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ค าน า 
 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเป้าหมายของ
หลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา โดยได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นทิศทางในการจัดท าหลักสูตร การเรียนการสอน
ในแต่ละระดับ  นอกจากนั้นได้ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ าของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไว้
ในหลักสูตรแกนกลาง และเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพ่ิมเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้น อีกทั้งได้
ปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียน เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทาง
การศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  และมีความชัดเจนต่อการน าไปปฏิบัติ ได้ประกาศใช้
หลักสูตร 
 เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จัดท าขึ้นส าหรับท้องถิ่นและ
สถานศึกษา  ได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทาง  ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้  และทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต  

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ ช่วยท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในทุกระดับเห็นผล
คาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถช่วยให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ท าให้การจัดท าหลักสูตรใน
ระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกท้ังยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ 
และครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน      

การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้  ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาเยาวชน
ของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
 ตามหลักการของหลักสูตรนั้น หลักสูตรที่สร้างขึ้นจ าเป็นต้องมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา และ
สนองความต้องการของสังคมที่ใช้หลักสูตรนั้นๆ โดยเหตุนี้หลักสูตรที่สร้างข้ึนมุ่งหมายในการใช้ในชุมชนแห่งใด
แห่งหนึ่ง โดยเฉพาะ ก็ย่อมสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้มากที่สุด ท้องถิ่นและชุมชนมี
สภาพที่แตกต่างกัน การพัฒนาแต่ละท้องถิ่นก็ต้องมีความแตกต่างกัน  เทคโนโลยีเจริญเร็ว จะท าหลักสูตร
ระดับชาติไปใช้กับท้องถิ่นก็ไม่ทันกับความเจริญของเทคโนโลยี  สถานศึกษาจึงต้องจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
เอง 
 หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง
ตัวชี้วัด พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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(ฝ่ายมัธยม) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใมช้อ้างอิงในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดย
เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทน า 
 
หลักการ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)  เป็นหลักสูตรที่จัด
การศึกษาได้ทุกรูปแบบ มีจุดเด่นทีเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและตามศักยภาพ ตอบสนองความ
ต้องการในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต  ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
สามารถเทียบโอนผลการเรียนและประสบการณ์  สร้างเจตคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ  
นวัตกรรม  ส่งเสริมการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สามารถดึงศักยภาพของผู้เรียนตามความสนใจและ
ความถนัด  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและถ่ายทอดวัฒนธรรม  เอกลักษณ ์สู่มาตรฐานสากล 
 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 1.  เป็นหลักสูตรที่เน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเจริญงอกงามด้านสติปัญญา  ร่างกาย  จิตใจ  และสังคม 
 3.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนในหลายหลักสูตรและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีวิชาเลือกเสรี เฉพาะด้าน
ส าหรับพัฒนานักเรียนตามความสนใจและความถนัด 
 4.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนในหลักสูตรที่หลากหลายในระดับชั้น ม.ปลายและมีการพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียนตามความสนใจและความถนัด อย่างต่อเนื่อง โดยในสายวิทยาศาสตร์ มีหลักสูตรวิทยาศาสตร์
สุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตร์วิศวกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรSCIENCE - MATHEMATICS 
GIFTED  หลักสูตรโครงการ วมว. และสายศิลป์ มีหลักสูตร ENGLISH  GIFTED หลักสูตรศิลป์ภาษา ซึ่งเน้น
ภาษาที่หลากหลาย มีวิชาเลือกเสรีเฉพาะด้านส าหรับพัฒนานักเรียนตามความสนใจและความถนัดมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 5.  สามารถให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง  กล้าคิด  กล้าแสดงความคิดเห็น  และมี
สภาวะความเป็นผู้น าเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย 
 6.  มีคุณ ธรรมจริยธรรมในด้านความกตัญญู   ความเมตตากรุณา  ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่            
ความซื่อสัตย์  รู้จักประหยัด  รักษาวัฒนธรรมไทยและความสามัคคี และมีค่านิยมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 7.  มีความสามารถในการวิเคราะห์  สังเคราะห์  และมีความคิดสร้างสรรค์  สามารถตัดสินใจและ
น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต  เพ่ือประโยชน์ที่จะเกิดกับตนเองและสังคม 

 8.  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเพื่อการส่งค้นข้อมูลและน าเสนอ 
 9.  มีสุนทรียภาพในด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 
 10. มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาสามารถปรับตัวและเผชิญกับปัญหาได้อย่างชาญฉลาด 

 
ปรัชญา  วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์  พันธกิจ   
 
ปรัชญา 
 “ วิชาการท่ีเต็มที่  อยู่ในคนที่เต็มคน ” 
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วิสัยทัศน์   
 เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้
ของตนเอง การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะ
ชีวิต ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 
 
วัตถุประสงค์   
 1.  เพ่ือเป็นสถานศึกษาของบุตรข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  และลูกจ้างประจ า                     
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 2.  เพ่ือเป็นโรงเรียนต้นแบบและสร้างเครือข่ายที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้  อันเหมาะแก่การ
พัฒนาสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคต 
 3.  เพ่ือเป็นแหล่งวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของอาจารย์
และนักเรียน  ให้นักเรียนใฝ่รู้คู่คุณธรรมอย่างแท้จริง 
  4.  เพ่ือเป็นการบริการการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้กับเยาวชน 
 5.  เพ่ือเป็นสถานศึกษาส าหรับบริการวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
พันธกิจ 
พันธกิจหลักท่ีโรงเรียนเน้นในการด าเนิน การมีดังนี้ 
1. เป็นสถาบันต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากล 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับแผนการศึกษาของชาติ 
3. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้
5. พัฒนาความร่วมมือด้านเครือข่ายทางวิชาการระหว่างองค์กรทั้งในและต่างประเทศ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม    
  
ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้เกิดพัฒนาการการเรียนรู้ที่ดี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาระบบกิจกรรมพิเศษที่มุ่งพัฒนาศักยภาพนักเรียนทั้งในห้องเรียนและใน
สถานการณ์จริง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการแข่งขันภายนอก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมค่านิยมพ้ืนฐานของระบบผู้น าแบบเอื้ออ านวย โดยอาศัยแนวคิดแบบผู้น าร่วม 
(Collective Leader) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบความก้าวหน้าของบุคลากร สร้างขวัญก าลังใจ และการเติบโตในสายงาน 
ผ่านการยึดโยงสู่คุณภาพผู้เรียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสภาพบรรยากาศห้องเรียน สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน ด้วยแนวคิดท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ การใช้พลังงานทดแทน และการมีส่วนร่วมของสมาคมผู้ปกครอง และ
การปรับเปลี่ยนระบบหอพักของนักเรียน ภายใต้บรรยากาศที่ดีและสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับวัย 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ และภาพลักษณ์องค์กรของ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8    พัฒนางานองค์กรสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคดิอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ              
ที่ เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น        ต่อตนเอง 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงคท์ี่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และ
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน  
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือให้

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
1.  มีความรักและเทิดทูนสถาบันหลัก  คือ ชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
2.  มีความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
3.  มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความกตัญญู ต่อผู้มีประคุณ 
4. ใฝ่เรียนรู้ แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. อยู่อย่างพอเพียง รู้จักด ารงตนให้อยู่ในความพอดี 
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6.  มุ่งม่ันและขยันในการเรียน การท างาน  
7.  รักความเป็นไทย รู้จักคุณค่า และธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม 
8.  มีจิตสาธารณะ เรียนรู้ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม 
9.  กล้าคิด กล้าท าและกล้าน า มีความกล้าทางความคิด คิดเชิงสร้างสรรค์ กล้าเป็นผู้น าในการปฏิบัติ
ในสิ่งที่ดีงาม 
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมเติมให้สอดคล้องตามบริบทและ

จุดเน้นของตนเองที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม) คือ กล้าคิด กล้าท า และกล้าน า 
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โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสตูรสถานศึกษา 

 
1. หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3   หลักสูตรปกติ   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ พื้นฐาน เพิ่มเติม 
1. ภาษาไทย 9.0 1.0 
2. คณิตศาสตร์ 12.0 3.0 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11.0 8.0 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 12.0 - 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 6.0 - 
6. ศิลปะ 6.0 - 
7. การงานอาชีพ 4.0 1.0 
8. ภาษาต่างประเทศ 9.0 9.0 
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 9.0 - 
10. เลือกเสรี   2.0 

รวมหน่วยการเรียนรู้ 78.0 24.0 
รวมหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด 102.0 
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10 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

2. หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3   โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ   (Gifted Program: SEM) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ พื้นฐาน เพิ่มเติม 
1. ภาษาไทย 9.0 1.0 
2. คณิตศาสตร์ 12.0 6.0 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11.0 8.0 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 12.0 - 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 6.0 - 
6. ศิลปะ 6.0 - 
7. การงานอาชีพ 4.0 1.0 
8. ภาษาต่างประเทศ 9.0 12.0 
9. กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 9.0 - 
10. เลือกเสรี   2.0 

รวมหน่วยการเรียนรู้ 78.0 30.0 
รวมหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด 108.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
11 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

 

3. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   หลักสูตรปกติ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ พื้นฐาน เพิ่มเติม 
1. ภาษาไทย 6.0 - 
2. คณิตศาสตร์ 6.0 9.0 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
      เคมี  1.5 9.0 
     ชวีวิทยา  1.5 8.5 
     ฟิสิกส์  2.0 10.0 
     โลกดาราศาสตร์และอวกาศ  1.0 0.5 
     โครงงานวิทยาศาสตร์ - 0.5 
     วิทยาการค านวณ 2.0 2.0 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
    สังคมศึกษา 6.0 - 
    ประวัติศาสตร์ 2.0 - 
    ภูมิศาสตร์ - 1.0 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 3.0 3.0 
6. ศิลปะ 3.0 - 
7. การงานอาชีพ 1.0 2.0 
8. วิชาเพ่ิมเติมเฉพาะ - 2.0 
9. ภาษาต่างประเทศ 6.0 6.0 
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 9.0 - 

รวมหน่วยการเรียนรู้ 51.0 53.5 
รวมหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด 103.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
12 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

4. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   หลักสูตรปกติ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ พื้นฐาน เพิ่มเติม 
1. ภาษาไทย 6.0 - 
2. คณิตศาสตร์ 6.0 9.0 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
      เคมี  1.5 9.0 
     ชวีวิทยา  1.5 8.5 
     ฟิสิกส์  2.0 10.0 
     โลกดาราศาสตร์และอวกาศ  1.0 0.5 
     โครงงานวิทยาศาสตร์ - 0.5 
     วิทยาการค านวณ 2.0 2.0 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
    สังคมศึกษา 6.0 - 
    ประวัติศาสตร์ 2.0 - 
    ภูมิศาสตร์ - 1.0 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 3.0 3.0 
6. ศิลปะ 3.0 - 
7. การงานอาชีพ 1.0 2.0 
8. วิชาเพ่ิมเติมเฉพาะ - 2.0 
9. ภาษาต่างประเทศ 6.0 6.0 
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 9.0 - 

รวมหน่วยการเรียนรู้ 41.0 53.5 
รวมหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด 103.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
13 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

5. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   หลักสูตรปกติ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์วิศวกรรม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ พื้นฐาน เพิ่มเติม 
1. ภาษาไทย 6.0 - 
2. คณิตศาสตร์ 6.0 9.0 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
      เคมี  1.5 9.0 
     ชวีวิทยา  1.5 8.5 
     ฟิสิกส์  2.0 10.0 
     โลกดาราศาสตร์และอวกาศ  1.0 0.5 
     โครงงานวิทยาศาสตร์ - 0.5 
     วิทยาการค านวณ 2.0 2.0 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
    สังคมศึกษา 6.0 - 
    ประวัติศาสตร์ 2.0 - 
    ภูมิศาสตร์ - 1.0 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 3.0 3.0 
6. ศิลปะ 3.0 - 
7. การงานอาชีพ 1.0 2.0 
8. วิชาเพ่ิมเติมเฉพาะ - 2.0 
9. ภาษาต่างประเทศ 6.0 6.0 
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 9.0 - 

รวมหน่วยการเรียนรู้ 41.0 53.5 
รวมหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด 94.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
14 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

6. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted Program : Science - Mathematics)  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ พื้นฐาน เพิ่มเติม 
1. ภาษาไทย 6.0 - 
2. คณิตศาสตร์ 6.0 9.5 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
      เคมี  1.5 9.5 
     ชวีวิทยา  1.5 8.5 
     ฟิสิกส์  2.0 10.0 
     โลกดาราศาสตร์และอวกาศ  1.0 0.5 
     โครงงานวิทยาศาสตร์ - 0.5 
     วิทยาการค านวณ 2.0 2.0 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
    สังคมศึกษา 6.0 - 
    ประวัติศาสตร์ 2.0 - 
    ภูมิศาสตร์ - 1.0 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 3.0 - 
6. ศิลปะ 3.0 - 
7. การงานอาชีพ 1.0 1.0 
8. วิชาเพ่ิมเติมเฉพาะ - 9.5 
9. ภาษาต่างประเทศ 6.0 6.0 
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 9.0 - 

รวมหน่วยการเรียนรู้ 41.0 61.0 
รวมหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด 102.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
15 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

7. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในการก ากับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย ( โครงการ วมว.)  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ พื้นฐาน เพิ่มเติม 
1. ภาษาไทย 6.0 - 
2. คณิตศาสตร์ 6.0 8.0 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
      เคมี  1.5 7.5 
     ชวีวิทยา  1.5 8.0 
     ฟิสิกส์  2.0 8.0 
     โลกดาราศาสตร์และอวกาศ  1.0 1.0 
     โครงงานวิทยาศาสตร์ - 1.0 
     วิทยาการค านวณ 2.0 - 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
    สังคมศึกษา 6.0 - 
    ประวัติศาสตร์ 2.0 - 
    ภูมิศาสตร์ - 1.0 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 3.0 - 
6. ศิลปะ 3.0 - 
7. การงานอาชีพ 1.0 - 
8. วิชาเพ่ิมเติมเฉพาะ - 12.0 
9. วิชาเลือกเสรี - 3-4.5 
10. ภาษาต่างประเทศ 6.0 6.0 
11. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 9.0 - 

รวมหน่วยการเรียนรู้ 41.0 61.5-63.0 
รวมหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด 102.5-104.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
16 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

8. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน/ญี่ปุ่น/
ฝรั่งเศส  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ พื้นฐาน เพิ่มเติม 
1. ภาษาไทย 6.0 - 
2. คณิตศาสตร์ 6.0 - 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
      เคมี  1.5 - 
     ชวีวิทยา  1.5 - 
     ฟิสิกส์  2.0 - 
     โลกดาราศาสตร์และอวกาศ  1.0 - 
     วิทยาการค านวณ 2.0 - 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
    สังคมศึกษา 6.0 6.0 
    ประวัติศาสตร ์ 2.0 - 
    ภูมิศาสตร์ - 1.0 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 3.0 - 
6. ศิลปะ 3.0 - 
7. การงานอาชีพ 1.0 2.0 
8. ภาษาต่างประเทศ   
    ภาษาอังกฤษ 6.0 9.0 
    ภาษาจีน/ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส - 24.0 
9. วิชาเลือกเสรี - 1.0 
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 9.0 - 

รวมหน่วยการเรียนรู้ 41.0 43.0 
รวมหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด 84.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
17 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

9. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ-ภาษาต่างประเทศ (Gifted Progran : EG) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ พื้นฐาน เพิ่มเติม 
1. ภาษาไทย 6.0 - 
2. คณิตศาสตร์ 6.0 - 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
      เคมี  1.5 - 
     ชวีวิทยา  1.5 - 
     ฟิสิกส์  2.0 - 
     โลกดาราศาสตร์และอวกาศ  1.0 - 
     วิทยาการค านวณ 2.0 - 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
    สังคมศึกษา 6.0 6.0 
    ประวัติศาสตร์ 2.0 - 
    ภูมิศาสตร์ - 1.0 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 3.0 - 
6. ศิลปะ 3.0 - 
7. การงานอาชีพ 1.0 2.0 
8. ภาษาต่างประเทศ   
    ภาษาอังกฤษ 6.0 12.0 
    ภาษาจีน/ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส - 24.0 
9. วิชาเลือกเสรี - 1.0 
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 9.0 - 

รวมหน่วยการเรียนรู้ 41.0 46.0 
รวมหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด 87.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
18 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู ้

 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
19 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1 การอ่าน 

มาตรฐาน ท 1.1        ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระท่ี 2  การเขียน 
  มาตรฐาน ท  2.1      ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ  ย่อความ  

และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ 
และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

สาระท่ี 3  การฟัง  การดู  และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1        สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  

ความคิดความรู้สึกในโอกาสต่างๆอย่างมีวิจารณญาณ  
และสร้างสรรค์ 

สาระท่ี 4  หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1      เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ 

ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา  
ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                                

สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1     เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรม 

ไทอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระที่ 1   การอ่าน 
มาตรฐานที่ 1.1
 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนิน  

ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อย
กรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 

- การอ่านออกเสียงประกอบด้วย 
- บทร้อยแก้วท่ีเป็นบทบรรยาย 
- บทร้อยกรองเช่นกลอนสุภาพกลอนสักวากาพย์ยาน๑ี๑ กาพย์ฉบัง๑๖
กาพย์สุรางคนางค๒์๘และโคลงสี่สภุาพ 

  2. จับใจความส าคญัจากเรื่องที่อ่าน 
3. ระบุเหตุและผลและข้อเท็จจริงกับ

การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆเช่น 
- เรื่องเล่าจากประสบการณ ์
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 
4. ระบุและอธิบายค าเปรียบเทียบและค า
ที่มีหลายความหมายในบริบทต่างๆจาก
การอ่าน 
5. ตีความค ายากในเอกสารวิชาการโดย
พิจารณาจากบริบท 

- เรื่องสั้น 
- บทสนทนา 
-นิทานชาดก 
-วรรณคดีในบทเรียน 
- งานเขียนเชิงสร้างสรรค ์
- บทความ 

  

  

  

  

6. ระบุข้อสังเกตและความสมเหตสุมผล
ของงานเขียนประเภทชักจูงโน้มนา้วใจ 

- สารคด ี
- บันเทิงคดี 
- เอกสารทางวิชาการที่มีค าประโยคและข้อความที่ต้องใช้บริบทช่วย
พิจารณาความหมาย 
- งานเขียนประเภทชักจูงโน้มนา้วใจเชิงสร้างสรรค ์

7. ปฏิบัติตามคู่มือแนะน าวิธีการใช้งาน
ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในระดบัท่ียาก
ขึ้น 

การอ่านและปฏิบัตติามเอกสารคูม่ือ 
  

8. วิเคราะห์คณุค่าทีไ่ด้รับจากการอ่าน
งานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อน าไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิต 

การอ่านหนังสือตามความสนใจเชน่ 
- หนงัสือท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
- หนังสืออ่านท่ีครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน 

9. มีมารยาทในการอ่าน  มารยาทในการอ่าน 

ม.2 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อย
กรองได้ถูกต้อง 
2. จับใจความส าคญัสรุปความและ
อธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน 
3. เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจ
ในบทเรียนต่างๆที่อ่าน 
4. อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อ
โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
5. วิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจรงิข้อมูล
สนับสนุนและข้อคิดเห็นจากบทความที่
อ่าน 
6. ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อการโน้มน้าว
หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน 

การอ่านออกเสียงประกอบด้วย 
- บทร้อยแก้วท่ีเป็นบทบรรยายและบทพรรณนา 
  - บทร้อยกรองเช่นกลอนบทละครกลอนนิทานกลอนเพลงยาวและ
กาพย์ห่อโคลง 
การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆเช่น 
- วรรณคดีในบทเรียน 
-บทความ 
- บันทึกเหตุการณ ์
- บทสนทนา 
- บทโฆษณา 
- งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ 
-งานเขียนหรือบทความแสดงข้อเท็จจริง 
- เรื่องราวจากบทเรยีนในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยและกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้อื่น 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

7. อ่านหนังสือบทความหรือค าประพันธ์
อย่างหลากหลายและประเมินคณุค่าหรือ
แนวคิดที่ได้จากการอ่านเพ่ือน าไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิต 

การอ่านตามความสนใจเช่น 
- หนังสืออ่านนอกเวลา 
- หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 

- หนังสืออ่านท่ีครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน 

8. มีมารยาทในการอ่าน มารยาทในการอ่าน 

ม.3 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อย
กรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่
อ่าน 
2. ระบุความแตกต่างของค าที่มี
ความหมายโดยตรงและความหมาย
โดยนัย 
3. ระบุใจความส าคัญและรายละเอียด
ของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 
4. อ่านเรื่องต่างๆแล้วเขยีนกรอบแนวคิด
ผังความคิดบันทึกย่อความและรายงาน 
5. วิเคราะห์วิจารณ์และประเมินเรือ่งที่
อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้
ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น 
6.  ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้
สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน 

การอ่านออกเสียงประกอบด้วย 
- บทร้อยแก้วท่ีเป็นบทความทั่วไปและบทความปกณิกะ 
-บทร้อยกรองเช่นกลอนบทละครกลอนเสภากาพย์ยาน๑ี๑กาพย์ฉบงั
๑๖และโคลงสีสุ่ภาพการอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆเช่น 
- วรรณคดีในบทเรียน 
- ข่าวและเหตุการณ์ส าคญั 
- บทความ 
- บันเทิงคดี 
- สารคด ี
- สารคดเีชิงประวัต ิ
- ต านาน 
- งานเขียนเชิงสร้างสรรค ์

7. วิจารณ์ความสมเหตสุมผลการล าดับ
ความและความเป็นไปได้ของเรื่อง 
8. วิเคราะห์เพื่อแสดงความคดิเหน็โต้แย้ง
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
9. ตีความและประเมินคณุค่าและแนวคิด
ที่ได้จากงานเขียนอยา่งหลากหลายเพื่อ
น าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 
10. มีมารยาทในการอ่าน 

- เรื่องราวจากบทเรยีนในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยและกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้อื่น 
การอ่านตามความสนใจเช่น 
- หนังสืออ่านนอกเวลา 
- หนังสืออ่านตามความสนใจและตามวัยของนักเรียน 
- หนงัสืออ่านท่ีครูและนักเรียนร่วมกันก าหนด มารยาทในการอ่าน 

ม.4-ม.6 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อย
กรองได้อย่างถูกต้องไพเราะและ
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 

การอ่านออกเสียงประกอบด้วย 
- บทร้อยแก้วประเภทต่างๆเช่นบทความนวนิยายและความเรียง 
-  บทร้อยกรองเช่นโคลงฉันท์กาพย์กลอนร่ายและลิลติ 

 2.  ตีความแปลความและขยายความเรื่อง
ที่อ่าน 

การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆเช่น 
- ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรูต้่างๆใน
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

3. วิเคราะห์และวิจารณเ์รื่องที่อ่านใน
ทุกๆด้านอย่างมีเหตุผล 
4.  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน
และประเมินค่าเพื่อน าความรู้ความคิดไป
ใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
5. วิเคราะห์วิจารณ์แสดงความคิดเห็น
โต้แย้งกับเรื่องท่ีอ่านและเสนอความคิด
ใหม่อย่างมีเหตผุล 
6.  ตอบค าถามจากการอ่านประเภท
ต่างๆภายในเวลาที่ก าหนด 
7.  อ่านเรื่องต่างๆแล้วเขียนกรอบแนวคิด
ผังความคิดบันทึกย่อความและรายงาน 
8. สังเคราะหค์วามรูจ้ากการอ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหลง่เรียนรู้
ต่างๆมาพัฒนาตนพัฒนาการเรียนและ
พัฒนาความรู้ทางอาชีพ 
 

