมินจึงเป็น
หวัใจของสถานศึกษาในการดาํเนินการช่วยเหลือผูเ้รียนไดท้นัท่วงที ป◌ิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาและประสบ
ความสาํเร็จในการเรียนสถานศึกษาในฐานะผูรั้บผดิชอบจดัการศึกษา  จะตอ้งจดัทาํระเบียบวา่ดว้ยการวดัและประเมินผล
การเรียนของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัทีเป็นขอ้กาํหนดของหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขนัพืนฐาน เพือใหบุ้คลากรทีเกียวขอ้งทุกฝ่ายถือปฏิบติัร่วมกนั 

เกณฑ์การวดัและประเมินผลการเรียน 

1. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
 1.1  การตัดสินผลการเรียน 

ในการตดัสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนนนั ผูส้อนตอ้งคาํนึงถึงการพฒันาผูเ้รียนแต่ละคนเป็นหลกั และตอ้งเกบ็ขอ้มูลของผูเ้รียนทุกดา้น
อยา่งสมาํเสมอและต่อเนืองในแต่ละภาคเรียน รวมทงัสอนซ่อมเสริมผูเ้รียนใหพ้ฒันาจนเตม็ตามศกัยภาพ 

ระดับมัธยมศึกษา 
(1) ตดัสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน 

ทงัหมดในรายวิชานนั ๆ 
(2) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัชีวดั และผา่นตามเกณฑที์สถานศึกษากาํหนด 
(3) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
(4) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมิน และมีผลการประเมินผา่นตามเกณฑที์สถานศึกษากาํหนด ในการอ่าน   

คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนการพิจารณาเลือนชนัทงัระดบัประถมศึกษา
และมธัยมศึกษา ถา้ผูเ้รียนมีขอ้บกพร่องเพยีงเลก็นอ้ย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวา่สามารถพฒันาและสอนซ่อมเสริม 
ได ้ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถานศึกษาทีจะผอ่นผนัใหเ้ลือนชนัได ้แต่หากผูเ้รียนไม่ผา่นรายวิชาจาํนวนมาก และมีแนวโนม้
วา่จะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดบัชนัทีสูงขึน สถานศึกษาอาจตงัคณะกรรมการพิจารณาใหเ้รียนซาํชนัได ้ทงันีให้
คาํนึงถึงวฒิุภาวะและความรู้ความสามารถของผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
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1.2  การให้ระดับผลการเรียน 

 ระดับมัธยมศึกษา  ในการตดัสินเพือใหร้ะดบัผลการเรียนรายวิชา  ใหใ้ชต้วัเลขแสดงระดบัผลการเรียน
เป็น 8 ระดบั 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคน์นั ใหร้ะดบัผลการประเมินเป็น 
ดีเยยีม  ดี  และผา่น 

การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จะตอ้งพิจารณาทงัเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม การปฏิบติักิจกรรมและผลงาน
ของผูเ้รียน ตามเกณฑที์สถานศึกษากาํหนด และใหผ้ลการเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นผา่น และไม่ผา่น 

1.3  การรายงานผลการเรียน 
การรายงานผลการเรียนเป็นการสือสารใหผู้ป้กครองและผูเ้รียนทราบความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

ซึงสถานศึกษาตอ้งสรุปผลการประเมินและจดัทาํเอกสารรายงานใหผู้ป้กครองทราบเป็นระยะ ๆ  หรืออยา่งนอ้ยภาคเรียน
ละ 1 ครังการรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดบัคุณภาพการปฏิบติัของผูเ้รียนทีสะทอ้นมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.  เกณฑ์การจบการศึกษา 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  กาํหนดเกณฑก์ลางสาํหรับการจบการศึกษาเป็น 3 ระดบั คือ  
ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

2.1   เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
(1)  ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพืนฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิมเติมตามโครงสร้างเวลาเรียน  ทีหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขนัพืนฐานกาํหนด 
(2) ผูเ้รียนตอ้งมีผลการประเมินรายวิชาพืนฐาน ผา่นเกณฑก์ารประเมินตามทีสถานศึกษากาํหนด 
(3) ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนในระดบัผา่นเกณฑ ์ การประเมินตามทีสถานศึกษา 

กาํหนด 
(4) ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมินตามทีสถานศึกษากาํหนด 
(5) ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมินตามทีสถานศึกษากาํหนด 
2.2  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(1)  ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพืนฐานและเพิมเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพืนฐาน 66 หน่วยกิต  

 และรายวิชาเพิมเติมตามทีสถานศึกษากาํหนด 
(2)  ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  77  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวชิาพืนฐาน 66 หน่วยกิต  

 และรายวิชาเพิมเติมไม่นอ้ยกวา่ 11 หน่วยกิต 
(3)  ผูเ้รียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียน ในระดบัผา่น เกณฑก์ารประเมินตามทีสถานศึกษา

กาํหนด 
(4)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมินตามทีสถานศึกษากาํหนด 
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(5)  ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมินตามทีสถานศึกษากาํหนด 
 
2.3  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(1)  ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพืนฐานและเพิมเติม ไม่นอ้ยกวา่  81  หน่วยกิต โดยเป็นรายวชิาพืนฐาน  41  หน่วยกิต 

และรายวิชาเพมิเติมตามทีสถานศึกษากาํหนด 
(2)  ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  77  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวชิาพืนฐาน 41 หน่วยกิต  และ

รายวิชาเพิมเติม ไม่นอ้ยวา่ 36 หน่วยกิต 
(3)  ผูเ้รียนมีผลการประเมิน  การอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียน  ในระดบัผา่นเกณฑ ์การประเมินตามทีสถานศึกษา

กาํหนด 
(4)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมินตามทีสถานศึกษากาํหนด 
(5)  ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมินตามทีสถานศึกษากาํหนด 
 
สาํหรับการจบการศึกษาสาํหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาสาํหรับผูมี้ความสามารถ

พิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสาํหรับผูด้อ้ยโอกาส การศึกษาตามอธัยาศยั   ใหค้ณะกรรมการของสถานศึกษา   
เขตพืนทีการศึกษา  และผูที้เกียวขอ้ง ดาํเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัเกณฑใ์นแนวปฏิบติัการวดั 
และประเมินผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานสาํหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 

เอกสารหลกัฐานการศึกษา 

เอกสารหลกัฐานการศึกษา  เป็นเอกสารสาํคญัทีบนัทึกผลการเรียน ขอ้มูลและสารสนเทศ  ทีเกียวขอ้งกบั
พฒันาการของผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ดงันี 

1.   เอกสารหลกัฐานการศึกษาทกีระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 
1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของผูเ้รียนตามรายวิชา  

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานศึกษา และผลการ
ประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน สถานศึกษาจะตอ้งบนัทึกขอ้มูลและออกเอกสารนีใหผู้เ้รียนเป็นรายบุคคล เมือผูเ้รียนจบ
การศึกษาระดบัประถมศึกษา (ชนัประถมศึกษาปีที 6) จบการศึกษาภาคบงัคบั(ชนัมธัยมศึกษาปีที  3) จบการศึกษาขนั
พืนฐาน(ชนัมธัยมศึกษาปีที 6)  หรือเมือลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี 

1.2  ประกาศนียบัตร เป็นเอกสารแสดงวฒิุการศึกษาเพอืรับรองศกัดิและสิทธิของผูจ้บการศึกษา ทีสถานศึกษา 
ใหไ้วแ้ก่ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั และผูจ้บการศึกษาขนัพืนฐานตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 

1.3 แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมติัการจบหลกัสูตรโดยบนัทึกรายชือและขอ้มูลของผูจ้บ
การศึกษาระดบัประถมศึกษา (ชนัประถมศึกษาปีที 6) ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั   (ชนัมธัยมศึกษาปีที 3) และผูจ้บการศึกษา
ขนัพืนฐาน (ชนัมธัยมศึกษาปีที 6) 
 



422 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ปรับปรุง 2558 
 

 
 
 

2.  เอกสารหลกัฐานการศึกษาทสีถานศึกษากาํหนด 
เป็นเอกสารทีสถานศึกษาจดัทาํขึนเพือบนัทึกพฒันาการ ผลการเรียนรู้ และขอ้มูลสาํคญั เกียวกบัผูเ้รียน เช่น  

 แบบรายงานประจาํตวันกัเรียน  แบบบนัทึกผลการเรียนประจาํรายวชิา ระเบียนสะสม  ใบรับรองผลการเรียน และ 
เอกสารอืน  ๆ  ตามวตัถุประสงคข์องการนาํเอกสารไปใช ้

การเทยีบโอนผลการเรียน 
สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเ้รียนในกรณีต่างๆไดแ้ก่ การยา้ยสถานศึกษา การเปลียนรูปแบบ

การศึกษา การยา้ยหลกัสูตร การออกกลางคนัและขอกลบัเขา้รับการศึกษาต่อ การศึกษาจากต่างประเทศและขอเขา้ศึกษาต่อ
ในประเทศ นอกจากนี ยงัสามารถเทียบโอนความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อืนๆ เช่น สถานประกอบการ 
สถาบนัศาสนา สถาบนัการฝึกอบรมอาชีพ การจดัการศึกษาโดยครอบครัวการเทียบโอนผลการเรียนควรดาํเนินการในช่วง
ก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือตน้ภาคเรียนแรก  ทีสถานศึกษารับผูข้อเทียบโอนเป็นผูเ้รียน ทงันี ผูเ้รียนทีไดรั้บการเทียบโอน
ผลการเรียนตอ้งศึกษาต่อเนืองในสถานศึกษาทีรับเทียบโอนอยา่งนอ้ย 1  ภาคเรียน โดยสถานศึกษาทีรับผูเ้รียนจากการ
เทียบโอนควรกาํหนดรายวิชา/จาํนวนหน่วยกิต ทีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสมการพิจารณาการเทียบโอน สามารถ
ดาํเนินการได ้ ดงันี 

1.  พิจารณาจากหลกัฐานการศึกษา และเอกสารอืน ๆ ทีใหข้อ้มูลแสดงความรู้ ความสามารถของผูเ้รียน 
2.  พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผูเ้รียนโดยการทดสอบดว้ยวิธีการต่าง ๆ ทงัภาคความรู้และภาคปฏิบติั 
3.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบติัในสภาพจริง 

การเทียบโอนผลการเรียนใหเ้ป็นไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบติั ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวดัและประเมินผลการเรียน 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศักราช  2551  

 โรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม  พ.ศ. 2558 
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ระเบียบโรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม 
ว่าด้วยการวดัและประเมินผลการเรียนรู้หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม พุทธศักราช 2558 

 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐานพุทธศักราช 2551 
…………………………. 

โดยทีโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคมไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม พทุธศกัราช 2558 ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พทุธศกัราช 2551  และเพือใหก้ารบริหารจดัการหลกัสูตรดงักล่าวเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ จึงไดก้าํหนดระเบียบวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลการเรียนรู้หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 
พทุธศกัราช 2558  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พทุธศกัราช 2551 ไวด้งัต่อไปนี 
 ข้อ 1  ระเบียบนีเรียกวา่  “ระเบียบโรงเรียนยางชุมนอ้ยพทิยาคมวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลการเรียนรู้หลกัสูตร
โรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม  พทุธศกัราช 2558  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พทุธศกัราช 2551” 
 ข้อ 2  ระเบียบนีใชบ้งัคบักบันกัเรียน ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 และ 4 ปีการศึกษา 2558 เป็นตน้ไป 
 ข้อ 3  บรรดาระเบียบหรือขอ้บงัคบัหรือคาํสงัอืนใดซึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี ใหใ้ชร้ะเบียบนีแทน 
 ข้อ 4  ใหใ้ชร้ะเบียบนีควบคูก่บัหลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม  พทุธศกัราช 2558   ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศกัราช 2551 
 ข้อ 5  ใหผู้อ้าํนวยการโรงเรียนรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี 

หมวดท ี 1 
จุดมุ่งหมาย หลกัการ และการจัดระบบการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

ข้อ 6  จุดมุ่งหมายของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตอ้งอยูบ่นจุดมุ่งหมายพืนฐานสองประการ ประการแรก คือ การวดั
และประเมินผลเพือพฒันาการเรียนรู้ โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลเกียวกบัผลการเรียนรู้และการเรียนรู้ของผูเ้รียนในระหวา่งการ
เรียนการสอนอยา่งต่อเนือง  บนัทึก  วเิคราะห์  แปลความหมายขอ้มูล  แลว้นาํมาใชใ้นการส่งเสริมหรือปรับปรุงแกไ้ขการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและการสอนของครู  การวดัและประเมินผลกบัการสอนจึงเป็นเรืองทีสมัพนัธ์กนั หากขาดสิงหนึงสิงใด
การเรียนการสอนกข็าดประสิทธิภาพ  การประเมินระหวา่งการเรียนการสอนเพือพฒันาการเรียนรู้เช่นนีเป็นการวดัและ
ประเมินผลเพอืการพฒันา (Formative Assessment) ทีเกิดขึนในหอ้งเรียนทุกวนั  เป็นการประเมินเพือใหรู้้จุดเด่น  จุดที
ตอ้งปรับปรุง  จึงเป็นขอ้มูลเพือใชใ้นการพฒันา ในการเกบ็ขอ้มูลผูส้อนตอ้งใชว้ิธีการและเครืองมือการประเมินที
หลากหลาย  เช่น การสงัเกต  การซกัถาม การระดมความคิดเห็นเพือใหไ้ดม้ติขอ้สรุปของประเดน็ทีกาํหนด  การใชแ้ฟ้ม
สะสมงาน การใชภ้าระงานทีเนน้การปฏิบติั  การประเมินความรู้เดิม  การใหผู้เ้รียนประเมินตนเอง  การใหเ้พือนประเมิน
เพือน  และการใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนน (Rubrics) สิงสาํคญัทีสุดในการประเมินเพือพฒันา  คือ  การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่
ผูเ้รียนในลกัษณะคาํแนะนาํทีเชือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ทาํใหก้ารเรียนรู้พอกพนู  แกไ้ขความคิด  ความเขา้ใจเดิมที
ไม่ถูกตอ้ง  ตลอดจนการใหผู้เ้รียนสามารถตงัเป้าหมายและพฒันาตนได ้
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 จุดมุ่งหมายประการทีสอง  คือ  การวดัและประเมินผลเพอืตดัสินผลการเรียน  เป็นการประเมินสรุปผลการเรียนรู้  
(Summative  Assessment)  ซึงมีหลายระดบั  ไดแ้ก่  เมือเรียนจบหน่วยการเรียน  จบรายวิชาเพือตดัสินใหค้ะแนน  หรือ
ใหร้ะดบัผลการเรียน  ใหก้ารรับรองความรู้ความสามารถของผูเ้รียนวา่ผา่นรายวิชาหรือไม่  ควรไดรั้บการเลือนชนัหรือไม่  
หรือสามารถจบหลกัสูตรหรือไม่  ในการประเมินเพือตดัสินผลการเรียนทีดีตอ้งใหโ้อกาสผูเ้รียนแสดงความรู้
ความสามารถดว้ยวิธีการทีหลากหลายและพิจารณาตดัสินบนพืนฐานของเกณฑผ์ลการปฏิบติัมากกวา่ใชเ้ปรียบเทียบ
ระหวา่งผูเ้รียน 
 

ข้อ 7  หลกัการดําเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการเกบ็รวบรวม  ตรวจสอบ  ตีความผลการเรียนรู้  และพฒันาการ
ดา้นต่างๆ  ของผูเ้รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดัของหลกัสูตร  นาํผลไปปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียนรู้และใชเ้ป็น
ขอ้มูลสาํหรับการตดัสินผลการเรียน  ซึงตอ้งมีกระบวนจดัการทีเป็นระบบ  เพือใหก้ารดาํเนินการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้เป็นไปอยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  และใหผ้ลการประเมินทีตรงตามความรู้ความสามารถทีแทจ้ริงของผูเ้รียน  
ถูกตอ้งตามหลกัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  รวมทงัสามารถรองรับการประเมินภายในและการประเมินภายนอกตาม
ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาได ้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปตามหลกัการ  ดงันี 
  7.1 โรงเรียนเป็นผูรั้บผดิชอบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยเปิดโอกาสใหผู้ที้เกียวขอ้ง
มีส่วนร่วม 
  7.2 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายเพือพฒันาผูเ้รียนและตดัสินผลการเรียน 
  7.3 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตอ้งสอดคลอ้งและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดัตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทีกาํหนดในหลกัสูตร และจดัใหมี้การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ตลอดจนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
  7.4  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึงของกระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ้งดาํเนินการ
ดว้ยเทคนิควิธีการทีหลากหลาย  เพือใหส้ามารถวดัและประเมินผลผูเ้รียนไดอ้ยา่งรอบดา้นทงัดา้นความรู้  ความคิด  
กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ  เหมาะสมกบัสิงทีตอ้งการวดั  ธรรมชาติวิชา  และระดบัชนัของผูเ้รียน  โดยตงัอยูบ่น
พืนฐานของความเทียงตรง  ยติุธรรม  และเชือถือได ้
  7.5 การประเมินผูเ้รียนพจิารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ การสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัและรูปแบบ
การศึกษา 
  7.6 เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนและผูมี้ส่วนเกียวขอ้งตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้ 
  7.7 ใหมี้การเทียบโอนผลการเรียนระหวา่งสถานศึกษาและระหวา่งรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ 
  7.8 ใหโ้รงเรียนจดัทาํและออกเอกสารหลกัฐานการศึกษา เพือเป็นหลกัฐานการประเมินผลการเรียนรู้ 
รายงานผลการเรียน แสดงวฒิุการศึกษา และรับรองผลการเรียนของผูเ้รียน 
 ข้อ 8  การจัดระบบงานวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การจดัการระบบงานวดัและประเมินผลการเรียน  ครอบคลุมงาน  2  ส่วน  ไดแ้ก่  งานวดัผลและงานทะเบียน 
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 งานวดัผล  มีหนา้ทีรับผดิชอบการดาํเนินงานวดัและประเมินผลการเรียนรู้  ใหค้าํปรึกษาเกียวกบัการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้กบัผูส้อนและผูเ้รียน  ตลอดจนดาํเนินการเกียวกบัการสร้างเสริมความเขม้แขง็ในเทคนิควิธีการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ใหบุ้คลากร 
 งานทะเบียน  มีหนา้ทีรับผดิชอบดา้นเอกสารหลกัฐานการศึกษา  เอกสารการประเมินผล  การจดัทาํจดัเกบ็  และ
การออกเอกสารหลกัฐานการศึกษาอยา่งมีระบบ 
 ภาระงานวดัและประเมินผลการเรียนรู้มีความเกียวขอ้งกบัฝ่ายต่าง ๆ  นบัตงัแต่ระดบันโยบายในการกาํหนด
นโยบายการวดัผล  การจดัทาํระเบียบวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลการเรียน  เพือใหบุ้คลากรทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งถือปฏิบติั  
และยงัเกียวขอ้งกบัผูเ้รียนทุกคนตงัแต่เขา้เรียนจนจบการศึกษา  จึงจาํเป็นตอ้งวิเคราะห์ภาระงาน  กาํหนดกระบวนการ
ทาํงานและผูรั้บผดิชอบแต่ละขนัตอนอยา่งชดัเจนเหมาะสม   
 การดาํเนินงานวดัและประเมินผลการเรียนรู้ทีไม่เป็นระบบ  จะส่งผลกระทบต่อความเชือมนัในคุณภาพการจดั
การศึกษา  นอกจากนี การดาํเนินงานวดัและประเมินผลการเรียนรู้  เป็นงานทีตอ้งอยูบ่นพืนฐานหลกัวิชาการและหลกั 
ธรรมาภิบาล  ซึงตอ้งเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  อยา่งกวา้งขวาง  รวมทงั
กาํหนดใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขนัพนืฐานและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการมีส่วนรับผดิชอบ 
ภารกิจการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน 
1.1   ใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรสถานศึกษาและระเบียบวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลการเรียน 