ชุมชน 
- บทความ 
- นิทาน 
- เรื่องสั้น 
- นวนิยาย 
- วรรณกรรมพื้นบ้าน 
- วรรณคดีในบทเรียน 
- บทโฆษณา 
- สารคด ี
- บันเทิงคดี 
- ปาฐกถา 
- พระบรมราโชวาท 
- เทศนา 
- ค าบรรยาย 
- ค าสอน 
- บทร้อยกรองร่วมสมัย 
- บทเพลง 
- บทอาเศียรวาท 
- ค าขวัญ 

 9. มีมารยาทในการอ่าน มารยาทในการอ่าน 

 

สาระท่ี 2  การเขียน 

มาตรฐานที ่ 2.1   ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสารเขียนเรียงความย่อความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทดัตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไท
ย 

  2. เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าถูกตอ้งชัดเจน
เหมาะสมและสละสลวย 

การเขียนสื่อสารเช่น 
- การเขียนแนะน าตนเอง 
- การเขียนแนะน าสถานท่ีส าคญัๆ 
- การเขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

  3. เขียนบรรยายประสบการณโ์ดยระบุ
สาระส าคญัและรายละเอียดสนับสนุน 

 การบรรยายประสบการณ ์
  

  4. เขียนเรียงความ การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา 

  5. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆเช่นเรื่องสั้นค าสอนโอวาทค าปราศรยัสุ
นทรพจน์รายงานระเบียบค าสั่งบทสนทนาเรื่องเลา่ประสบการณ ์

  6. เขียนแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบัสาระ
จากสื่อที่ไดร้ับ 

การเขียนแสดงความคดิเห็นเกีย่วกับสาระจากสื่อต่างๆเช่น 
- บทความ 
- หนังสืออ่านนอกเวลา 
- ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน 
- เหตุการณ์ส าคญัต่างๆ 

  7. เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจ
ธุระ 

การเขียนจดหมายส่วนตัว 
- จดหมายขอความช่วยเหลือ 
- จดหมายแนะน า 

การเขียนจดหมายกจิธุระ 
- จดหมายสอบถามข้อมูล 

  8. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและ
โครงงาน 

การเขียนรายงานได้แก ่
- การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 
- การเขียนรายงานโครงงาน 

  9. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 

ม.2 1. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทดัตามรูปแบบการเขียน 
ตัวอักษรไทย 

2. เขียนบรรยายและพรรณนา การเขียนบรรยายและพรรณนา 

3. เขียนเรียงความ การเขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ ์

4. เขียนย่อความ การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆเช่นนิทานค าสอนบทความทางวิชาการ
บันทึกเหตุการณ์เรื่องราวในบทเรยีนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นนิทาน
ชาดก 

5. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า การเขียนรายงาน 
- การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 
- การเขียนรายงานโครงงาน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

6. เขียนจดหมายกิจธุระ การเขียนจดหมายกจิธุระ 
- จดหมายเชิญวิทยากร 
 - จดหมายขอความอนุเคราะห ์

7. เขียนวิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความรู้
ความคิดเห็นหรือโต้แย้งในเรื่องทีอ่่าน
อย่างมีเหตผุล 

การเขียนวิเคราะห์วจิารณ์และแสดงความรู้ความคิดเห็นหรือโต้แย้ง
จากสื่อต่าง ๆ เช่น 
- บทความ 
- บทเพลง 
- หนังสืออ่านนอกเวลา 

- สารคด ี
- บันเทิงคดี 

8. มีมารยาทในการเขียน มารยาทในการเขียน 

ม.3 1. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทดัตามรูปแบบ 
การเขียนตัวอักษรไทย 

2. เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยค าไดถู้กต้อง
ตามระดับภาษา 

การเขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาสต่างๆเช่น 
- ค าอวยพรในโอกาสต่างๆ 
- ค าขวัญ 
- ค าคม 
- โฆษณา 
- คติพจน ์
- สุนทรพจน์ 

3. เขียนชีวประวัติหรืออตัชีวประวตัิโดย
เล่าเหตุการณ์ข้อคิดเห็นและทัศนคติใน
เรื่องต่าง ๆ 

การเขียนอัตชีวประวัติหรือชีวประวัติ 

4. เขียนย่อความ การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆเช่นนิทานประวัติต านานสารคดีทาง 
วิชาการพระราชด ารสัพระบรมราโชวาทจดหมายราชการ 

5. เขียนจดหมายกิจธุระ การเขียนจดหมายกจิธุระ 
- จดหมายเชิญวิทยากร 
- จดหมายขอความอนุเคราะห ์
- จดหมายแสดงความขอบคณุ 

6. เขียนอธิบายช้ีแจงแสดงความคดิเห็น
และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล 

การเขียนอธิบายช้ีแจงแสดงความคิดเห็นและโต้แย้งในเรื่องต่างๆ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

7. เขียนวิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความรู้
ความคิดเห็นหรือโต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ 

การเขียนวิเคราะห์วจิารณ์และแสดงความรู้ความคิดเห็นหรือโต้แย้ง
จากสื่อต่าง ๆ เช่น 
- บทโฆษณา 
- บทความทางวิชาการ 

8. กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียน
บรรยายเกี่ยวกับความรู้และทักษะของ
ตนเองที่เหมาะสมกับงาน 

การกรอกแบบสมัครงาน 

9. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและ
โครงงาน 

การเขียนรายงานได้แก ่
- การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 
- การเขียนรายงานโครงงาน 

10. มีมารยาทในการเขยีน มารยาทในการเขียน 

ม.4-ม.6 1. เขียนสื่อสารในรูปแบบตา่งๆไดต้รง
ตามวัตถุประสงคโ์ดยใช้ภาษาเรียบเรียง
ถูกต้องมีข้อมูลและสาระส าคัญชัดเจน 

การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
- อธิบาย 
- บรรยาย 
- พรรณนา 
- แสดงทรรศนะ 
- โต้แย้ง 
- โน้มน้าว 
- เชิญชวน 
- ประกาศ 
- จดหมายกิจธรุะ 
- โครงการและรายงานการด าเนินโครงการ 
- รายงานการประชุม 
- การกรอกแบบรายการต่าง ๆ 

2. เขียนเรียงความ การเขียนเรียงความ 

3. เขียนย่อความจากสื่อท่ีมีรูปแบบและ
เนื้อหาหลากหลาย 

การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆเช่น 
- กวีนิพนธ์และวรรณคด ี
- เรื่องสั้นสารคดีนวนิยายบทความทางวิชาการและวรรณกรรม
พื้นบ้าน 

4. ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบ
ต่าง ๆ 

การเขียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
- สารคด ี
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

- บันเทิงคดี 

5. ประเมินงานเขียนของผู้อื่นแล้วน ามา
พัฒนางานเขียนของตนเอง 

การประเมินคณุค่างานเขียนในด้านต่าง ๆ เช่น 
- แนวคิดของผู้เขียน 
- การใช้ถ้อยค า 
- การเรียบเรียง 
- ส านวนโวหาร 
- กลวิธีในการเขียน 

6. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่
สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการและ
ใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง 

การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
การเขียนอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ 

7. บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อน าไป
พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

การเขียนบันทึกความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

8. มีมารยาทในการเขียน มารยาทในการเขียน 

 

สาระท่ี 3   การฟังการดูและการพูด 

มาตรฐานที ่3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู้ความคิด                                          
 และความรู้สึกในโอกาสต่างๆอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. พูดสรุปใจความส าคญัของเรื่องที่ฟังและด ู
2. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและด ู
3. พูดแสดงความคดิเห็นอย่างสร้างสรรคเ์กี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังและด ู
4. ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อท่ีมีเนื้อหา  
   โน้มน้าวใจ 

การพูดสรุปความพดูแสดงความรูค้วามคิดอย่างสร้างสรรคจ์าก
เรื่องที่ฟังและด ู
การพูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อท่ีมีเนื้อหาโน้มนา้ว 

  5. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นทีศ่ึกษาค้นคว้า
จากการฟังการดูและการสนทนา 

การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรยีนรู้ต่าง ๆ ใน
ชุมชนและท้องถิ่นของตน 

  6. มีมารยาทในการฟังการดูและการพูด มารยาทในการฟังการดูและการพดู 

ม.2 1. พูดสรุปใจความส าคญัของเรื่องที่ฟังและด ู การพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและด ู
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

2. วิเคราะห์ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นและความ
น่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ 
3. วิเคราะห์และวิจารณเ์รื่องที่ฟังและดูอยา่งมี
เหตุผลเพื่อน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 

การพูดวิเคราะห์และวิจารณจ์ากเรื่องที่ฟังและด ู
 

  4. พูดในโอกาสต่างๆได้ตรงตามวตัถุประสงค ์ การพูดในโอกาสต่างๆเช่น 
- การพูดอวยพร 
- การพูดโน้มน้าว 
- การพูดโฆษณา          

  5. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นทีศ่ึกษาค้นคว้า การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรยีนรู้ต่างๆ 

  6. มีมารยาทในการฟังการดูและการพูด มารยาทในการฟังการดูและการพดู 

ม.3 1. แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟัง
และการด ู
2.วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดเูพื่อน า
ข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

การพูดแสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการ
ด ู
การพูดวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและด ู

 3. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นทีศ่ึกษาค้นคว้า
จากการฟังการดูและการสนทนา 

การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 4.พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวตัถุประสงค ์ การพูดในโอกาสต่างๆเช่น 
-  การพูดโต้วาท ี
-  การอภิปราย 
-  การพูดยอวาที 

 5. พูดโน้มน้าวโดยน าเสนอหลักฐานตามล าดับ
เนื้อหาอย่างมีเหตุผลและน่าเช่ือถือ 

การพูดโน้มนา้ว 

 6. มีมารยาทในการฟังการดูและการพูด มารยาทในการฟังการดูและการพดู 

ม.4-ม.6 1. สรุปแนวคิดและแสดงความคดิเห็นจากเรื่องที่
ฟังและด ู

การพูดสรุปแนวคิดและการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง
และด ู

 2. วิเคราะห์แนวคดิการใช้ภาษาและความ
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและด ู
อย่างมีเหตผุล 
3. ประเมินเรื่องที่ฟังและดูแล้วก าหนดแนวทาง

การวิเคราะห์แนวคิดการใช้ภาษาและความนา่เชื่อถือจากเรื่องที่
ฟังและด ู
การเลือกเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีวจิารณญาณ 
การประเมินเรื่องที่ฟังและดูเพื่อก าหนดแนวทางน าไป
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
4. มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและด ู

ประยุกต์ใช้ 

 5. พูดในโอกาสต่างๆพูดแสดงทรรศนะโต้แย้งโน้ม
น้าวใจและเสนอแนวคิดใหมด่้วยภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 

การพูดในโอกาสต่างๆเช่น 
- การพูดต่อท่ีประชุมชน 
- การพูดอภิปราย 
- การพูดแสดงทรรศนะ 
- การพูดโน้มน้าวใจ 

 6. มีมารยาทในการฟังการดูและการพูด มารยาทในการฟังการดูและการพดู 

 
สาระที่ 4   หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐานที่ 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษา  
และพลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย  เสียงในภาษาไทย 

  2. สร้างค าในภาษาไทย 
  

การสร้างค า 
- ค าประสมค าซ้ าค าซ้อน 
- ค าพ้อง 

  3. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค ชนิดและหน้าที่ของค า 

  4. วิเคราะห์ความแตกตา่งของภาษาพูดและ
ภาษาเขียน 

 ภาษาพูด 
 ภาษาเขียน 

  5.  แต่งบทร้อยกรอง  กาพย์ยานี 11 

  6. จ าแนกและใช้ส านวนที่เป็นค าพังเพยและ
สุภาษิต 

ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสภุาษติ 

ม.2 
  
  
  

1. สร้างค าในภาษาไทย  การสร้างค าสมาส 

2. วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญประโยค
รวมและประโยคซ้อน 

ลักษณะของประโยคในภาษาไทย 
- ประโยคสามญั 
- ประโยครวม 
- ประโยคซ้อน 
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29 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

3. แต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ 

4. ใช้ค าราชาศัพท์ ค าราชาศัพท์ 

  5. รวบรวมและอธิบายความหมายของค า
ภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย 

ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ 
  

ม.3 
  
  

1. จ าแนกและใช้ค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ใน
ภาษาไทย 

 ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ 

2. วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน  ประโยคซับซ้อน 

3. วิเคราะหร์ะดับภาษา  ระดับภาษา 

4. ใช้ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัต ิ ค าทับศัพท ์
ค าศัพท์บัญญัต ิ

5. อธิบายความหมายค าศัพท์ทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

ค าศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ 

6. แต่งบทร้อยกรอง โคลงสีสุ่ภาพ 

ม.4-ม.6 1. อธิบายธรรมชาติของภาษาพลังของภาษา
และลักษณะของภาษา 

ธรรมชาติของภาษา 
พลังของภาษา 
ลักษณะของภาษา 
- เสียงในภาษา 
- ส่วนประกอบของภาษา 
- องค์ประกอบของพยางค์และค า 

 2. ใช้ค าและกลุ่มค าสรา้งประโยคตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

การใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยค 
- ค าและส านวน 
- การร้อยเรยีงประโยค 
- การเพิ่มค า 
- การใช้ค า 
- การเขียนสะกดค า 

 3. ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาสกาลเทศะและ
บุคคลรวมทั้งค าราชาศัพท์อย่างเหมาะสม 

ระดับของภาษา 
ค าราชาศัพท์ 

 4. แต่งบทร้อยกรอง กาพย์โคลงร่ายและฉันท ์
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30 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 5. วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ
และภาษาถิ่น 

อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถ่ิน 

 6. อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างค าใน
ภาษาไทย 

หลักการสร้างค าในภาษาไทย 

 7. วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

การประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิง่พิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 

สาระท่ี 5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐานที ่ 5.1   เข้าใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
อย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่
อ่าน 

วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ 
- ศาสนา 
- ประเพณ ี
- พิธีกรรม 
- สุภาษิตค าสอน 
- เหตุการณ์ประวตัิศาสตร ์
- บันเทิงคดี 
- บันทึกการเดินทาง 
- วรรณกรรมท้องถิ่น 

  2. วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
พร้อมยกเหตุผลประกอบ 
3. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีอ่าน 
4. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

การวิเคราะห์คณุค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม 
  

  5. ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบท
ร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคณุค่า 
-   บทอาขยานตามที่ก าหนด 
-   บทร้อยกรองตามความสนใจ 
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31 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.2 1. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่
อ่านในระดับที่ยากข้ึน 

วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ 
- ศาสนา 
- ประเพณ ี
- พิธีกรรม 
- สุภาษิตค าสอน 
- เหตุการณ์ประวตัิศาสตร ์
- บันเทิงคดี 
- บันทึกการเดินทาง 

2. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม
และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่านพร้อมยก
เหตุผลประกอบ 
3. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีอ่าน 
4. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

การวิเคราะห์คณุค่าและข้อคิดจากวรรณคดีวรรณกรรมและ
วรรณกรรมท้องถิ่น 

5. ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบท
ร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคณุค่า 
-  บทอาขยานตามที่ก าหนด 
-  บทร้อยกรองตามความสนใจ 

ม.3 1. สรุปเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรมและ
วรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งข้ึน 

วรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นเกี่ยวกับ 
- ศาสนา 
- ประเพณ ี
- พิธีกรรม 
- สุภาษิตค าสอน 
- เหตุการณ์ในประวตัิศาสตร ์
- บันเทิงคดี 

2. วิเคราะห์วิถีไทยและคุณคา่จากวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ่าน 
3. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

การวิเคราะห์วิถีไทยและคณุค่าจากวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

4. ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่
ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคณุคา่ตาม
ความสนใจและน าไปใช้อ้างอิง 

บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคณุค่า 
- บทอาขยานตามที่ก าหนด 
- บทร้อยกรองตามความสนใจ 
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32 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4-ม.6 1. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดแีละ
วรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น 

หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม
เบื้องต้น 
- จุดมุ่งหมายการแต่งวรรณคดีและวรรณกรรม 
- การพิจารณารูปแบบของวรรณคดีและวรรณกรรม 
- การพิจารณาเนื้อหาและกลวิธีในวรรณคดีและวรรณกรรม 
- การวิเคราะห์และการวิจารณ์วรรณคดีและ  วรรณกรรม 

2. วิเคราะหล์ักษณะเด่นของวรรณคดี
เชือ่มโยงกับการเรียนรู้ทางประวัตศิาสตร์
และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต 

การวิเคราะหล์ักษณะเด่นของวรรณคดีและวรรณกรรม
เกี่ยวกับเหตุการณ์ประวตัิศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมใน
อดีต 

3. วิเคราะห์และประเมินคุณคา่ด้าน
วรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมใน
ฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม 
- ด้านวรรณศิลป ์
- ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

4. สังเคราะห์ข้อคดิจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

การสังเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม 

5. รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบาย
ภูมิปัญญาทางภาษา 

วรรณกรรมพ้ืนบ้านท่ีแสดงถึง 
- ภาษากับวัฒนธรรม 
- ภาษาถิ่น 

6. ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่
ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคณุคา่ตาม
ความสนใจและน าไปใช้อ้างอิง 

บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคณุค่า 
- บทอาขยานตามที่ก าหนด 
- บทร้อยกรองตามความสนใจ 

 

รายชื่อวิชากลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

ท21101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1 3 

ท21102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 3 

ท22101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 3 3 
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รหัสวิชา รายชื่อวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

ท22102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 4 3 

ท23101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 5 3 

ท23102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 6 3 

ท31101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 7 2 

ท31102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 8 2 

ท32101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 9 2 

ท32102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 10 2 

ท33101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 11 2 

ท33102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 12 2 

รายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

ท21203 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1    1 

ท21204 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2    1 

ท23201 นิทานพ้ืนบ้าน  2 

ท23202 การอ่านเพื่อสื่ออารมณ์  2 

ท23203  การอ่านวรรณกรรมเชิงสร้างสรรค ์ 2 

ท23204 พื้นฐานภาษาไทยเพื่อเตรยีมสอบวดัความรู้  2 

ท31201 ภาษากับวัฒนธรรม 1 

ท32203 ภาษากับความคดิเชิงสร้างสรรค ์ 1 

ท32204 พื้นฐานภาษาไทยเพื่อเตรยีมสอบอุดมศึกษา 2 

ท32205 วรรณคดีกับเพลง 2 

ท32206 ทักษะทางภาษาเพื่อพัฒนาความคดิสร้างสรรค ์ 2 
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รหัสวิชา รายชื่อวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

ท32207 ภาษาไทยเพื่อการแสดง 2 

ท33203 ประมวลผลความรู้ภาษาไทย 1 

ท33204 การพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 2 

ท33205 การเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 2 

ท33206 วรรณกรรมเพื่อการสร้างสรรคภ์าพยนตร ์ 2 

  

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 

รหัสวิชา ท21101                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 1                  เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห์            จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 ด้านทักษะ  ฝึกการฟัง  ดู  พูด  อ่าน เขียน โดยฟังและดูสื่อโน้มน้าวใจ เรื่องเล่า สรุปความจากเรื่อง
 เล่าเรื่อง   แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์และประเมินค่า อ่านออกเสียงทั้งร้อยแก้วร้อยกรอง อ่านจับ
ใจความส าคัญ   อ่านความเรียง บทความ สารคดีท่องเที่ยว วรรณคดีและวรรณกรรมเยาวชน นิทานพื้นบ้าน 
หนังสืออ่านนอกเวลา คัดลายมือ ท่องจ าบทอาขยาน  เขียนบรรยาย พรรณนา แสดงความคิดเห็น  รายงาน
การศึกษาค้นคว้าในชุมชนและท้องถิ่น   จดหมายส่วนตัว    
       ด้านความรู้ หลักการอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง หลักการอ่านจับใจความส าคัญ ความหมายและตัวอย่าง
ของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น การสร้างค าประสม ค าซ้ า ค าซ้อน หลักการใช้พจนานุกรม การใช้ภาษาโน้มน้าว
ใจ หลักการเขียนตัวอักษรไทยและเลขไทย เขียนตามค าบอก หลักการเขียนบรรยาย หลักการเขียนแสดงความ
คิดเห็น หลักการเขียนจดหมายส่วนตัว หลักการพูดสรุปความ หลักการพูดเล่าเรื่อง  หลักการพูดแสดงความ
คิดเห็น เสียงในภาษาไทย   ชนิดและหน้าที่ของค า   การใช้ค า  ภาษาพูดภาษาเขียน พลังภาษา  สมบัติ
วรรณคดีของไทย 
       ด้านคุณลักษณะ  มีมารยาทในการอ่าน   การฟัง  การด ู การพูด  และการเขียน            
ตัวช้ีวัด 
       ท1.1 ม.1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/8        ท 2.1   ม.1/1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 
       ท3.1 ม.1/1, 1/3, 1/4, 1/6       ท 4.1   ม.1/1, 1/3, 1/4, 1/6 
       ท5.1 ม.1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 
รวม 25 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ 
ความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 เพื่อนกัน   ท.1.1  
 

ฝึกแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน  อ่านออกเสียงร้อยแก้วได้ 
เขียนบรรยาย หรือย่อเรื่องจากการอา่นได้ 

5 2 

2 บ.ก.ท่ีรัก ท2.1  
   

.ฝึกเขียนแนะน าตัว เขียนบรรยายประสบการณ์  
เขียนแสดงความคิดเห็น เขียนจดหมายส่วนตัว จดหมายกิจธุระ 

4 5 

3 เสียงเพลงกับ 
เสียงกรี๊ด 

ท 1.1 
 

มีมารยาทในการอ่าน ฝึกเขียนบรรยาย หรือพรรณาจากเรื่องที่อ่าน 
ใช้ค าได้ตรงความหมาย และมีมารยาทในการเขียน 

6 5 

4 ค าเพราะเสนาะ 
ท านอง 

   ท 4.1  ท 
5.1 
 

.สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านในระดับท่ียากขึ้น .
วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น
ท่ีอ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีอ่าน   
.สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ประยุกต์ ใช้ในชีวิตจริง  
ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตาม
ความสนใจ 

6 3 

5 สมบัติวรรณคดี ท 4.1 ท 
5.1 
 
  
 

สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านในระดับท่ียากขึ้น .
วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น
ท่ีอ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีอ่าน                                                       .
สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ประยุกต์ ใช้ในชีวิตจริง  ท่องจ า
บทอาขยานตามท่ีก าหนด และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความ
สนใจ 

6 5 

6 โคลงโลกนิติ ท 4.1 
ท5.1   
 

สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านในระดับท่ียากขึ้น 
.วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม 
และวรรณกรรมท้องถิ่นท่ีอ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ  
อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน                                                       
.สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ประยุกต์ ใช้ในชีวิตจริง  
ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด 
และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

7 5 

7 นิราศภูเขาทอง ท4.1 ท 
4.2 ท5.1 
 

สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านในระดับท่ียากขึ้น 
.วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม 
และวรรณกรรมท้องถิ่นท่ีอ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ  
อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน                                                       
.สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ประยุกต์ ใช้ในชีวิตจริง  
ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด 
และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

6 10 

8 สุภาษิตพระร่วง ท 4.1   ท 
4.2  ท 5.1 

สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านในระดับท่ียากขึ้น 
.วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม 
และวรรณกรรมท้องถิ่นท่ีอ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ  

4 5 
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36 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ 
ความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน                                                       
.สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ประยุกต์ ใช้ในชีวิตจริง  
ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด 
และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

9 ภาษามีพลัง ท 3.1   ท 
4.1  ท 4.2 

เข้าใจค าศัพท์ ความหมาย และส านวน และน าไปใช้ได้ 
มีมารยาทในการอ่าน เข้าใจพลังของภาษา ภูมิปัญญาของภาษา  
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม สังคม 
อาชีพในชีวิตประจ าวัน 

5 5 

10 แต่งให้งามตาม 
ท่ีเหมาะ 

ท 1.1  ท 
1.2  ท 1.3 

แสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน จับใจความส าคัญได้ 
มีมารยาทในการเขียน  
แสดงความคิดเห็นในโอกาสต่างๆได้อย่างเหมาะสม   

4 5 

11 รอให้น้ าลายไหล
เสียก่อน 

ท 2.1 ท 
3.1 ท 4.1 
ท 4.2 

แสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน จับใจความส าคัญได้ 
มีมารยาทในการเขียน  
แสดงความคิดเห็นในโอกาสต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

3 5 

12 เก็บมาเล่าเอามา
คุย 

ท 2.1  
ท3.1 ท 
4.1 ท 4.2 

แสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน จับใจความส าคัญได้ 
มีมารยาทในการเขียน  
แสดงความคิดเห็นในโอกาสต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

4 5 

รวม  60 100 

 
รหัสวิชา ท21102                                                           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 2                  เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห ์    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
           ด้านทักษะ   ฝึกการฟัง  ดู  พูด  อ่าน เขียน โดยฟังและดูสื่อโน้มน้าวใจ เรื่องเล่า 
พูดสรุปความ เล่าเรื่อง รายงาน แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ และประเมินค่า อ่านออกเสียงทั้งร้อยแก้วร้อย
กรอง อ่านตีความ อ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจ าบทอาขยานหรือบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความ
สนใจ  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เลขไทย เขียนเรียงความ ย่อความ แสดงความคิดเห็น 
          ด้านความรู้ หลักการอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง หลักการอ่านจับใจความ หลักการสร้างค า หลักการแต่ง
ค าประพันธ์  หลักการเขียนเรียงความ หลักการเขียนย่อความ หลักการเขียนตัวอักษรไทยและเลขไทย  
หลักการเขียนย่อความ  หลักการเขียนแสดงความคิดเห็น หลักการใช้ค า หลักการอ่านออกเสียง  หลักการอ่าน
ตีความ  ด้านคุณลักษณะ  มีมารยาทและนิสัยรักในการอ่าน   การฟัง  การดู  การพูด  และการเขียน               
ตัวช้ีวัด 
       ท1.1 ม.1/1 , 1/3 , 1/4 , 1/5 , 1/6 , 1/7 , 1/8       ท2.1 ม.1/1 , 1/4 , 1/5 , 1/6 
       ท3.1 ม.1/1 , 1/2 , 1/3 , 1/4 , 1/5        ท4.1 ม.1/2 , 1/5 
รวม 18 ตัวชี้วัด 
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37 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

โครงสร้างรายวิชา 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ 
ความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ปริทัศน์วรรณกรรม   ท 1.1 แสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน จับใจความส าคัญได้ 
มีมารยาทในการเขียน  สามารถเขียนแนะน าหนังสือ 
โดยใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

4 10 

2 ราชาธิราช ท 1.1 ท 4.1 ท 
4.2 
 

สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านในระดับท่ียา
กขึ้น .วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม 
และวรรณกรรมท้องถิ่นท่ีอ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ  
อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน                                                       
.สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตจริง  ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด 
และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

7 5 

3 เข้าเมืองตาหลิ่วต้องห
ลิ่วตาตาม 

 ท 1.1  ท 4.2 แสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน จับใจความส าคัญได้ 
มีมารยาทในการเขียน  
แสดงความคิดเห็นในโอกาสต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

4 5 

4 วิถีงามความพอเพียง   ท 1.1  ท 4.2 แสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน จับใจความส าคัญได้ 
มีมารยาทในการเขียน  สามารถใช้ค าเพ่ือการสืบค้น 
หาความรู้เพิ่มเติม เสริมสร้างลักษณะนิสัย 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา กับ วัฒนธรรมไทย 

8 3 

5 กาพย์พระไชยสุริยา   ท4.1 ท 4.2 
ท5.1 
 

สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านในระดับท่ียา
กขึ้น .วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม 
และวรรณกรรมท้องถิ่นท่ีอ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ  
อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน                                                       
.สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตจริง  ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด 
และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

6 7 

6 กาพย์เห่ชมเครื่อง 
คาวหวาน 

 ท4.1 ท 4.2 
ท5.1 

สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านในระดับท่ียา
กขึ้น .วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม 
และวรรณกรรมท้องถิ่นท่ีอ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ  
อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน                                                       
.สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตจริง  ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด 
และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

5 5 

7. นิทานพื้นบ้าน ท4.1 ท 4.2 
ท5.1 

สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านในระดับท่ียา
กขึ้น .วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม 
และวรรณกรรมท้องถิ่นท่ีอ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ  
อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน                                                       
.สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตจริง  ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด 

8 10 
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38 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ 
ความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

7 โครงงานเด่นเน้น 
เขียนกระบวนการ  

ท 4.2 แสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน จับใจความส าคัญได้ 
มีมารยาทในการเขียน  เขียนรายงานเชิงวิชาการ 
ปลูกฝังนิสัยรักการเขียน  

7 5 

8 เท่ียวท่าเรือ ท 2.1 ท 3.1  แสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน จบัใจความส าคัญได้ 
มีมารยาทในการเขียน  เขียนพรรณาได้ 
แสดงความคิดเห็นในโอกาสต่างๆได้อย่างเหมาะสม   

6 5 

9 แต่งให้งามตาม 
ท่ีเหมาะ 

 ท 2.1  ท 3.1 แสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน จับใจความส าคัญได้ 
มีมารยาทในการเขียน  
เขียนแสดงความคิดเห็นในโอกาสต่างๆได้อย่างเหมาะสม   

4 2 

10 คิดต่างแต่อยู่ร่วมกันไ
ด้ 

ท 3.1 แสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน จับใจความส าคัญได้ 
มีมารยาทในการเขียน  
พูดแสดงความคิดเห็นในโอกาสต่างๆได้อย่างเหมาะสม   

5 3 

รวม  60 100 

 
รหัสวิชา ท22101                                                             ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2   
วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 3                  เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห ์         จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การด ูและการพูด การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมโดยศึกษาเก่ียวกับการอ่านออกเสียงการอ่านจับใจความการอ่านตามความสนใจ ฝึกทักษะ   การ
คัดลายมือการเขียนบรรยายและพรรณนา เขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์เขียนย่อความ เขียนรายงาน  
การเขียนจดหมายกิจธุระ การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง   การพูด
สรุปความ พูดวิเคราะห์และวิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู พูดในโอกาสต่างๆ พูดรายงานการศึกษาค้นคว้า และ
ศึกษาลักษณะของประโยคในภาษาไทย การสร้างค าสมาส การใช้ค าราชาศัพท ์การแต่งบทร้อยกรอง  ประเภท
กลอนสุภาพ การรวบรวมและอธิบายความหมายของค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
       โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
กระบวนการเขียนเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟัง
และด ูและพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ เพ่ือให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลัก
ภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรัก
การอ่าน การเขียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การด ูและการพูด 
 ตัวช้ีวัด 
       ท 1.1   ม.2/1   2/2  2/3  2/4  2/5  2/6  2/7  2/8   
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39 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

       ท 2.1   ม.2/1   2/2  2/3  2/4  2/5  2/6  2/7  2/8   
       ท 3.1   ม.2/1   2/2  2/3  2/4  2/5  2/6 
       ท 4.1   ม.2/1   2/2  2/4  2/5   
     รวม 26 ตัวชี้วัด 

โครงสร้างรายวิชา 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/     
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ ความคิดรวบยอด เวลา 
/ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 พื้นฐานเกี่ยวกับ
การอ่าน 
 

 
 

ท 1.1  
ม.2/1, ม.2/8 

   - ความรู้พื้นฐานในการอ่านช่วยให้อ่านออก
เสียงบทร้อยแก้วท้ังบทท่ีเป็นบรรยายและ
พรรณนา โดยการดูสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการอ่านบท
ร้อยแก้ว เพือ่ให้ได้ลีลาและอรรถรสมากยิ่งขึ้น 
และบทร้อยกรองประเภทกลอน กาพย์ โคลงได้
ถูกต้องตามลักษณะบังคับฉันทลักษณ์ และมี
มารยาทในการอ่าน 

 
 

6 

 
 

5 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

การอ่านในชีวิ
ตประจ า 
วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
การคัดลายมือ 

ท 1.1 
ม.2/2, ม.2/3, 
ม.2/4, 
ม.2/5,ม.2/6, 
ม.2/7,ม.2/8 
 
 
 
ท 2.1  
ม.2/1 

   การอ่านจับใจความส าคัญจากสื่อต่างๆ 
ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการอ่านจับใ
จความส าคัญ 
สามารถเขียนผังความคิดต้องจับใจความส าคัญ 
สรุปความ และอธิบายรายละเอียด 
วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง 
จ าแนกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น จากเรื่องท่ีอ่านได้ 
ท้ังที่เป็นบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง 
อ่านแล้วประเมินคุณค่าฝึกการน ามาปรับใช้ในชีวิ
ตประจ าวันได้ และมีมารยาทในการอ่าน 
การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดต้องรู้หลักในก
ารคัดและเขียนตัวอักษรไทยตามรูปแบบต่างๆ 
เพื่อฝึกให้มีความรอบคอบมีสติสมาธิมาก ขึ้น  

 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
5 

4 การเขียนเพื่อกา
รสื่อสาร 

ท 2.1 
ม.2/2, ม.2/3, 
ม.2/4, 
ม.2/5,ม.2/6, 
ม.2/8 

- ฝึกทักษะด้านการเขียนบรรยายและพรรณนา
ต้องมีความรู้พื้นฐานในการเขียน การเขียน
เรียงความต้องเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบและฝึก
ค้นหาข้อมูลเพื่อ 
- ประกอบการเขียนกับประสบการณ์ของตนเอง 
การเขียนย่อความ จดหมายกิจธุระ มีรูปแบบท่ี
ชัดเจน    เขียนให้ถูกต้องตามหลักและมีมารยาท
ในการเขียน 
- ฝึกเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเป็นการเขียน
ท่ีมีรูปแบบเฉพาะ ผู้เขียนต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง

12 10 
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40 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/     
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ ความคิดรวบยอด เวลา 
/ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

ตามหลักการเขียน และมีมารยาทในการเขียน 
- ฝึกการเขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 
การเขียนโต้แย้งโดยใช้เหตุผลประกอบตาม
หลักการเขียน และมีมารยาทในการเขียน 

5 หลักการฟังแล
ะการดูส่ือ 

ท 3.1 
ม.2/2, 
ม.2/3,ม.2/6 

การวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
เพื่อน าข้อคิดมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ต้องมีความรู้เกี่ยวกับสื่อต่างๆ 
วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น 
และความน่าเชื่อถือของข่าวสาร 
และมีมารยาทในการฟังและการดู 

6 5 

6 การพูดสรุปค
วามจากสื่อที่
ฟังและด ู

ท 3.1 
ม.2/1, 
ม.2/3,ม.2/6 

- การพูดสรุปใจความจากสื่อ ต้องมีความรู้เรื่อง
หลักการฟัง การดู และการพูด และมีมารยาทใน
การฟัง การดู และการพูด  
- การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู  
- เพื่อน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ต้องมีความรู้เรื่องหลักการฟัง การด ูและการพูด 
และมีมารยาทในการฟัง การด ูและการพูด 

3 5 

7 การพูดในโอกาส
ต่างๆและการพู
ดรายงาน 
 

ท 3.1 
ม.2/4, 
ม.2/5,ม.2/6 

ในสังคมปัจจุบันเราจ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกัน 
เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่นการพูดเสนอความรู้ 
ความคิด การพูดแสดงความคิดเห็น หรือพูดใน
โอกาสต่างๆ ผู้ส่งสารต้องรู้จักการใช้ภาษาในการ
พูด เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก 
ความคิดเห็นของผู้ส่งสารไปให้ผู้รับสารเข้าใจได้ ผู้
ส่งสารจะมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ 
ความคิดจากการอ่าน การดู และการฟัง ซ่ึงเป็น
ประสบการณ์เดิมของผู้ส่งสารถ่ายทอดให้ผู้รับสาร
ด้วยภาษาพูดท่ีเหมาะสม ดังน้ันผู้เรียนจึงต้อง
หมั่นฝึกฝนการพูดส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง 

9 5 

8 การสร้างค าและ
ประโยค 

ท 4.1 
ม.2/1, 
ม.2/2,ม.2/5 

ค าท่ีมใีช้อยู่ในภาษาไทยมีท้ังค าท่ีเป็นค าไทยแท้ 
และมีท้ังค าท่ีเป็นค ายืม ซ่ึงเป็นค าท่ีน ามาจาก
ภาษาต่างประเทศ ท่ีคนไทยน ามาใช้ในภาษาไทย
เพื่อประโยชน์ทางการสื่อสาร การถ่ายทอด
วัฒนธรรม และการศึกษาหาความรู้ การจ าแนก
ค าไทยและค ายืมจากภาษาต่างประเทศได้ จะเป็น
พื้นฐานให้เกิดความเข้าใจเรื่องอิทธิพลของ

15 10 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/     
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ ความคิดรวบยอด เวลา 
/ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

ภาษาต่างประเทศท่ีมีต่อภาษาไทย และเป็น
ประโยชน์ในการศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม
ให้เข้าถึงอรรถรสยิ่งขึ้น 
     ประโยค หมายถึง ข้อความท่ีมีท้ังภาค
ประธาน และภาคแสดง  มีใจความสมบูรณ์
ครบถ้วน รู้ว่าใครท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร ประโยค
แบ่งตามจ านวนเน้ือความได ้๓ ชนิด คือ ประโยค
ความเดียว  คือประโยคท่ีมีใจความเดียว คือมีบท
ประธานบทเดียว และบทกริยาเพียงบทเดียว 
ประโยคความรวม คือ ประโยคท่ีรวมประโยค
ความเดียวตั้งแต่ ๒ ประโยคขึ้นไปเข้าด้วยกัน โดย
มีสันธานเป็นเครื่องเชื่อม และประโยคความซ้อน 
หมายถึง ประโยคท่ีรวมประโยคความเดียว ๑ 
ประโยคเป็นประโยคหลัก แล้วมีประโยคความ
เดียวอื่นมาเสริม มีข้อสังเกตคือ ประโยคหลัก 
(มุขยประโยค) กับ ประโยคย่อย (อนปุระโยค) 
ของประโยคความช้อนมี น้ าหนังไม่เท่ากัน 

9 ค าราชาศัพท์ ท 4.1 
ม.2/4 

ค าราชาศัพท์เป็นภาษาส าหรับผู้ท่ีรับราชการ
จะต้องศึกษาเพื่อใช้กราบบังคมทูล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระบรมราชินี 
พระราชวงศ ์พระภิกษ ุข้าราชการและค าสุภาพ 
ส าหรับบุคคลท่ัวไป จากศิลาจารึกหลัก ๑ ของพ่อ
ขุนรามค าแหง ท าให้เราพบว่าคนไทยมีค าราชา
ศัพท์ใช้มานานนับ ๗๐๐ ปี จึงถือว่าการใช้ราชา
ศัพท์เป็นวัฒนธรรมท่ีคนไทยจะต้องศึกษาเพื่อสืบ
ทอดไว ้ โดยใช้ให้ถูกต้องด้วยความภูมิใจ และ
รักษาไว้ให้เป็นมรดกแก่ลูกหลานไทยสืบไป 

3 5 

รวม 60 100 

 
รหัสวิชา ท22102                                                            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 4                  เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห ์    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
    ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การด ูและการพูด การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมโดยศึกษาเก่ียวกับการอ่านออกเสียงการอ่านจับใจความการอ่านตามความสนใจ ฝึกทักษะการคัด
ลายมือการเขียนบรรยายและพรรณนา เขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์เขียนย่อความ เขียนรายงาน  
การเขียนจดหมายกิจธุระ การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง   การพูด
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สรุปความ พูดวิเคราะห์และวิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู พูดในโอกาสต่างๆ พูดรายงานการศึกษาค้นคว้า และ
ศึกษาลักษณะของประโยคในภาษาไทย การสร้างค าสมาส การใช้ค าราชาศัพท ์การแต่งบทร้อยกรอง  ประเภท
กลอนสุภาพ การรวบรวมและอธิบายความหมายของค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
       วิเคราะห์ ประเมินค่า และข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร  บท
เสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก ศิลาจารึกหลักที่ ๑  บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน 
นารายณ์ปราบนนทก กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กลอนดอกสร้อยร าพึงในป่าช้า และนิราศเมืองแกลง ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด 
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
       โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
กระบวนการเขียนเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟัง
และด ูและพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ เพ่ือให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลัก
ภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรัก
การอ่าน การเขียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การด ูและการพูด 
  

ตัวช้ีวัด 
       ท 1.1   ม.2/1   2/2  2/3  2/4  2/5  2/6  2/7  2/8   
       ท 2.1   ม.2/1   2/2  2/3  2/4  2/5  2/7  2/8   
       ท 3.1   ม.2/1   2/2  2/3  2/4  2/5  2/6 
       ท 4.1   ม.2/1   2/2  2/3  2/4  2/5   
       ท 5.1   ม.2/1   2/2  2/3  2/4  2/5   
 รวม 31 ตัวชี้วัด 

โครงสร้างรายวิชา 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/     
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ ความคิดรวบยอด เวลา 
/ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 โคลงภาพพ
ระราชพง 
ศาวดาร 

ท 1.1 
ม.2/1, ม.2/2, ม.2/8 
ท 2.1 
ม.2/1, ม.2/2, ม.2/8 
ท 5.1 
ม.2/1, ม.2/2, 
ม.2/3, ม.2/4 
ม.2/5 
 

     การอ่านออกเสียงวรรณคดีเรื่อง  โคลง
ภาพพระราชพงศาวดาร จะต้องอ่านอย่าง
ถูกต้อง สรุปใจความส าคัญ วิเคราะห์และ
วิจารณ์ อธิบายคุณค่าจากเรื่องที่อ่าน พร้อม
กับสรุปความรู้และข้อคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง และท่องจ าบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 
    เนื้อหาโคลงภาพพระราชพงศาวดาร 
กล่าวถึง 2 เรื่องคือ พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต 
และพระสุริโยทัยขาดคอช้าง คัดจากหนังสือ
โคลงภาพพระราชพงศาวดารพระบาทสมเด็จ

8 5 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/     
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ ความคิดรวบยอด เวลา 
/ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่งขึ้นเพื่อสดุดี
วีรกรรมของพันท้ายนรสิงห์และพระสุริโยทัยท่ี
ยอมเสียสละชีวิตของตนเองเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม เพื่อชาติและแผ่นดิน 

2 บทเสภาสามัคคี
เสวก 
ตอนวิศวกรรมา
และสามัคคีเสว
ก 

 

ท 1.1 
ม.2/1, ม.2/2,ม.2/3, 
ม.2/8 
ท 3.1 
ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, 
ม.2/6 
ท 5.1 
ม.2/1, ม.2/2, 
ม.2/3, ม.2/4 
ม.2/5 

     การอ่านออกเสียงเรื่อง  บทเสภาสามัคคี
เสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก 
จะต้องอ่านอย่างถูกต้อง สรุปใจความส าคัญ 
วิเคราะห์และวิจารณ์ อธิบายคุณค่าจากเรื่องท่ี
อ่าน พร้อมกับสรุปความรู้และข้อคิดเพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และท่องจ าบท
อาขยานท่ีมีคุณค่า 
     บทเสภาสามัคคีเสวก มีท่ีมามาจากเรื่อง 
บทเสภาขับระหว่างชุดระบ าสามัคคีเสวก แต่ง
ขึ้นเพ่ือใช้เป็นบทเสภาขับอธิบายน าเรื่องใน
การฟ้อนร าตอนต่างๆเพื่อให้พิณพาทย์ได้พัก
เหน่ือย เนื้อเรื่องกล่าวถึงความส าคัญของ
ศิลปะแขนงต่างๆท่ีต้องศึกษาและอนุรักษ์สืบ
ทอดไว้ให้ชนรุ่นหลังและความสามัคคี
ปรองดองของคนในชาติจะส่งผลให้บ้านเมือง
เจริญก้าวหน้ามั่นคง 

7 5 

3 ศิลาจารึกหลัก
ท่ี ๅ 

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

     การศึกษาเรื่อง  ศิลาจารึกหลักท่ี 1 
จะต้องอ่านออกเสียงอย่างถูกต้อง จบัใจความ
ส าคัญ สรุปเน้ือหา วิเคราะห์วิจารณ์ และ
อธิบายคุณค่าจากเรื่องที่อ่าน พร้อมกับสรุป
ความรู้และข้อคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง   
     ศิลาจารึกหลักท่ี 1 พ่อขุนรามค าแหง
มหาราช เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ตอน 4 ด้าน ตอน
ท่ี 1 กล่าวถึงพระราชประวัติของพ่อขุน
รามค าแหง ตอนท่ี 2 กล่าวถึงสภาพบ้านเมือง 
สังคม การปกครอง ประเพณี ตอนท่ี 3 
กล่าวถึงการสดุดีพระเกียรติพ่อขุนรามค าแหง
และอาณาจักรของ กรุงสุโขทัย 

7 5 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/     
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ ความคิดรวบยอด เวลา 
/ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

4 บทละครเรื่องรา
มเกียรติ์ 
ตอนนารายณ์ปร
าบนนทก 

 

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

     การอ่านบทละครเรื่อง  รามเกียรติ์ ตอน 
นารายณ์ปราบนนทก จะต้องอ่านให้ถูกต้อง 
สรุปใจความส าคัญ วิเคราะห์ วิจารณ์ และ
อธิบายคุณค่าจากเรื่องที่อ่าน พร้อมกับสรุป
ความรู้และข้อคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง และท่องจ าบทอาขยานท่ีมีคุณค่า 
     บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์
ปราบนนทก ได้กล่าวถึงปฐมบทการก าเนิดตัว
ละครคือนนทก และพระนารายณ์ท่ีจะอวตาร
ไปเกิดเป็น ทศกัณฑ์และพระราม มีเค้าโครง
เรื่องมาจากมหากาพย์รามารยณะของอินเดีย 

8 5 

5 กาพย์ห่อโคลงป
ระพาสธารทอง
แดง 

 

ท 1.1 
ม.2/1, ม.2/2,ม.2/3, 
ม.2/4,ม.2/5, ม.2/7, 
ม.2/8 
ท 3.1 
ม.2/1, ม.2/2 
ท 5.1 
ม.2/1, ม.2/2, 
ม.2/3, ม.2/4 

    การศึกษาเรื่อง กาพย์ห่อโคลงประพาสธาร
ทองแดง จะต้องสรุปใจความส าคัญ วิเคราะห์ 
วิจารณ์ และอธิบายคุณค่าจากเรื่องที่อ่าน 
พร้อมกับสรุปความรู้และข้อคิดเพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง   
     กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 
เนื้อหากล่าวถึงการพรรณนาความงามทาง
ธรรมชาติ ท้ังพืชพันธ์ุและสัตว์น้ าสัตว์บก เป็น
การเดินทางของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรไชยเชษฐ์
สุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง) ไปนมัสการพระพุทธบาท 
จ.สระบุรี โดยเสร็จตามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บรมโกศ เริ่มเดินทางจากท่าเจ้าสนุกถึงธาร
ทองแดง 

7 5 

6 โคลงสุภาษิตพร
ะราชนิพนธ์พระ
บาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว 

 