ของสถานศึกษา 
1.2  ใหค้วามเห็นชอบต่อเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการวดัและประเมิน 

1)  การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทงั 8 กลุ่ม 
2)  ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
3)  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานศึกษา 
4)  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

1.3  ใหค้วามเห็นชอบกระบวนการและวิธีการสอนซ่อมเสริม  การแกไ้ขผลการเรียนและอืนๆ 
1.4  กาํกบั  ติดตามการดาํเนินการจดัการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  การพฒันาความสามารถ 

ดา้นการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
1.5  กาํกบั  ติดตามการวดัและประเมินผล  และการตดัสินผลการเรียน 

 2.  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการ 
 2.1  กาํหนดระเบียบวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 

2.2  กาํหนดแผนการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางและสาระเพิมเติมของรายวิชา 
ต่าง  ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดัของกลุ่มสาระการเรียนรู้  และจดัทาํ
รายวิชาพร้อมเกณฑก์ารประเมิน 

2.3  กาํหนดสิงทีตอ้งการประเมินในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  พร้อมเกณฑก์ารประเมิน  และแนวทางการพฒันาและส่งเสริมผูเ้รียน 
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2.4  กาํหนดการทบทวนการพฒันาสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 
2.5  ใหข้อ้เสนอแนะ ขอ้หารือเกียวกบัวิธีการเทียบโอนผลการเรียน  ใหเ้ป็นไปตามหลกัการและแนว 

ทางการเทียบโอนผลการเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนภาพแสดงการบริหารการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผูเ้กียวขอ้ง ภารกิจ 

คณะกรรมการบริการหลกัสูตรและ
งานวชิาการ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 

- ผูส้อน / ผูที้ไดรั้บมอบหมาย 
- คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
- คณะกรรมการพฒันาและประเมินการ

อ่าน คิดวเิคราะห์  และเขียน 
- คณะกรรมการพฒันาและประเมิน

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและ
งานวชิาการ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

- ครูวดัผล 
- นายทะเบียน 

- ครูทีปรึกษา 
- ครูแนะแนว 
- คณะกรรมการทีไดรั้บมอบหมาย 

จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาและระเบียบวา่ดว้ย
การวดัและประเมินผลการเรียนของ

ใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรสถานศึกษา
และระเบียบวา่ดว้ยการวดัและประเมินผล

การเรียนของสถานศึกษา 

การเทียบโอนผล
การเรียน 

- จดัการเรียนรู้และดาํเนินการวดัและ
ประเมินผลตามระเบียบวา่ดว้ยการวดัและ

ประเมินผลการเรียนขอสถานศึกษา 
-  ใหค้วามเห็นชอบ/ตดัสินผลการประเมิน 

ใหค้วามเห็นชอบผลการประเมิน 

- อนุมติัผลการประเมิน รายภาค 
- ตดัสินและอนุมติัการเลือนชนั ซาํรายวิชา/ซาํ

ชนั  การจบการศึกษา 

จดัทาํเอกสารหลกัฐานการศึกษา 

- รายงานผลต่อผูเ้กียวขอ้ง 
- นาํขอ้มูลไปใชว้างแผน/พฒันา 

ระบบการประกนั
คุณภาพ 

ของสถานศึกษา 
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3. คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
3.1  กาํหนดแนวทางการจดัการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

พร้อมแนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
3.2  สนบัสนุนการจดัการเรียนรู้  การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  และ 

ตดัสินผลการเรียนตามแนวทางทีกาํหนดไว ้
3.3 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบผลการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้รายภาค  และ 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 4.  คณะกรรมการพฒันาและประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน 

4.1  กาํหนดแนวทางในการพฒันา  การประเมิน  การปรับปรุงแกไ้ข  และการตดัสินความสามารถในการ 
อ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียนของผูเ้รียน 

4.2  ดาํเนินการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
4.3  ตดัสินผลการพฒันาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียนของผูเ้รียนรายปี/รายภาค  และ 

การจบการศึกษาแต่ละระดบั 
 5.  คณะกรรมการพฒันาและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

5.1  กาํหนดแนวทางการพฒันาและการประเมิน  เกณฑก์ารประเมิน  และแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

5.2  พิจารณาตดัสินผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคร์ายปี/รายภาคและการจบการศึกษาแต่ละระดบั 
5.3  จดัระบบการปรับปรุงแกไ้ขคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์ว้ยวิธีการอนัเหมาะสมและส่งต่อขอ้มูลเพือ 

การพฒันาอยา่งต่อเนือง 
 6.  คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 

6.1  จดัทาํสาระ  เครืองมือ  และวิธีการเทียบโอนใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัเกียวกบัการเทียบโอนผลการ 
เรียนเขา้สู่การศึกษาในระบบระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน  ซึงจดัทาํโดยสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน 

6.2  ดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนทีร้องขอ 
6.3  ประมวลผลและตดัสินผลการเทียบโอน 
6.4  เสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการ  เพือใหค้วามเห็นชอบ   

และเสนอผูบ้ริหารสถานศึกษาตดัสินอนุมติัการเทียบโอน 
 7.  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 7.1  เป็นเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพนืฐาน 

7.2  เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการ 
7.3  อนุมติัผลการประเมินผลการเรียนรายภาค  และตดัสินอนุมติัการเลือนชนัเรียน การซาํชนั  การจบการศึกษา 
7.4  ใหค้าํแนะนาํ  ขอ้ปรึกษาหารือเกียวกบัการดาํเนินงานแก่บุคลากรในสถานศึกษา 
7.5  กาํกบั ติดตามใหก้ารดาํเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย 
7.6  นาํผลการประเมินไปจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงาน  กาํหนดนโยบายและวางแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
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 8.  ผูส้อน 
8.1  จดัทาํหน่วยการเรียนรู้  แผนการจดัการเรียนรู้  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาหรือกิจกรรม 

ทีรับผดิชอบ 
8.2  วดัและประเมินผลระหวา่งเรียนควบคูก่บัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนทีกาํหนดพร้อมกบั 

ปรับปรุงแกไ้ขผูเ้รียนทีมีขอ้บกพร่อง 
8.3  ประเมินตดัสินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนในรายวิชาทีสอน  หรือกิจกรรมทีรับผดิชอบเมือสินสุดการ 

เรียนรายภาค  ส่งหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
8.4  ตรวจสอบสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 
8.5  นาํผลการประเมินไปวิเคราะห์เพือพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

 9.  ครูวดัผล 
9.1 ส่งเสริมพฒันาระบบและเทคนิควิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ดา้นต่าง ๆ แก่ครูและบุคลากร 

ของสถานศึกษา 
9.2  ใหค้าํปรึกษา  ติดตาม  กาํกบัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามหลกั 

วิชาการและแนวทางทีสถานศึกษากาํหนดไว ้
9.3  ตรวจสอบ  กลนักรอง  ปรับปรุงคุณภาพของวิธีการ  เครืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
9.4  ปฏิบติังานร่วมกบันายทะเบียนในการรวบรวม ตรวจสอบ  และประมวลผลการประเมินผลการเรียนรู้ 

ของผูเ้รียน 
 10.  นายทะเบียน 

10.1  ปฏิบติังานร่วมกบัครูวดัผลในการรวบรวม  ตรวจสอบ และบนัทึกผลการประมวลขอ้มูลผลการเรียนของ 
ผูเ้รียนแต่ละคน 

10.2  ตรวจสอบและสรุปขอ้มูลผลการเรียนของผูเ้รียนรายบุคคลแต่ละชนัปี  และเมือจบการศึกษา เพือ 
เสนอรายชือผูมี้คุณสมบติัครบตามเกณฑ ์ ใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการใหค้วามเห็นชอบ  และเสนอ
ใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาตดัสินและอนุมติัผลการเลือนชนัเรียนและจบการศึกษาแต่ละระดบั 
  10.3  จดัทาํเอกสารหลกัฐานการศึกษา 
หมายเหตุ    ใหค้ณะกรรมการประกนัคุณภาพของสถานศึกษา  มีหนา้ทีกาํกบั  ติดตาม  สนบัสนุนใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่
ดว้ยการวดัและประเมินผลการเรียน 

หมวดท ี2 
แนวปฏิบตัิการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 ข้อ 9  องคป์ระกอบของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม  พทุธศกัราช 2558  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน  
พทุธศกัราช  2551  กาํหนดจุดหมาย สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และมาตรฐานการเรียนรู้  
เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา  มีคุณภาพชีวิตทีดีและมีขีดความสามารถในการ
แข่งขนัในเวทีระดบัโลก  กาํหนดใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดัทีกาํหนดในสาระการเรียนรู้  8  กลุ่ม
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สาระ  มีความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ซึงถือเป็นองคป์ระกอบสาํคญัทีมีความสมัพนัธ์กนั 

 
แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

  
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ผูเ้รียนตามองคป์ระกอบทงั 4 ใหเ้ป็นไปตามแนวทางดงัต่อไปนี 
 9.1 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      ผูส้อนวดัและประเมินผลการเรียนรู้ผูเ้รียนเป็นรายวิชาบนพืนฐานของตวัชีวดัในรายวิชาพนืฐาน และผลการ
เรียนรู้ในรายวชิาเพิมเติม  ตามทีกาํหนดในหน่วยการเรียนรู้  ผูส้อนใชว้ิธีการทีหลากหลายจากแหล่งขอ้มูลหลาย ๆ แหล่ง  
เพือใหไ้ดผ้ลการประเมินทีสะทอ้นความรู้ความสามารถทีแทจ้ริงของผูเ้รียน           โดยวดัและประเมินการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเนืองไปพร้อมกบัการจดัการเรียนการสอน  สงัเกตพฒันาการและ          ความประพฤติของผูเ้รียน  สงัเกตพฤติกรรม
การเรียน  การร่วมกิจกรรม  ผูส้อนควรเนน้การประเมินตาม สภาพจริง  เช่น   การประเมินการปฏิบติังาน  การประเมิน
โครงงาน  หรือการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ฯลฯ  ควบคู่ไปกบัการใชก้ารทดสอบแบบต่าง ๆ อยา่งสมดุล  ตอ้งให้
ความสาํคญักบัการประเมินระหวา่งเรียนมากกวา่การประเมินปลายภาค  และใชเ้ป็นขอ้มูลเพือประเมินการเลือนชนัเรียน
และการจบการศึกษาระดบัต่าง ๆ 

แผนภาพแสดงการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้           
สังคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้       
สุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลย ี

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

บูรณาการในการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระ 

กิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 

คุณภาพผู้เรียน 

การอ่าน คิดวเิคราะห์
และเขียน 

คุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์
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9.2 การประเมินการอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขียน 
การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  เป็นการประเมินศกัยภาพของผูเ้รียนในการอ่านหนงัสือ  

เอกสาร  และสือต่าง ๆ  เพือหาความรู้  เพมิพนูประสบการณ์  ความสุนทรียแ์ละประยกุตใ์ช ้ แลว้นาํเนือหาสาระทีอ่านมา
คิดวิเคราะห์  นาํไปสู่การแสดงความคิดเห็น  การสงัเคราะห์  สร้างสรรค ์ การแกปั้ญหาในเรืองต่าง ๆ และถ่ายทอด
ความคิดนนัดว้ยการเขียนทีมีสาํนวนภาษาถูกตอ้ง  มีเหตุผลและลาํดบัขนัตอนในการนาํเสนอสามารถสร้างความเขา้ใจแก่
ผูอ่้านไดอ้ยา่งชดัเจนตามความสามารถในแต่ละระดบัชนั 

กรณีผูเ้รียนมีความบกพร่องในกระบวนการดา้นการเห็นหรือทีเกียวขอ้งทาํใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการอ่าน  ผูส้อน
สามารถปรับการประเมินใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมายนนั 

การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน ตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนืองและสรุปผลเป็นรายภาค  เพือ
วินิจฉยัและใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาผูเ้รียนและประเมินการเลือนชนั  ตลอดจนการจบการศึกษาระดบัต่างๆ 

แผนภาพแสดงการประเมิน การอ่าน  คดิวเิคราะห์  และเขียน 

 
 9.3 การประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ เป็นการประเมินคุณลกัษณะทีตอ้งการใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียน  อนัเป็น
คุณลกัษณะทีสงัคมตอ้งการในดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  จิตสาํนึก  สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข  ทงัในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม พทุธศกัราช 2558 ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช 2551 กาํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์8 คุณลกัษณะ ในการประเมินให้
ประเมินแต่ละคุณลกัษณะ แลว้รวบรวมผลการประเมินจากผูป้ระเมินทุกฝ่ายและแหล่งขอ้มูลหลายแหล่งเพือใหไ้ดข้อ้มูล
นาํมาสู่การสรุปผลเป็นรายภาค และใชเ้ป็นขอ้มูลเพือประเมินการเลือนชนัและการจบการศึกษาระดบัต่าง ๆ  

แผนภาพแสดงการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 
 
 
 
 
 

หนงัสือ  เอกสาร  โทรทศัน์  อินเทอร์เน็ต  สือต่าง ๆ ฯลฯ  แลว้สรุปเป็นความรู้ 

ความเขา้ใจของตนเอง 

วเิคราะห์  สงัเคราะห์ หาเหตุผล  แกปั้ญหา  และสร้างสรรค ์

ถ่ายทอดความรู้  ความคิด  สือสารใหผู้อื้นเขา้ใจ 

อ่าน (รับสาร) 

คดิวเิคราห์ 

เขยีน (สือสาร) 

คุณลกัษณะ            
อนัพึงประสงค ์

รักความเป็นไทย 

มุ่งมนัในการ
ทาํงาน 

มีจิตสาธารณะ รักชาติ ศาสน์ 
กษตัริย ์

ซือสตัยสุ์จริต 

มีวนิยั 

ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
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 9.4 การประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  เป็นการประเมินการปฏิบติักิจกรรมและผลงานของผูเ้รียนและเวลาในการ

เขา้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑที์กาํหนดไวใ้นแต่ละกิจกรรม  และใชเ้ป็นขอ้มูลประเมินการเลือนชนัเรียนและการจบการศึกษา
ระดบัต่าง ๆ  

 
แผนภาพแสดงการประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 
 ข้อ 10 การตัดสินผลการเรียน 
 การตดัสินผลการเรียนใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดและรายละเอียด  ดงันี 
 10.1 ตดัสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาทงัหมด
ในรายวิชานนั ๆ 
 10.2 ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัชีวดั/ผลการเรียนรู้ และผา่นการประเมินทุกตวัชีวดั/ผลการเรียนรู้ 
 10.3 ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
          10.4 ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินและมีผลการประเมินระดบัผา่นขึนไปในการอ่าน คิดวิเคราะห์       และเขียน 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมิน “ผา่น” ทุกกิจกรรม 
 เพือใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  ผูส้อนตอ้งตรวจสอบความรู้ความสามารถทีแสดงพฒันาการของ
ผูเ้รียนอยา่งสมาํเสมอและต่อเนือง อีกทงัตอ้งสร้างใหผู้เ้รียนรับผดิชอบการเรียนรู้ของตนดว้ยการตรวจสอบความกา้วหนา้
ในการเรียนของตนเองอยา่งสมาํเสมอเช่นกนั ตวัชีวดัซึงมีความสาํคญัในการนาํมาใชอ้อกแบบหน่วยการเรียนรู้นนัยงัเป็น
แนวทางสาํหรับผูส้อนและผูเ้รียนใชใ้นการตรวจสอบยอ้นกลบัวา่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้หรือยงั  การประเมินในชนัเรียนซึง
ตอ้งอาศยัทงัการประเมินเพอืการพฒันาและการประเมินเพือสรุปการเรียนรู้จะเป็นเครืองมือสาํคญัในการตรวจสอบ
ความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยผูส้อนกาํหนดเกณฑที์ยอมรับไดใ้นการผา่นตวัชีวดัทุกตวัใหเ้หมาะสม กล่าวคือ 
ใหท้า้ทายการเรียนรู้ ไม่ยากหรือง่ายเกินไป เพือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมินวา่สิงทีผูเ้รียนรู้  เขา้ใจทาํไดน้นั เป็นทีน่าพอใจ 
บรรลุตามเกณฑที์ยอมรับได ้ หากยงัไม่บรรลุจะตอ้งหาวธีิการช่วยเหลือ  เพือใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาสูงสุด  การกาํหนด
เกณฑนี์ผูส้อนสามารถใหผู้เ้รียนร่วมกาํหนดดว้ยได ้ เพอืใหเ้กิดความรับผดิชอบร่วมกนัและสร้างแรงจูงใจในการเรียน  
การประเมินเพือการพฒันาส่วนมากเป็นการประเมินอยา่งไม่เป็นทางการ  เช่น สงัเกต  หรือซกัถาม  หรือการทดสอบยอ่ย 

กิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

กิจกรรมเพือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

กิจกรรมนกัเรียน 
- ลกูเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด 

ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ 
และนกัศึกษาวชิาทหาร 

- ชุมนุม / ชมรม 
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ในการประเมินเพือพฒันานี ควรใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาจนผา่นเกณฑที์ยอมรับได ้ ผูเ้รียนแต่ละคนอาจใชเ้วลาเรียนและ
วิธีการเรียนทีแตกต่างกนั  ฉะนนั ผูส้อนควรนาํขอ้มูลทีไดม้าใชป้รับวธีิการสอนเพือใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาเตม็ศกัยภาพ   
อนัจะนาํไปสู่การบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ในทา้ยทีสุดอยา่งมีคุณภาพ  การประเมินเพือการพฒันาจึงไม่จาํเป็นตอ้งตดัสิน
ใหค้ะแนนเสมอไป  การตดัสินใหค้ะแนนหรือใหเ้ป็นระดบัคุณภาพควรดาํเนินการโดยใชก้ารประเมินสรุปผลรวมเมือจบ
หน่วยการเรียนรู้และจบรายวิชา 
 การตดัสินผลการเรียน  ตดัสินเป็นรายวิชา  โดยใชผ้ลการประเมินระหวา่งภาคและปลายภาคตามสดัส่วนทีกลุ่ม
สาระการเรียนรู้กาํหนด  ทุกรายวิชาตอ้งไดรั้บการตดัสินและใหร้ะดบัผลการเรียน ทงันี ผูเ้รียนตอ้งผา่นทุกรายวิชาพืนฐาน 
   ข้อ 11  แนวปฏิบติัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  และการใหร้ะดบัผลการเรียน / การประเมิน 
          11.1  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  (8 กลุ่มสาระ)  ใหผู้ส้อนปฏิบติัดงันี 
  1)  ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตวัชีวดัจากหลกัสูตรสถานศึกษา  สดัส่วนคะแนนระหวา่งเรียนกบั
คะแนนปลายภาค  เกณฑต่์าง ๆ  ทีหลกัสูตรกาํหนด  ตลอดจนตอ้งคาํนึงถึงคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ การอ่าน การคิด
วิเคราะห์  และเขียน  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  รวมทงัสมรรถนะต่าง ๆ ทีตอ้งการใหเ้กิดขึนในตวัผูเ้รียนเพือนาํไปบูรณาการ   
สอดแทรกในระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  โดยคาํนึงถึงธรรมชาติรายวชิารวมทงัจุดเนน้ทีหลกัสูตรกาํหนด 
  2)  จดัทาํโครงสร้างรายวิชาและแผนการประเมิน 