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

     การศึกษาเรื่อง โคลงสุภาษิตพระราช
นิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว จะต้องสรุปใจความส าคัญ 
วิเคราะห์ วิจารณ์ และอธิบายคุณค่าจากเรื่อง
ท่ีอ่าน พร้อมกับสรุปความรู้และข้อคิดเพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง พร้อมกับท่องจ า
บทอาขยานตามท่ีก าหนดได้ 
โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้กล่าวถึง 3 เรื่อง
คือโคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ ว่าด้วยสิ่งท่ี
ควรปฏิบัติและสิ่งท่ีควรละเว้น 16 หมวด 
หมวดละ 3 ข้อ โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ ว่า

9 5 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/     
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ ความคิดรวบยอด เวลา 
/ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

ด้วยกิจ 10 ประการท่ีผู้ประพฤติยังไม่เคย
เสียใจ และโคลงสุภาษิตอิศปปกรณ า กล่าวถึง
นิทานอีสปท้ังหมด 4 เรื่อง เพื่อน าข้อคิดมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

7 กลอนดอกสร้
อยร าพึงในป่า
ช้า 

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

     การศึกษาเรื่องกลอนดอกสร้อยร าพึงใน
ป่าช้าจะต้องสรุปใจความส าคัญ วิเคราะห์ 
วิจารณ์ และอธิบายคุณค่าจากเรื่องที่อ่าน 
พร้อมกับสรุปความรู้และข้อคิดเพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง พร้อมกับท่องจ าบท
อาขยานตามท่ีก าหนดได้ 
     กลอนดอกสร้อยร าพึงในป่าช้า เน้ือหาได้
กล่าวถึงสัจธรรมในการใช้ชีวิตของมนุษย์ ไม่
ว่าจะยากดีมีจน ระดับชนชั้นใดๆสุดท้ายก็ต้อง
จากไป ท้ิงไว้เพียงความดีเท่าน้ัน มุ่งแสดง
ความจริงท่ีไม่มีใครหนีความตายไปได้ 
ชี้ให้เห็นถึงความไม่เท่ียงแท้ของชีวิต และ
ความสุขอันเกิดจากความสันโดษ เป็นการให้
คติธรรมท่ีมีคุณค่าแก่การด าเนินชีวิต 

7 5 

8 นิราศเมืองแก
ลง 

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

    การศึกษาวรรณคดีเรื่อง นิราศเมืองแกลง 
จะต้องอ่านอย่างถูกต้อง สรุปใจความส าคัญ 
วิเคราะห์ วิจารณ์ และอธิบายคุณค่าจากเรื่อง
ท่ีอ่าน พร้อมกับสรุปความรู้และข้อคิดเพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และท่องจ าบท
อาขยานท่ีมีคุณค่า  
     นิราศเมืองแกลง เนื้อหาได้กล่าวถึงการ
เดินทางของสุนทรภู่เพื่อไปหาพระบิดาท่ีบวช
อยู่ ท่ีบ้านกร่ า เมืองแกลง จ.ระยอง เนื้อเรื่อง
จะแบ่งออกเป็น 8 ช่วง แต่ละช่วงได้กล่าวถึง
การเดินทางไปในสถานท่ีต่าง ๆ และมีการ
ร าพึงร าพันถึงนางอันเป็นท่ีรักตามลักษณะ
นิราศ การเดินทางไปกลับครั้งน้ีใช้เวลา
ประมาณ 3 เดือนกว่า 

 5 

รวม 60 100 
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รหัสวิชา ท23101                                                            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 5                  เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห ์    จ านวน 1.5 หน่วยกิต          

 ศึกษาการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง  ความแตกต่างของค าที่มีความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัยจับใจความส าคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน  ตีความและ
ประเมินคุณค่าและแนวคิดที่ได้จากงานเขียน เขียนอธิบาย ชี้แจงแสดงความคิดเห็นและโต้แย้งอย่างมีเหตุผล  
เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงานวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู  พูดรายงานเรื่องหรือ
ประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การด ู และการสนทนา  จ าแนกและใช้ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน
ภาษาไทย  ใช้ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ  อธิบายความหมายค าศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ  สรุปเนื้อหา
วรรณคดีวรรณกรรมจากเรื่องพระอภัยมณีตอนหนีนางผีเสืุ่อสมุทร และเรื่องพระบรมราโชวาท  ตลอดจน
วรรณกรรมท้องถิ่นประเภทผญา และสรภัญญะ  วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่า  ความรู้และข้อคิดจากการอ่าน  
ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีก าหนด  และคุณค่าบทร้อยกรองตามความสนใจ 
       ฝึกการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน  ระบุความแตกต่าง
ของค าท่ีมีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยระบุใจความส าคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุน
จากเรื่องที่อ่าน  ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย  เขียนย่อความ  
เขียนอธิบาย ชี้แจง  แสดงความคิดเห็นและโต้แย้งอย่างมีเหตุผล  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน  
พูดแสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู  วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู  พูด
รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดู  และการสนทนา  จ าแนกและใช้ค า
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  ใช้ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ  อธิบายความหมายค าศัพท์ทางวิชาการ
และวิชาชีพ  สรุปเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรม  และวรรณกรรมท้องถิ่น  วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจาก
วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน  ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่
ก าหนด  และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
       เพ่ือมีนิสัยรักการอ่านการเขียน  ฟัง  ดู  และพูดอย่างมีมารยาท  ใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม  เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม  น าความรู้และความคิดท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
และการด าเนินชีวิต  มีจิตสาธารณะ  รักความเป็นไทย  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 ตัวช้ีวัด 
  ท 1.1    ม.3/1  3/2  3/3  3/4  3/9  3/10     ท 2.1    ม.3/1  3/2  3/4  3/6  3/7  3/9   3/10 
  ท 3.1   ม.3/1  3/2  3/5  3/6                ท 4.1    ม.3/1  3/3  3/4  3/5 
  ท 5.1    ม.3/1  3/2  3/3  3/4               
รวม  25  ตัวชี้วัด  
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โครงสร้างรายวิชา 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/     
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/         ความคิดรวบยอด เวลา 
/ชั่วโมง 

น้ าหนักค
ะแนน 

1 เรื่องศิลปะแ
ห่งวรรณ 
คดีของไทย 

ท ๑.๑  ม.๓/๑, ๓/๒ 
ท ๕.๑ ม.๓/๑, ๓/๒, 
๓/๓, ๓/๔                    

วรรณคดีเป็นผลงานการประพันธ์ท่ีสร้างสรรค์ด้วย
ศิลปะท่ีมีชั้นเชิง อันเกิดจากการเลือกใช้ถ้อยค า
ส านวนภาษาท่ีไพเราะและงดงาม ท าให้ผู้อ่านเกิด
อารมณ์แห่งสุนทรียภาพและความจรรโลงใจ 
เปี่ยมด้วยคุณค่าต่อสังคม สามารถน ามาปรับใช้ใน
ชีวิตจริงได้ในสังคมปัจจุบัน 

6 5 

2 เรื่องนิทานค าก
ลอนเรื่องพระอ
ภัยมณี 
ตอนพระอภัยม
ณีหนีนางผีเสื้อส
มุทร 

 

ท ๑.๑                
ม.๓/๓, ๓/๙ 
ท.๓.๑                 
ม.๓/๒ 
ท ๕.๑                
ม.๓/๑, ๓/๒, ๓/๓, 
๓/๔ 

พระอภัยมณี เป็นผลงานอมตะของสุนทรภู่  ท่ีมีเน้ือ
เรื่องสนุกสนาน ต่างไปจากนิทานจักรๆ  วงศ์ๆ 
ท่ัวไป  ในด้านส านวนกลอนมีความไพเราะและเนื้อ
เรื่องแฝงข้อคิดเป็นการสอนใจผู้อ่าน  และจากตอน 
พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ  น้ีมีความน่าสนใจหลาย
ประการ มีท้ังข้อคิด คุณธรรม  มีความไพเราะ  
จดจ าง่าย  ตัวละครเต็มไปด้วยอารมณ์รัก  โกรธ  
หลง  เหมือนปุถุชนท่ัวไป  สุนทรภู่สามารถถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้สึกของตัวละครผ่านทางศิลปะการ
ประพันธ์ได้อย่างน่าชื่นชม 

6 5 

3 เรื่องการเขียนรา
ยงานเชิงวิชากา
ร 

ท ๒.๑                
ม.๓/๑, ๓/๒,๓/๙,  
๓/๑๐                  

การเขียนรายงานเชิงวิชาการจากการศึกษาค้นคว้าเ
ป็นการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการในประเด็นใดประเ
ด็นหน่ึง โดยมีการเรียงล าดับขั้นตอนก่อนหลัง 
โดยผู้เขียนจะต้องเรียบเรียงการน าเสนอให้สอดคล้อ
งกับจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าท่ีตั้งไว้ 

6 10 

4 เรื่องทักษะการเ
ขียนเพื่อการสื่อ
สาร 

ท ๒.๑                
ม.๓/๒, ๓/๖,๓/๗,  
๓/๑๐                  

การเขียนเป็นทักษะส าคัญท่ีใช้ส าหรับการบันทึก 
รวบรวมและถ่ายทอดข้อมูลเพ่ือการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันของบุคคลในสังคม ดังน้ันผู้เขียนจึงต้อง
ระมัดระวังในการเลือกใช้ภาษา การเลือกใช้ค าให้
เหมาะสมและถูกต้อง  เพื่อให้การเขียนสื่อสาร
สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 

9 5 

5 เรื่องระดับภ
าษา 

ท ๔.๑                
ม.๓/๓, 

  ภาษาไทยมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา 
ต้องเปลี่ยนระดับภาษาให้เหมาะกับกาลเทศะ 
และบุคคล เมื่อใช้ภาษาต่างเวลา ต่างสถานท่ี 
และต่างฐานะบุคคล 
ต้องเลือกสรรใช้ถ้อยค าต่างๆกัน ท้ังๆ 
ท่ีต้องการให้มีความหมายอย่างเดียวกัน 

6 5 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/     
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/         ความคิดรวบยอด เวลา 
/ชั่วโมง 

น้ าหนักค
ะแนน 

ภาษาอาจแบ่งเป็นระดับต่างๆ ได้หลายระดับ 

6 เรื่องพระบร
มราโชวาท 

ท ๑.๑                
ม.๓/๓, ๓/๙ 
ท.๓.๑                 
ม.๓/๒ 
ท ๕.๑                 
ม.๓/๑, ๓/๒, ๓/๓, 
๓/๔ 

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอ
มเกล้าเจ้าอยู่หัว 
คือบทพระราชนิพนธ์ท่ีทรงคุณค่า 
ส าหรับใช้สอนบุคคลทุกเพศทุกวัย 
ท้ังผู้ท่ีเป็นบิดามารดา 
และผู้ท่ีอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน 
พระองค์ทรงใช้ภาษาท่ีสื่อความเข้าใจง่าย 
มีกลวิธีอธิบายโน้มน้าวด้วยเหตุผล 
เพื่อให้ผู้อ่านปฏิบัติตาม 
พระบรมราโชวาทจึงเป็นวรรณกรรมค าสอนท่ีเ
ป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน 
ยิ่งถ้าเราใช้กระบวนการวิจักษ์ทางวรรณกรรมใ
นการอ่านและพิจารณาใคร่ครวญเรื่องพระบรม
ราโชวาทแล้ว  
เราจะสามารถน าข้อคิดและคุณค่าของเรื่องไปป
ระยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเต็มคุณค่า 

6 5 

7 เรื่องค ายืมภา
ษาต่างประเท
ศในภาษาไทย 

ท ๔.๑                
ม.๓/๑ 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีการติดต่อกับ
ต่างประเทศ ย่อมท าให้มีภาษาต่างประเทศเข้า
มาปะปนอยู่ในภาษาไทยเป็นจ านวนมาก เช่น 
ภาษาเขมร  จีน  ชวา  มลายู  ญวน  ญี่ปุ่น  
เปอร์เซีย โปรตุเกส  ฝรั่งเศส  พม่า  มอญ  
อังกฤษ  เป็นต้น  การจ าแนกค าไทยตลอดจน
ค าท่ียืมมาจากภาษาต่างประเทศได้ จะ
ก่อให้เกิดความเข้าใจในอิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศท่ีมีต่อภาษาไทยมากยิ่งขึ้น 

4 2.5 

8 เรื่องค าทับศัพท์ 
ศัพท์บัญญัต ิ
ค าศัพท์ทางวิชา
การและวิชาชีพ 

      การทับศัพท์ เป็นวิธีการถ่ายรูปค าภาษาอังกฤษ
มาเขียนด้วยอักษรไทย โดยการเทียบตัวอักษรตัวต่อ
ตัว เพื่อให้สามารถแปรรูปค าทับศัพท์กลับไปสู่ค า
ภาษาอังกฤษได้ 
      การบัญญัติศัพท์ เป็นการตราค าขึ้นหรือ
ก าหนดค าขึ้นใหม่  โดยการยืมความหมายของค าท่ี
เราต้องการจะตราขึ้นมาใหม่ส่วนมากจะเป็นค าท่ีใช้
เฉพาะในวงการศึกษาวิชาการต่างๆ ท่ีต้องอาศัย
ความรู้จากต่างประเทศ  เช่น  ศัพท์ในวงการแพทย์ 

5 2.5 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/     
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/         ความคิดรวบยอด เวลา 
/ชั่วโมง 

น้ าหนักค
ะแนน 

ศัพท์ในวงการการศึกษา  ศัพท์ในวงการการเมือง  
และค าศัพท์วงการต่าง ๆ 

9 เรื่องวรรณก
รรมท้องถิ่น(
ผญา 
และสรภัญ
ญ์) 

ท ๑.๑                
ม.๓/๓, ๓/๙ 
ท.๓.๑                 
ม.๓/๒ 
ท ๕.๑                 
ม.๓/๑, ๓/๒, ๓/๓, 
๓/๔ 

วรรณกรรมท้องถิ่น 
เป็นวรรณกรรมท่ีแต่งขึ้นหรือเผยแพร่อยู่ในท้อง
ถิ่นต่างๆ ของไทย มีท้ังท่ีถ่ายทอดด้วยปาก คือ 
เล่าหรือขับร้องเป็นเพลง เรียกว่า “มุขปาฐะ” 
และท่ีถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือเรียกว่า 
“วรรณคดีลายลักษณ์” 
ซ่ึงแต่งเป็นแบบร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้ 
ผู้แต่งส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น 
เขียนหรือเล่าเพ่ือสื่อเรื่องราว ความคิด 
ความรู้สึกกับคนในท้องถิ่น 
ถ้อยค าภาษาท่ีใช้จึงเป็นภาษาท้องถิ่น 
โดยทั่วไปแบ่งวรรณคดีท้องถิ่นออกเป็น ๔ กลุ่ม 
ตามถ้อยค าภาษาท่ีใช้ 
และหากเป็นวรรณคดีลายลักษณ์ในสมัยก่อนก็
มักใช้ตัวอักษรท่ีใช้ในท้องถิ่นน้ันด้วย 

6 5 

รวม 60 100 

 
รหัสวิชา ท23102                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 6                  เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห ์           จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
  ศึกษาการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองอ่านเรื่องต่าง ๆ กรอบแนวคิด  ผังความคิด  บันทึก  
ย่อความและรายงานวิเคราะห์  วิจารณ์  และประเมินเรื่องที่อ่าน  ประเมินความถูกต้องของข้อมูล  วิเคราะห์
เพ่ือแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  วิจารณ์ความสมเหตุสมผล  การล าดับความตีความและ
ประเมินคุณค่าและแนวคิดที่ได้จากงานเขียนเขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ  เขียนย่อความ  เขียนจดหมาย
กิจธุระเขียนวิเคราะห์  วิจารณ์และแสดงความรู้  ความคิดเห็น  หรือโต้แย้งในเรื่องต่างๆกรอกแบบสมัครงาน  
พูดแสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู  วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู  พูดใน
โอกาสต่างๆ  พูดโน้มน้าว  โดยใช้ถ้อยค าที่ถูกต้องตามระดับภาษาพูด  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน  
วิเคราะห์ระดับภาษา แต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ  สรุปเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรมจากเรื่องอิศร
ญาณภาษิต  บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก เรื่องบทพากษ์เอราวัณ  และวรรณกรรมท้องถิ่น  วิเคราะห์วิถีไทย
และคุณค่า  ความรู้และข้อคิดจากการอ่าน  ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่ก าหนด  และคุณค่าบท
ร้อยกรองตามความสนใจ 
       ฝึกอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน  อ่านเรื่องต่างๆ แล้ว
เขียนกรอบแนวคิดผังความคิด  บันทึก  ย่อความและรายงานวิเคราะห์  วิจารณ์  และประเมินเรื่องที่อ่านโดย
ใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ  ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน  วิเคราะห์เพื่อแสดง



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
50 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

ความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  ตีความและประเมินคุณค่า  และแนวคิดท่ีได้จากงานเขียนอย่าง
หลากหลาย เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องตามระดับภาษาเขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเล่า
เหตุการณ ์ ข้อคิดเห็น  และทัศนคติในเรื่องต่างๆ  เขียนจดหมายกิจธุระเขียนวิเคราะห์  วิจารณ์ และแสดง
ความรู้  ความคิดเห็น  หรือโต้แย้งในเรื่องต่างๆกรอกแบบสมัครงานแสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่อง  
วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู  พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์พูดโน้มน้าวจากการฟังและดู  
วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน วิเคราะห์ระดับภาษาแต่งบทร้อยกรอง  สรุปเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรม
และวรรณกรรมท้องถิ่น  วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้และข้อคิด
จากการอ่าน  ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่ก าหนด  และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
       เพ่ือมีนิสัยรักการอ่านและการเขียน  ฟัง  ดู  และพูดอย่างมีมารยาท  ใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม  เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม  น าความรู้และความคิดท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
และการด าเนินชีวิต  มีจิตสาธารณะ  รักความเป็นไทย  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
ตัวช้ีวัด 
       ท 1.1          ม. 3/1  3/4  3/5  3/6  3/7  3/8  3/9  3/10 
       ท 2.1          ม. 3/3  3/4  3/5  3/7  3/8  3/10       ท 3.1  ม. 3/1  3/2  3/4  3/5  3/6      
 ท 4.1     ม. 3/2  3/3  3/6         ท 5.1  ม. 3/1  3/2  3/3  3/4       
รวม  26  ตัวชี้วัด 

โครงสร้างรายวิชา 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/     
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/         ความคิดรวบยอด เวลา 
/ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 เรื่องสุนทรีย
ศาสตร์ 
และท่วงท า
นองใน 
วรรณกรรม
ไทย      

ท ๑.๑                 
ม.๓/๑,๓/๔, ๓/๕,  
๓/๖,๓/๗,๓/๘,      
๓/๙,๓/๑๐ 
ท ๕.๑                
ม.๓/๑,๓/๒, ๓/๓,  ๓/๔ 

     สุนทรียศาสตร์ทางภาษา คือ ความงดงาม
ทางด้านการใช้ภาษาในการประพันธ์  หรือ 
“วรรณศิลป์” เป็นลักษณะอย่างหน่ึงท่ีประกอบ
ขึ้นด้วยความสอดคล้องกลมกลืนกันอย่างลงตัว  
โดยสุนทรียภาพหรือลักษณะกลวิธีการใช้ภาษาใน
การประพันธ์ท่ีก่อให้เกิดภูมิปัญญาทางภาษาและ
ความงามในภาษา 
การอ่านท านองเสนาะเป็นการอ่านออกเสียงที่มี
ลีลา  จังหวะ  ท านองตามลักษณะของค า
ประพันธ์ร้อยกรองแต่ละชนิด  ถือว่าเป็นศิลปะ
ชั้นสงูในการแสดงออกซ่ึงความหมายท่ีมีความ
ละเอียดอ่อน  เพื่อถ่ายทอดจินตนาการสู่ผู้อ่าน
และผู้ฟัง 

3 10 

2 เรื่องบทพา
กย์เอราวัณ 

ท ๕.๑                
ม.๓/๑,๓/๒, ๓/๓,  ๓/๔ 

บทพากย์เอราวัณเป็นตอนหน่ึงในวรรณคดีเรื่องรา
มเกียรติ์ ใช้ส าหรับประกอบการแสดงมหรสพ 
โดดเด่นทางด้านวรรณศิลป์ 
การใช้ถ้อยค าเพ่ือพรรณนาตัวละครและฉากในท้
องเรื่องซึ่งท าให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพ 
นอกจากนี้ยังปรากฏคุณค่าในด้านต่างๆ เช่น 

6 5 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/     
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/         ความคิดรวบยอด เวลา 
/ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

คุณค่าด้านเน้ือหา ด้านสังคมและวิถีไทย 
และให้ข้อคิด 
ผู้อ่านควรอ่านอย่างพินิจพิจารณาเพ่ือสังเคราะห์ข้
อคิดต่างๆ ท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3 เรื่องอิศรญา
ณภาษิต 

ท ๕.๑                
ม.๓/๑,๓/๒, ๓/๓,  ๓/๔ 

     อิศรญาณภาษิต เป็นวรรณคดีท่ีผู้แต่งได้น า
สุภาษิตต่าง ๆ มาเรียงร้อยผ่านภาษาท่ีสวยงาม
สละสลวย การอ่านวรรณคดีสุภาษิตค าสอนจึง
ต้องอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์เพื่อให้เห็นถึงความ
งามของภาษา และเข้าใจเรื่องราวได้อย่าง
แท้จริง 
การเขียนเป็นทักษะที่มีความส าคัญต่อความ
เจริญก้าวหน้าของมนุษย์ เป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการสื่อสาร  ดังน้ันผู้เขียนจึงจ าเป็นต้องศึกษา
วิธีการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดความ
ช านาญ ใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมโดย
ค านึงถึงสถานภาพของบุคคลและโอกาส  
นอกจากนี้ยังต้องศึกษารูปแบบหลักการเขียน
ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเขียนสื่อสารกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6 5 

4 เรื่องการเขี
ยนประเภท
ต่างๆ 

ท ๒.๑                
ม.๓/๔,๓/๕,๓/๗,   ๓/๘        

 6 10 

5 เรื่องการแต่
งค าประพัน
ธ์ไทยประเภ
ทโคลงสี่สุภ
าพ 

ท ๔.๑                
ม.๓/๖ 
  

การแต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ  
เป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นในการแต่งท้ังด้านฉั
นทลักษณ์ท่ีเป็นข้อบังคับท่ัวไปและลักษณะนิ
ยม  
รวมไปถึงความไพเราะและแนวคิดของบทร้อ
ยกรองซ่ึงผู้แต่งต้องค านึงถึงคุณค่าท่ีผู้แต่งจะ
ฝากไว้ให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์และความประ
ทับใจในการอ่านบทร้อยกรอง 

6 5 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/     
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/         ความคิดรวบยอด เวลา 
/ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

6 เรื่องประโย
คซับซ้อน 

ท ๔.๑                
ม.๓/๒,๓/๓ 
                           

การวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคมีความส า
คัญต่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
เพราะหากการใช้ค าพูดเพียงค าเดียวหรือเพีย
งกลุ่มค าย่อมไม่ได้ใจความสมบูรณ์  
จึงจ าเป็นต้องสื่อสารด้วยประโยค  
นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องท าความเข้าใจข้อคว
ามท่ีผูกเป็นประโยค  
จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ภาษาเพื่อก
ารสื่อสาร 

9 5 

7 เรื่องการพูด ท ๓.๑                
ม.๓/๑,๓/๒,๓/๔,   ๓/๖ 

การพูดเป็นทักษะกระบวนการส่งสารจากผู้พู
ดไปยังผู้ฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันขอ
งคนในสังคม โดยทั้งน้ีต้องอาศัยองค์ความรู้ 
หรือหลักวิชาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการพูด 
เพื่อท าให้การพูดสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการสื่อสา
ร เช่น หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับการพูด 
หลักการเตรียมการพูด 
หลักการใช้ภาษาและการประเมินผลการพูด 
เป็นต้น 