     (1)  วเิคราะห์ตวัชีวดัในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แลว้จดักลุ่มตวัชีวดั  เนืองจาการวิเคราะห์ 
ตวัชีวดัจะช่วยผูส้อนในการกาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้  เพือพฒันาผูเ้รียนและประเมินใหค้รอบคลุมทุกดา้นทีตวัชีวดั
กาํหนด  หากเป็นรายวิชาเพมิเติมใหว้ิเคราะห์ผลการเรียนรู้ตามทีหลกัสูตรกาํหนด 

     (2)  กาํหนดหน่วยการเรียนรู้โดยเลือกมาตรฐานการเรียนรู้ตวัชีวดัทีสอดคลอ้งสัมพนัธ์ 
กนัหรือประเดน็ปัญหาทีอยูใ่นความสนใจของผูเ้รียน  ซึงอาจจดัเป็นหน่วยเฉพาะวิชา  (Subject  Unit)  หรือหน่วยบูรณา
การ (Integrated Unit)  แต่ละหน่วยการเรียนรู้อาจนาํการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคม์าพฒันา
ในหน่วยการเรียนรู้ดว้ยกไ็ด ้ ในขณะเดียวกนัผูส้อนควรวางแผนการประเมินทีสอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้ดว้ย กรณีที
ตวัชีวดัใดปรากฏอยูห่ลายหน่วยการเรียนรู้  ควรพฒันาตวัชีวดันนัในทุกหน่วยการเรียนรู้  ดว้ยวิธีการและเครืองมือที
หลากหลาย  ก่อนบนัทึกสรุปผล  เพือสามารถประเมินผูเ้รียนไดอ้ยา่งครอบคลุม 

   (3)  กาํหนดสดัส่วนเวลาเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตามโครงสร้างรายวิชา โดย 
คาํนึงถึงความสาํคญัของมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดั  หรือผลการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ 

   (4)  กาํหนดภาระงานหรือชินงาน  หรือกิจกรรมทีเป็นหลกัฐานแสดงออกซึงความรู้ 
ความสามารถทีสะทอ้นตวัชีวดั  หรือผลการเรียนรู้  การกาํหนดภาระงานหรือชินงาน อาจมีลกัษณะดงันี 

               ก)  บูรณาการหลายสาระการเรียนรู้และครอบคลุมหลายมาตรฐานการเรียนรู้  หรือหลายตวัชีวดั 
        ข)  สาระการเรียนรู้เดียวแต่ครอบคลุมหลายมาตรฐานการเรียนรู้ หรือหลายตวัชีวดั 

                      (5)  กาํหนดเกณฑส์าํหรับประเมินภาระงาน / ชินงาน / กิจกรรม  โดยใชเ้กณฑก์ารประเมิน 
(Rubrics) หรือกาํหนดเป็นร้อยละ 

                      (6)  สาํหรับตวัชีวดัทียงัไม่รับการประเมินโดยภาระงาน  ใหเ้ลือกวิธีการวดัและประเมินดว้ยวิธีการ
และเครืองมือทีเหมาะสม 
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                               3)  ชีแจงรายละเอียดของการวดัและประเมินผลใหผู้เ้รียนเขา้ใจวตัถุประสงค ์ วิธีการ  เครืองมือ ภาระ
งาน เกณฑ ์ คะแนน ตามแผนการประเมินทีกาํหนดไว ้

                 4)  การจดัการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้  ควรวดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็น   
3 ระยะ  ไดแ้ก่  ประเมินวิเคราะห์ผูเ้รียนก่อนการเรียนการสอน  ประเมินความกา้วหนา้ระหวา่งเรียน  และประเมิน
ความสาํเร็จหลงัเรียน  โดยมีรายละเอียดดงันี 

(1) ประเมินวเิคราะห์ผูเ้รียนการประเมินวิเคราะห์ผูเ้รียน  เป็นหนา้ทีของครูผูส้อนในแต่ละรายวิชา   
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพอืตรวจสอบความรู้  ทกัษะและความพร้อมดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียนโดยใชว้ิธีการทีเหมาะสม  
แลว้นาํผลการประเมินมาปรับปรุง  ซ่อมเสริม  หรือเตรียมผูเ้รียนทุกคนใหมี้ความพร้อมและมีความรู้พืนฐาน  ซึงจะช่วยให้
การจดักระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนประสบความสาํเร็จในการเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี  แต่จะไม่นาํผลการประเมินนีไปใชใ้น
การพิจารณาตดัสินผลการเรียน  มีแนวปฏิบติัดงันี 

(ก)  วิเคราะห์ความรู้และทกัษะทีเป็นพืนฐานของเรืองทีจะเรียนรู้ 
(ข)  เลือกวิธีการและเครืองมือสาํหรับประเมินความรู้และทกัษะพืนฐานอยา่งเหมาะสม  เช่น  

การใชแ้บบทดสอบ  การซกัถามผูเ้รียน  การสอบถามผูที้เคยสอน  การพิจารณาผลการเรียนเดิมหรือพิจารณาแฟ้มสะสม
งาน (Portfolio)  ทีผา่นมา เป็นตน้ 

(ค)  ดาํเนินการประเมินความรู้และทกัษะพืนฐานของผูเ้รียน 
(ง)  นาํผลการประเมินไปพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความพร้อมทีจะเรียน เช่น จดัการเรียนรู้พืนฐาน 

สาํหรับผูที้ตอ้งการความช่วยเหลือ  และเตรียมแผนจดัการเรียนรู้เพือสนบัสนุนผูเ้รียนทีมีความสามารถพิเศษ   
(2)  การประเมินความกา้วหนา้ระหวา่งเรียน 

การประเมินความกา้วหนา้ระหวา่งเรียน  เป็นการประเมินทีมุ่งตรวจสอบพฒันาการ 
ของผูเ้รียนในการบรรลุมาตรฐาน / ตวัชีวดั  ผลการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ทีผูส้อนไดว้างแผนไว ้เพือใหไ้ดข้อ้มูล
สารสนเทศไปพฒันา  ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง  และส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความสามารถและเกิดพฒันาการสูงสุด
ตามศกัยภาพ  นอกจากนียงัใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของผูส้อนการประเมินความกา้วหนา้ระหวา่ง
เรียนทีดาํเนินการอยา่งถูกหลกัวิชาและต่อเนืองจะใหผ้ลการประเมินทีสะทอ้นความกา้วหนา้ในการเรียนรู้และศกัยภาพ
ของผูเ้รียนอยา่งถูกตอ้ง  น่าเชือถือ โดยผูส้อนเลือกวิธีการวดัและประเมินผลทีสอดคลอ้งกบัภาระงานหรือกิจกรรมที
กาํหนดใหผู้เ้รียนปฏิบติั  วิธีการประเมินทีเหมาะสมสาํหรับการประเมินความกา้วหนา้ระหวา่งเรียน  ไดแ้ก่  การประเมิน
จากสิงทีผูเ้รียนไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่มีการพฒันาดา้นความรู้ความสามารถ  ทกัษะ  ตลอดจนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคที์
เป็นผลจากการเรียนรู้  ซึงผูส้อนสามารถเลือกใชว้ิธีการวดัและประเมินผลไดห้ลากหลาย  ดงันี 

ก)  เลือกวิธีและเครืองมือการประเมินใหส้อดคลอ้งกบัตวัชีวดั  หรือผลการเรียนรู้ เช่น  การ 
ประเมินดว้ยการสงัเกต  การซกัถาม  การตรวจแบบฝึกหดั การประเมินสภาพจริง การประเมินการปฏิบติั  เป็นตน้ 

ข ) สร้างเครืองมือวดัและประเมินผลการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัวิธีการประเมินทีกาํหนด 
ค)  ดาํเนินการวดัและประเมินผลการเรียนควบคู่ไปกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ง)  นาํผลไปพฒันาผูเ้รียน 
(3)  การประเมินความสาํเร็จหลงัเรียน 
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การประเมินความสาํเร็จหลงัเรียน  เป็นการประเมินเพือมุ่งตรวจสอบความสาํเร็จของผูเ้รียนใน   
2 ลกัษณะ คือ 

(ก)  การประเมินเมือจบหน่วยการเรียนรู้  เป็นการประเมินผูเ้รียนในหน่วยการเรียนรู้ทีไดเ้รียน 
จบแลว้  เพือตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ตามตวัชีวดัหรือผลการเรียนรู้  พฒันาการของผูเ้รียนเมือนาํไปเปรียบเทียบ
กบัผลการประเมินวิเคราะห์ผูเ้รียน  ทาํใหส้ามารถประเมินศกัยภาพในการเรียนรู้ของผูเ้รียนและประสิทธิภาพในการ
จดัการเรียนรู้ของผูส้อน  ขอ้มูลทีไดจ้ากการประเมินความสาํเร็จภายหลงัการเรียนสามารถไปใชป้ระโยชนใ์นการปรับปรุง
แกไ้ขวิธีการเรียนของผูเ้รียน การพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ของผูส้อนหรือซ่อมเสริมผูเ้รียนใหบ้รรลุตวัชีวดัหรือผล
การเรียนรู้การประเมินความสาํเร็จหลงัเรียนนี  จะสอดคลอ้งกบัการประเมินวิเคราะห์ผูเ้รียนก่อนการเรียนการสอน   
หากใชว้ิธีการและเครืองมือประเมินชุดเดียวกนัหรือคู่ขนานกนั  เพือดูพฒันาการของผูเ้รียนไดช้ดัเจน 

(ข)  การประเมินปลายภาค  เป็นการประเมินผลเพือตรวจสอบผลสมัฤทธิของผูเ้รียนในการ 
เรียนรู้ตามตวัชีวดัหรือผลการเรียนรู้  และใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับปรับปรุงแกไ้ข  ซ่อมเสริมผูเ้รียนทีไม่ผา่นการประเมิน
ตวัชีวดั การประเมินปลายภาคสามารถใชว้ิธีการและเครืองมือประเมินไดอ้ยา่งหลากหลายและเลือกใชใ้หส้อดคลอ้งกบั
ตวัชีวดั  อาจใชแ้บบทดสอบชนิดต่าง ๆ หรือประเมินโดยใชภ้าระงานหรือกิจกรรม  โดยมีขนัตอนหรือวิธีการดงันี 

(1)  เลือกวธีิการและเครืองมือทีจะใชใ้นการวดัและประเมินผล 
(2) สร้างเครืองมือประเมิน 
(3) ดาํเนินการประเมิน 
(4)  นาํผลการประเมินไปใชต้ดัสินผลการเรียน ส่งผลการเรียน ซ่อมเสริมแกไ้ขผลเรียน 

                       5)  การใหร้ะดบัผลการเรียนรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การตดัสินเพือใหร้ะดบัผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหใ้ชต้วัเลขแสดงระดบัผล 

การเรียนเป็น  8  ระดบั  การตดัสินผลการเรียนใชร้ะบบผา่นและไม่ผา่น โดยกาํหนดเกณฑก์ารตดัสินผา่นแต่ละ 
รายวิชาทีร้อยละ 50 จากนนัจึงใหร้ะดบัผลการเรียนทีผา่น แนวการใหร้ะดบัผลการเรียน 8 ระดบั และความหมาย 
ของแต่ละระดบัมีดงันี 

ระดบัผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
4 ดีเยยีม 80 – 100  
3.5 ดีมาก 75 – 79  
3 ดี 70 – 74  
2.5 ค่อนขา้งดี 65 – 69  
2 ปานกลาง 60 – 64  
1.5 พอใช ้ 55 – 59  
1 ผา่นเกณฑข์นัตาํ 50 – 54  
0 ตาํกวา่เกณฑ ์ 0 – 49  
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ในกรณีทีไม่สามารถใหร้ะดบัผลการเรียนเป็น 8 ระดบัได ้ใหใ้ชต้วัอกัษรระบุเงือนไขของผลการเรียน ดงันี 
“มส” หมายถึง ผูเ้รียนไม่มีสิทธิเขา้รับการวดัผลปลายภาคเรียน เนืองจากผูเ้รียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 

ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา และไม่ไดรั้บการผอ่นผนัใหเ้ขา้รับการวดัผลปลายภาคเรียน 
“ร” หมายถึง รอการตดัสินและยงัตดัสินผลการเรียนไม่ได ้เนืองจากผูเ้รียนไม่มีขอ้มลูผลการ 

เรียนรายวิชานนัครบถว้น ไดแ้ก่ ไม่ไดว้ดัผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไม่ไดส่้งงานทีมอบหมายใหท้าํ ซึงงานนนัเป็น
ส่วนหนึงของการตดัสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสยัทีทาํใหป้ระเมินผลการเรียนไม่ได ้

11.2  การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
การอ่าน  คิดวเิคราะห์  และเขียน  ถือเป็นความสามารถหลกัทีสาํคญัซึงจาํเป็นตอ้งปลกูฝังและพฒันาใหเ้กิด

ขึนกบัผูเ้รียนดว้ยกระบวนการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ขณะเดียวกนักจ็าํเป็นตอ้งตรวจสอบ
วา่  ความสามารถดงักล่าวเกิดขึนแลว้หรือยงั  เนืองจากการพฒันาความสามารถดา้นการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาตามลาํดบัอยา่งต่อเนือง  ในกระบวนการจดัการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ กระบวนการตรวจสอบความกา้วหนา้ทีเกิดขึนทงัความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติั  จะดาํเนินการไปดว้ยกนัใน
กระบวนการ 

1)  หลกัการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
(1)  เป็นการประเมินเพือการปรับปรุงพฒันาผูเ้รียนและประเมินเพือการตดัสินการเลือนชนัและจบ

การศึกษาระดบัต่าง ๆ 
(2)  ใชว้ิธีการประเมินทีหลากหลาย  เพือใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดแ้สดงออกซึงความสามารถดงักล่าว

อยา่งเตม็ศกัยภาพและทาํใหผ้ลการประเมินทีไดมี้ความเชือมนั 
(3)  การกาํหนดภาระงานใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติั  ควรสอดคลอ้งกบัขอบเขตและประเดน็การประเมินที

กาํหนด 
(4)  ใชรู้ปแบบ  วิธีการประเมินและเกณฑก์ารประเมินทีไดจ้ากการมีส่วนร่วมของผูเ้กียวขอ้ง 
(5)  การสรุปผลการประเมินเพือรายงาน  เนน้การรายงานคุณภาพของความสามารถในการอ่าน คิด

วิเคราะห์ และเขียน เป็น 4 ระดบั  คือ  ดีเยยีม ดี  ผา่น  และไม่ผา่น 
2)  ความหมาย   
     การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  เป็นการประเมินศกัยภาพของผูเ้รียนในการอ่านจาก

หนงัสือ  ตาํราเรียน  เอกสาร  และสือต่าง ๆ เพือหาและ/หรือเพิมพนูความรู้  ประสบการณ์  ความสุนทรีย ์ และประยกุตใ์ช ้ 
แลว้นาํเนือหาสาระทีอ่านมาคิดวิเคราะห์  นาํไปสู่การแสดงความคิดเห็น  การสงัเคราะห์  สร้างสรรค ์ การแกปั้ญหาใน
เรืองต่าง ๆ และถ่ายทอดความคิดนนัดว้ยการเขียนทีมีสาํนวนภาษาทีถูกตอ้ง  มีเหตุผลและลาํดบัขนัตอนในการนาํเสนอ  
สามารถสร้างความเขา้ใจแก่ผูอ่้านไดอ้ยา่งชดัเจนตามระดบัความสามารถในแต่ละระดบัชนั 

3)  ขอบเขตการประเมินและตวัชีวดัแสดงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
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ชันมัธยมศึกษาปีท ี1-3  
ขอบเขตการประเมิน 
การอ่านจากสือสิงพิมพแ์ละสืออิเลก็ทรอนิกส์ทีใหข้อ้มูลสารสนเทศ  ขอ้คิด  ความรู้เกียวกบัสงัคมและ

สิงแวดลอ้มทีเอือใหผู้อ่้านนาํไปคิดวิเคราะห์  วิจารณ์  สรุปแนวคิด  คุณค่าทีได ้ นาํไปประยกุตใ์ชด้ว้ยวิจารญาณ  และ
ถ่ายทอดเป็นขอ้เขียนเชิงสร้างสรรคห์รือรายงานดว้ยภาษาทีถูกตอ้งเหมาะสม เช่น อ่านหนงัสือพิมพ ์ วารสาร หนงัสือเรียน  
บทความ  สุนทรพจน์  คาํแนะนาํ  คาํเตือน  แผนภูมิ  ตาราง แผนที 

ตวัชีวดัความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน 
(1)  สามารถคดัสรรสือทีตอ้งการอ่านเพือหาขอ้มูลสารสนเทศไดต้ามวตัถุประสงค ์ สามารถสร้างความ

เขา้ใจและประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการอ่าน 
(2)  สามารถจบัประเดน็สาํคญัและประเดน็สนบัสนุน  โตแ้ยง้ 
(3)  สามารถวิเคราะห์  วจิารณ์  ความสมเหตุสมผล  ความน่าเชือถือ  ลาํดบัความและความเป็นไปไดข้อง

เรืองทีอ่าน 
(4)  สามารถสรุปคุณค่า  แนวคิด แง่คิดทีไดจ้ากการอ่าน 
(5)  สามารถสรุป  อภิปราย  ขยายความ  แสดงความคิดเห็น  โตแ้ยง้ สนบัสนุน  โนม้นา้ว  โดยการเขียน

สือสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผงัความคิด  เป็นตน้ 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี4- 6  

 ขอบเขตการประเมิน 
การอ่านจากสือสิงพิมพแ์ละสืออิเลก็ทรอนิกส์ทีใหข้อ้มูลสารสนเทศ  ความรู้  ประสบการณ์  แนวคิด

ทฤษฎี  รวมทงัความงดงามทางภาษาทีเอือใหผู้อ่้านวเิคราะห์  วพิากษว์ิจารณ์  แสดงความคิดเห็น  โตแ้ยง้ หรือสนบัสนุน  
ทาํนาย  คาดการณ์  ตลอดจนประยกุตใ์ชใ้นการตดัสินใจ  แกปั้ญหา  และถ่ายทอดเป็นขอ้เขียน เชิงสร้างสรรค ์ รายงาน  
บทความทางวชิาการอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชา  เช่น อ่านบทความวิชาการ วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ 

ตวัชีวดัความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน 
(1)  สามารถอ่านเพือการศึกษาคน้ควา้  เพมิพนูความรู้  ประสบการณ์  และการประยกุตใ์ชใ้น

ชีวิตประจาํวนั 
(2)  สามารถจบัประเดน็สาํคญั ลาํดบัเหตุการณ์จากการอ่านสือทีมีความซบัซอ้น 
(3)  สามารถวิเคราะห์สิงทีผูเ้ขียนตอ้งการสือสารกบัผูอ่้าน  และสามารถวิพากษ ์ ใหข้อ้เสนอแนะในแง่มุม

ต่าง ๆ 
(4)  สามารถประเมินความน่าเชือถือ  คุณค่า  แนวคิดทีไดจ้ากสิงทีอ่านอยา่งหลากหลาย 
(5)  สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น  โตแ้ยง้  สรุป  โดยมีขอ้มูลอธิบายสนบัสนุนอยา่งเพียงพอและ

สมเหตุสมผล 
4) รูปแบบและวิธีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด ดงันี 

(1)  ใหค้ณะกรรมการพฒันาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน  รับผดิชอบในการพฒันาและประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
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(2)  รูปแบบและวิธีการประเมินใหอ้ยูใ่นรูปแบบของโครงการ / กิจกรรม  ส่งเสริมความสามารถ
ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ใหผู้เ้รียนปฏิบติัโดยเฉพาะ  กล่าวคือ ใหค้ณะกรรมการศึกษาตวัชีวดั  ขอบเขต  เกณฑ์
และแนวทางการใหค้ะแนน (Rubric)  ของการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  แลว้จดัทาํ
โครงการ / กิจกรรมใหผู้เ้รียนปฏิบติัเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคลหรือการมอบหมายใหผู้เ้รียนไปศึกษาคน้ควา้แลว้เขียนเป็น
รายงานเกียวกบัการอ่าน การคิดวิเคราะห์  และการเขียนหรือรวบรวมและนาํเสนอในรูปของแฟ้มสะสมงาน เพอืประเมิน
ศกัยภาพของผูเ้รียนในการอ่านหนงัสือ  เอกสารและสือต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  คล่องแคล่ว  แลว้นาํมาคิดสรุปเป็นความรู้
ความเขา้ใจ  สามารถคิดวิเคราะห์เนือหาสาระของเรืองทีอ่าน  นาํไปสู่การสงัเคราะห์  สร้างสรรค ์ และแสดงความคิดเห็น
ในเรืองต่าง ๆ และถ่ายทอดความคิดเหล่านนัดว้ยการเขียนสือความทีสะทอ้นถึงสติปัญญา  ความรู้ความเขา้ใจ 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สงัเคราะห์  แกปั้ญหา  และสร้างสรรคจิ์นตนาการอยา่งเหมาะสมและมีคุณค่า   

(3)  การพฒันาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ใหด้าํเนินการอยา่ง
นอ้ยภาคเรียนละ 2 ครัง และทุกครังของการประเมินตอ้งสะทอ้นผลการประเมินพร้อมทงัขอ้เสนอแนะใหผู้เ้รียนทราบเพือ
เป็นขอ้มูลในการพฒันาความสามารถในครังต่อไป และใหมี้หลกัฐานของการพฒันาและประเมินอยา่งชดัเจน ในรูปแบบ
ของบนัทึกผลการพฒันาหรือแฟ้มสะสมผลงาน 

(4)  หากมีผูเ้รียนทีไม่ผา่นการประเมิน ใหมี้การพฒันาผูเ้รียนใหผ้า่นเกณฑ ์ก่อนทีจะถึงการ
ประเมินครังถดัไป หรืออยา่งชา้ภายในปีการศึกษานนั 

5) การใหร้ะดบัผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน ใหผ้ลการประเมินเป็นผา่นและไม่ผา่น  กรณีทีผา่นใหร้ะดบั

ผลการประเมินเป็นดีเยยีม  ดี  และผา่น 
ในการสรุปผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  เพือการเลือนชนัและจบการศึกษา  กาํหนด

เกณฑก์ารตดัสินเป็น 4 ระดบั และความหมายของแต่ละระดบั ดงันี 
(3)  ดีเยยีม  หมายถึง   มีผลงานทีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนทีมี

คุณภาพดีเลิศอยูเ่สมอ 
(2)  ดี        หมายถึง มีผลงานทีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนทีมี

คุณภาพเป็นทียอมรับ 
(1) ผา่น      หมายถึง มีผลงานทีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนทีมี

คุณภาพเป็นทียอมรับ แต่ยงัมีขอ้บกพร่องบางประการ 
(0) ไม่ผา่น   หมายถึง ไม่มีผลงานทีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน หรือถา้

มีผลงาน ผลงานนนัยงัมีขอ้บกพร่องทีตอ้งไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขหลาย
ประการ 

11.3 การประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม  พทุธศกัราช 2558  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน 

พทุธศกัราช 2551  เป็นหลกัสูตรอิงมาตรฐาน  ซึงกาํหนดสิงทีผูเ้รียนพึงรู้และปฏิบติัไดไ้วใ้นมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตวัชีวดั  ซึงจะประกอบดว้ยความรู้ความสามารถ  คุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมทีพึงประสงค ์ เมือผูเ้รียนไดรั้บการพฒันา
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ไปแลว้  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถตลอดจนคุณธรรม  จริยธรรมทีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีวดั
แลว้  จะนาํไปสู่การมีสมรรถนะสาํคญั  5  ประการ  และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 8 ประการ  อีกดว้ย  คุณลกัษณะอนั
พึงประสงคที์หลกัสูตรกาํหนดนนัตอ้งไดรั้บการปลูกฝังและพฒันา  ผา่นการจดัการเรียนการสอน  การปฏิบติักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนในลกัษณะต่าง ๆ จนตกผลึกเป็นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นตวัผูเ้รียน  การประเมินคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์อ้งใชข้อ้มูลจากการสงัเกตพฤติกรรม  ซึงใชเ้วลาในการเกบ็ขอ้มูลพฤติกรรมเพือนาํมาประเมินและตดัสิน 

 1) ความหมาย 
 คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ หมายถึง  ลกัษณะทีสงัคมตอ้งการใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียนในดา้นคุณธรรม  

จริยธรรม  ค่านิยม  จิตสาํนึก  สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ทงัในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  
ตามทีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน  พทุธศกัราช 2551  กาํหนด ซึงมีอยู ่8 คุณลกัษณะ  ไดแ้ก่ รักชาติ  ศาสน์  
กษตัริย ์ ซือสตัยสุ์จริต  มีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพยีง  มุ่งมนัในการทาํงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 

2) แนวดําเนินการพฒันาและประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคจ์ะบรรลุผลไดน้นั ตอ้งอาศยัการบริหารจดัการและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน  ครูทีปรึกษา ครูผูส้อน  ผูป้กครอง   
และชุมชน  ทีตอ้งมุ่งขดัเกลา  บ่มเพราะ  ปลูกฝังคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์หเ้กิดขึนแก่ผูเ้รียน 

 ในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคส์ามารถกระทาํไดโ้ดยนาํพฤติกรรมบ่งชี  หรือพฤติกรรมที
แสดงออกของคุณลกัษณะแต่ละดา้นทีวิเคราะห์ไว ้บูรณาการในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
ในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  โครงการพิเศษต่างๆ เช่น โครงการวนัพอ่ วนัแม่แห่งชาติ  โครงการลดภาวะโลกร้อน  วนัรักษ์
สิงแวดลอ้ม  แห่เทียนพรรษา  ตามรอยคนดี  หรือกิจกรรมทีองคก์รในทอ้งถินจดัขึน  รวมทงัสอดแทรกในกิจวตัร
ประจาํวนั เช่น การเขา้แถวซืออาหารกลางวนั เป็นตน้ 

 การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ไม่ใช้เป็นส่วนหนึงของสัดส่วนการให้คะแนนระหว่างเรียนกบั
คะแนนปลายภาค  เพราะในตวัชีวดัชนัปีระบุคุณลกัษณะทีตอ้งการอยูแ่ลว้ สาํหรับคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 8  ประการ
นี  เป็นเป้าหมายการพฒันาทีตดัสินและรายงานแยกเฉพาะ  แต่พฤติกรรมทีผูเ้รียนแสดงออกถึงคุณลกัษณะต่างๆ ทีเกิดขึน
ขณะจดักิจกรรมการเรียนรู้  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  กิจกรรม / โครงการต่างๆ และในกิจวตัรประจาํวนัของผูเ้รียนนนั ครู
สามารถประเมินดว้ยการสงัเกตแลว้บนัทึกไวแ้ละรายงานผลเฉพาะ 
 ไม่รวมอยู่ในการตัดสินรายวชิาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนหลกัฐาน / ร่องรอยการแสดงออกถึงคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์สามารถเป็นแหล่งทีมาเดียวกนักบัการประเมินในรายวิชาแต่ไม่ใช่ส่วนหนึงของคะแนนในรายวชิา 

 ในการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคน์นัใหมี้การประเมินอยา่งสมาํเสมอเป็นรายภาค  เพือใหมี้การ
สงัสมและการพฒันาอยา่งต่อเนืองโดยเฉพาะการนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั และสรุปประเมินผลเมือจบปีสุดทา้ยของแต่ละ
ระดบัการศึกษา 

  3)  รูปแบบและวธีิการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ให้เป็นไปตามข้อกาํหนด ดังนี 
  (1)  ใหค้ณะกรรมการพฒันาและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงครั์บผดิชอบในการพฒันา

และประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน  โดยกาํหนดตวัชีวดัหรือพฤติกรรมบ่งชีหรือพฤติกรรมทีแสดงออกของ
แต่ละคุณลกัษณะและจดัทาํเอกสารหลกัฐานการประเมิน 
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  (2)  รูปแบบและวิธีการพฒันาและประเมินใหอ้ยูใ่นรูปแบบของการบูรณาการ การพฒันาในการ
จดัการเรียนการสอนรายวิชา  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยครูผูส้อนเป็นผูพ้ฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงคทุ์ก
ขอ้ตามทีกาํหนดและประเมิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนในแต่ละขอ้ตามเกณฑแ์ละรูปแบบทีโรงเรียนกาํหนด  
พร้อมทงัรายงานผลการพฒันาและประเมินเป็นรายภาคเรียน 

  (3)  ใหง้านวดัและประเมินผลการเรียนรู้ทาํหนา้ทีรวบรวมเอกสาร / หลกัฐานการประเมิน และ
ประมวลผลการประเมินตามเกณฑที์โรงเรียนกาํหนด  สรุปผลแจง้ / รายงานใหผู้เ้กียวขอ้งทราบ 

  (4)  หากมีผูเ้รียนทีมีผลการประเมินไม่ผา่นเกณฑ ์หรือผา่นเกณฑก์ารประเมินในระดบัตาํ หรือมี
ความเสียงทีจะเป็นปัญหาต่อการพฒันาและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ใหค้ณะกรรมการฯ ดาํเนินการพฒันา
ปรับปรุง / แกไ้ข  ผูเ้รียนดงักล่าวใหมี้พฤติกรรมทีดีขึน และเป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด โดยดาํเนินการในลกัษณะ
กลัยาณมิตรใหเ้สร็จสินภายในปีการศึกษานนั 

  (5)  ใหค้ณะกรรมการฯ จดักิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนเพิมเติม  ใน
รูปแบบของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  หรือกิจกรรมเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคที์ตอ้งการพฒันา หรือเนน้เป็นพิเศษ เช่น 
โครงการเขา้ค่ายธรรมะ  โครงการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการจิตอาสา เป็นตน้ 

 4) การใหร้ะดบัผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
       การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ใหผ้ลการประเมินเป็นผา่นและไม่ผา่น  กรณีทีผา่นใหร้ะดบั

ผลการประเมินเป็นดีเยยีม ดี และผา่น การสรุปการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์รวมทุกคุณลกัษณะเพือการเลือน
ชนัและจบการศึกษา กาํหนดเกณฑก์ารตดัสินเป็น 4 ระดบั และความหมายของแต่ละระดบั ดงันี 

(3)  ดีเยยีม หมายถึง ผูเ้รียนปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะจนเป็นนิสยัและนาํไปใชใ้น 
 ชีวิตประจาํวนัเพือประโยชน์สุขของตนและสงัคมโดยพิจารณา  
 จากผลการประเมินระดบัดีเยยีม  จาํนวน 5-8 คุณลกัษณะ  
 และไม่มีคุณลกัษณะใดไดผ้ลการประเมินตาํกวา่ระดบัดี  

(2)  ดี         หมายถึง ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะในการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์เพือให ้
 เป็นทียอมรับของสงัคม  โดยพิจารณาจาก 
1.  ไดผ้ลการประเมินระดบัดีเยยีม  จาํนวน 1-4 คุณลกัษณะและไม่มีคุณลกัษณะ
ใดไดผ้ลการประเมินตาํกวา่ระดบัดี หรือ 
2.  ไดผ้ลการประเมินระดบัดีทงั 8 คุณลกัษณะ หรือ 
3.  ไดผ้ลการประเมินตงัแต่ระดบัดีขึนไป  จาํนวน 5-7 คุณลกัษณะ และมีบาง
คุณลกัษณะไดผ้ลการประเมินระดบัผา่น 

 (1)  ผา่น    หมายถึง ผูเ้รียนรับรู้และปฏิบติัตามกฎเกณฑแ์ละเงือนไขทีโรงเรียน 
 กาํหนด โดยพิจารณาจาก 
1.  ไดผ้ลการประเมินระดบัผา่นทงั 8 คุณลกัษณะ หรือ 
2.  ไดผ้ลการประเมินตงัแต่ระดบัดีขึนไป จาํนวน 1-4 คุณลกัษณะ และ
คุณลกัษณะทีเหลือไดผ้ลการประเมินระดบัผา่น 
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 (0)  ไม่ผา่น หมายถึง   ผูเ้รียนรับรู้หรือปฏิบติัไดไ้ม่ครบตามกฎเกณฑเ์งือนไขทีโรงเรียนกาํหนด 
             โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดบัไม่ผา่น ตงัแต่ 1 คุณลกัษณะ 

11.4 การประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 1)  ความหมาย  
 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  เป็นกิจกรรมทีสถานศึกษาตอ้งจดัใหผู้เ้รียนทุกระดบัชนั  เพือส่งเสริมพฒันา

ความสามารถของตนเองตามความถนดั  ความสนใจ ใหเ้ตม็ศกัยภาพ  โดยมุ่งเนน้การพฒันาองคร์วมของความเป็นมนุษย์
ทงัดา้นร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์ และสงัคม  สร้างเยาวชนของชาติใหเ้ป็นผูมี้ศีลธรรมจริยธรรมและมีระเบียบวินยั  
ปลูกฝังและสร้างจิตสาํนึกของการทาํประโยชน์เพือสงัคม  และสามารถบริหารจดัการตนเองได ้

           2)  แนวการจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
                 (1)  กจิกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมทีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหรู้้จกัตนเอง  รู้รักษสิ์งแวดลอ้ม
สามารถคิดตดัสินใจ  คิดแกปั้ญหา  กาํหนดเป้าหมาย  วางแผนชีวิตทงัดา้นการเรียนและอาชีพ  สามารถปรับตนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม นอกจากนียงัช่วยใหค้รูรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน ทงัยงัเป็นกิจกรรมทีช่วยเหลือและใหค้าํปรึกษาแก่ผูป้กครองในการ
มีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน  เช่น  กิจกรรมการรู้จกั  เขา้ใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้น  กิจกรรมการปรับตวัและ
ดาํรงชีวิต  กิจกรรมแสวงหาและใชข้อ้มูลสารสนเทศ  กิจกรรมการตดัสินใจและแกปั้ญหา  เป็นตน้ 

(2) กจิกรรมนักเรียน   เป็นกิจกรรมทีมุ่งพฒันาความมีระเบียบวินยั  ความเป็นผูน้าํผูต้ามทีดี 
ความรับผดิชอบ การทาํงานร่วมกนั การรู้จกัแกปั้ญหา  การตดัสินใจทีเหมาะสม  ความมีเหตุผล  การช่วยเหลือแบ่งปันกนั  
เอืออาทรและสมานฉนัท ์โดยจดัใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ  ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน  ใหผู้เ้รียนได้
ปฏิบติัดว้ยตนเองในทุกขนัตอน  ไดแ้ก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทาํงาน  เนน้
การทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม  และสอดคลอ้งกบัวฒิุภาวะของผูเ้รียน กิจกรรมนกัเรียนประกอบดว้ย  

(ก) กจิกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพญ็ประโยชน์ และนักศึกษาวชิาทหาร  
 เป็นกิจกรรมทีมุ่งพฒันาความมีระเบียบวนิยั ความเป็นผูน้าํผูต้ามทีดี ความรับผดิชอบ การทาํงานร่วมกนั การรู้จกั
แกปั้ญหา การตดัสินใจทีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกนั การประนีประนอมเพอืส่งเสริมใหผู้เ้รียน
เจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ทีมีความสมบูรณ์พร้อมทงัดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา เป็นตน้ 

(ข) กจิกรรมชุมนุม ชมรม เป็นกิจกรรมทีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกบั 
ความสามารถ ความถนดั และความสนใจ โดยเนน้ใหผู้เ้รียนปฏิบติัดว้ยตนเอง  ตงัแต่การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติั
ตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทาํงาน เนน้การทาํงานกนัเป็นกลุ่ม กิจกรรมสาํคญัในการพฒันาไดแ้ก่ ชุมนุมหรือ
ชมรมต่างๆ ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวฒิุภาวะของผูเ้รียนและบริบทของสถานศึกษาและทอ้งถิน 
                            (3) กจิกรรมเพอืสังคมและสาธารณะประโยชน์ เป็นกิจกรรมทีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบาํเพญ็ตนใหเ้ป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชน และทอ้งถินตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร เพือแสดงถึงความรับผดิชอบ ความดีงาม 
ความเสียสละต่อสงัคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพฒันาต่างๆ กิจกรรมสร้างสรรคส์งัคม เป็นตน้ 
  การจดักิจกรรม เพือสงัคมและสาธารณะประโยชน์ ใหจ้ดัในรูปแบบโครงงาน (Project) ใหผู้เ้รียนทาํ
กิจกรรมตามความตอ้งการและความสนใจโดยมีครูเป็นทีปรึกษากิจกรรม เช่น กิจกรรมกลุ่มอนุรักษ ์ศิลปวฒันธรรม 
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พฒันาชุมชน/ทอ้งถิน เป็นตน้ และใหมี้เอกสาร/ หลกัฐานแสดงการปฏิบติักิจกรรม โดยมีผูรั้บรองการปฏิบติักิจกรรมที
ชดัเจน และครบตามเวลาทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 