9 5 

8 เรื่องบทละ
ครพูดเรื่องเ
ห็นแก่ลูก 

ท ๕.๑                 
ม.๓/๑,๓/๒, ๓/๓,  ๓/๔ 

  “เห็นแก่ลูก” 
บทละครพูดพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพร
ะมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เป็นบทละครพูดท่ีมีขนาดสั้น คือ 
มีเพียงองก์เดียวและฉากเดียว 
สามารถด าเนินเรื่องให้จบได้ 
และเป็นการแสดงท่ีได้รับอิทธิพลจากตะวันตก 
      บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก  
นอกจากจะเป็นบทละครท่ีสะท้อนสภาพครอบครั
วและ สังคมไทยแล้ว 
ผู้เรียนยังสามารถศึกษาวัฒนธรรมการแต่งกาย 
การใช้ภาษา 
มารยาทและบทบาทหน้าท่ีของแต่ละคนได้เป็นอย่
างดีอีกด้วย 

6 5 

รวม 60 100 
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รหัสวิชา ท31101                                                            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 7                  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
      การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  จุดมุ่งหมายในการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม  
การวิจักษ์และการวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย  แนวทางในการพิจารณารูปแบบวรรณคดีวรรณกรรม  
แนวทางในการพิจารณาเนื้อหาและกลวิธีในการแต่งในวรรณคดีและวรรณกรรม 
       ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน  การวิเคราะห์ และประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  
โดยศึกษาเกีย่วกับการอ่านออกเสียง  การรับสารและการส่งสารด้วยการอ่าน  วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องท่ีอ่าน
อย่างมีเหตุผลและสรุปเป็นแผนภูมิความคิด  
       อ่านออกเสียงร้อยกรอง ท่องจ าบทประพันธ์ที่ชื่นชอบ  เรียนรู้ประวัติวิวัฒนาการของวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทย และศึกษาโลกทัศน์และวิถีชีวิตของคนจากวรรณคดีและวรรณกรรมไทยได้ สามารถวิจักษ์และ
วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอันประกอบด้วย ทุกข์ของชาวนาในบทกวี  บทนมัสการมาตาปิตุคุณและ
นมัสการอาจาริยคุณทุกข์ของชาวนาในบทกวีและหัวใจชายหนุ่ม  
       ความรู้และข้อน่าสังเกตเกี่ยวกับภาษา  หน่วยในภาษา  เสียงทีม่ีความสัมพันธ์กับความหมาย  ภาษา
ใช้สื่อสารได้ตามเจตนาต่างๆ  เสียงพยัญชนะ  เสียงสระ  เสียงวรรณยุกต์ และเสียงหนักเบา  อักษรไทย  การ
สะกดค า  การอ่านออกเสียงค าไทยที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต  ความหมายของค า  ชนิดของค า  หน้าที่
ของค า  การใช้ค า 
ตัวช้ีวัด 
       ท.1.1   ม. 4-6/1  4-6/2   4-6/3   4-6/4   4-6/5  4-6/6  4-6/74-6/8   4-6/9 
       ท.2.1   ม. 4-6/1   4-6/3 4-6/5   4-6/7   4-6/8  
       ท.3.1   ม. 4-6/1   4-6/2   4-6/3 4-6/4   4-6/5  4-6/6  
       ท.4.1   ม. 4-6/1   4-6/2 4-6/5 4-6/6  
       ท.5.1   ม. 4-6/1   4-6/2 4-6/3    4-6/4   ม. 4-6/6  
รวม  29  ตัวชี้วัด 

 
 รหัสวิชา ท31102                                                         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 8                  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 การใช้ภาษาในการสื่อสาร  การสื่อสารของมนุษย์ ประกอบด้วยองค์ประกอบของการสื่อสารได้แก่ ผู้
ส่งสารและผู้รับสาร  สื่อ  สาร  ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร อุปสรรคของการสื่อสารและวิธีแก้ไข  วิธีแก้ไข
อุปสรรคของการสื่อสาร 
       การรับสารด้วยการฟัง  ประกอบด้วย ความหมายของการฟัง  จุดมุ่งหมายของการฟัง  ฟังให้สัมฤทธิ์
ผล อันได้แก ่โอกาสของการฟัง  ระดับข้ันของการฟังให้สัมฤทธิ์ผล  มารยาทในการฟัง 
       การส่งสารด้วยการพูด  ประกอบด้วยการพูดระหว่างบุคคล  การพูดในกลุ่ม  พูดให้สัมฤทธิ์ผล ได้แก่ 
ความหมายของการพูดให้สัมฤทธิ์ผล  ข้อควรระลึกและการปฏิบัติ  ตัวอย่างการพูดให้สัมฤทธิ์ผล 
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       การสื่อสารเพื่อกิจธุระ ประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจของผู้ส่งสาร  การส่งสารให้ตรงประเด็น  การ
ล าดับความในสาร รายละเอียดของสารที่จะส่ง  ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร ความสนใจและความตั้งใจของผู้รับ  
การทบทวนให้เข้าใจตรงกัน  การใช้โทรศัพท์  การใช้โทรสาร  การใช้ไปรษณียบัตรฝึกทักษะการอ่าน การเขียน  
การวิเคราะห ์และประเมินค่าวรรณคดี  วรรณกรรม  โดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง  การรับสารและ
การส่งสารด้วยการอ่าน  วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผลและสรุปเป็นแผนภูมิความคิด 
พัฒนาทักษะการเขียนบันทึกความรู้ในสมุดบันทึก  งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ประเภทโคลงสี่สุภาพโดยใช้เทคนิค
แผนภูมิความคิดในการวางโครงเรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในสื่อออนไลน์ รู้จักใช้ภาษา
ในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์บนสื่อออนไลน์  
เรียนรู้ประวัติวิวัฒนาการของวรรณคดีไทย และศึกษาโลกทัศน์และวิถีชีวิตของคนจากวรรณคดีไทยได้ สามารถ
วิจักษ์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมได้  อันประกอบด้วย   มงคลสูตรค าฉันท์มหาเวสสันดรชาดก  
อิเหนา  นิทานเวตาลและนิราศนรินทร์ค าโคลง  
 ตัวช้ีวัด 
       ท.1.1   ม. 4-6/1   4-6/2   4-6/3    4-6/4     4-6/5    4-6/6   4-6/7    4-6/8   4-6/9 
       ท.2.1   ม. 4-6/1   4-6/3    4-6/4   4-6/5    4-6/7    4-6/8  
       ท.3.1   ม. 4-6/1   4-6/2    4-6/3    4-6/4    4-6/5   4-6/6  
       ท.4.1   ม. 4-6/3   4-6/4    4-6/5   4-6/7 
       ท.5.1   ม. 4-6/1   4-6/2     4-6/3   4-6/4   4-6/5   4-6/6  
รวม  31  ตัวชี้วัด 
 
รหัสวิชา ท32101                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 9                  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
  ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การด ูและการพูด การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมโดยศึกษาเก่ียวกับการอ่านออกเสียง การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ การเขียนเรียงความ  การ
เขียนในรูปแบบต่าง ๆ การประเมินคุณค่างานเขียน การเขียนรายงานเชิงวิชาการ การเขียนบันทึกความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และการเลือกเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดในโอกาส  ต่าง ๆ 
การศึกษาธรรมชาติของภาษา ลักษณะของภาษา การใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยค วิเคราะห์   อิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น อธิบายหลักการสร้างค าในภาษาไทย และการแต่งค าประพันธ์ประเภทร่าย
และฉันท์ 
       โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
กระบวนการเขียนเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟัง
และด ูและพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ เพ่ือให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลัก
ภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและ
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วรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรัก
การอ่าน การเขียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การด ูและการพูด 
ตัวช้ีวัด 
    ท 1.1  ม.4-6/1   4-6/3   4-6/5   4-6/7 
    ท 2.1  ม.4-6/2   4-6/4   4-6/5   4-6/6   4-6/7   4-6/8     
    ท 3.1  ม.4-6/4   4-6/5   4-6/6 
    ท 4.1  ม.4-6/1   4-6/2   4-6/4   4-6/5  4-6/6   
รวม 18 ตัวชี้วัด 

โครงสร้างรายวิชา 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/     
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/         ความคิดรวบยอด เวลา 
/ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

ตอนที่ ๑ 
การอ่าน 

  

หน่วยการเรียนรู้
ท่ี ๑ 
การอ่านออก
เสียง 

ท ๑.๑ (ม. ๔-๖/๑) อ่าน
ออกเสียงบทร้อยแก้วและ
ร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง 
ไพเราะและเหมาะสมกับ
เรื่องที่อ่าน 

การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย 
- บทร้อยแก้วประเภทต่างๆ เช่น บทความ 
นวนิยาย และความเรียง 
- บทร้อยกรอง เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน 
ร่าย และลิลิต  

๕ ๕ 

 หน่วยการเรียน
รู้ที ่๒ 
การอ่านเพื่อวิเ
คราะห์วิจารณ์ 

  

ท ๑.๑ (ม. ๔-๖/๓) 
วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่อง
ท่ีอ่านในทุกๆ 
ด้านอย่างมีเหตุผล 
ท ๑.๑ (ม. ๔-๖/๔) 
วิเคราะห ์วิจารณ์ 
แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกั
บเรื่องท่ีอ่าน 
และเสนอความคิดใหม่อย่
างมีเหตุผล 
ท ๑.๑ (ม. ๔-๖/๗) 
อ่านเรื่องต่างๆ 
แล้วเขียนกรอบแนวคิดผัง
ความคิด บันทึก ย่อความ 
และรายงาน 

การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น 
- ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ในชุมชน 
- บทความ            - นิทาน 
- เรื่องสั้น              - นวนิยาย 
- วรรณกรรมพื้นบ้าน - วรรณคดีในบทเรียน 
- บทโฆษณา          - สารคดี  
- บันเทิงคดี             - ปาฐกถา 
- พระบรมราโชวาท     - เทศนา 
- ค าบรรยาย              - ค าสอน   
- บทร้อยกรองร่วมสมัย  - บทเพลง 
- บทอาเศียรวาท       - ค าขวัญ 

๒ ๕ 

ตอนที่ ๒ 
การเขียน 

  

หน่วยการเรียน
รู้ที ่๑ 
การเขียนเรียงค
วาม 

ท ๒.๑ (ม. ๔-๖/๒) 
การเขียนเรียงความ 

การเขียนเรียงความ ๓ ๑๐ 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/     
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/         ความคิดรวบยอด เวลา 
/ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

หน่วยการเรียน
รู้ที ่๒ 
การเขียนสารค
ดี 

ท ๒.๑ (ม. ๔-๖/๔) 
ผลิตงานเขียนของตนเองใ

นรูปแบบต่างๆ  

การเขียนในรูปแบบต่างๆ เช่น 
-   สารคดี 
 -   บันเทิงคดี 

๓ ๑๐ 

 ท ๒.๑ (ม. ๔-๖/๕) 
ประเมินงานเขียนของผู้อื่น  
แล้วน ามาพัฒนางานเขียน
ของตนเอง 

การประเมินคุณค่างานเขียนในด้านต่างๆ เช่น 
- แนวคิดของผู้เขียน 
- การใช้ถ้อยค า 
- การเรียบเรียง 
- ส านวนโวหาร                                                                                               
  - กลวิธีในการเขียน 

๒ ๕ 

 หน่วยการเรียน
รู้ที ่๓ 
การเขียนรายงา
นเชิง 
วิชาการ 
  
  
  
  

ท ๒.๑ (ม. ๔-๖/๖) 
เขียนรายงานการศึกษา 
ค้นคว้า       
เรื่องที่สนใจตามหลักการเ
ขียนเชิงวิชาการ   
และใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้า
งอิงอย่างถูกต้อง 

การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
(โดยใช้สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระร
าชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ) 
การเขียนอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ  

๔ ๑๐ 

 ท ๒.๑ (ม. ๔-
๖/๗)บันทึกการศึกษาค้นค
ว้าเพ่ือน าไปพัฒนาตนเอง

อย่างสม่ าเสมอ 
ท ๒.๑ (ม. ๔-๖/๘) 

มีมารยาทในการเขียน 

การเขียนบันทึกความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลาก
หลายมารยาทในการเขียน 

๑ 
  

๑๐ 

ตอนที ่๓ 
การฟัง 
การดู 

และการพู
ด 
  

หน่วยการเรียน
รู้ที ่๑ 
การฟัง 
และการดูอย่าง
มี 
วิจารณญาณ 

ท ๓.๑ (ม. ๔-๖/๔) 
มีวิจารณญาณในการเลือก

เรื่องที่ฟังและดู 

การเลือกเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ ๒ ๕ 

หน่วยการเรียน
รู้ที ่๒ 
การพูดต่อที่ปร
ะชุมชน 
  

ท ๓.๑ (ม. ๔-๖/๕) 
พูดในโอกาสต่างๆ 

พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง  
โน้มน้าวใจ  

และเสนอแนวคิดใหม่ด้วย
ภาษาถูกต้องเหมาะสม 

การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น 
- การพูดต่อที่ประชุมชน  (การกล่าวสุนทร
พจน์) 
- การพูดอภิปราย  
- การพูดแสดงทรรศนะ 
- การพูดโน้มน้าวใจ       

๕ ๑๐ 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/     
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/         ความคิดรวบยอด เวลา 
/ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

ท ๓.๑ (ม. ๔-
๖/๖)มีมารยาทในการฟัง 

การด ูและการพูด 

มารยาทในการฟัง การด ูและการพูด   

ตอนที่ ๔ 
หลักการ 
ใช้ภาษา 

 

หน่วยการเรียน
รู้ที ่๑ 
วัฒนธรรมและ
ภาษา 
  

ท ๔.๑ (ม. ๔-
๖/๑)อธิบายธรรมชาติของ

ภาษา  พลังของภาษา 
และลักษณะของภาษา 

ธรรมชาติของภาษา  
พลังของภาษา 

๓ ๕ 

ท ๔.๑ (ม. ๔-
๖/๕)วิเคราะห์อิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศและภา

ษาถิ่น 

อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น 
  

๓ ๕ 

หน่วยการเรียน
รู้ที ่๒ 
ลักษณะภาษา 
  

ท ๔.๑ (ม. ๔-
๖/๑)อธิบายธรรมชาติของ

ภาษา  พลังของภาษา 
และลักษณะของภาษา 

ลักษณะของภาษา 
องค์ประกอบของภาษา 

๔ ๑๐ 
  

ท ๔.๑ (ม. ๔-
๖/๒)ใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโ

ยคตรงตามวัตถุประสงค์ 

การใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยค 
- ค าและส านวน 
- การร้อยเรียงประโยค 
- การใช้ค า 

  

 หน่วยการเรียนรู้
ท่ี ๓ 

การแต่งค าประ
พันธ์ 

ท ๔.๑ (ม. ๔-๖/๔) 
แต่งบทร้อยกรอง 

กาพย์ โคลง ร่าย และฉันท์ ๓ ๑๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 

 

รหัสวิชา ท32102                                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 10                  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์        จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
  ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การด ูและการพูด การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมโดยศึกษาเก่ียวกับการอ่านออกเสียง การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ การเขียนเรียงความ  การ
เขียนในรูปแบบต่างๆ การประเมินคุณค่างานเขียน การเขียนรายงานเชิงวิชาการ การเขียนบันทึกความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และการเลือกเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดในโอกาสต่างๆ การศึกษา
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ธรรมชาติของภาษา ลักษณะของภาษา การใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยค วิเคราะห์อิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น อธิบายหลักการสร้างค าในภาษาไทย และการแต่งค าประพันธ์ประเภทร่าย
และฉันท์ 
       วิเคราะห์ วิจารณ์ และสังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก 
กัณฑ์มัทร ีบทละครพูดค าฉันท์ เรื่อง มัทนะพาธา ลิลิตตะเลงพ่าย คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ 
และ โคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบทร้อย
กรอง ที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
       โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
กระบวนการเขียนเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟัง
และด ูและพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ เพ่ือให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลัก
ภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรัก
การอ่าน การเขียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การด ูและการพูด   
ตัวช้ีวัด 
    ท 1.1  ม.4-6/1   4-6/3   4-6/5   4-6/7 
    ท 2.1  ม.4-6/2   4-6/4   4-6/5   4-6/6   ม.4-6/7   ม.4-6/8  
    ท 3.1  ม.4-6/4   4-6/5   4-6/6 
    ท 4.1  ม.4-6/1   4-6/2   4-6/4  4-6/5   ม.4-6/6   
    ท 5.1  ม.4-6/1   4-6/2  4-6/3  4-6/4   ม.4-6/5   ม.4-6/6 
รวม 24 ตัวชี้วัด 

โครงสร้างรายวิชา  

ล าดับ
ที ่

ชื่อหนว่ยการ 

เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 มหาเวสสันดรช
าดก กัณฑ์มัทรี 

ท 1.1 ม.4-6/7 
ท 5.1 ม.4-6/1  
           ม.4-6/2
 ม.4-6/3
 ม.4-6/4 
     ม.4-6/5 
      ม.4-6/6 

การศึกษาเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี จะต้องเขียนกรอบ
แนวคิด   ผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน วิเคราะห์และ
วิจารณ์วรรณคดีตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น วิเคราะห์ลักษณะ
เด่นของเรื่องเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต 
วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีในฐานะท่ี
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สังเคราะห์ข้อคิดจากเรื่องเพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และรวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้าน 
พร้อมกับท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีก าหนดได้ 

8 20 

2 บทละครพูดค า
ฉันท์ เรื่อง 

ท 1.1 ม.4-6/7 
ท 5.1 ม.4-6/1

การศึกษาบทละครพูดค าฉันท์ เรื่อง มัทนะพาธา จะต้องเขียน
กรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน วิเคราะห์

7 25 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหนว่ยการ 

เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

มัทนะพาธา  ม.4-6/2
 ม.4-6/3
 ม.4-6/4 
     ม.4-6/6 

       

และวิจารณ์วรรณคดีตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น วิเคราะห์
ลักษณะเด่นของเรื่องเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
และวิถีชีวิต วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของ
วรรณคดีในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สังเคราะห์
ข้อคิด จากเรื่องเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง พร้อมกับท่องจ า
และบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีก าหนดได้ 

3 ลิลิตตะเลงพ่าย ท 1.1 
     ม.4-6/7 
ท 5.1 
    ม.4-6/1       
    ม.4-6/2       
    ม.4-6/3       
    ม.4-6/4 
    ม.4-6/6 

การศึกษาเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย จะต้องเขียนกรอบแนวคิด ผัง
ความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน วิเคราะห์และวิจารณ์
วรรณคดีตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น วิเคราะห์ลักษณะเด่นของ
เรื่องเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต 
วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีในฐานะท่ี
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  สังเคราะห์ข้อคิดจากเรื่องเพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง พร้อมกับท่องจ าและบอกคุณค่าบท
อาขยานตามท่ีก าหนดได้ 

7 25 

4 โคลนติดล้อ 
ตอน 

ความนิยมเป็นเ
สมียนสงเคราะ

ห์ 

ท 1.1 
    ม.4-6/7 
ท 5.1 
    ม.4-6/1       
    ม.4-6/2       
    ม.4-6/3       
    ม.4-6/4  

การศึกษาเรื่อง โคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน จะต้อง
เขียนกรอบแนวคิด   ผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน 
วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรม         ตามหลักการวิจารณ์
เบื้องต้น วเิคราะห์ลักษณะเด่นของเรื่องเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต วิเคราะห์   และประเมินคุณค่าด้าน
วรรณศิลป์ของวรรณกรรมในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติ และสังเคราะห์ข้อคิดจากเรื่องเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

7 15 

5 คัมภีร์ฉันทศาส
ตร์   

แพทย์ศาสตร์ 

ท 1.1 
ม.4-6/7 

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

ม.4-6/4 
ม.4-6/6  

การศึกษาเรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์       แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ 
จะต้องเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ และ
รายงาน วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีตามหลักการวิจารณ์
เบื้องต้น วิเคราะห์ลักษณะเด่นของเรื่องเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้าน
วรรณศิลป์ของวรรณคดีในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  
สังเคราะห์ข้อคิดจากเรื่องเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง พร้อม
กับท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีก าหนดได้ 

6 15 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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รหัสวิชา ท33101                                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 11                  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 ศึกษาท าความเข้าใจความส าคัญของภาษา  ลักษณะของภาษาไทย ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
ภาษา  พันธกิจภาษา  พลังภาษา  ระดับภาษา  ค าราชาศัพท์  ศึกษาการใช้ภาษาเพ่ือพัฒนาความคิด ในแง่
ของการใช้ภาษาเพ่ือแสดงเหตุผล  การวิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา คุณค่า และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟัง
และด ูการประเมินเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ      
  ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง และการแต่งค าประพันธ์ประเภทฉันท์ กาพย์ กลอน 
ร่าย หลักการอ่านการวิเคราะห์วรรณคดี  หลักการใช้ถ้อยค า การเรียบเรียง ส านวนโวหาร กลวิธีการเขียน 
วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติ สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือน าไปประยุกติใช้ในชีวิตจริง บอกคุณค่าและท่องจ า
บทอาขยานที่ก าหนด จากเรื่องสามัคคีเภทค าฉันท์ เสภาขุนช้างขุนแผน ไตรภูมิพระร่วง  มีมารยาทในการฟัง
และการดู 
ตัวช้ีวัด 
       ท1.1   ม.4-6/1    ม.4-6/2   ม.4-6/3   ม.4-6/4   ม.4-6/5   ม.4-6/9                      
 ท3.1   ม.4-6/3    ม.4-6/4   ม.4-6/6 
       ท4.1   ม.4-6/1   ม.4-6/3    ม.4-6/5   ม.4-6/7 
       ท5.1   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 18 ตัวชี้วัด 

โครงสร้างรายวิชา 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐาน /  
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ /  
ความคิดรวบยอด 

เวลา 
/ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ธรรมชาติภาษ
าและการเปลี่
ยนแปลงของ
ภาษา 

ท3.1   
-ม.4-6/3   
-ม.4-6/4 
-ม.4-6/6 
ท4.1   
-ม.4-6/1   
-ม.4-6/3  
-ม.4-6/5   
-ม.4-6/7 

มนุษย์ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้สัมฤทธิ์ผล การเลือกใช้ภาษาในการ
สื่อสารจ าเป็นต้องมีความเข้าใจธรรมชาติภาษา ระดับภาษาและการ
เปลี่ยนแปลงของภาษา ท้ังนี้เพื่อจะได้ท าความเข้าใจ วิเคราะห์
ความส าคัญตลอดจนสามารถใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตได้อย่างเหมาะสม
กับระดับบุคคล กาลเทศะ และเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมทางภาษา
ให้คงอยู่และให้เกิความภาคภูมิใจในภาษาไทยอันเป็นสมบัติของชาติ 

11  10 

2 การใช้ภาษาพั
ฒนาความคิด 

ท4.1    
-ม.4-6/1   
-ม.4-6/3  
-ม.4-6/5    

มนุษย์ถ่ายทอดความคิดเป็นภาษาอันเกิดจากการเรียนภาษา ฝึกฝน
ทักษะให้คล่อง ความสามารถในการถ่ายทอดภาษาเป็นวัจนภาษาหรื
ออวัจนภาษาน้ันจ าเป็นต้องเกิดจากการเชื่อมโยงความคิดท่ีไม่ถูกจ ากัด
จนสามารถพัฒนาความคิดน้ันให้เป็นกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์

9 15 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
61 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐาน /  
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ /  
ความคิดรวบยอด 