 3) แนวปฏิบติัการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
(1) การประเมนิกจิกรรมพฒันาผู้เรียนรายกจิกรรม  มีแนวปฏิบตัิ ดงันี 
(ก) ตรวจสอบเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมของผูเ้รียน  โดยผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ 

นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนแต่ละกิจกรรม 
     (ข) ประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนจากการปฏิบติักิจกรรมและผลงาน/ชินงานของผูเ้รียน  

ตามเกณฑที์โรงเรียนกาํหนดดว้ยวิธีการทีหลากหลาย และใชก้ารประเมินตามสภาพจริง 
(ค) ผูเ้รียนทีมีเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม การปฏิบติักิจกรรมและผลงาน/ชินงานของผูเ้รียนตามเกณฑ ์

ทีโรงเรียนกาํหนด เป็นผูผ้า่นการประเมินรายกิจกรรมและนาํผลการประเมินไปบนัทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 
(ง) ผูเ้รียนทีมีผลการประเมินไม่ผา่นเกณฑ ์เวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม หรือเกณฑก์ารปฏิบติั 

กิจกรรมและผลงาน/ชินงานของผูเ้รียนหรือทงัสองเกณฑ ์ถือวา่ไม่ผา่นการประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนผูส้อนตอ้ง
ดาํเนินการซ่อมเสริมและประมินจนผา่น ทงันีควรดาํเนินการใหเ้สร็จสินในปีการศึกษานนั 

   (2)  การประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียนเพอืการตัดสิน 
การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เป็นการประเมินการผา่นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นรายภาค เพอืสรุปผลการผา่น 
ในแต่ละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพือเลือนชนัและประมวลผลรวมในปีสุดทา้ยเพือการจบแต่ละระดบัการศึกษา 
โดยผูเ้รียนจะตอ้งผา่นการประเมินทงั 3 กิจกรรมสาํคญั ดงันี 

(ก) กิจกรรมแนะแนว 
(ข) กิจกรรมนกัเรียน ไดแ้ก่ (1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ 
    และนกัศึกษาวิชาทหาร (2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
(ค) กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณะประโยชน์  

4)  เกณฑก์ารประเมินและการใหร้ะดบัผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีระดบัผลการประเมิน 2 ระดบั  

คือ ผา่น (ผ) และไม่ผา่น (มผ) ตามเกณฑก์ารประเมิน ดงันี 
(1) เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกจิกรรม 

 ผา่น       หมายถึง ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑป์ฏิบติักิจกรรมคือ ไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 80 และ มีผลงาน/ชินงาน/คุณลกัษณะผา่นเกณฑผ์ลการเรียนรู้ทีสาํคญัของกิจกรรมทุกขอ้   
 ไม่ผา่น  หมายถึง   ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ ์คือนอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ไม่ผา่นการปฏิบติั
กิจกรรมหรือมีผลงานชินงาน/คุณลกัษณะไม่ผา่นเกณฑผ์ลการเรียนรู้ทีสาํคญัของกิจกรรมในบางขอ้ 

 สาํหรับกิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน์ผูเ้รียนตอ้งปฏิบติักิจกรรมครบตามโครงสร้างเวลาที
กาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 
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(2)  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียนรายภาค 
ผา่น หมายถึง  ผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบั “ผ” ในกิจกรรมสาํคญัทงั 3 กิจกรรม คือกิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมนกัเรียน กิจกรรมเพือสงัคม และสาธารณประโยชน ์
ไม่ผา่น   หมายถึง   ผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบั “มผ” ในกิจกรรมสาํคญักิจกรรมใด 

กิจกรรมหนึงจาก 3 กิจกรรมคือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนกัเรียน กิจกรรมเพือสงัคมและสาธารณประโยชน ์
(3)  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียนเพอืจบระดับการศึกษา 
ผา่น หมายถึง  ผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบั “ผ” ทุกชนัปีในระดบัการศึกษานนั 
ไม่ผา่น หมายถึง  ผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบั “มผ” บางชนัปีในระดบัการศึษานนั 
5)  แนวทางการแกไ้ขนกัเรียนกรณีไม่ผา่นเกณฑ ์
      กรณีทีผูเ้รียนไม่ผา่นกิจกรรม  ใหเ้ป็นหนา้ทีของครูหรือผูรั้บผดิชอบกิจกรรมนนัๆจะตอ้งซ่อมเสริม

โดยใหผู้เ้รียนดาํเนินกิจกรรมจนครบตามเวลาทีขาดหรือปฏิบติักิจกรรมใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องกิจกรรมนนัแลว้จึง
ประเมินใหผ้า่นกิจกรรม  เพอืบนัทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน ยกเวน้มีเหตุสุดวิสยัใหร้ายงานผูบ้ริหารสถานศึกษา
ทราบ เพือดาํเนินการช่วยเหลือผูเ้รียนอยา่งเหมาะสมเป็นรายกรณีไป 
 ข้อ 12 การเปลียนผลการเรียน 
                      12.1 การเปลียนผลการเรียน “0”  

        การเปลียนผลการเรียน “0” ใหด้าํเนินการดงันี 
            ครูผูส้อนจดัใหมี้การสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดัทีผูเ้รียนสอบไม่ผา่น 

ก่อน แลว้จึงสอบแกต้วัไดไ้ม่เกิน 2 ครัง โดยตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนแรกของภาคเรียนถดัไป สาํหรับภาค
เรียนที 2 ตอ้งดาํเนินการใหเ้สร็จสินภายในปีการศึกษานนัเมือผูเ้รียนสอบแกต้วัผา่นใหไ้ดร้ะดบัผลการเรียน 1  

        ถา้สอบแกต้วั 2 ครังแลว้ยงัไดร้ะดบัผลการเรียน “0” ใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและ 
งานวิชาการดาํเนินการเกียวกบัการเปลียนผลการเรียนของผูเ้รียน โดยปฏิบติัดงันี 

            1)  ถา้เป็นรายวิชาพนืฐาน ใหเ้รียนซาํรายวิชานนั 
        2)  ถา้เป็นรายวิชาเพมิเติม ใหเ้รียนซาํหรือเปลียนรายวิชาเรียนใหม่ 

             ในกรณีทีเปลียนรายวิชาเรียนใหม่  ใหห้มายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวา่เรียนแทนรายวิชาใด 
                      12.2 การเปลียนผลการเรียน “ร”  

           การเปลียนผลการเรียน “ร” ใหด้าํเนินการดงันี 
           ใหผู้เ้รียนดาํเนินการแกไ้ข “ร” ตามสาเหตุ เมือผูเ้รียนแกไ้ขปัญหาเสร็จแลว้ใหไ้ดร้ะดบัผลการเรียน

ตามปกติ (ตงัแต่ 0-4) โดยตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนแรกของภาคเรียนถดัไป 
        ถา้ผูเ้รียนไม่ดาํเนินการแกไ้ข “ร” กรณีทีส่งงานไม่ครบ แต่มีผลการประเมินระหวา่งภาคเรียนและ

ปลายภาค ใหผู้ส้อนนาํขอ้มูลทีมีอยูต่ดัสินผลการเรียน ยกเวน้มีเหตุสุดวิสยั ใหข้ยายเวลาการแก ้“ร” ออกไปอีกไม่เกิน 1 
ภาคเรียน สาํหรับภาคเรียนที 2 ตอ้งดาํเนินการใหเ้สร็จสินภายในปีการศึกษานนั เมือพน้กาํหนดนีแลว้ใหเ้รียนซาํ หากผล
การเรียนเป็น “O” ใหด้าํเนินการแกไ้ขตามหลกัเกณฑ ์ 

   12.3 การเปลียนผลการเรียน “มส” 
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          การเปลียนผลการเรียน “มส” มี 2 กรณี ดงันี 
 1) กรณีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มีเวลาเรียนไม่ 

นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของเวลาเรียนในรายวิชานนั ใหค้รูผูส้อนจดัใหเ้รียนเพิมเติมโดยใชช้วัโมงสอนซ่อมเสริม หรือใชเ้วลา
วา่ง หรือใชว้นัหยดุ หรือมอบหมายงานใหท้าํ จนมีเวลาเรียนครบตามทีกาํหนดไวส้าํหรับรายวิชานนั แลว้จึงใหว้ดัผลปลาย
ภาคเป็นกรณีพิเศษ ผลการแก ้“มส” ใหไ้ดร้ะดบัผลการเรียนไม่เกิน “1” การแก ้“มส” กรณีนีใหก้ระทาํใหเ้สร็จสินภายในปี
การศึกษานนั ถา้ผูเ้รียนไม่มาดาํเนินการแก ้“มส” ตามระยะเวลาทีกาํหนดไวนี้ใหเ้รียนซาํ ยกเวน้มีเหตุสุดวิสยัขยายเวลาการ
แก ้“มส” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน แต่เมือพน้กาํหนดนีแลว้ ใหป้ฏิบติัดงันี  

(1)  ถา้เป็นรายวิชาพืนฐานใหเ้รียนซาํรายวชิานนั 
(2) ถา้เป็นรายวิชาเพิมเติม ใหเ้รียนซาํ หรือเปลียนรายวชิาเรียนใหม่ 

                2)  กรณีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนนอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทงัหมด  
ดาํเนินการดงันี 

 (1)  ถา้เป็นรายวิชาพืนฐานใหเ้รียนซาํรายวชิานนั 
    (2)  ถา้เป็นรายวิชาเพิมเติม ใหเ้รียนซาํ หรือเปลียนรายวิชาเรียนใหม่ 
 ในกรณีทีเปลียนรายวิชาเรียนใหม่  ใหห้มายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวา่เรียนแทน

รายวิชาใด 
 การเรียนซํารายวชิา  ผูเ้รียนทีไดรั้บการสอนซ่อมเสริมและสอบแกต้วั 2 ครังแลว้ไม่ผา่นเกณฑ์

การประเมิน ใหเ้รียนซาํรายวชิานนั โดยใหค้รูผูส้อนจดัใหเ้รียนซาํในช่วงใดช่วงหนึงทีเห็นวา่เหมาะสม เช่น พกักลางวนั 
วนัหยดุ ชวัโมงวา่งหลงัเลิกเรียน ภาคฤดูร้อน เป็นตน้ 

  ในกรณีภาคเรียนที 2 หากผูเ้รียนยงัมีผลการเรียน “O”   “ร”  “มส” ใหด้าํเนินการใหเ้สร็จสินก่อน
เปิดภาคเรียนปีการศึกษาถดัไป โดยอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพือแกไ้ขผลการเรียนของผูเ้รียนได ้  

12.4 การเปลียนผล “มผ” 
        กรณีทีผูเ้รียนไดผ้ล “มผ” ครูผูส้อนตอ้งจดัซ่อมเสริมใหผู้เ้รียนทาํกิจกรรมในส่วนทีผูเ้รียนไม่ไดเ้ขา้ร่วมหรือ
ไม่ไดท้าํจนครบถว้น แลว้จึงเปลียนผลจาก “มผ” เป็น “ผ” ได ้ทงันี ดาํเนินการใหเ้สร็จภายในภาคเรียนนนัๆ ยกเวน้มีเหตุ
สุดวิสยัใหข้ยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน สาํหรับภาคเรียนที 2 ตอ้งดาํเนินการใหเ้สร็จสินภายในปีการศึกษานนั 

ข้อ 13    การสอนซ่อมเสริม 
 การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพือแกไ้ขขอ้บกพร่อง  กรณีทีผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะ กระบวนการ หรือ

เจตคติ/คุณลกัษณะ  ไม่เป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด  ครูผูส้อนตอ้งจดัสอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการ
สอนตามปกติ เพือพฒันาใหผู้เ้รียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดัทีกาํหนดไว ้ เป็นการใหโ้อกาสแก่ผูเ้รียน
ไดรี้ยนรู้และพฒันา  โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีหลากหลายและตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล  การสอนซ่อม
เสริมสามารถดาํเนินการไดใ้นกรณี ดงัต่อไปนี 

13.1 ผูเ้รียนมีความรู้/ทกัษะพืนฐานไม่เพียงพอทีจะศึกษาในแต่ละรายวิชานนั ควรจดัการ 
สอนซ่อมเสริม ปรับความรู้ /ทกัษะพืนฐาน 

13.2 ผูเ้รียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทกัษะ กระบวนการ หรือ เจตคติ /คุณลกัษณะ ที 
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กาํหนดไวต้ามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดัในการประเมินผลระหวา่งเรียน 
13.3 ผูเ้รียนทีไดร้ะดบัผลการเรียน “0”   ใหจ้ดัการสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแกต้วั 
13.4 กรณีผูเ้รียนมีผลการเรียนไม่ผา่น สามารถจดัซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อนเพือแกไ้ขผลการเรียน 

ข้อ 14    การเลอืนชัน 
 เมือสินปีการศึกษา  ผูเ้รียนจะไดรั้บการเลือนชนั เมือมีคุณสมบติัตามเกณฑ ์ดงัต่อไปนี 
 14.1 รายวิชาพนืฐานและรายวิชาเพิมเติมไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
 14.2 ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินและมีผลการประเมินระดบัผา่นขึนไป ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ

เขียนและ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมิน“ผา่น”  
ทุกกิจกรรม 

 14.3 ระดบัผลการเรียนเฉลียในปีการศึกษานนัไม่ตาํกวา่ 1.00  
          ทงันี  รายวิชาใดทีไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ใหค้รูผูส้อนซ่อมเสริมผูเ้รียนใหไ้ดรั้บการแกไ้ขในภาค

เรียนถดัไป  ทงันีสาํหรับถาคเรียนที 2 ตอ้งดาํเนินการใหเ้สร็จสินภายในปีการศึกษานนั 
ข้อ 15    การเรียนซําชัน 
 ผูเ้รียนทีไม่ผา่นรายวิชาจาํนวนมากและมีแนวโนม้วา่จะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดบัชนัทีสูงขึน ให้

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการ พิจารณาใหเ้รียนซาํชนัได ้ ทงันีใหค้าํนึงถึงวฒิุภาวะและความรู้
ความสามารถของผูเ้รียนเป็นสาํคญั และใหน้าํเกณฑก์ารเลือนชนัมาประกอบการพจิารณาดว้ย  การเรียนซาํชนั มี 2 
ลกัษณะ คือ  

15.1 ผูเ้รียนมีระดบัผลการเรียนเฉลียในปีการศึกษานนัตาํกวา่ 1.00 และมีแนวโนม้วา่จะเป็น 
ปัญหาต่อการเรียนในระดบัชนัทีสูงขึน 

15.2 ผูเ้รียนมีผลการเรียน 0, ร, มส เกินครึงหนึงของรายวชิาทีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานนั 
        ทงันี  หากเกิดลกัษณะใดลกัษณะหนึง  หรือทงั 2 ลกัษณะ ใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและ 

งานวิชาการพจิารณา หากเห็นวา่ไม่มีเหตุอนัสมควรกใ็หซ้าํชนั โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและใหใ้ชผ้ลการเรียนใหม่แทน 
หากพิจารณาแลว้ไม่ตอ้งเรียนซาํชนั ใหผู้เ้รียนดาํเนินการแกไ้ขผลการเรียนเป็นกรณีพิเศษ ใหแ้ลว้เสร็จตามระยะเวลาที
กาํหนด 

หมวดท ี3 
เกณฑ์การจบการศึกษา 

 ข้อ 16 เกณฑก์ารจบระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
      16.1 ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพืนฐานและเพมิเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพืนฐาน  

63 หน่วยกิต และรายวิชาเพิมเติม 18 หน่วยกิต  
      16.2 ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพนืฐาน  

63 หน่วยกิต และรายวิชาเพิมเติมไม่นอ้ยกวา่ 14 หน่วยกิต  
      16.3 ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนระดบั “ผา่น” ขึนไป 
      16.4 ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคร์ะดบั “ผา่น” ขึนไป 
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      16.5 ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมิน “ผา่น” ทุกกิจกรรม 
 ข้อ 17 เกณฑก์ารจบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

17.1 ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพืนฐานและเพิมเติมไม่นอ้ยกวา่ 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวชิาพืนฐาน 41 
 หน่วยกิต และรายวิชาเพิมเติม 36 หน่วยกิต  

17.2 ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพืนฐาน 41 
หน่วยกิต และรายวิชาเพิมเติมไม่นอ้ยกวา่ 38 หน่วยกิต  

17.3 ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนในระดบั “ผา่น” ขึนไป 
17.4 ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบั “ผา่น” ขึนไป 
17.5 ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมิน“ผา่น” ทุกกิจกรรม 

หมวด 4 
การเทยีบโอนผลการเรียน 

ข้อ 18 แนวปฏิบติัและรายละเอียดการเทียบโอนผลการเรียน 
 โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเ้รียนไดใ้นกรณีต่างๆ ไดแ้ก่  การยา้ยสถานศึกษา  การ

เปลียนรูปแบบการศึกษา  การยา้ยหลกัสูตร  การออกกลางคนั  และการขอกลบัเขา้รับการศึกษาต่อ การศึกษาจาก
ต่างประเทศและขอเขา้ศึกษาต่อในประเทศ  นอกจากนียงัสามารถเทียบโอนความรู้  ทกัษะ  ประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้
อืนๆ  เช่น  สถานประกอบการ  สถาบนัทางศาสนา  สถาบนัการฝึกอบรมอาชีพ  การจดัการศึกษาโดยครอบครัว  เป็นตน้ 

การเทียบโอนผลการเรียนตอ้งดาํเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน  หรือตน้ภาคเรียนทีโรงเรียน 
รับผูข้อเทียบโอนเป็นผูเ้รียน  ทงันี  ผูเ้รียนทีไดรั้บการเทียบโอนผลการเรียนตอ้งศึกษาต่อเนืองในโรงเรียน 
อยา่งนอ้ย 1 ภาคเรียน โดยมีการกาํหนดรายวิชา จาํนวนหน่วยกิตทีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 

การพิจารณาการเทียบโอน  สามารถดาํเนินการไดด้งันี 
1)  พิจารณาจากหลกัฐานการศึกษาและเอกสารอืนๆ ทีใหข้อ้มูลแสดงความรู้ความสามารถของผูเ้รียน 
2)  พิจารณาจากความรู้ความสามารถของผูเ้รียน โดยการทดสอบดว้ยวธีิการต่างๆ ทงัภาคความรู้และภาคปฏิบติั 
3)  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบติัในสภาพจริง 
      การเทียบโอนผลการเรียนใหค้ณะกรรมการการเทียบโอนผลการเรียนดาํเนินการโดยมีแนวทางในการเทียบ

โอน  ดงันี 
  1)  กรณีผูข้อเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลกัสูตรอืน ใหน้าํรายวิชาหรือหน่วยกิตทีมีมาตรฐานการเรียนรู้/

ตวัชีวดั/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค/์เนือหาทีสอดคลอ้งกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 มาเทียบโอนผลการเรียน และพิจารณาให้
ระดบัผลการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรทีรับเทียบโอน 

  2)  กรณีการเทียบโอนความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ ใหพ้ิจารณาจากเอกสารหลกัฐาน  
(ถา้มี) โดยใหมี้การประเมินดว้ยเครืองมือทีหลากหลาย  และใหร้ะดบัผลการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรทีรับเทียโอน 
     3)  กรณีการเทียบโอนนกัเรียนทีเขา้โครงการแลกเปลียนต่างประเทศ ใหด้าํเนินการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรืองหลกัการและแนวปฏิบติัการเทียบชนัการศึกษาสาํหรับนกัเรียนทีเขา้ร่วมโครงการแลกเปลียน 
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    ทงันี  วิธีการเทียบโอนผลการเรียนใหเ้ป็นไปตามหลกัการและแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิการเรืองการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขนัพืนฐาน  และการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  ระดบัตาํกวา่
ปริญญา  ประกาศ  ณ  วนัที  10 ตุลาคม พ.ศ.  2540 และแนวปฏิบติัทีเกียวกบัการ 
เทียบโอนผลการเรียนเขา้สู่การศึกษาในระบบระดบัการศึกษาขนัพนืฐาน ซึงจดัทาํโดยสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขนัพืนฐาน (สิงหาคม 2549) โดยมีรายละเอียดดงัตารางต่อไปนี 
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แนวปฏิบตัิการเทยีบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขันพนืฐาน 

แนวทาง 
การพจิารณา 

การเทยีบโอนจากการศึกษาในระบบเข้าสู่
การศึกษาในระบบ 

การเทยีบโอนจากการศึกษานอกระบบ
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทยีบโอนจากการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวเข้าสู่

การศึกษาในระบบ 

การเทยีบโอนจากการจัดการศึกษาโดย
ศูนย์การเรียนการศึกษาตามหลกัสูตร
ระยะสัน  หลกัสูตรเฉพาะประสบการณ์

การทาํงาน  การฝึกอาชีพเข้าสู่
การศึกษาในระบบ 

การเทยีบโอนจากการศึกษาตาม
หลกัสูตรต่างประเทศเข้าสู่การศึกษาใน

ระบบ 

วธิีปฏิบตัิใน
การเขา้ชนั
เรียน 
 

1. เทียบโอนรายวชิา/สาระ/กิจกรรมที
ผา่นการตดัสินผลการเรียนจาก
สถานศึกษาเดิมไดท้งัหมดและจดัเขา้ชนั
เรียนต่อเนืองจากทีเรียนอยูเ่ดิม เช่น  จบ 
ป.1  จดัเขา้ชนัเรียน  ป.2  สถานศึกษาอาจ
ประเมินบางรายวชิาทีจาํเป็นเพือการ
ตรวจสอบความรู้พืนฐาน 
2. รายวชิา/สาระ/กิจกรรมทียงัไม่ได้
ตดัสินผลการเรียนใหป้ระเมินตามเกณฑ์
ทีสถานศึกษากาํหนด  หากไม่ผา่นตาม
เกณฑใ์หล้งทะเบียนเรียนเพิมเติม 

เทียบโอนหมวดวชิา/สาระ/กิจกรรมทีผา่น
การตดัสินผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิม 
1. เรียนผา่นอยา่งนอ้ย 3 หมวดวชิา  จดัให้
เรียนปีที 2  ของระดบัชนัและลงทะเบียน
เรียนต่อไปตามปกติ 
2. เรียนผา่นอยา่งนอ้ย  6 หมวดวชิา  จดัให้
เรียนปีที 3 ของระดบัชนัและลงทะเบียนเรียน
ต่อในรายวชิาทีจาํเป็นตอ้งเรียนเพือใหค้รบ
ตามเกณฑก์ารจบระดบัชนัตามหลกัสูตรของ
สถานศึกษาใหม่ทีรับเขา้เรียน 

1. ใหน้าํผลการวดัและประเมิน
ของเขตพืนทีการศึกษามา
ประกอบการพิจารณา 
2. ใหส้ถานศึกษาประเมิน
ความรู้  ทกัษะ  ประสบการณ์
เพือการจดัเขา้ชนัเรียน 

พิจารณาความรู้ ทกัษะ  
ประสบการณ์ทีขอเทียบโอนวา่
ตรงกบัรายวิชา/สาระ/กิจกรรมใด  
จึงทาํการประเมิน  หากปรากฏวา่
ชือไม่ตรงกบัทีปรากฏใน
โครงสร้างหลกัสูตรใหก้าํหนด
และบรรจุชือนนัไวใ้นหลกัสูตร 

1. สาํเร็จการศึกษาภาคเรียนใด  ชนัปี
ใด  ใหพ้ิจารณาเทียบโอนภาคเรียนต่อ
ภาคเรียน ปีต่อปี  โดยนาํพืนความรู้
สามญัเดิมมาประกอบการพิจารณา
หรืออาจประเมินเพิมเติมเพือ
ตรวจสอบความรู้พืนฐาน 
2. รายวชิา/สาระ/กิจกรรมทียงัไม่ได้
เทียบโอนเนืองจากยงัไม่ตดัสินผลการ
เรียนใหป้ระเมินตามเกณฑท์ี
สถานศึกษากาํหนด 

จาํนวนหน่วย
กิต/หน่วยการ
เรียน/หน่วย
นาํหนกั 

พิจารณาแลว้เห็นวา่เทียบโอนผลการ
เรียนไดจ้าํนวนหน่วยใหเ้ป็นไปตาม
โครงสร้างหลกัสูตรของสถานศึกษาเดิม 

พิจารณาแลว้เห็นวา่เทียบโอนผลการ
เรียนไดจ้าํนวนหน่วยใหเ้ป็นไปตาม
โครงสร้างหลกัสูตรของสถานศึกษา
ใหม่ 

จาํนวนหน่วยใหเ้ป็นไปตาม
เกณฑท์ีสถานศึกษาใหม่
กาํหนด 

ใหจ้าํนวนหน่วยของรายวิชา/
สาระตามเกณฑข์องสถานศึกษา
ใหม่  สาํหรับกิจกรรมไม่ให้
จาํนวนหน่วย 

จาํนวนหน่วยใหเ้ป็นไปตามโครงสร้าง
หลกัสูตรของสถานศึกษาทีรับเขา้เรียน 

ผลการเรียน/
ผลการ
ประเมิน 
 

ยอมรับผลการเรียนของสถานศึกษาเดิม ไม่ตอ้งใหผ้ลการเรียนในรายวชิา/
สาระ/กิจกรรมทีไดจ้ากการเทียบโอน 
 

ยอมรับผลการประเมินของเขต
พืนทีมาเป็นส่วนประกอบใน
การพิจารณา 

ผลการประเมินความรู้  ทกัษะ  
ประสบการณ์ใหเ้ป็นไปตามที
สถานศึกษาใหม่กาํหนด 

ผลการประเมินเพิมเติมใหเ้ป็นไป
ตามทีสถานศึกษาทีรับเขา้เรียนกาํหนด 
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แนวทาง 
การพจิารณา 

การเทยีบโอนจากการศึกษาในระบบเข้าสู่
การศึกษาในระบบ 

การเทยีบโอนจากการศึกษานอกระบบ
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

การเทยีบโอนจากการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวเข้าสู่

การศึกษาในระบบ 

การเทยีบโอนจากการจัดการศึกษาโดย
ศูนย์การเรียนการศึกษาตามหลกัสูตร
ระยะสัน  หลกัสูตรเฉพาะประสบการณ์

การทาํงาน  การฝึกอาชีพเข้าสู่
การศึกษาในระบบ 

การเทยีบโอนจากการศึกษาตาม
หลกัสูตรต่างประเทศเข้าสู่การศึกษาใน

ระบบ 

การบนัทึกผล
การเรียนใน
ใบแสดงผล
การเรียน 
 

1. ไม่ตอ้งนาํรายวชิาและผลการเรียนเดิม
กรอกในใบแสดงผลการเรียนของ
สถานศึกษาใหม่  แต่ใหแ้นบใบแสดงผล
การเรียนเดิมไวก้บัใบแสดงผลการเรียน
ใหม่  และบนัทึกจาํนวนหน่วยทีไดร้ับ
การเทียบโอนตามโครงสร้างหลกัสูตร
ของสถานศึกษาเดิมไวใ้นช่องหมายเหตุ 
2. รายวชิา/สาระ/กิจกรรมทียงัไม่ได้
ตดัสินผลการเรียนและไดร้ับการประเมิน
ใหน้าํผลการประเมินกรอกในช่องหมาย
เหตุ 

ไม่ตอ้งนาํหมวดวชิาและผลการเรียน
เดิมกรอกในใบแสดงผลการเรียนของ
สถานศึกษาใหม่  แต่ใหแ้นบใบ
แสดงผลการเรียนใหม่และบนัทึก
จาํนวนหน่วยทีไดร้ับการเทียบโอน
ตามโครงสร้างหลกัสูตรของ
สถานศึกษาใหม่ไวใ้นช่องหมายเหตุ 

ไม่ตอ้งนาํรายวชิาผลการ
เรียนรู้/ผลการวดัและประเมิน
เดิมของเขตพืนทีกรอกในใบ
แสดงผลการเรียนของ
สถานศึกษาใหม่  แต่ใหแ้นบ
เอกสารเดิมไวก้บัใบแสดงผล
การเรียนใหม่และบนัทึกขอ้มูล
และจาํนวนหน่วยทีไดร้ับการ
เทียบโอนไวใ้นช่องหมายเหตุ 

นาํผลการประเมินความรู้  ทกัษะ  
ประสบการณ์กรอกในใบ
แสดงผลการเรียน 

1. ใหก้รอกรายชือและจาํนวนหน่วยตาม
รายวชิาของสถานศึกษาทีรับเขา้เรียนใน
ใบแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาทีเขา้
เรียนและแนบใบแสดงผลการเรียนจาก
สถานศึกษาเดิมและสถานศึกษาทีรับเขา้
เรียนไวด้ว้ยกนัและบนัทึกผลการเทียบ
โอนไวใ้นช่องหมายเหตุ 
2. รายวชิาทียงัไม่ไดต้ดัสินผลการเรียน
และสถานศึกษาทีรับเขา้เรียนได้
ประเมินผลการเรียนแลว้ใหน้าํผลการ
ประเมินกรอกไวใ้นช่องหมายเหตุ 

การคิดผลการ
เรียนเฉลีย 

การคิดผลการเรียนเฉลียใหน้าํผลการ
เรียนและจาํนวนหน่วยจากสถานศึกษา
เดิมมาคิดรวมกบัผลการเรียนและจาํนวน
หน่วยทีไดจ้ากการเรียนในสถานศึกษา
ใหม่  และคิดผลการเรียนเฉลียรวมตลอด
ระดบัการศึกษา 

การคิดผลการเรียนเฉลียใหค้ิดจาก
รายวชิาทีมีจาํนวนหน่วยและระดบัผล
การเรียนทีไดเ้รียนในสถานศึกษาใหม่ 

การคิดผลการเรียนเฉลีย  ใหค้ิด
จากรายวชิาทีไดจ้ากการเรียน
ในสถานศึกษาใหม่  โดยนาํผล
การประเมินของเขตพืนทีทีมี
ระดบัผลการเรียนมาคิดรวม 

การคิดผลการเรียนเฉลีย  ใหค้ิด
จากรายวชิาทีไดจ้ากการเรียนใน
สถานศึกษาใหม่  โดยไม่ตอ้งนาํ
ผลการประเมินความรู้  ทกัษะ  
ประสบการณ์มาคิดรวม 

1. ใหค้ิดผลการเรียนเฉลียจากรายวชิาทีมี
จาํนวนหน่วยและระดบัผลการเรียนทีได้
จากการเรียนในสถานศึกษาใหม่ 
2. รายวชิาทียงัไม่ไดต้ดัสินผลการเรียน
จากหลกัสูตรต่างประเทศทีสถานศึกษาที
รับเขา้เรียนไดป้ระเมินแลว้  และไดร้ะดบั
ผลการเรียนใหน้าํมาคิดผลการเรียนเฉลีย
รวมกบัผลการเรียนทีไดจ้ากการเรียนใน
สถานศึกษาทีรับเขา้เรียนตลอดระดบั
การศึกษา 
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หมวดท ี 5 
การรายงานผลการเรียน 

 

ข้อ 19 แนวปฏิบัติและรายละเอยีดการรายงานผลการเรียน 
        การรายงานผลการเรียนเป็นการสือสารใหผู้ป้กครองและผูเ้รียนทราบความกา้วหนา้ในการ 

เรียนรู้ของผูเ้รียน  ซึงโรงเรียนตอ้งสรุปผลการประเมิน  และจดัทาํเอกสารรายงานใหผู้ป้กครองทราบเป็นระยะๆ  หรือ
อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ  1 ครัง 

     การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดบัคุณภาพการปฏิบติัของผูเ้รียนทีสะทอ้นมาตรฐานการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยใหง้านวดัและประเมินผลการเรียนรู้  ทาํหนา้ทีรายงานผลการเรียนของผูเ้รียนใหเ้ป็นไป
ตามรายละเอียดต่างๆ  ดงันี 

19.1  จุดมุ่งหมายการรายงานผลการเรียน 
1)  เพือแจง้ใหผู้เ้รียน ผูเ้กียวขอ้งทราบความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 
2)  เพือใหผู้เ้รียน ผูเ้กียวขอ้งใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงแกไ้ข ส่งเสริม และพฒันาการ 

เรียนของผูเ้รียน 
            3) เพือใหผู้เ้รียน ผูเ้กียวขอ้งใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนการเรียน กาํหนดแนวทางการศึกษา 

และการเลือกอาชีพ 
                         4)  เพือเป็นขอ้มูลใหผู้เ้กียวขอ้งใชใ้นการออกเอกสารหลกัฐานการศึกษา ตรวจสอบและรับรองผลการเรียน
หรือวฒิุทางการศึกษาของผูเ้รียน 
             5)  เพอืเป็นขอ้มูลสาํหรับโรงเรียน เขตพืนทีการศึกษา และหน่วยงานตน้สงักดั ใชป้ระกอบในการกาํหนด
นโยบายวางแผนในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
      19.2 ข้อมูลในการรายงานผลการเรียน 
  1)  ขอ้มูลระดบัชนัเรียน  ประกอบดว้ย  เวลามาเรียน  ผลการประเมินความรู้ความสามารถ  พฤติกรรม
การเรียน  ความประพฤติ  และผลงานในการเรียนของผูเ้รียน  เป็นขอ้มลูสาํหรับรายงานใหผู้มี้ส่วนเกียวขอ้ง  ไดแ้ก่  ผูเ้รียน  
ผูส้อน  และผูป้กครอง  ไดรั้บทราบความกา้วหนา้  ความสาํเร็จในการเรียนของผูเ้รียน  เพือนาํไปใชใ้นการวางแผนกาํหนด
เป้าหมายและวิธีการในการพฒันาผูเ้รียน 
                2)  ขอ้มูลระดบัโรงเรียน  ประกอบดว้ย  ผลการประเมินผลสมัฤทธิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  
กลุ่มสาระ  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ผลการประเมิน
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนรายปี/รายภาค  ผลการประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนรู้รายปี/รายภาคโดยรวมของโรงเรียน  เพือ
ใชเ้ป็นขอ้มูลและสารสนเทศในการพฒันาการเรียนการสอนและคุณภาพผูเ้รียน  ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้/
ตวัชีวดั  การตดัสินการเลือนชนัและการซ่อมเสริมผูเ้รียนทีมีขอ้บกพร่องใหผ้า่นระดบัชนั  และเป็นขอ้มูลในการออก
เอกสารหลกัฐานการศึกษา 
     3) ขอ้มูลระดบัเขตพืนทีการศึกษา ไดแ้ก่ ผลการประเมินคุณภาพของผูเ้รียนดว้ยแบบประเมินที
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาจดัทาํขึนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สาํคญัในระดบัชนัทีนอกเหนือจากการประเมินคุณภาพ
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ระดบัชาติ เป็นขอ้มูลเกียวขอ้งทีใชว้างแผนและดาํเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพอืใหเ้กิดการยกระดบั
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผูเ้รียนและโรงเรียน 
    4)  ขอ้มูลระดบัชาติ  ไดแ้ก่  ผลการประเมินคุณภาพของผูเ้รียนดว้ยแบบประเมินทีเป็นมาตรฐาน
ระดบัชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีสาํคญัในชนัมธัยมศึกษาปีที 3  และชนัมธัยมศึกษาปีที  6  ซึงดาํเนินการโดยหน่วยงาน
ระดบัชาติ  เป็นขอ้มูลทีผูเ้กียวขอ้งใชว้างแผนและดาํเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาในส่วนทีเกียวขอ้ง  เพือใหเ้กิดการ
ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผูเ้รียน  โรงเรียน  ทอ้งถิน  เขตพืนทีการศึกษา  และประเทศชาติ  รวมทงั
นาํไปรายงานในเอกสารหลกัฐานการศึกษาของผูเ้รียน 
     5)  ขอ้มูลพฒันาการของผูเ้รียนดา้นอืนๆ  ประกอบดว้ย  ขอ้มูลเกียวกบัการพฒันาการทางดา้นร่างกาย  
จิตใจ  อารมณ์  สงัคม  และพฤติกรรมต่างๆ  เป็นขอ้มูลส่วนหนึงของการแนะแนวและจดัระบบการดูแลช่วยเหลือ  เพือ
แจง้ใหผู้เ้รียน  ผูส้อน  ผูป้กครอง  และผูเ้กียวขอ้งไดรั้บทราบขอ้มูล  โดยผูมี้หนา้ทีรับผดิชอบแต่ละฝ่ายนาํไปใชป้รับปรุง
แกไ้ขและพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดพฒันาการอยา่งถูกตอ้ง  เหมาะสม  รวมทงันาํไปจดัทาํเอกสารหลกัฐานแสดงพฒันาการของ
ผูเ้รียน 

          19.3 ลกัษณะข้อมูลสําหรับการรายงาน 
   การรายงานผลการเรียน  สามารถเลือกลกัษณะขอ้มูลสาํหรับการรายงานไดห้ลายรูปแบบ ให ้