เวลา 
/ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

-ม.4-6/7 แล้วถ่ายทอดเป็นภาษาอย่างสมเหตุสมผล 

3 วรรณคดีเ
รื่องสามัค
คีเภทค าฉั
นท์ 

ท5.1    
-ม.4-6/1   
-ม.4-6/2   
-ม.4-6/3    
-ม.4-6/4   
-ม.4-6/5  
-ม.4-6/6 

การมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีเป็นพื้นฐานสามารถใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาวรรณคดีประเภทโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน 
ร่าย ได้อย่างละเอียด ตลอดจนสามารถอ่านออกเสียง ท่องจ าบท
อาขยานท่ีก าหนดให้ได้ ท้ังการวิเคราะห์คุณค่า ความส าคัญของ
วรรณคดีในฐานะเป็นมรดกของชาติ และสามารถประยุกต์น าไปใช้
ด าเนินชีวิตได้นับเป็นสาระส าคัญต่อผู้เรียนอย่างยิ่ง 

8 10 

4 วรรณคดี
กลอนเสภ
าเรื่องขุน
ช้างขุนแผ
น 
ตอนช้างถ
วายฎีกา 

ท5.1   
-ม.4-6/1   
-ม.4-6/2   
-ม.4-6/3    
-ม.4-6/4   
-ม.4-6/5   
-ม.4-6/6 

เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน เป็นวรรณคดีท่ีมีชื่อเสียง นับเป็นยอดของ
กลอนเสภาท่ีนอกจากมีท่วงท านองอันไพเราะแล้ว เนื้อหายังมี
ความหลากหลายที่แฝงมากับของตัวละคร ซ่ึงสะท้อนให้เห็นคุณค่า 
แง่คิด ตลอดจนวิถีชีวิตของตัวละครในสมัยอดีต ท้ังยังสะท้อน
บทบาทความส าคัญของตัวละครเอก ซ่ึงผู้เรียนสามารถน ามา
ประยุกต์และเปรียบให้เห็นความแตกต่างแนวคิดระหว่างวิถีของตัว
ละครกับชีวิตจริงในปัจจุบัน 

7 10 

5 วรรณคดีเ
รื่องไตรภู
มิพระร่วง 
ตอน 
มนุสสภูมิ 

ท5.1   
-ม.4-6/1   
-ม.4-6/2   
-ม.4-6/3    
-ม.4-6/,   
-ม.4-6/5   
-ม.4-6/6 

วรรณคดีเรื่องไตรภูมิพระร่วง เป็นวรรณคดีค าสอนท่ีท าให้มนุษย์
เข้าใจสาระเกี่ยวกับการเกิดของมนุษย์ในสมัยอดีต  มีความเชื่อ 
แนวคิดการด าเนินชีวิต ท้ังยังสามารถน าไปเป็นแนวศึกษาเชิง
เปรียบเทียบกับสาระทางวิทยาศาสตร์ในประเด็นการเกิดของ
มนุษย์ ท าให้เข้าใจมุมมองความเชื่อเรื่องการเกิดของคนโบราณกับ
การเกิดในลักษณะวิทยาศาสตร์ 

5 10 

รวม 40 100 

 

รหัสวิชา ท33102                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 12                  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
  ศึกษาหลักการอ่านเพ่ือวินิจสาร การฟังการดูเพ่ือแปลความ ตีความและวิเคราะห์สารใน
ชีวิตประจ าวัน การเขียนเพื่อการสื่อสาร และทักษะการเขียน ได้แก่ การเขียนอธิบาย การเขียนบรรยาย  การ
เขียนพรรณนา การเขียนแสดงทรรศนะ  การเขียนโต้แย้ง การเขียนเพื่อโน้มน้าว การเขียนเรียงความ 
 ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง และการแต่งค าประพันธ์ประเภทฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย 
หลักการอ่านการวิเคราะห์วรรณคดี  หลักการใช้ถ้อยค า การเรียบเรียง ส านวนโวหาร กลวิธีการเขียน 
วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
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ของชาติ สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือน าไปประยุกติใช้ในชีวิตจริง บอกคุณค่าและท่องจ า
บทอาขยานที่ก าหนด จากเรื่อง สามก๊ก กาพย์เห่เรือ และขัตติยพันธกรณี  มีมารยาทในการอ่านและการเขียน 
ตัวช้ีวัด 
       ท1.1   ม.4-6/1   ม.4-6/2    ม.4-6/3   ม.4-6/4   ม.4-6/5   ม.4-6/9 
  ท2.1   ม.4-6/1   ม.4-6/4  ม.4-6/8  ท3.1   ม.4-6/1   ม.4-6/2    ม.4-6/3 
  ท5.1   ม. 4-6/1  ม.4-6/2    ม.4-6/3   ม.4-6/4   ม. 4-6/5   ม.4-6/ 
รวม  18 ตัวชี้วัด 

โครงสร้างรายวิชา 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐาน /  
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ /  
ความคิดรวบยอด 

เวลา 
/ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การอ่าน 
การเขียนเพื่อสื่อสาร 

ท1.1   
- ม.4-6/1 
- ม.4-6/2    
- ม.4-6/3   
- ม.4-6/4   
- ม.4-6/5   
- ม.4-6/9 

การอ่านวิเคราะห์สารและทักษะการเขียนสื่อสาร
เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นในสมองของมนุษย์ ซ่ึง
จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ทางภาษา ประสบการณ์ 
เพื่อแปลความ ตีความ  ตลอดจนวิจารณญาณของ
ผู้อ่าน อันเป็นระดับการอ่านท่ีต้องใช้สติปัญญาสูงใน
การท าความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของสารท่ีอ่านท่ี
เขียนน้ัน 

10 10 

2 ทักษะทางภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 

ท2.1   
- ม.4-6/1     
- ม.4-6/4  
- ม.4-6/8 
ท3.1   
- ม.4-6/1    
- ม.4-6/2    
- ม.4-6/3 

       การใช้ภาษาในการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล 
ประสบการณ์ ความรู้ ความรู้สึก ความคิดเห็น ความ
ต้องการจากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่าง ๆ ท่ีอาจเป็น
การพูด การเขียน สัญลักษณ์อื่นใด การแสดงหรือ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไปยังผู้รับสาร ซ่ึงอาจจะใช้
กระบวนการสื่อสารท่ีแตกต่างกันไปตามความ
เหมาะสม ดังน้ันมนุษย์จึงจ าเป็นจะต้องเรียนรู้และ
ฝึกพัฒนาทักษะการสื่อสารอยู่เสมอ 

12 15 

3 วรรณคดีความเรียงเ
รื่องสามก๊ก 
ตอนกวนอูไปรับราช
การกับโจโฉ 

 ท5.1   
- ม.4-6/1    
- ม.4-6/2    
- ม.4-6/3   
- ม.4-6/4   
- ม. 4-6/5   
- ม.4-6/6 

สามก๊ก มีเน้ือเรื่องเกี่ยวกับการรบและการสงคราม 
เพราะผู้แต่งเดิมซ่ึงเป็นนักปราชญ์จีนประสงค์จะให้
เป็นต าราส าหรับศึกษาอุบายทางการเมืองและการ
สงคราม จึงเป็นวรรณคดีท่ีให้คุณค่าด้านการทหาร
เป็นจุดประสงค์หลัก พฤติกรรมของตัวละครล้วน
แสดงให้เห็นถึงผลของการกระท าของคน จึงสะท้อน
คุณค่าด้านสังคม ท่ีให้ข้อคิด แนวทางในการด าเนิน
ชีวิตอีกด้วย สามก๊กจึงเป็นวรรณคดีท่ีมีคุณค่าหลาย
ด้าน ควรค่าแก่การศึกษาให้ละเอียดอย่างถ่องแท้ 

6 10 

4 วรรณคดีกาพย์เห่เรื
อ 

ท5.1   
- ม. 4-6/1  

เจ้าฟ้าธรรมธิเบศ พระราชโอรสองค์ใหญ่ในสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ทรงพระนิพนธ์กาพย์เห่เรือ

7 10 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐาน /  
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ /  
ความคิดรวบยอด 

เวลา 
/ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

- ม.4-6/2    
- ม.4-6/3   
- ม.4-6/4    
- ม. 4-6/5   
- ม.4-6/6 

ขึ้น เพื่อใช้เป็นบทเห่เรือพระท่ีน่ังของพระองค์เอง 
เมื่อครั้งตามเสด็จสมเด็จพระราชบิดาไปนมัสการ
และสมโภชพระพุทธ บาทสระบุรี ประกอบด้วยบท
เห่ ๔ ตอน บทเห่ชมเรือกระบวน เห่ชมปลา เห่ชมไม้ 
และเห่ชมนก และบทเห่ครวญ เมื่อพิจารณาถึงความ
งามของภาษา อีกท้ังเมื่อถอดความและตีความ จะ
สะท้อนให้เห็นถึงการเลือกสรรถ้อยค าท่ีอ่าน เข้าใจ
ง่าย มีความหมายแจ่มชัดทุกคม ท าให้ผู้อ่านเข้าถึง
อารมณ์ของผู้ท่ีมีความรักและเป็นทุกข์เพราะความ
รัก และ ประจักษ์ถึงความรักและความผูกพันอัน
ลึกซึ้งท่ีกวีมีต่อ “นางอันเป็นท่ีรัก” 

5 ขัตติยพันธกรณี ท5.1  
- ม. 4-6/1  
- ม.4-6/2    
- ม.4-6/3   
- ม.4-6/4   
- ม. 4-6/5   
- ม.4-6/6 

ขัตติยพันธกรณี (เหตุอันเป็นข้อผูกพันของกษัตริย์) 
เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าฯ และพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยา
ด ารงราชานุภาพ เป็นกวีนิพนธ์ท่ีว่าด้วยกรณีไทย
ขัดแย้งกับฝรั่งเศสเรื่องเขตแดนทางด้านเขมร เป็น
เหตุให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระประชวรหนัก แต่กวีนิพนธ์ตอบกลับของ
กรมพระยาด ารงฯ ท าให้พระอาการประชวรของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระ
อาการดีขึ้นเป็นล าดับ 

5 10 

รวม 40 100 

 

รหัสวิชา ท21203                                           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
วิชา ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1     เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห ์จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
        ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร   หลักการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ระดับของภาษา
ในการสื่อสาร การใช้ภาษาระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียน ภาษาเพ่ือการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต พัฒนา
ทักษะการสื่อสารโดยการอ่านจับใจความ ตีความ วิเคราะห์ ข้อความ เรื่องราว  สื่อสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ  
พัฒนทักษะการสื่อสารโดยการเขียนโดยใช้โวหาร ใช้รูปแบบการเขียนเพ่ือเล่าเรื่อง เพ่ืออธิบาย เพ่ือโน้มน้าวใจ 
และเพ่ือแสดงความคิดเห็น เพ่ือการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน 
สามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมในการสื่อสาร    
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ผลการเรียนรู้ 
 1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การสื่อสาร 

2.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร และใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                      
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นเพ่ือการพัฒนาทักษะทางภาษาโดยอ่านข้อความ เรื่องราว 
สื่อสารสนเทศในรูปแบบต่างๆได้ 

4. นักเรียนสามารถอ่านจับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่าน 
5.นักเรียนสามารถอ่านตีความจากบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง บทความและเอกสารคู่มือต่างๆได้ 
6.นักเรียนสามารถอ่านเชิงวิเคราะห์งานเขียนประเภทบันเทิงคดีและสารคดี 

และวิเคราะห์คุณค่าท่ีได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 
7.นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโวหารเพื่อการพัฒนาทักษะทางภาษาโดยการเขียนเพ่ือการสื่อสาร 
8.นักเรียนสามารถเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยเขียนเพื่อเล่าเรื่อง เขียนเพ่ืออธิบาย 

เขียนเพ่ือโน้มน้าวใจและเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็น ระบุเหตุและผล 
และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ 

9.นักเรียนมีมารยาทในการอ่าน การเขียน และมีนิสัยรักในการอ่าน การเขียน มีคุณธรรม                         
ในการสื่อสาร 
รวมผลการเรียนรู้ 9 ข้อ   

โครงสร้างรายวิชา 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ ความคิด รวบยอด เวลา 
/ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ความรู้ทั่วไปเกี่ย
วกับภาษาและกา
รสื่อสาร 

1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจแ
ละตระหนักถึงความส าคัญของภ
าษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือท่ีใ
ช้ในการสื่อสาร 
 

ภาษาเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
และเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และพัฒนาความคิ
ดของมนุษย์ จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกัน 
เพื่อแสดงความต้องการ 
และบอกความรู้สึกนึกคิดระหว่างกันในเรื่องต่างๆ 
ซ่ึงสามารถท าได้โดยการพูด                                                                   
การแสดงกิริยาท่าทาง 
การใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์   

 4 10 

2 หลักการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสาร 

1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจห
ลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารแ
ละใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิ
ภาพ                  

ภาษาเป็นสิ่งท่ีมนุษย์ในแต่ละสังคมก าหนดขึ้น 
เพื่อท าความเข้าใจตกลงกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม   
ฉะน้ันการใช้ภาษาจึงต้องใช้ให้ตรงตามก าหนดของ
สังคมไม่ว่าเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน 
หากสิ่งใดผิดแปลกไปจากข้อตกลง 

3 10 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ ความคิด รวบยอด เวลา 
/ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

2.นักเรียนใช้ภาษาให้ถูกต้องเหม
าะสมกับโอกาสและบุคคล 

การสื่อสารก็จะขาดประสิทธิภาพ 
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 

3 พัฒนาทักษะการ
สื่อสารโดยการอ่
าน  

1. นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นเพื่อ
การพัฒนาทักษะทางภาษาโดย
อ่านข้อความ      เรื่องราว  สื่อ
สารสนเทศในรูปแบบต่างๆได้                   
2. นักเรียนสามารถอ่านจับ
ใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่าน           
3. นักเรียนสามารถอ่านตีความ
จากบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง 
บทความ และเอกสารคู่มือต่างๆ
ได ้           4.นักเรียนสามารถ
อ่านเชิงวิเคราะห์งานเขียน
ประเภทบันเทิงคดีและสารคดี 
และวิเคราะห์คุณค่าท่ีได้รับจาก
การอ่านงานเขียนอย่าง
หลากหลายเพื่อน าไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้               

 ปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูล ข่าวสาร  
ผู้รู้นักวิชาการและนักเขียน จึงน าเสนอความรู้ 
ข้อมูล ข่าวสาร และงานสร้างสรรค์ 
ตีพิมพ์ในหนังสือและสิ่งพิมพ์อื่นๆ 
ซ่ึงต้องใช้ทักษะการอ่านเพื่อรับสารให้มากขึ้นท้ังก
ารอ่านส่ิงพิมพ์ท่ีเป็นรูปเล่ม 
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4  
พัฒนาทักษะการ
สื่อสารโดยการเขี
ยน 

การเขียนถือเป็นทักษะการประเ
ภทหน่ึงซ่ึงมีความส าคัญ 
เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวเป็นลา
ยลักษณ์อักษร 
เป็นวิธีการส่งสารวิธีหน่ึงท่ีมนุษย์
ใช้ส่ือสาร 
การสื่อสารจะสัมฤทธ์ิผล 
ผู้เขียนจ าเป็นต้องรู้และเข้าใจหลั
กการเขียน 

1.นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโวหารเพื่อการ
พัฒนาทักษะทางภาษาโดยการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร          2. นักเรียนสามารถเขียนเชิง
สร้างสรรค์โดยเขียนเพื่อเล่าเรื่อง เขียนเพื่ออธิบาย 
เขียนเพื่อโน้มน้าวใจ และเขียนเพื่อแสดงความ
คิดเห็น ระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริงกับ
ข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่านได้     

 3 10  

รวม 20 100 

 

รหัสวิชา ท21204                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
วิชา ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2    เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห ์ จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
             ศึกษาการพัฒนาทักษะการรับสารด้วยการฟัง และการด ู หลักและแนวทางในการฟังและดู
อย่างสร้างสรรค์  การพัฒนาทักษะการส่งสารด้วยการพูด หลักการใช้ภาษาพูดในการส่งสาร   การพูดใน



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
66 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

ชีวิตประจ าวัน  การฟัง การดู และการพูดในชีวิตประจ าวัน  หลักและแนวทางการเลือกสื่อในการฟังและดู
อย่างสร้างสรรค์ การวิเคราะห์และประเมินค่าสารจากการฟังและการดู การใช้วิจารณญาณในการฟังการดูสาร
ประเภทต่าง ๆ มารยาทและคุณธรรมในการสื่อสารมีมารยาทในการฟัง ดู และพูดสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการเรียนรู้                                                                  
   1. อธิบายเกี่ยวกับหลักการสื่อสารจากการฟัง การด ูและการพูด 

2. ฟังและดู เรื่องราวต่างๆ แล้วแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา    
    และความน่าเชื่อถือได้อย่างมีเหตุผล 

3. มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องเพ่ืออ่าน ฟังและด ูอย่างสร้างสรรค์ได้ 
4. พูดสรุปเนื้อหาสาระ แนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน ฟังและดูได้ 
5. ใช้ภาษากับเหตุผลในการพูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจและเสนอแนวคิดใหม่ 

    ได้ด้วยการใช้ภาษาและวิธีพูดที่ถูกต้องเหมาะสม 
6. พูดแบบต่างๆ ตามโอกาสหรือสถานการณ์ท่ีก าหนดได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านสาระ 

และการน าเสนอ 
7. แสดงมารยาทในการฟัง การดู และการพูดได้อย่างเหมาะสม และมคีุณธรรมในการสื่อสาร 

รวมผลการเรียนรู้ 7 ข้อ   
  โครงสร้างรายวิชา 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ/         ความคิดรวบยอด เวลา 
/ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1  การพัฒนาทักษ
ะการรับสารด้วย
การฟัง 
และการดู 

1. อธิบายเกี่ยวกับหลักการ
สื่อสารจากการฟัง การดู และ
การพูด            
2.ฟังและดู เรื่องราวต่างๆ แล้ว
แยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น 
วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา
และความน่าเชื่อถือได้อย่างมี
เหตุผล              
3.มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่อง
เพื่ออ่าน ฟังและด ูอย่าง
สร้างสรรค์ได้ 

การฟังและการดูส่ือท าให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ ความคิด เกิดสติปัญญารวมถึงความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน และฟังดูเป็นผู้รับ
สาร ได้รับประโยชน์หลังจากท่ีฟังและดูส่ือ
แล้ว ผู้ฟังและดูจะต้องมีการถ่ายทอด
ความรู้ ความคิด ความรู้สึกมาเป็นภาษาพูด 

 3  10 

 2  
การพัฒนาทักษ
ะการส่งสารด้วย
การพูด 

 1. มีวิจารณญาณในการเลือก
เรื่องเพื่ออ่าน ฟังและด ูอย่าง
สร้างสรรค์ได ้      
2.พูดสรุปเน้ือหาสาระ แนวคิด
และแสดงความคิดเห็นจากการ

 การพูด คือ กระบวนการส่งสารท่ีมี
ความส าคัญในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ของคนทุกสาขาอาชีพ  เป็นการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสารท่ีมีรูปแบบและวิธีการพูดท่ี
แตกต่างกัน การพูดท่ีดีควรมีท้ังศาสตร์และ

 4  10 
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67 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ/         ความคิดรวบยอด เวลา 
/ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

อ่าน ฟังและดูได้ ศิลป์ในการแสดงออกให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และผู้รับสาร ผู้พูดต้องรู้จัก
หลักการใช้ภาษาในการพูดท้ังวัจนภาษา
และอวัจนภาษาท่ีถูกต้องตามกาลเทศะ 

3   การฟัง การดู 
และการพูดในชี
วิตประจ าวัน 

ในชีวิตประจ าวัน เรารับสารด้วย
การฟังและดูจากสื่อต่างๆ
มากมาย เช่น จากการดู
ภาพยนตร์ โทรทัศน์ การ์ตูน 
อินเตอร์เน็ต ผู้ฟังท่ีฉลาดจะเลือก
ฟังและดูแต่สิ่งท่ีดีและมี
ประโยชน์ ฟังอย่างตั้งใจและจับ
ใจความส าคัญของเรื่องท่ีฟังและ
ดูได้ แล้วพิจารณาว่าเราได้
ประโยชน์อะไรบ้างจากสิ่งที่ฟัง
และดู การพูดจากการฟังและดู
สื่อเป็นการถ่ายทอด
ประสบการณ์ ท้ังความคิด 
จินตนาการ ความรู้สึก ความ
ต้องการและเจตนาของ ผู้เล่า 
เพื่อให้ผู้ฟังรับรู้และเกิดการ
ตอบสนอง มีสัมฤทธิผลตาม
จุดมุ่งหมายของผู้พูด 

1. พูดสรุปเน้ือหาสาระ แนวคิดและแสดง
ความคิดเห็นจากการอ่าน ฟังและดูได้                       
2. ใช้ภาษากับเหตุผลในการพูดแสดง
ทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจและเสนอ
แนวคิดใหม่ได้ด้วยการใช้ภาษาและวิธีพูดท่ี
ถูกต้องเหมาะสม                  3.พูดแบบ
ต่างๆ ตามโอกาสหรือสถานการณ์ท่ีก าหนด
ได้อย่างเหมาะสม ท้ังด้านสาระและการ
น าเสนอ 
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 4 มารยาทและคุณ
ธรรมในการสื่อส
าร 

มารยาท คือ พฤติกรรมท่ี
แสดงออก เป็นระเบียบแบบแผน 
การประพฤติท่ีดีงาม แสดงถึง
ความสุภาพเรียบร้อย การสื่อสาร
ของมนุษย์น้ัน เป็นพฤติกรรมท่ี
อาจแยกพิจารณาได้ ๒ ด้าน คือ 
ด้านนอก  และด้านใน  
พฤติกรรมด้านนอกเป็น
พฤติกรรมท่ีปรากฎให้เห็นชัดเจน 
ไดแ้ก่ การแสดงกิริยาอาการของ
ผู้ส่งสารและผู้รับสาร มารยาท
เป็นสิ่งส าคัญในการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น การติดต่อสื่อสารสัมพันธ์
กันกับผู้อื่นในสังคม 

 1.แสดงมารยาทในการอ่าน การเขียน 
การฟัง การด ูและการพูด 
ได้อย่างเหมาะสม 
และมีคุณธรรมในการสื่อสาร 

 2  5 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ/         ความคิดรวบยอด เวลา 
/ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

รวม 20 100 

 

รหัสวิชา ท23201                                                            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
วิชา นิทานพื้นบ้าน              เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์     จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 ศึกษานิทานพ้ืนบ้าน  ทั้งมุขปาฐะและลายลักษณ์ประเภทวรรณกรรมท้องถิ่นและนิทานพ้ืนบ้านของ
ไทยความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ฟังดูและจับใจความส าคัญของเรื่องได้สามารถเล่าเรื่องย่อเรื่องพูดน าเสนอ
คุณค่าและแนวคิดจากสื่อที่ฟังดูและอ่านจากตัวบทเขียนสรุปความจากเรื่องที่อ่านฟังและดูน าความรู้มาปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันทั้งด้านเนื้อหาวรรณศิลป์และสังคม 
          ฝึกกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  เข้าใจได้ความรู้ฝึกนิสัยและมารยาทสรุปและจับประเด็น
ส าคัญจากเรื่องฝึกการวิเคราะห์วิจารณ์แยกแยะข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นสร้างความคิดรวบยอด   ฝึกปฏิบัติสืบค้น
และสื่อความ  
         เพ่ือให้มีนิสัยรักการอ่านการเขียนฟังดูพูดอย่างมีมารยาทและรักการเรียนรู้ภาษาไทย  ภูมิใจในความ
เป็นไทย  เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางภาษา  ภูมิปัญญาไทย  รักท้องถิ่น  รักประเทศชาติ 
 