เหมาะสมกบัวธีิการรายงาน  และสอดคลอ้งกบัการใหร้ะดบัผลการเรียนในแต่ละระดบัการศึกษา  โดยคาํนึงถึง
ประสิทธิภาพของการรายงานและการนาํขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ของผูรั้บรายงานแต่ละฝ่ายลกัษณะขอ้มูลมีรูปแบบ  ดงันี 
  1) รายงานเป็นตวัเลข ตวัอกัษร คาํ หรือขอ้ความทีเป็นตวัแทนระดบัความรู้ความสามารถของผูเ้รียนทีเกิด
จากการประมวลผล สรุปตดัสินขอ้มูลผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ไดแ้ก่   
              (1)  คะแนนทีไดก้บัคะแนนเตม็ 
              (2)  คะแนนร้อยละ 
              (3)  ระดบัผลการเรียน “0-4” (8 ระดบั) และเงือนไขของผลการเรียน ไดแ้ก่ “ผ” “มผ”  “ร”  “มส” 
          (4)  ผลการประเมินคุณภาพ “ดีเยยีม”  “ดี” “ผา่น” 
                       (5)  ผลการตดัสินผา่นระดบัชนั “ผา่น”  “ไม่ผา่น” 
      2) รายงานโดยใชส้ถิติ เป็นการรายงานจากขอ้มูลทีเป็นตวัเลข ตวัอกัษร หรือขอ้ความใหเ้ป็นภาพ
แผนภูมิหรือเสน้พฒันาการ ซึงจะแสดงใหเ้ห็นพฒันาการความกา้วหนา้ของผูเ้รียนวา่ดีขึนหรือควรไดรั้บการพฒันาอยา่งไร 
เมือเวลาเปลียนแปลงไป 
    3) รายงานเป็นขอ้ความ เป็นการบรรยายพฤติกรรมหรือคุณภาพทีผูป้ระเมินสงัเกตพบ เพือรายงานให้
ทราบวา่ผูเ้รียนมีความสามารถ มีพฤติกรรม ผลสมัฤทธิทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดั และบุคลิกภาพ
อยา่งไร เช่น 
  (1) ผูเ้รียนมีความเชือมนัในตนเองสูง  ชอบแสดงความคิดเห็นและมีเหตุผล 
  (2) ผูเ้รียนสนใจอ่านเรืองต่างๆ  หลากหลายประเภท  สามารถสรุปใจความของเรืองไดถู้กตอ้งสมบูรณ์ 
  (3)ผูเ้รียนมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นทีน่าพอใจ  แต่ควรมีการพฒันาดา้นการเขียน  โดย
ไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครองในการฝึกหรือส่งเสริมใหน้กัเรียนมีทกัษะในการเขียนสูงขึน 
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19.4 เป้าหมายการรายงาน 
การดาํเนินการจดัการศึกษา  ประกอบดว้ย  บุคลากรหลายฝ่ายมาร่วมมือประสานงานกนั   

พฒันาผูเ้รียนทงัทางตรงและทางออ้ม  ใหมี้ความรู้ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอนัพึงประสงค ์ โดยผูมี้
ส่วนเกียวขอ้งควรไดรั้บการรายงานผลการประเมินของผูเ้รียนเพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการดาํเนินงาน  ดงันี 

กลุ่มเป้าหมาย การใช้ข้อมูล 
ผูเ้รียน - ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการเรียน  รวมทงัพฒันาการทางร่างกาย  

อารมณ์  สงัคมและพฤติกรรมต่างๆ  ของตน 
- วางแผนการเรียน  การเลือกแนวทางการศึกษาและอาชีพในอนาคต 
- แสดงผลการเรียน  ความรู้ความสามารถ  และวฒิุการศึกษาของตน 

ผูส้อน - วางแผนและดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาผูเ้รียน 
- ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

ครูวดัผล - ตรวจสอบความถูกตอ้งในการประเมินผลของผูส้อน/ผูเ้รียน 
- พฒันาระบบ  ระเบียบ  และแนวทางการประเมินผลการเรียน 

นายทะเบียน - จดัทาํเอกสารหลกัฐานการศึกษา 
ครูแนะแนว - ใหค้าํแนะนาํผูเ้รียนในดา้นต่างๆ  
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและ
งานวิชาการและคณะกรรมการอืน ๆ 

- พิจารณาใหค้วามเห็นชอบผลการเรียนของผูเ้รียน 
- พฒันาแนวทางการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

ผูบ้ริหารโรงเรียน - พิจารณาตดัสินและอนุมติัผลการเรียนของผูเ้รียน 
- พฒันากระบวนการจดัการเรียนของโรงเรียน 
- วางแผนการบริหารจดัการศึกษาดา้นต่างๆ  

ผูป้กครอง - รับทราบผลการเรียนและพฒันาการของผูเ้รียน 
- ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการเรียนของผูเ้รียน รวมทงัการดูแลสุขภาพอนามยั  
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และพฤติกรรมต่างๆ  ของผูเ้รียน 
- พิจารณาวางแผนและส่งเสริมการเรียน  การเลือกแนวทางการศึกษาและอาชีพใน
อนาคตของผูเ้รียน 

ฝ่าย/หน่วยงานทีมีหนา้ทีตรวจสอบ
รับรองความรู้และวฒิุการศึกษา/
สถานศึกษา 

- ตรวจสอบและรับรองผลการเรียนและวฒิุการศึกษาของผูเ้รียน 
- เทียบระดบั/วฒิุการศึกษาของผูเ้รียน 
- เทียบโอนผลการเรียน 

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา/
หน่วยงานตน้สงักดั 

- ยกระดบัและพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพืนทีการศึกษา  นิเทศ  
ติดตาม และใหค้วามช่วยเหลือการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทีมีผลการ
ประเมินตาํกวา่ค่าเฉลียของสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา 
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19.5 วธีิการรายงาน 
   การรายงานผลการเรียนใหผู้เ้กียวขอ้งรับทราบ  สามารถดาํเนินการไดด้งันี 

1)  การรายงานผลการเรียนในเอกสารหลกัฐานการศึกษา ไดแ้ก่ 
(1) ระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.1) 
(2) ประกาศนียบตัร (ปพ.2) 
(3)  แบบรายงานผูส้าํเร็จการศึกษา  (ปพ.3) 
(4)  แบบบนัทึกผลการเรียนประจาํรายวิชา 
(5)  แบบรายงานประจาํตวันกัเรียน 
(6)  ใบรับรองผลการเรียน 
(7)  ระเบียนสะสม 

  ขอ้มูลจากแบบรายงาน  สามารถใชอ้า้งอิง  ตรวจสอบ  และรับรองผลการเรียนของผูเ้รียนได ้
   2)  การรายงานคุณภาพการศึกษาใหผู้เ้กียวขอ้งทราบ สามารถรายงานไดห้ลายวิธี ไดแ้ก่ 
    (1)  รายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี 
    (2)  วารสาร/จุลสารของโรงเรียน 
    (3)  จดหมายส่วนตวั 
    (4)   การใหค้าํปรึกษาหารือเป็นรายบุคคล 
    (5)   การใหพ้บครูทีปรึกษาหรือการประชุมเครือข่ายผูป้กครอง 

(6) การใหข้อ้มูลทางอินเทอร์เน็ตผา่นเวบ็ไซตข์องโรงเรียน 
19.6 ระยะเวลาในการรายงาน 
 1)  การรายงานการประเมินระดบัชนัเรียนและการประเมินระดบัโรงเรียน ใหร้ายงาน 

ใหผู้เ้กียวขอ้งทราบภายในภาคเรียนนนัหรืออยา่งชา้ภายในเดือนแรกของภาคเรียนถดัไป  สาํหรับภาคเรียนที 2 ตอ้งรายงาน
ใหเ้สร็จสินภายในปีการศึกษานนั 
   2)  การรายงานการประเมินระดบัเขตพนืทีการศึกษา และการประเมินระดบัชาติ ใหร้ายงานตาม
ความเหมาะสม โดยยดึหลกัการรายงานใหเ้ร็วทีสุดภายหลงัการประเมินแต่ละครัง เพือใหก้ารรายงานเกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพในการนาํไปใชสู้งสุด 
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หมวดท ี 6 
เอกสารหลกัฐานการศึกษา 

 
   ข้อ  20 แนวปฏิบติัและรายละเอียดการจดัทาํเอกสารหลกัฐานการศึกษา 

              เอกสารหลกัฐานการศึกษาถือเป็นเอกสารสาํคญัทีโรงเรียนตอ้งจดัทาํขึนเพือใชใ้นการดาํเนินงานในดา้น
ต่างๆ  ของการจดัการศึกษา  ดงันี 
  1)  บนัทึกขอ้มูลในการดาํเนินการจดัการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน ไดแ้ก่ แบบบนัทึกผลการ
เรียนประจาํรายวิชา 
  2)  ติดต่อสือสาร รายงานขอ้มูล และผลการเรียนของผูเ้รียน ไดแ้ก่ แบบรายงานประจาํตวันกัเรียน 
ระเบียนสะสม 
  3)  จดัทาํและออกหลกัฐานแสดงวฒิุและ/หรือรับรองผลการเรียนของผูเ้รียน ไดแ้ก่ ระเบียนแสดงผลการ
เรียน ประกาศนียบตัร แบบรายงานผูส้าํเร็จการศึกษา และใบรับรองผลการเรียน 
 หลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม   พทุธศกัราช  2558 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขึนพนืฐาน 
  พทุธศกัราช  2551 กาํหนดเอกสารหลกัฐานการศึกษาทีโรงเรียนตอ้งดาํเนินการเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
  1)  เอกสารหลกัฐานการศึกษาทีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 
  2)  เอกสารหลกัฐานการศึกษาทีโรงเรียนกาํหนด 
 เอกสารแต่ละประเภทมีวตัถุประสงคแ์ละรายละเอียดในการดาํเนินการ  ดงันี 
    20.1 เอกสารหลกัฐานการศึกษาทีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด  
         เป็นเอกสารทีกระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบงัคบั  เพือใชเ้ป็นหลกัฐานสาํหรับการตรวจสอบ  ยนืยนัและ
รับรองผลการเรียนของผูเ้รียน  โรงเรียนตอ้งใชแ้บบพิมพข์องกระทรวงศึกษาธิการและดาํเนินการจดัทาํตามที
กระทรวงศึกษาธิการกาํหนดไวใ้หเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั  ไดแ้ก่  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  ประกาศนียบตัร (ปพ.
2) แบบรายงานผูส้าํเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
เป็นเอกสารสาํหรับบนัทึกขอ้มูลผลการเรียนของผูเ้รียนในหลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ย 

พิทยาคม  พทุธศกัราช  2558  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช  2551  ไดแ้ก่  ผลการเรียนตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และผล
การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  โรงเรียนจะตอ้งจดัทาํและออกเอกสารนีใหผู้เ้รียนเป็นรายบุคคล  เมือผูเ้รียนจบ
การศึกษาแต่ละระดบัหรือเมือผูเ้รียนออกจากโรงเรียนทุกกรณี  เพือใชแ้สดงผลการเรียนในหลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ย
พิทยาคม  พทุธศกัราช  2558  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช  2551 

2) ประกาศนียบตัร (ปพ.2)   
เป็นเอกสารแสดงวฒิุการศึกษาทีมอบใหแ้ก่ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบัและผูส้าํเร็จการศึกษา 

ขนัพืนฐานของหลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม  พทุธศกัราช  2558 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน 
พทุธศกัราช 2551 เพือรับรองศกัดิและสิทธิของผูส้าํเร็จการศึกษาตามวฒิุแห่งประกาศนียบตัรนนั 
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3) แบบรายงานผูส้าํเร็จการศึกษา  (ปพ.3) 
เป็นเอกสารสาํหรับอนุมติัการจบการศึกษาของหลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม  

พทุธศกัราช  2558  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช  2551  ของผูเ้รียนในแต่ละรุ่นการศึกษา  โดย
บนัทึกรายชือและขอ้มูลทางการศึกษาของผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั (ชนัมธัยมศึกษาปีที  3)  และผูจ้บการศึกษาขนัพืนฐาน  
(ชนัมธัยมศึกษาปีที 6)  ใชเ้ป็นเอกสารสาํหรับตดัสินและอนุมติัผลการเรียนใหผู้เ้รียนเป็นผูส้าํเร็จการศึกษา  และใชใ้นการ
ตรวจสอบยนืยนั  และรับรองความสาํเร็จและวฒิุการศึกษาของผูส้าํเร็จการศึกษาแต่ละคนตลอดไป  รายละเอียดการ
ดาํเนินการเกียวกบัเอกสารหลกัฐานการศึกษาทีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนดใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของ
กระทรวงศึกษาธิการ  (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบทา้ยระเบียบ) 

20.2  เอกสารหลกัฐานการศึกษาทโีรงเรียนกาํหนด 
     เป็นเอกสารทีโรงเรียนจดัทาํขึนเพือบนัทึกพฒันาการ  ผลการเรียนรู้  และขอ้มูลสาํคญั 

เกียวกบัผูเ้รียน  เช่น  แบบบนัทึกผลการเรียนประจาํรายวิชา  แบบรายงานประจาํตวันกัเรียน  ระเบียนสะสม  ใบรับรองผล
การเรียน  และเอกสารอืนๆ  ตามวตัถุประสงคข์องการนาํเอกสารไปใช ้
   

 1)  แบบบันทกึผลการเรียนประจํารายวชิา 
       เป็นเอกสารทีโรงเรียนจดัทาํขึนเพือใหผู้ส้อนใชบ้นัทึกขอ้มูลการวดัและประเมินผลการเรียนตาม
แผนการจดัการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน  และใชเ้ป็นขอ้มลูในการพิจารณาตดัสินผลการเรียนแต่ละรายวิชา  
เอกสารนีจดัทาํเพือบนัทึกขอ้มูลของผูเ้รียนเป็นรายหอ้ง 
       เอกสารบนัทึกผลการเรียนประจาํรายวชิา  นาํไปใชป้ระโยชน์ดงันี 
        (1) ใชเ้ป็นเอกสารเพือดาํเนินงานของผูส้อนแต่ละคนในการวดัและประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนแต่
ละรายวิชา รายหอ้ง 
        (2) ใชเ้ป็นหลกัฐานสาํหรับตรวจสอบ รายงาน และรับรองขอ้มูลเกียวกบัวิธีการและกระบวนการวดั
และประเมินผลการเรียน 
        (3) เป็นเอกสารทีผูบ้ริหารโรงเรียนใชใ้นการอนุมติัผลการเรียนประจาํภาคเรียน/ปีการศึกษา 
   

 2)  แบบรายงานประจําตัวนักเรียน 
           เป็นเอกสารทีโรงเรียนจดัทาํขึนเพือบนัทึกขอ้มูลการประเมินผลการเรียนรู้  และพฒันาการดา้นต่าง 
ๆ ของผูเ้รียนแต่ละคนตามเกณฑก์ารตดัสินการผา่นระดบัชนัของหลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม  พทุธศกัราช  
2558 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช 2551 รวมทงัขอ้มูลดา้นอืนๆ ของผูเ้รียนทงัทีบา้นและ
โรงเรียน เป็นเอกสารรายบุคคล สาํหรับสือสารใหผู้ป้กครองของผูเ้รียนแต่ละคนไดรั้บทราบผลการเรียนและพฒันาการ
ดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียน และร่วมมือในการพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเนือง 
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3)  ใบรับรองผลการเรียน 
        เป็นเอกสารทีโรงเรียนจดัทาํขึนเพือรับรองสภาพความเป็นผูเ้รียนในโรงเรียนทีกาํลงัศึกษาอยูห่รือ
รับรองผลการเรียน  หรือวฒิุของผูเ้รียนเป็นการชวัคราวตามทีผูเ้รียนร้องขอ  ทงักรณีทีผูเ้รียนกาํลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียน
หรือเมือจบการศึกษาไปแลว้  แต่กาํลงัรอรับหลกัฐานการศึกษาระเบียนแสดงผลการเรียน  เป็นตน้ 
       ใบรับรองผลการเรียนมีอายกุารใชง้านชวัคราว  โดยปกติประมาณ  30  วนั  ซึงผูเ้รียนสามารถนาํไปใช้
เป็นหลกัฐานแสดงคุณสมบติัของผูเ้รียนในการสมคัรเขา้ศึกษาต่อ  สมคัรเขา้ทาํงาน  หรือเมือมีกรณีอืนใดทีผูเ้รียนแสดง
คุณสมบติัเกียวกบัวฒิุความรู้  หรือสถานภาพการเป็นผูเ้รียนของตน 
   

4)  ระเบียนสะสม 
       เป็นเอกสารทีโรงเรียนจดัทาํขึนเพือบนัทึกขอ้มูลเกียวกบัพฒันาการของผูเ้รียนในดา้นต่างๆ  เป็น
รายบุคคลอยา่งต่อเนือง  ตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาในหลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม  พทุธศกัราช  2558 ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช 2551 ระเบียนสะสมใหข้อ้มูลทีเป็นประโยชนใ์นการแนะแนวทาง
การศึกษาและประกอบอาชีพของผูเ้รียน การพฒันาปรับปรุงบุคลิกภาพ การปรับตวัของผูเ้รียน และผลการเรียนตลอดจน
รายงานกระบวนการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนระหวา่งโรงเรียนกบับา้น และใชเ้ป็นหลกัฐานในการตรวจสอบคุณสมบติั
ของผูเ้รียนตามความเหมาะสม 
   

ประกาศ  ณ  วนัที  1   เดือน      พฤษภาคม     พ.ศ.  2558 
         

                                 
 

                           ( นายเยยีม   ธรรมบุตร ) 
                                                                              ผูอ้าํนวยการโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 
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คาํสงัโรงเรียนยางชุมนอ้ยพทิยาคม 

ที ...... / ๒๕๕๘ 
เรือง แต่งตงัคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

*********************************** 
 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขนัพืนฐาน 
พทุธศกัราช ๒๕๔๔ ขอ้ ๙ กาํหนดใหมี้คณะอนุกรรมการระดบักลุ่มวชิา อยูภ่ายใตค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงาน
วิชาการ แต่งตงัโดยผูบ้ริหารสถานศึกษา เพือใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดดงักล่าว จึงแต่งตงัคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ รายละเอียด ดงันี 

๑. คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๑.๑  นางพวงเพชร โพธิชยั  หวัหนา้กลุ่มสาระ ประธานอนุกรรมการ 

  ๑.๒. นางระพพีรรณ พรมสาร ครู   อนุกรรมการ 
  ๑.๓ นางวรัาภรณ์    อ่อนสนิท ครู   อนุกรรมการ 
  ๑.๔ นางสาวธนาวรรณ สานุสนัต ์ ครู   อนุกรรมการ 
  ๑.๕ นางจนัทร์เพญ็ ทนัพรม  ครู   อนุกรรมการ 
  ๑.๖ นางมยรีุ  บุญพบ  ครู   อนุกรรมการ 

๑.๗ นายนรินทร์  แขง็ขนัธ์ ครู   อนุกรรมการและเลขานุการ 

๒. คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๒.๑ นายรุ่งนิรัตน์ ศรีนาม  หวัหนา้กลุ่มสาระ ประธานอนุกรรมการ 
๒.๒นางดาวเรือง    ยพุิน  ครู   อนุกรรมการ 

  ๒.๓ นางสาวสุพิชฌาย ์ สีหะวงษ ์ ครู   อนุกรรมการ 
  ๒.๔ นายสาํรอง  ปักปิน  ครู   อนุกรรมการ 
  ๒.๕ นางสาวแจ่มจนัทร์ พลบาํเรอ ครู   อนุกรรมการ 
  ๒.๖ นางสาวนนัทิยา สีหะวงษ ์ ครู   อนุกรรมการ 

๒.๗ นางพิชญานุช ศรีคราม  ครู   อนุกรรมการ 
  ๒.๘ นางสาวจิตรทิวา   นามวงษ ์ ครู   อนุกรรมการและเลขานุการ 