รหัสวิชา ท23202                                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
วิชา การอ่านเพื่อสื่ออารมณ์           เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์      จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
               การอ่านในชีวิตประจ าวัน อ่านบทบรรยาย  อ่านบทพรรณนาจากนวนิยาย เรื่องสั้น การอ่านฉันท
ลักษณ์ร้อยกรอง บทกวีนิพนธ์ สรภัญญะ  ที่มีการใช้โวหารสื่ออารมณ์ความรู้สึกให้ผู้อ่านคล้อยตามเกิดความ
ซาบซึ้ง มีอารมณ์ร่วมกับกวีหรือตัวละครในเรื่อง  การอ่านบทสนทนาของตัวละครจากเรื่อง  อ่านท านองเสนาะ
จากวรรณคดีท่ีเป็นบทพรรณนาโวหาร  สามารถอ่านออกเสียงสื่ออารมณ์ท้ังร้อยแก้วและร้อยกรองจากบทอ่าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมารยาทในการอ่าน 
ผลการเรียนรู้ 
  1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการอ่านและในกระบวนการอ่าน 
  2. อธิบายความหมายของการอ่านได้ 
  3. สามารถบอกวัตถุประสงค์และวิเคราะห์คุณค่าของการอ่านเพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึกได้ 
  4. เข้าใจหลักการอ่านร้อยแก้ว 
  5. อธิบายหลักการอ่านบรรยาย การอ่านพรรณนาได้ 
  6. วิเคราะห์การใช้ถ้อยค าเพ่ือให้เกิดอารมณ์ในการอ่านได้ 
  7. สามารถอ่านออกเสียงร้อยแก้วในบทที่ก าหนดหรือบทอ่านที่ชื่นชอบได้ 
  8. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฉันทลักษณ์ร้อยกรองและการอ่านร้อยกรองเบื้องต้น 
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  9. สามารถแบ่งวรรคในการอ่านร้อยกรองและจดจ าท่วงท านองของร้อยกรองที่จ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
  10. อ่านร้อยกรองเพ่ือสื่ออารมณ์ความรู้สึกในบทที่ก าหนดหรือบทที่ชื่นชอบได้ 
  11. อ่านร้อยแก้วร้อยกรองเพ่ือสื่ออารมณ์ได้ 
  12. ประเมินคุณค่าที่ได้จากการอ่านเพื่อสื่ออารมณ์ได้ 

โครงสร้างรายวิชา 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา / 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การอ่านในชีวิ
ตประจ าวัน 

1. มีความรู้ความเข้าใจ
หลักการอ่านและใน
กระบวนการอ่าน 
2. อธิบายความหมายของการ
อ่านได้ 
3. สามารถบอกวัตถุประสงค์
และวิเคราะห์คุณค่าของการ
อ่านเพ่ือสื่ออารมณ์ความรู้สึก
ได้ 

การอ่าน คือ กระบวนการของการสื่อความหมาย 
โดยที่ผู้อ่านโดยที่ผู้อ่านพยายามแปลความหมายของตัว
อักษรเป็นถ้อยค าและความคิด 
เพื่อให้เข้าใจในสิ่งท่ีอ่านน้ัน ๆ 
ตามท่ีผู้เขียนต้องการแล้วน าความคิดน้ันไปใช้ให้เกิดปร
ะโยชน์ การอ่านสารสื่ออารมณ์ความรู้สึก 
ผู้อ่านจะต้องอ่านออกสียงอย่างมีลีลาและจังหวะท่ีเหมา
ะสม นอกจากนี้ 
ยังต้องแสดงความรู้สึกในน้ าเสียงเพื่อให้เกิดความรู้สึกค
ล้อยตามในสถาณการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

6 5 

2 ทักษะการอ่า
นร้อยแก้วเพ่ื
อสื่ออารมณ์ 

1. เข้าใจหลักการอ่านร้อย
แก้ว 
2. อธิบายหลักการอ่าน
บรรยาย การอ่านพรรณนาได้ 
3. วิเคราะห์การใช้ถ้อยค า
เพื่อให้เกิดอารมณ์ในการอ่าน
ได้ 
 

การอ่านออกเสียงร้อยแก้วท่ีเป็นบทบรรยาย บท
พรรณนา ท่ีมีการใช้โวหารสื่ออารมณ์ความรู้สึก ผู้อ่าน
จะต้องท าความเข้าใจในถ้อยค าท่ีใช้ส่ืออารมณ์ตาม
สถานการณ์ในเรื่อง ท้ังยังจะต้องฝึกออกเสียงให้เข้ากับ
สถานการณ์ นอกจากนี ้การแสดงสีหน้า ท่าทาง 
จะต้องสอดคล้องกับเน้ือหาท่ีอ่านด้วย จึงจะเรียกว่า
เป็นผู้อ่านตีบทได้ 
การอ่านบทร้อยกรองท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน โดย
จะต้องศึกษาท าความเข้าใจในฉันทลักษณ์ ท่วงท านอง 
และการแบ่งวรรคในการอ่านให้ละเอียดเสียก่อน ย่อม
ท าให้ผู้อ่านสามารถอ่านบทร้อยกรองท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนในชีวิตประจ าวันได้ ตลอดจนสามารถ
อ่านบทกวีนิพนธ์ท่ีส าคัญ ๆ ในชีวิตประจ าวันได้เช่นกัน 

8 10 

3 ทักษะการอ่า
นบทร้อยกรอ
งเพื่อสื่ออารม
ณ์ 

1.มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับฉันทลักษณ์ร้อยกรอง
และการอ่านร้อยกรอง
เบื้องต้น 
2. สามารถแบ่งวรรคในการ
อ่านร้อยกรองและจดจ า
ท่วงท านองของร้อยกรองท่ี
จ าเป็นในชีวิตประจ าวันได้ 

 10 15 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา / 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

4 อ่านร้อยแก้ว
ร้อยกรองเพื่อ
สื่ออารมณ์ 

1. อ่านร้อยแก้วเพ่ือสื่อ
อารมณ์ได้ 
2.อ่านร้อยกรองเพื่อสื่อ
อารมณ์ได้ 
3. สามารถอ่านออกเสียงร้อย
แก้วในบทท่ีก าหนดหรือบท
อ่านท่ีชื่นชอบได้ 
4. สามารถอ่านร้อยกรองเพื่อ
สื่ออารมณ์ความรู้สึกในบทท่ี
ก าหนดหรือบทท่ีชื่นชอบได้ 

การอ่านร้อยแก้วและร้อยกรองเพื่อสือ่อารมณ์ความรู้สึ
กนั้น 
หากผู้อ่านมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการแบ่งวรรคในการ
อ่าน การใช้ถ้อยค า 
น้ าเสียงในการอ่านให้เหมาะกับสถานการณ์ในบทอ่าน 
ตลอดจนแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง 
เพื่อสื่ออารมณ์ได้อย่างชัดเจนแล้วย่อมท าให้ผู้อ่านสามา
รถน าการอ่านเบื้องต้นน้ีไปสู่พัฒนาการของการอ่านระ
ดับในท่ีสูงขึ้นไปได้ 

10 15 

5 การประเมินคุ
ณค่าจากการ
อ่าน 

1. 
ประเมินคุณค่าท่ีได้จากการอ่า
นร้อยแก้วเพ่ือสื่ออารมณ์ 
2.ประเมินคุณค่าท่ีได้จากการ
อ่านร้อยกรองเพื่อสื่ออารมณ์ 

เมื่อผู้อ่านสามารถอ่านเพื่อสื่ออารมณ์และแสดงความรู้
สึกได้แล้ว 
การประเมินคุณค่าท่ีได้จากการอ่านมีความจ าเป็นอย่าง
ท่ีท่ีผู้อ่านจะต้องเข้าใจหลักการปนะเมินการอ่าน 
เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดอันเกิดจากการอ่านน้ัน ๆ 
ว่าจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ไรบ้าง 

6 10 

รวม 40 100 

 

รหัสวิชา ท23203                                             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
วิชา การอ่านวรรณกรรมเชิงสร้างสรรค์        เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์  จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
       ศึกษาการอ่านวรรณกรรมเชิงสร้างสรรค์ในประเภท สารคดี  กวีนิพนธ์ เรื่องสั้น และนวนิยาย  จับ
ใจความส าคัญและรายละเอียดของเรื่องที่อ่าน  ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิดที่ได้จากงานเขียนเชิง
สร้างสรรค ์  อ่านเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลินและการอ่านเพ่ือการคิดวิเคราะห์  สามารถพูดถ่ายทอด
เรื่องราวจากสิ่งที่อ่าน  เขียนสรุปความและเขียนบรรยายจากเรื่องที่อ่าน 
       ฝึกฝนการอ่านจับใจความส าคัญการอ่านตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิดที่ได้จากงานเขียนเชิง
สร้าง  และการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ตลอดจนความเพลิดเพลินพูดถ่ายทอดเรื่องราวจากสิ่งที่อ่านเขียนสรุป
ความและเขียนบรรยายจากเรื่องที่อ่าน 
       เพ่ือมีนิสัยรักการอ่านการเขียนการฟังดูและพูดอย่างมีมารยาท  เห็นคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมน าความรู้และความคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิตมีจิตสาธารณะรัก
ความเป็นไทยและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑.  นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการอ่านอย่างมีจุดมุ่งหมาย  
ตลอดจนน าประโยชน์ที่ได้จากการอ่านมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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๒.  
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในความหมายของวรรณกรรมทั้งความหมายกว้างและความหมายแคบ  
พร้อมทั้งพิจารณางานเขียนที่แบ่งตามประเภทวรรณกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

๓.  นักเรียนสามารถอ่านงานเขียนประเภทบันเทิงคดี และสารคดีทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง  
ตลอดจนแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้ 

๔.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบและคุณค่าของวรรณกรรม  
เข้าใจสารของผู้แต่งและเห็นคุณค่าของวรรณกรรมที่อ่านได้ 

๕.  นักเรียนมีทักษะในการเลือกวรรณกรรมที่คุณค่าประเภทต่างๆ 
และเข้าใจหลักการพิจารณาวรรณกรรมประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง  
เล็งเห็นประโยชน์ตลอดจนแสดงทรรศนะเจตคติเกี่ยวกับวรรณกรรมท่ีอ่านได้ 

๖.  นักเรียนสามารถพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ในเรื่องที่อ่านได้ 

โครงสร้างรายวิชา 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยก
าร 

เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/         
ความคิดรวบยอด 

เวลา 
/ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 รู้หลักวรรณ
กรรม 

  1.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
ความหมายของวรรณกรรมท้ัง
ความหมายกว้างและความหมายแคบ  
พร้อมท้ังพิจารณางานเขียนท่ีแบ่ง
ตามประเภทวรรณกรรมได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
  2.  นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญ
ของการอ่านอย่างมีจุดมุ่งหมาย  
ตลอดจนน าประโยชน์ท่ีได้จากการ
อ่านมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 
  3.  นักเรียนสามารถอ่านงานเขียน
ประเภทบันเทิงคดี และสารคดีท้ังที่
เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง  และ
สามารถบอกลักษณะเฉพาะของ
วรรณกรรมแต่ละประเภทได้  

วรรณกรรมเป็นสื่ออย่างหน่ึงในการ
สื่อสารเพื่อการถ่ายทอดความรู้ความคิด
ของคนในยุคสมัยต่างๆ ผ่านเรื่องราว
และแฝงไว้ด้วยข้อคิด  คติเตือนใจ  ค า
สอน  โดยมีรูปแบบท้ังที่เป็นเรื่องเล่า 
และลายลักษณ์อักษร 
วรรณกรรมเป็นศิลปะการใช้ภาษา  ท่ี
สร้างสรรค์จากความรู้สึกและความนึก
คิดของมนุษย์  มีการใช้ภาษาท่ี
สละสลวย  ให้ข้อคิด คติเตือนใจ หรือ
เสริมสร้างจินตนาการ 

10 20 

2 จดจ าหลักการอ่
าน 

  1.  นักเรียนสามารถบอกหลักการ
อ่านวรรณกรรมเชิงสร้างสรรค์
ประเภทต่างๆได้ 
  2.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์
องค์ประกอบของวรรณกรรม  เข้าใจ

หลักการอ่านวรรณกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
คือ การอ่านท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้
ความเพลิดเพลินและสาระความรู้  
ดังน้ันผู้อ่านควรอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ  ศึกษาความสัมพันธ์ของ

10 15 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยก
าร 

เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระส าคัญ/         
ความคิดรวบยอด 

เวลา 
/ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

สารของผู้แต่งและเห็นคุณค่าของ
วรรณกรรมท่ีอ่านได้  

เนื้อหาสาระ  การใช้ภาษา  และเจตคติ
ของผู้เขียน  โดยศึกษาและจดจ า
หลักการอ่านวรรณกรรมเชิงสร้างสรรค์
ประเภทต่างๆ เช่น สารคด ีกวีนิพนธ์  
เรื่องสั้น และนวนิยาย 

3 วิจารณ์อย่า
งสร้างสรรค์ 

  1.  นักเรียนมีทักษะในการเลือก
วรรณกรรมท่ีมีคุณค่าประเภทต่างๆ 
และเข้าใจหลักการพิจารณา
วรรณกรรมประเภทร้อยแก้วและร้อย
กรอง  เล็งเห็นประโยชน์ตลอดจน
แสดงทรรศนะเจตคติเกี่ยวกับ
วรรณกรรมท่ีอ่านได้ 
  2.  นักเรียนสามารถพูดหรือเขียน
แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์
วิจารณ์ในเรื่องที่อ่านได้ 

การอ่านเพ่ือพิจารณาวรรณกรรมเชิง
สร้างสรรค์  เป็นการอ่านเพื่อการ
วิเคราะห์โครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก 
ศิลปะการประพันธ์ ตลอดจนข้อคิดจาก
เรื่อง เพื่อวิเคราะห์วิจารณ์และประเมิน
ค่า ตามหลักและแนวทางการอ่านและ
พิจารณาวรรณกรรม เพื่อน าความรู้ 
ความคิดไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้      

 

16 25 

 
รหัสวิชา ท23204                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
วิชา พื้นฐานภาษาไทยเพื่อเตรียมสอบวัดความรู้ เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์  จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
 ทบทวน ฝึกท าแบบทดสอบเกี่ยวกับหลักภาษาเรื่องลักษณะของภาษาไทยชนิดของค าการสร้างค าค า
กลุ่มค า   การสังเกตลักษณะค าไทยแท้ค ายืมภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยประโยคชนิดต่างๆและค า
ราชาศัพท์อ่านวิเคราะห์วรรณคดี วรรณกรรมเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักภาษาไทยวรรณคดี วรรณกรรม
สามารถน าความรู้ไปวิเคราะห์ภาษาไทยและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน ในการสอบ
เข้าศึกษาต่อ การทดสอบความรู้ระดับชาติ O-NETได้อย่างถูกต้อง 
       มีความรักภาษาไทยอันจะน าไปสู่การอนุรักษ์และการพัฒนาภาษาไทยซึ่งเป็นสมบัติของชาติ 
 
รหัสวิชา ท31201                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
วิชา ภาษากับวัฒนธรรม   เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์         จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย วิเคราะห์และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษากับประเพณีและความเชื่อ ภาษาและวรรณกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
วัฒนธรรมในวรรณกรรมลายลักษณ์ได้ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับศิลปะแขนงต่างๆ และอิทธิพลทางสังคม
ที่มีผลต่อภาษาและวัฒนธรรมไทย 
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เพ่ือให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของภาษาในฐานะที่เป็นเครื่องมือรักษาสืบทอดวัฒนธรรมไทย และประยุกต์ใช้และ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง  
 ผลการเรียนรู้ 
      1.บอกเกี่ยวกับภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทยได้ 
 2.บอกเกี่ยวกับวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทยได้ 

3.บอกความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทยได้ 
4. วิเคราะห์และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับประเพณีและความเชื่อได้ 
5. วิเคราะห์ภาษาและวรรณกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมไทยได้ 
6. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมในวรรณกรรมลายลักษณ์ได้ 
7. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับศิลปะแขนงต่างๆได้ 
8. บอกอิทธิพลทางสังคมที่มีผลต่อภาษาและวัฒนธรรมไทย 
9.เข้าใจและเห็นคุณค่าของภาษาในฐานะที่เป็นเครื่องมือรักษาสืบทอดวัฒนธรรมไทยและประยุกต์ใช้แ

ละแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
10. น าเสนอผลงานจากการศึกษาค้นคว้าและคิดวิเคราะห์ในรูปแบบของรายงานได้ 

โครงสร้างรายวิชา 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ ความคิดรวบยอด เวลา 
/ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกั
บภาษา 

1. บอกเกี่ยวกับภาษาและ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษากับวัฒนธรรมไทยได้ 

ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารท่ีส าคัญของสังคมมนุษย์  
เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเจริญของสังคมมนุษย์  
นอกจากนี้ภาษายังเป็นเครื่องหมายท่ีแสดงออกในด้านภูมิปัญ
ญาและเป็นเครื่องแสดงความเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ 

2 2 

2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกั
บวัฒนธรรม 

1. บอกเกี่ยวกับวัฒนธรรม
และความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษากับวัฒนธรรมไทยได้ 

    วัฒนธรรม คือ สิ่งท่ีมนุษย์เปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุงหรือผลิตขึ้น 
เพื่อความเจริญงอกงามในวิถีชีวิตมนุษย์เป็นส่ิงท่ีปฏิบัติสืบต่อกั
นมารวมถึงความคิดเห็น ความประพฤติ กิริยาอาการ 
ภาษาศิลปะ ความเชื่อ ประเพณี เป็นต้น 
ดังน้ันวัฒนธรรมจึงเป็นแบบอย่าง 
เป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ในชุมชนมีความสัมพันธ์กับสังคมและสภ
าพแวดล้อม 
เป็นรูปแบบกิจกรรมของมนุษย์ในแต่ละสังคมท่ีสร้างขึ้นจากกา
รแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช่ร่วมกันในหมู่พวกของตน  

2 5 

3 ภาษากับวัฒนธรร
มในลักษณะประเพ
ณีและความเชื่อ 

1. วิเคราะห์และเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษากับประเพณีและ

มนุษย์ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อความคิด ความต้องการ 
พฤติกรรม ความเชื่อและ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีภาษาจึงเป็นส่วนหน่ึงของ    

2 5 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ ความคิดรวบยอด เวลา 
/ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

ความเชื่อได้   วัฒนธรรม 
ในขณะเดียวกันประเพณีและความเชื่อก็เป็นปัจจัยส าคัญในกา
รก าหนดการใช้ภาษาของกลุ่มคนในสังคม 

4 ภาษาและวรรณกร
รมท่ีสะท้อนวัฒนธ
รรมไทย 

1. วิเคราะห์ภาษาและ
วรรณกรรมท่ีสะท้อน
วัฒนธรรมไทยได้ 

  ภูมิปัญญาทางภาษาท่ีปรากฏใน ปริศนาค าทาย ภาษิต 
ส านวนไทย และเพลงพื้นบ้าน 
เป็นวรรณกรรมท่ีสะท้อนให้เห็นชีวิตจริง ตลอดจนความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อของชาวบ้านในท้องถิ่น      
นับเป็นบทบันทึกความเจริญและความเป็นชาติ 
เพื่อการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

2 3 

5 ความสัมพันธ์ระหว่
างภาษากับวัฒนธร
รมในวรรณกรรมล
ายลกัษณ์ 

1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับ
วัฒนธรรมในวรรณกรรม
ลายลักษณ์ได้ 
 

  วรรณคดีถือเป็นวัฒนธรรมทางภาษาอย่างหน่ึง ท่ีถือเป็น
เครื่องสืบทอดวัฒนธรรมทางภาษาโดยตรง  วรรณคดีถือเป็น
กระจกแสดงวิถีชีวิตของหมู่ชนท่ีสร้างสรรค์วรรณคดีขึ้น  เช่น   
วรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผน   เป็นวรรณคดีท่ีแสดง
ประเพณีต่างๆ ตั้งแต่เกิดจนตายของสามัญชน    

2 5 

6 ความสัมพันธ์ระหว่
างภาษากับ          
ศิลปะแขนงต่างๆ 

1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับศิลปะ
แขนงต่างๆได้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับประติมากรรมและจิตรกรรม
เป็นงานประณีตศิลป์ แสดงถึงความสามารถและความเข้าถึง
แก่นของค าสั่งสอนของพุทธศาสนาของช่างศิลป์  ศิลปะซ่ึงมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคีตศิลป์และนาฏศิลป์ วรรณศิลป์ใช
ภาษาเป็นสื่อกลาง เราต้องเข้าใจภาษาก่อนจึงเข้าใจวรรณศิลป์  
ในขณะท่ีคีตศิลป์  เป็นสิ่งท่ีเข้าใจและชื่นชมได้ง่าย 

2 5 

7 อิทธิพลทางสังคม
ที่มีผลต่อภาษา    
และวัฒนธรรมไทย 

1. บอกอิทธิพลทางสังคมท่ี
มีผลต่อภาษาและ
วัฒนธรรมไทย 

อิทธิพลทางสังคมท่ีมีผลต่อภาษาและวัฒนธรรมไทยสามารถ
แบ่งได้ดังน้ี                                         1. อิทธิพล
ต่างชาติท่ีมีต่อภาษาและวัฒนธรรมไทย                              
2. อิทธิพลทางด้านอื่น ๆ ท่ีมีผลต่อภาษาไทย 

2 5 

รวม 20 100 

 
รหัสวิชา ท32203                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
วิชา ภาษากับความคิดเชิงสร้างสรรค์   เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
   ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับภาษา บทบาทของภาษาในการพัฒนาความคิด วิธีคิด 
กระบวนการคิด การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  การใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการสื่อความคิด  การใช้ภาษาแสดงเหตุผล  การใช้ภาษาแสดงทรรศนะ การใช้ภาษาในการโน้ม
น้าวใจ   การใช้ภาษาในงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ 
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       ศึกษาความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ศึกษางานเขียนในเชิงสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ              
ทั้งบันเทิงคด ีสารคด ี  วิเคราะห์สังเคราะห์งานเขียนเชิงสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ  แสดงทรรศนะต่องาน
เขียนในรูปแบบต่างๆ อย่างมีเหตุผล ประเมินค่างานเขียนเชิงสร้างสรรค์  ศึกษาแนวคิดและวิธีการเขียนเชิง
สร้างสรรค ์หลักการเขียนเชิงสร้างสรรค์ การวางโครงเรื่องในการเขียน  เขียนเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบบันเทิง
คด ีและสารคดี 
ผลการเรียนรู้ 
1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับความหมายของภาษา และความคิด 
2. ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการคิด วิธีคิดและการถ่ายทอดความคิด 
3. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการคิดของมนุษย์ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการสื่อภาษา 
4. ผู้เรียนเข้าใจความหมายของการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
5. ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ถ้อยค าเรียงร้อยเป็นข้อความสั้น ๆ เพ่ือสื่อความคิดเชิงสร้างสรรค์ได้ 
6. ผู้เรียนวิเคราะห์ค าง่าย ๆ ที่ปรากฏในงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ 
7. ศึกษางานเขียนทั้งบันเทิงคดีและสารคดีแล้วสามารถบอกประเภทของงานเขียนนั้นได้ 
8. วิเคราะห์ลักษณะงานเขียนทั้งบันเทิงคดีและสารคดีได้ 
9. สามารถสรรค าชนิดต่าง ๆ มาเรียงร้อยถ้อยค าเป็นงานเขียนข้อความสั้น ๆ ได้ 
10. เขียนข้อความหรือแต่งเรื่องสั้นจากถ้อยค าท่ีก าหนดให้ได้ 
11. เขียนบันเทิงคดีหรือสารคดีสั้น ๆ ได ้
รวม  11  ตัวชี้วัด 

 โครงสร้างรายวิชา 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
/ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ความรู้พื้นฐา
นเกี่ยวกับภา
ษาและความ
คิด 