๓. คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
๓.๑.  นายสวรรค ์ ศรีประใหม หวัหนา้กลุ่มสาระ ประธานอนุกรรมการ 

  ๓.๒. นายถนอม      แกว้แดง  ครู   อนุกรรมการ 
  ๓.๓ นางประนอง   โพธิวฒัน ์ ครู   อนุกรรมการ 
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  ๓.๔. นางดวงกาญจน์   เครืองจาํปา ครู   อนุกรรมการ 
  ๓.๕. นางศิริจนัทร์   แกว้แดง  ครู   อนุกรรมการ 
  ๓.๖. นายผจญภยั เครืองจาํปา ครู   อนุกรรมการ 

๓.๗. นายนิยม   เหล่าโคตร  ครู   อนุกรรมการ 
๓.๘. นายขนุพล   พวงพนัธ์  ครู   อนุกรรมการ 
๓.๙. นางสาวอินทร์    สีหะวงษ ์  ครู   อนุกรรมการ 
๓.๑๐. นางทิวาพร    จนัทร์หมืน  ครู   อนุกรรมการ 
๓.๑๑. นางสาวกนัยาณี  บุญเหลือม   ครู   อนุกรรมการ 
๓.๑๒. นางสาวอรทยั  วรรณวฒัน ์ ครู   อนุกรรมการและเลขานุการ 

๔.  คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
๔.๑. นายสายนัต ์  ดวงเนตร  หวัหนา้กลุ่มสาระ ประธานอนุกรรมการ 
๔.๒.นางสาวจตุพร  แกว้พวง  ครู   อนุกรรมการ 
 ๔.๓. นางสาวอลิษา นามวงษ ์  ครู   อนุกรรมการ 
๔.๔. นางสาวพิมพพ์รรณ  บุษบงก ์ ครู   อนุกรรมการ 
๔.๕. นางสาวรวิรัศมิ  วนัลิโก  ครู   อนุกรรมการ 
๔.๖. นางสาวอรทยั  สุราวธุ  ครูพนกังานราชการ อนุกรรมการ 
๔.๗. นางสาวศรีสง่า   แถวปัตถา    ครู   อนุกรรมการ 
๔.๘. นางสาวอรดี   ปัชชาบุตร    ครูอตัราจา้ง  อนุกรรมการ 
๔.๙. นางสาวจิราพร  พรมดี  ครู  อนุกรรมการและเลขานุการ 

๔. คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๕.๑.  นางอมัพร  สีหะวงษ ์ หวัหนา้กลุ่มสาระ ประธานอนุกรรมการ 
๕.๒. นายเฉลียว     บุษบงก ์  ครู   อนุกรรมการ 

  ๕.๓. วา่ทีร้อยตรีปิยะ   อามาตร  ครู   อนุกรรมการ 
  ๕.๔.  นางณฐพร   ทพัวงศ ์  ครู   อนุกรรมการ 
  ๕.๕. นายรุจิภาส   ดวงสูงเนิน  ครูอตัราจา้ง  อนุกรรมการ 

๕.๖. นางสาวจาํนงค ์  พิบูลย ์  ครู   อนุกรรมการและเลขานุการ 
๕. คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๖.๑. วา่ทีร้อยตรีสุวิช   บุษบงก ์  หวัหนา้กลุ่มสาระ ประธานอนุกรรมการ 
  ๖.๒. นายประเสริฐ  สายลุน  ครู   อนุกรรมการ 
  ๖.๓. นายปรเมศร์   บุบผาวลัย ์  ครู   อนุกรรมการ 
  ๖.๔. นางสาวสุทธิวรรณ กองจนัทา ครู   อนุกรรมการและเลขานุการ 

7. คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
๗.๑.  นายอาคม   กองธรรม  หวัหนา้กลุ่มสาระ ประธานอนุกรรมการ 
๗.๒. นายอุดม    ประสาร  ครู   อนุกรรมการ 
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๗.๓. นายอุดม ยพุิน   ครู   อนุกรรมการ 
๗.๔.  นางจนัทร์อรุณ    ไกรวฒันกรณ์ ครู   อนุกรรมการ 
๗.๕. นางชุดาภา  เงาศรี  ครู   อนุกรรมการ 
๗.๖. นายทองสา   องัคะสี  ครู   อนุกรรมการ 
๗.๗.นายสมพร จนัทร์หมืน  ครู   อนุกรรมการ 
๗.๘.นางสาวพรนภาพรรณ  สีหะวงษ ์ ครู   อนุกรรมการ 
๗.๙.นางสาวนิภาพร จนัทภกัดิ ครู   อนุกรรมการ 
๗.๑๐.นายธราธิป   ชยัชาญ  ครู   อนุกรรมการ 
๗.๑๑.นายกิตติ   สุนทรกลุภทัร  ครู   อนุกรรมการ 
๗.๑๒.นายประมูล   นามวชิา  ครูพนกังานราชการ อนุกรรมการและเลขานุการ 

8. คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๘.๑. นางทิพวรรณ  บริสยั  หวัหนา้กลุ่มสาระ ประธานอนุกรรมการ 
๘.๒. นางบุญเลิศ   สายลุน  ครู   อนุกรรมการ 
๘.๓. นานางอภิวรรณ   แพสุพฒัน ์   ครู   อนุกรรมการ 
๘.๔. นางธญันน   สุมาลี  ครู   อนุกรรมการ 
๘.๕.นางเด่นฟ้า แกว้ภกัดี  ครู   อนุกรรมการ 
๘.๖.นางรุ่งนภา    สีหะวงษ ์  ครู   อนุกรรมการ 
๘.๗.นางสาวสุรียพ์ร   บุษบงก ์  ครู   อนุกรรมการ 
๘.๘.นางสาวอรอุมา   ไพรพฤกษ ์  ครู   อนุกรรมการและเลขานุการ 

9. คณะอนุกรรมการกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
๙.๑.  นางเรณู     สีหะวงษ ์  หวัหนา้   ประธานอนุกรรมการ 

               ๙.๒.  นายประเสริฐ   สายลุน              ครู   อนุกรรมการ 
๙.๓.  นางอมัพร   สีหะวงษ ์               ครู   อนุกรรมการ 
๙.๔.  นางดาวเรือง  ยพุิน                ครู   อนุกรรมการ 
๙.๕.  นางชุดาภา  เงาศรี                 ครู   อนุกรรมการ 
๙.๖.  นายนิยม  เหล่าโคตร                ครู   อนุกรรมการ 
๙.๗.  วา่ที ร.ต.สุวิช  บุษบงก ์              ครู   อนุกรรมการ 
๙.๘.  นางดวงกาญจน์  เครืองจาํปา     ครู   อนุกรรมการ 
๙.๙.  นางมยรีุ   บุญพบ                ครู   อนุกรรมการ 
๙.๑๐.  นางสาวอินทร์   สีหะวงษ ์       ครู   อนุกรรมการ 
๙.๑๑.  นางสาวพรนภาพรรณ  สีหะวงษ ์  ครู   อนุกรรมการ 
๙.๑๒.  นาสาวศรีสง่า    แถวปัดถา        ครู   อนุกรรมการและเลขานุการ 
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มีหนา้ที   
๑. กาํหนดโครงสร้างหลกัสูตร และพฒันาหลกัสูตรรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร

สถานศึกษา 
๒. ดาํเนินการพฒันาการจดัการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัทีสุดและการวดัและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา

ต่าง ๆ เพือใหไ้ดข้อ้มูลทีแสดงความสามารถทีแทจ้ริงของนกัเรียน 
๓. พฒันาแผนการสอนรายวิชาทีเป็นมาตรฐานกลาง เพือใหผู้ส้อนสามารถปรับใชต้ามความเหมาะสมและให้

การสอนนาํไปสู่การเรียนรู้มากทีสุด 
๔. พฒันาสือการเรียนรู้ทีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัทีสุด 
๕. กาํหนดแนวทางพฒันาเครืองมือ และกาํกบั ติดตามการดาํเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มวิชาทีกาํหนด 
๖. วิเคราะห์พฒันาการของนกัเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
๗. ดาํเนินการวิจยัการศึกษาในชนัเรียนเพือแกปั้ญหาและพฒันากระบวนการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผล 
๘. นิเทศภายใน แลกเปลียนประสบการณ์การดาํเนินงานเพอืพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน และประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังาน 
๙. รวบรวมขอ้มลูเพือการปรับปรุง และพฒันาหลกัสูตรรายวิชาและการจดักระบวนการเรียนรู้ ตลอดจน

ตรวจสอบและประเมินการบริหารหลกัสูตรรายวิชาและกลุ่มวิชาในภาคเรียนทีผา่นมาและวางแผนพฒันาการบริหาร
หลกัสูตรในภาคเรียนต่อไป 

๑๐. รายงานผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการบริหาร
หลกัสูตรของกลุ่มวิชาโดยเนน้ผลทีเกิดกบัผูเ้รียนต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขนั
พืนฐาน และผูเ้กียวขอ้ง 

๑๑. ใหมี้การประชุมคณะอนุกรรมการ อยา่งนอ้ยเดือนละ ๑ ครัง 
๑๒. ปฏิบติัหนา้ทีอืน ๆ ตามทีไดรั้บมอบหมาย 

 ทงันีตงัแต่วนัที ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
   

สงั ณ วนัที ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
   
 
              (นายเยยีม   ธรรมบุตร) 
           ผูอ้าํนวยการโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 
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คาํสงัโรงเรียนยางชุมนอ้ยพทิยาคม 

ที ...... / ๒๕๕๘ 
เรือง แต่งตงัคณะกรรมการพฒันาและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานศึกษา 

************************************** 
     ดว้ยโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคมไดพ้ฒันาและใชห้ลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม พทุธศกัราช 
๒๕๕๘ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ เพือใหก้ารวดัผลและประเมินผลเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของหลกัสูตร จึงแต่งตงัคณะกรรมการพฒันาและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดงันี 

๑. นางสาวนิตยาพร     อาํนวย  รองผูอ้าํนวยการ                ประธานกรรมการ 
๒. นางพวงเพชร  โพธิชยั  หวัหนา้กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย              รองประธานกรรมการ 
๓. นายรุ่งนิรัตน์  ศรีนาม  หวัหนา้กลุ่มสาระฯ คณิต    กรรมการ 
๔. นายสวรรค ์  ศรีประใหม    หวัหนา้กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
๕. นายสายนัต ์  ดวงเนตร     หวัหนา้กลุ่มสาระฯ สงัคมศึกษา ฯ  กรรมการ 
๖. นางอมัพร   สีหะวงษ ์  หวัหนา้กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ     
๗. วา่ทีร้อยตรีสุวชิ  บุษบงก ์  หวัหนา้กลุ่มสาระฯ ศิลปะ            กรรมการ     
๘. นายอาคม  กองธรรม   หวัหนา้กลุ่มสาระฯ การงาน ฯ  กรรมการ   
๙. นางทิพวรรณ   บริสยั   หวัหนา้กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๑๐. นางเรณู  สีหะวงษ ์   งานกิจกรรมพฒันานกัเรียน  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนา้ที     
 ๑.    กาํหนดแนวทางการพฒันา แนวทางการวดัและประเมินผล เกณฑก์ารประเมิน แนวทางการปรับปรุง แกไ้ข
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานศึกษา 

๒. พิจารณาตดัสินผลการประเมิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานศึกษารายภาค และการผา่นระดบัชนั 
๓. จดัระบบปรับปรุง แกไ้ขคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานศึกษา ดว้ยวิธีการอนัเหมาะสมและส่งต่อขอ้มูล

เพือการพฒันาอยา่งต่อเนือง 
ทงันีตงัแต่วนัที ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
   

สงั ณ วนัที ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
       
 
 
              (นายเยยีม   ธรรมบุตร) 
           ผูอ้าํนวยการโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 



462 

หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

 
คาํสงัโรงเรียนยางชุมนอ้ยพทิยาคม 

ที ...... / ๒๕๕๘ 
เรือง แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

******************************* 
    ดว้ยโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคมไดพ้ฒันาและใชห้ลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม พทุธศกัราช 

๒๕๕๘ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ เพือใหก้ารวดัผลและประเมินผลเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของหลกัสูตร จึงแต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ดงันี 

๑.๑ นางสาวนิตยาพร     อาํนวย  รองผูอ้าํนวยการ                ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางพวงเพชร  โพธิชยั  หวัหนา้กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย              รองประธานกรรมการ 
๑.๓นายรุ่งนิรัตน์  ศรีนาม   หวัหนา้กลุ่มสาระฯ คณิต    กรรมการ 
๑.๔นายสวรรค ์  ศรีประใหม    หวัหนา้กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
๑.๕นายสายนัต ์  ดวงเนตร     หวัหนา้กลุ่มสาระฯ สงัคมศึกษา ฯ  กรรมการ 
๑.๖นางอมัพร   สีหะวงษ ์   หวัหนา้กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ     
๑.๗วา่ทีร้อยตรีสุวิช  บุษบงก ์  หวัหนา้กลุ่มสาระฯ ศิลปะ            กรรมการ     
๑.๘นายอาคม  กองธรรม   หวัหนา้กลุ่มสาระฯ การงาน ฯ  กรรมการ   
๑.๙นางทิพวรรณ   บริสยั   หวัหนา้กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๑.๑๐นางเรณู  สีหะวงษ ์   หวัหนา้งานกิจกรรมพฒันานกัเรียน กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๑ นายนิยม  เหล่าโคตร  หวัหนา้งานวดัผล   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนา้ที ๑.    กาํหนดแนวทางการพฒันา แนวทางการวดัและประเมินผล เกณฑก์ารประเมิน แนวทางการ
ปรับปรุง แกไ้ขการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนกัเรียนทีไม่ผา่นการประเมิน 

๒. พิจารณาตดัสินผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน รายภาค และการผา่นระดบัชนั 
๓. จดัระบบการปรับปรุง แกไ้ขการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน ดว้ยวิธีการอนัเหมาะสม และส่งต่อ

ขอ้มูลเพือการพฒันาอยา่งต่อเนือง 
ทงันีตงัแต่วนัที ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
  

สงั ณ วนัที ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
           
 
          (นายเยยีม   ธรรมบุตร) 

          ผูอ้าํนวยการโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

 
คาํสงัโรงเรียนยางชุมนอ้ยพทิยาคม 

ที ...... / ๒๕๕๘ 
เรือง แต่งตงัคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 

************************************ 
                ดว้ยโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคมไดพ้ฒันาและใชห้ลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม พทุธศกัราช 
๒๕๕๘ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ เพือใหก้ารวดัผลและประเมินผลเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของหลกัสูตร จึงแต่งตงัคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ดงันี 

๑.๑ นางสาวนิตยาพร     อาํนวย  รองผูอ้าํนวยการ                ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางพวงเพชร  โพธิชยั  หวัหนา้กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย              รองประธานกรรมการ 
๑.๓นายรุ่งนิรัตน์  ศรีนาม   หวัหนา้กลุ่มสาระฯ คณิต    กรรมการ 
๑.๔นายสวรรค ์  ศรีประใหม    หวัหนา้กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
๑.๕นายสายนัต ์  ดวงเนตร     หวัหนา้กลุ่มสาระฯ สงัคมศึกษา ฯ  กรรมการ 
๑.๖นางอมัพร   สีหะวงษ ์   หวัหนา้กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ     
๑.๗วา่ทีร้อยตรีสุวิช  บุษบงก ์  หวัหนา้กลุ่มสาระฯ ศิลปะ            กรรมการ     
๑.๘นายอาคม  กองธรรม   หวัหนา้กลุ่มสาระฯ การงาน ฯ  กรรมการ   
๑.๙นางทิพวรรณ   บริสยั   หวัหนา้กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๑.๑๐นางเรณู  สีหะวงษ ์   หวัหนา้งานกิจกรรมพฒันานกัเรียน กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๑ นายนิยม  เหล่าโคตร  หวัหนา้งานวดัผล   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนา้ที 
 ๑.    จดัทาํสาระ เครืองมือ และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนของรายวชิา และกลุ่มสาระต่าง ๆ  

๒. ดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหก้บัผูเ้รียนทีร้องขอ 
๓. ประมวลและตดัสินผลการเทียบโอน 
๔. เสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวิชาการของสถานศึกษาใหค้วาม

เห็นชอบและเสนอผูบ้ริหารสถานศึกษาตดัสิน อนุมติัการเทียบโอน 
 ทงันีตงัแต่วนัที ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
   

สงั ณ วนัที ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
      
 
             (นายเยยีม   ธรรมบุตร) 

         ผูอ้าํนวยการโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปรับปรุง 2558   

 
คาํสงัโรงเรียนยางชุมนอ้ยพทิยาคม 

ที ...... / ๒๕๕๘ 
เรือง แต่งตงัคณะกรรมการประเมินผลการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตร 

************************************ 
               ดว้ยโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคมไดพ้ฒันาและใชห้ลกัสูตรโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๘ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ เพือใหก้ารวดัผลและประเมินผลเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของหลกัสูตร จึงแต่งตงัคณะกรรมการประเมินผลการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตร ดงันี 

๑.๑ นางสาวนิตยาพร     อาํนวย  รองผูอ้าํนวยการ                ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางพวงเพชร  โพธิชยั  หวัหนา้กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย              รองประธานกรรมการ 
๑.๓นายรุ่งนิรัตน์  ศรีนาม   หวัหนา้กลุ่มสาระฯ คณิต    กรรมการ 
๑.๔นายสวรรค ์  ศรีประใหม    หวัหนา้กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
๑.๕นายสายนัต ์  ดวงเนตร     หวัหนา้กลุ่มสาระฯ สงัคมศึกษา ฯ  กรรมการ 
๑.๖นางอมัพร   สีหะวงษ ์   หวัหนา้กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ     
๑.๗วา่ทีร้อยตรีสุวิช  บุษบงก ์  หวัหนา้กลุ่มสาระฯ ศิลปะ            กรรมการ     
๑.๘นายอาคม  กองธรรม   หวัหนา้กลุ่มสาระฯ การงาน ฯ  กรรมการ   
๑.๙นางทิพวรรณ   บริสยั   หวัหนา้กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๑.๑๐นางเรณู  สีหะวงษ ์   หวัหนา้งานกิจกรรมพฒันานกัเรียน กรรมการ 
๑.๑๑ นายนิยม  เหล่าโคตร  หวัหนา้งานวดัผล   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๒.นางสาวพรนภาพรรณ    สีหะวงษ ์ เจา้หนา้ทีหลกัสูตรฯ       กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ    
หนา้ที 

๑. วางแผนการประเมินผลการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตร 
๒. กาํหนดและจดัทาํเครืองมือและวิธีการในการประเมินผลการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตร 
๓. ดาํเนินการประเมินผลการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรเมือสินปีการศึกษา 
๔. สรุปและรายงานผลการประเมินการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตร 
       ทงันีตงัแต่วนัที ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
                          สงั ณ วนัที ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘    

 
 
          (นายเยยีม   ธรรมบุตร) 
                         ผูอ้าํนวยการโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 