1.ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น
เกี่ยวกับความหมายของภาษา 
และความคิด 
2.ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการคิด 
วิธีคิดและการถ่ายทอดความคิด 
3.ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการ
คิดของมนุษย์ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับกา
รสื่อภาษา 

การมีพ้ืนฐานความคิดท่ีดี คือ 
สามารถคิดเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนมี
ความเข้าใจภาษา สามารถน าไปใช้
ถ่ายทอดและสื่อความคิดได้จะเป็น
พื้นฐานในการเรียนรู้และสร้างสรรค์
งานเขียนได้ 

4 10 

2 ความคิดเชิงส
ร้างสรรค์และ
การสรรค์ค า 

1.ผู้เรียนเข้าใจความหมายของการ
คิดอย่างสร้างสรรค์ 
2.ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ถ้อยค า
เรียงร้อยเป็นข้อความสั้น ๆ เพื่อสื่อ
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ได้ 

การมีความเข้าใจความหมายของการ
คิด และการสร้างสรรค์ อธิบายแล้ว
สามารถใช้ภาษาสื่อความคิดในการ
สร้างสรรค์ข้อความและเรื่องราวต่าง 
ๆ ได้ ย่อมวิเคราะห์งานเขียนรูปแบบ

5 15 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
/ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

3.ผู้เรียนวิเคราะห์ค าง่าย ๆ ท่ี
ปรากฏในงานเขียนเชิงสร้างสรรค์
ได้ 

ต่าง ได้อย่างหลากหลายมุมมอง 

3 การวิเคราะห์
สังเคราะห์งา
นเขียนเชิงสร้
างสรรค์ 

1.ศึกษางานเขียนท้ังบันเทิงคดีและ
สารคดีแล้วสามารถบอกประเภทข
องงานเขียนน้ันได้ 
2.วิเคราะห์ลักษณะงานเขียนท้ังบัน
เทิงคดีและสารคดีได้ 

การฝึกวิเคราะห์สังเคราะห์งานเขียนเ
ชิงสร้างสรรค์ของผู้อื่น 
เป็นแนวทางท่ีดีต่อการฝึกเขียนผลงา
นการสร้างสรรค์ของตน 

5 10 

4 งานเขียนบันเ
ทิงคดีและสา
รคดี 

1.สามารถสรรค าชนิดต่าง ๆ มาเรียง
ร้อยถ้อยค าเป็นงานเขียนข้อความส้ัน 
ๆ ได้ 
2.เขียนข้อความหรือแต่งเรื่องสั้นจาก
ถ้อยค าท่ีก าหนดให้ได้ 
3.เขียนบันเทิงคดีหรือสารคดีสั้น ๆ 
ได้ 

การมีความรู้พื้นฐานจากการศึกษา
งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ของผู้อื่น 
ย่อมสามารถสร้างสรรค์งานเขียนเชิง
สร้างสรรค์ของตนเองได้ 

6 20 

รวม 20 100 

 
รหัสวิชา ท32204                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
วิชา พื้นฐานภาษาไทยเพื่อเตรียมสอบอุดมศึกษา เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต     
 วิเคราะห์สังเคราะห์และทบทวนเนื้อหาแบบเรียนวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สามารถใช้ทักษะภาษาไทยเพื่อการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลรวมไปถึงการถ่ายทอดเนื้อหาแบบเรียนวิชา
ภาษาไทยตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายได้ครบถ้วนและถูกต้อง  สามารถน าความรู้จากการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ไปใช้ในการคิดเชื่อมโยง ฝึกการท าข้อสอบเพื่อวัดความถนัดทั่วไป ( GAT: General Aptitude test)  
เพ่ือสอบเตรียมสอบในระดับอุดมศึกษา 
ตัวช้ีวัด 
       ท. 4.1    ม.4-6/1  4-6/2   4-6/3   4-6/5   4-6/6   4-6/7     
รวม  6 ตัวชี้วัด 
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รหัสวิชา ท32205                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
วิชา วรรณคดีกับเพลง  เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 ศึกษาศิลปะในการประพันธ์วรรณคดีและเพลง  อ่านวรรณคดีและเชื่อมโยงเรื่องราวไปสู่การประพันธ์
ค าร้องในบทเพลง เห็นความงามและคุณค่าของวรรณคดีและเพลง สามารถถ่ายทอดบทเพลงจากการศึกษา
วรรณคดีได้ 
ผลการเรียนรู้ 

    1. ผู้เรียนเข้าใจศิลปะท่ีใช้ในการประพันธ์วรรณคดีและเพลง   
       2. ผู้เรียนอ่านวรรณคดีเพ่ือทราบที่มาและเชื่อมโยงเรื่องราวไปสู่การประพันธ์ค าร้องในบทเพลง 

   3. ผู้เรียนเห็นความงามและคุณค่าของวรรณคดีและเพลง 
   4. ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดบทเพลงจากการศึกษาวรรณคดีได้    

รวมผลการเรียนรู้ 4  ข้อ           
โครงสร้างรายวิชา 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ ความคิดรวบยอด เวลา 
/ชั่วโมง 

น้ าหนักค
ะแนน 

1 ศิลปะกับการประพั
นธ์วรรณคดีและเพ
ลง 

1. ผู้เรียนเข้าใจศิลปะที่ใช้
ในการประพันธ์วรรณคดี
และเพลง   

   เพลง  เป็นบทประพันธ์     ร้อยกรองท่ีน ามาประกอบ
ดนตรี  เพลงท่ีใช้ประกอบดนตรีไทยเดิมมักใช้รูปแบบ
กลอนเป็นพื้นฐาน  ส่วนเพลงประกอบดนตรีสากลมักใช้
ค าประพันธ์ท่ีมีลักษณะสอดคล้องกับท านองเพลงนั้นๆ 
ซ่ึงไม่มีรูปแบบตายตัว  ปัจจุบันการแต่งเพลงเป็นท่ี
แพร่หลายมากจึงจัดประเภทบทเพลงเป็นบทประพันธ์
ร้อยกรองประเภทหน่ึง 

4 10 

2 เพลงนี้มีท่ีมา 1.ผู้เรียนอ่านวรรณคดีเพ่ือ
ทราบท่ีมาและเชื่อมโยงเรื่
องราวไปสู่การประพันธ์ค า
ร้องในบทเพลง 
 

เพลงไทยสากลได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีไทยท้ัง
ทางด้านเนื้อหาและความคิดบางประการใน 4 ลักษณะ
ด้วยกันคือ                                      
1.คัดเน้ือหามาจากวรรณคดีไทยโดยตรง                                
2.คัดเน้ือหามาจากวรรณคดีไทยแล้วแต่งขยายเพิ่มเติม 
3.ดัดแปลงเนื้อหาบางตอนในวรรณคดีไทย                                     
4.แต่งเน้ือหาขึ้นใหม่โดยอาศัยเค้าโครงจากวรรณคดีไทย 

3 10 

3 พินิจคุณค่าวรรณค
ด ี

1.ผู้เรียนเห็นความงามและ
คุณค่าของวรรณคดีและเพ
ลง 
 

การพินิจ คือ การพิจารณาตรวจตรา 
พร้อมท้ังวิเคราะห์แยกแยะและประเมินค่าได้ 
ท้ังนี้นอกจากจะได้ประโยชน์ต่อตนเองแล้ว   
ยังมีจุดประสงค์เพื่อน าไปแสดงความคิดเห็นและข้อเท็จจ
ริงให้ผู้อื่นได้ทราบด้วย เช่น 
การพินิจวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อแนะน าให้บุคคลท่ั
วไปท่ีเป็นผู้อ่านได้รู้จักและได้ทราบรายละเอียดท่ีเป็นปร

4 10 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ ความคิดรวบยอด เวลา 
/ชั่วโมง 

น้ าหนักค
ะแนน 

ะโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ใครเป็นผู้แต่ง 
เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร มีประโยชน์ต่อใครบ้าง 
ทางด้านใด ผู้พินิจมีความเห็นว่าอย่างไร 
คุณค่าในแต่ละด้านสามารถน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยช
น์อย่างไรในชีวิตประจ าวัน 

4 รู้รักษ์สืบสานวรรณ
คดี 

1.ผู้เรียนศึกษาวรรณคดีพร้
อมบอกแนวทางการอนุรัก
ษ์และสืบสานวรรณคดีได้               
2.ผู้เรียนสามารถถ่ายทอด
บทเพลงจากการศึกษาวรร
ณคดีได ้   

วรรณคดี เป็นวรรณกรรมท่ีถูกยกย่องว่าเขียนดี      
มีคุณค่า สามารถท าให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์สะเทือนใจ 
มีความคิดเป็นแบบแผน ใช้ภาษาท่ีไพเราะ 
เหมาะแก่การให้ประชาชนได้รับรู้ เพราะ สามารถ 
ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควร 
ท้ังนี้เราจึงควรท่ีจะอนุรักษ์วรรณคดีไทยเอาไว้ 
และสืบสานต่อไปยังลูกหลานของเรา 

3 5 

รวม   

 
รหัสวิชา ท32206                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
วิชา ทักษะทางภาษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  เวลา 2  ชม. /สป. จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาและฝึกฝนทักษะทางภาษา อันได้แก่  การอ่าน เพ่ือวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง
จากเรื่องทีอ่่านและเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล  การเขียน สามารถผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบ
ต่าง ๆ การฟังการดูและการพูด สามารถประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วก าหนดแนวทางในไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตจิตสาธารณะ  รักความเป็นไทย  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

ศึกษากระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบส าคัญตลอดจน
สามารถสื่อสารความคิดดังกล่าว ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม อย่างเป็น
รูปธรรม และสามารถสร้างชิ้นงานที่เกิดจากการใช้ทักษะภาษากับความคิดสร้างสรรค์ได้ เช่น การผลติ
ภาพยนตร์ขนาดสั้น หรือหนังสือท ามือ เป็นต้น 
ตัวช้ีวัด 

       ท 1.1   ม.4-6/5  ท 2.1  ม.4-6/4  ท 3.1    ม.4-6/3 
รวม  3  ตัวชี้วัด 
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รหัสวิชา ท32207                                           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
วิชา ภาษาไทยเพื่อการแสดง   เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์       จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจในการฟังดูพูดอ่านเขียนอย่างมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพมีทักษะ
การอ่านถูกต้องตามหลักการอ่านและหลักการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในการแสดงใช้ภาษาในการพัฒนา
บุคลิกภาพโดยสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
ตัวช้ีวัด 
   ท 1.1   ม.3/1  3/3  3/4  3/5  3/6  3/7  3/8  3/9  3/10  ท 2.1   ม.3/4  3/6  3/7  3/10 
       ท 3.1   ม.3/1  3/2  3/3  3/6    ท 5.1   ม.3/1  3/2  3/3  3/4 
รวม  20  ตัวชี้วัด 
 
รหัสวิชา ท33203                                                           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
วิชา ประมวลผลความรู้ภาษาไทย    เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห ์   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
       วิเคราะห์สังเคราะห์และทบทวนเนื้อหาแบบเรียนวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สามารถใช้ทักษะภาษาไทยเพื่อการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลรวมไปถึงการถ่ายทอดเนื้อหาแบบเรียนวิชา
ภาษาไทยตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายได้ครบถ้วนและถูกต้อง  สามารถน าความรู้จากการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ไปทบทวนเนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาไทยใช้ตอบค าถามของข้อสอบวัดความถนัดทั่วไป ( GAT: 
General Aptitude test)  และ วัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT : Professional and 
Academic Aptitude Test) ได้อย่างเข้าใจถูกต้อง 
ตัวช้ีวัด 
       ท. 4.1  ม.4-6/1 4-6/2   4-6/3   4-6/5   4-6/6   4-6/7    
รวม  6 ตัวชี้วัด 
 
รหัสวิชา ท33204                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
วิชา การพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ   เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
  ฝึกการพูดโดยพูดแนะน าตนเองพูดรับการสัมภาษณ์อ่านให้ที่ประชุมฟังกล่าวค าขอบคุณพูดบรรยาย
และพรรณนาพูดแสดงความคิดเห็นพูดเล่าเหตุการณ์ที่ประสบพูดเล่าเรื่องที่ได้จากการอ่านพูดโฆษณาพูด
โต้วาทีพูดยอวาที  เพ่ือให้สามารถพูดแนะน าตนเองพูดรับการสัมภาษณ์อ่านให้ที่ประชุมฟังกล่าวค า
ขอบคุณพูดบรรยายพูดพรรณนาพูดแสดงความคิดเห็นพูดเล่าเหตุการณ์ที่ประสบพูดเล่าเรื่องที่ได้จากการอ่าน
พูดโฆษณาพูดโต้วาทีพูดยอวาทีมีมารยาทในการพูด  
ตัวช้ีวัด 
              ท 1.1          ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/9        ท 2.1    ม.4-6/1  ม.4-6/8 
       ท 3.1          ม.4-6/1   ม.4-6/4  ม.4-6/5  ม.4-6/6      ท 4.1    ม.4-6/3 
รวม  10  ตัวชี้วัด 
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รหัสวิชา ท33205                                                     ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6   
วิชา การเขียนเชิงสร้างสรรค์   เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 การน าทักษะทางภาษาทุกทักษะมาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์โดยการท าเป็นนิตยสารหรือวารสารที่
มีเนื้อหาอยู่ในยุคสมัยและสังคมรอบข้างของผู้เรียนเองเพ่ือผู้เรียนจะได้มีประสบการณ์ตรงกับเรื่องดังกล่าวทั้งนี้
สามารถจ าแนกรายละเอียดทักษะการใช้ภาษาได้ดังนี้ 
ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
และมีนิสัยรักการอ่านโดยอ่านตีความแปลความและขยายความเรื่องที่อ่านพร้อมทั้งวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่
อ่านในทุกๆด้านอย่างมีเหตุผลคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและประเมินค่าเพ่ือน าความรู้ความคิดไปใช้
ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตวิเคราะห์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องที่อ่านและเสนอความคิด
ใหม่อย่างมีเหตุผลเพ่ือแนะน าวรรณกรรมวรรณคดีท่ีน่าสนใจ 
      ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสารเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆเขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้องมีข้อมูลและ
สาระส าคัญชัดเจนผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่างๆในแต่ละคอลัมน์ 
สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ด้วย
การสรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูวิเคราะห์แนวคิดการใช้ภาษาและความน่าเชื่อถือ
จากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผลประเมินเรื่องที่ฟังและดูแล้วก าหนดแนวทางน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตมีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดูและน ามาประยุกต์ใช้ในการสัมภาษณ์บุคคล 
เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษา
และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติด้วยการใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ใช้ภาษา
เหมาะสมแก่โอกาสกาลเทศะและบุคคลรวมทั้งค าราชาศัพท์อย่างเหมาะสมในการผลิตงานเขียน 
เข้าใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริงด้วยการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้นและน ามาเขียนแนะน า
ความรู้ในวารสารหรือนิตยสาร  
ตัวชี้วัด 

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

    รวม  13  ตัวชี้วัด 

 
รหัสวิชา ท33206                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
วิชา วรรณกรรมเพื่อการสร้างสรรค์ภาพยนตร์  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
       ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาพยนตร์  รูปแบบและความรู้เบื้องต้นในการสร้างบทภาพยนตร์ และ
วรรณกรรมไทยที่น ามาสร้างเป็นภาพยนตร์วิวัฒนาการของเทคนิคและศิลปภาพยนตร์ คุณค่ากับบทบาท ด้าน
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วรรณกรรมที่มีอิทธิพลของภาพยนตร์ รวมทั้งการเปรียบเทียบวรรณกรรมผ่านตัวบทและวรรณกรรมผ่านการ
สร้างสรรค์ภาพยนตร์ 
          ฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ฝึกการเขียน การพูด การอ่านและการฟังอย่างมีวิจารณญาณ  
พิจารณาแยกแยะข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น สรุปและจับประเด็นส าคัญจากเรื่องที่อ่านและดูมีทักษะในการ
พิจารณาสื่อภาพยนตร์ได้อย่างมีเหตุผล ฝึกการเปรียบเทียบวิเคราะห์วรรณกรรมผ่านตัวบท กับวรรณกรรมที่
สร้างผ่านภาพยนตร์ในด้านเนื้อหา ภาษาและคุณค่า 
          เพ่ือให้มีนิสัยรักการอ่านการเขียนฟังดูพูดอย่างมีมารยาทมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน น า
ความรู้ที่ได้รับจากวรรณกรรมและภาพยนตร์มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้และเกิดประโยชน์  
ตัวช้ีวัด 
       ท.1.1          ม.4-6/1  4-6/2   4-6/3  4-6/4  4-6/5  4-6/7  4-6/8  4-6/9    
       ท.2.1          ม.4-6/1  4-6/5   4-6/7  4-6/8   

ท.3.1    ม.4-6/1  4-6/2   4-6/3  4-6/4  4-6/6 
       ท.5.1          ม.4-6/1  4-6/3   4-6/4 
รวม  20  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1 จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.1   เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการ 

ของจ านวน ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ  
และน าไปใช้ 

มาตรฐาน ค 1.2   เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค 1.3   ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ และเมทริกซ์ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหา ที่
ก าหนดใหห้มายเหตุ: มาตรฐาน ค 1.3 ส าหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  

  
สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1   เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค 2.2   เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูป 

เรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิตและน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค 2.3   เข้าใจเรขาคณิตวิเคราะห์ และน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค 2.4   เข้าใจเวกเตอร์ การด าเนินการของเวกเตอร์ และน าไปใช้ 
หมายเหตุ:   1. มาตรฐาน ค 2.1 และ ค 2.2 สาหรับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
                   ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที ่3 
                2. มาตรฐาน ค 2.3 และ ค 2.4 ส าหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที ่
                    เน้นวิทยาศาสตร์ 
  
สาระท่ี 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.1   เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
มาตรฐาน ค 3.2   เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 
หมายเหตุ:   มาตรฐาน ค 3.2 ส าหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
 สาระท่ี 4 แคลคูลัส 
มาตรฐาน ค 4.1   เข้าใจลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน  

และปริพันธ์ของฟังก์ชัน และน าไปใช้ 
หมายเหตุ:    มาตรฐาน ค. 4.1 ส าหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  ทีเ่น้นวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
83 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

รายชื่อวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

รายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา รายช่ือวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

ค21103 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 4 

ค21104 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 4 

ค22103 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 4 

ค22104 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 4 

ค23103 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 4 

ค23104 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 4 

ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 7 2 

ค31105 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 7 2 

ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 8 2 

ค31106 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 8 2 

ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 9 2 

ค32103 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 9 2 

ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 10 2 

ค32104 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 10 2 

ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 11 2 

ค33103 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 11 2 

ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 12 2 

ค33104 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 12 2 
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รายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา รายช่ือวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

ค21203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 1 

ค21204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 1 

ค21211 ทักษะการค านวณ 1 1 

ค21212 ทักษะการค านวณ 2 1 

ค22203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1 

ค22204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 1 

ค22211 ทักษะการค านวณ 3 1 

ค22212 ทักษะการค านวณ 4 1 

ค23203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 1 

ค23204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 1 

ค23211 ทักษะการค านวณ 5 1 

ค23212 ทักษะการค านวณ 6 1 

ค31206 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 7 3 

ค31207 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 8 3 

ค31208 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 3 

ค31209 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 3 

ค32203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 9 3 

ค32204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 10 3 

ค32205 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 3 

ค32206 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 3 

ค33203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 11  3 

ค33204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 12 3 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
85 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

รหัสวิชา รายช่ือวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

ค33205 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 3 

ค30291 โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3 

ค30293 แคลคูลัสเบื้องต้น 3 

ค30296 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น 3 

ค30297 สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น 3 

ค30298 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3 

ค30299 กราฟและการประยุกต์ 3 

ค30281 แบบจ าลองทางสถิติส าหรับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอา
กาศ 

3 

 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  

รหัสวิชา ค21103                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1            เวลา 4  ชั่วโมง /สัปดาห์            จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
  ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาเรื่องจ านวนเต็ม  จ านวนเต็ม การบวก การลบ 
การคูณและการหารจ านวนเต็มสมบัติของการบวกและการคูณจ านวนเต็มการสร้างทางเรขาคณิต สร้างรูป
พ้ืนฐานทางเรขาคณิต สร้างส่วนของเส้นตรงจากส่วนของเส้นตรงที่ก าหนดให้ สร้างมุมจากมุมที่ก าหนดให้ 
สร้างมุมขนาดต่าง ๆ การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต การน าความรู้
เกี่ยวกับการสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง   เลขยกก าลัง  เข้าใจความหมายของเลขยกก าลังที่มี
เลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม คูณและหาร เลขยกก าลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มได้ เขียน
แสดงจ านวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์         ทศนิยมและเศษส่วน เปรียบเทียบทศนิยมและเศษส่วน การ
บวก การลบ การคูณและการหารทศนิยมและเศษส่วน  รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ หน้าตัดของรูป
เรขาคณิตสามมิติ ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า  ด้านข้าง  ด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจาก
ลูกบาศก์ โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก ่การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการคิด
สร้างสรรค ์ การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการที่ได้ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจต
คติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบและมีวิจารณณาณ  การวัดและ
ประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระและทักษะที่ต้องการวัด    
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รหัสตัวชี้วัด 
       ค 1.1  ม 1/1,  ม.1/ 2     ค 2.2  ม 1/1, , ม.1/ 2              
 รวมทั้งหมด   4  ตัวชี้วัด 

โครงสร้างรายวิชา  

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 จ านวนเต็ม  ค 1.1 ม.1/1 
จ านวนเต็ม การบวก การลบ การคูณและการหารจ านวนเต็ม
สมบัติของการบวกและการคูณจ านวนเต็ม 

21 25 

2 การสร้างทางเรขา
คณิต 

ค 2.2 ม.1/1 สร้างรูปพ้ืนฐานทางเรขาคณิต สร้างส่วนของเส้นตรงจากส่วน
ของเส้นตรงท่ีก าหนดให้ สร้างมุมจากมุมท่ีก าหนดให้ สร้างมุม
ขนาดต่าง ๆ การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้าง
พื้นฐานทางเรขาคณิต การน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐาน
ทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง 

15 15 

3 เลขยกก าลัง ค 1.1 ม. 1/2 เข้าใจความหมายของเลขยกก าลังท่ีมีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวน
เต็ม คูณและหาร เลขยกก าลังท่ีมีฐานเดียวกันและเลขชี้ก าลัง
เป็นจ านวนเต็มได้ เขียนแสดงจ านวนในรูปสัญกรณ์
วิทยาศาสตร์ 

13 25 

4 ทศนิยมและเศษส่
วน ค 1.1 ม. 1/1 

เปรียบเทียบทศนิยมและเศษส่วน การบวก การลบ 
การคูณและการหารทศนิยมและเศษส่วน 

21 25 

5 รูปเรขาคณิตสอง
มิติและสามมิติ 

ค 2.2 ม.1/2 หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพท่ีได้จากการมอง
ด้านหน้า  ด้านข้าง  ด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ี
ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ 

10 10 

รวม 80 100 

 
รหัส ค21104                                                                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2               เวลา 4  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 2.0  หน่วยกิต 
  ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้
ในชีวิตจริง     อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ อัตราส่วนของจ านวนหลาย ๆ จ านวน สัดส่วน การน าความรู้
เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหา   กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น คู่อันดับและ
กราฟของคู่อันดับ การน าไปใช้ 
          สถิติ(1) การตั้งค าถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอข้อมูล ได้แก่ แผนภูมิรูปภาพ 
แผนภูมิแท่ง กราฟเส้นและแผนภูมิรูปวงกลม  การแปลความหมายข้อมูลการน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง      
          โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการคิด
สร้างสรรค ์ การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
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กระบวนการที่ได้ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจต
คติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบและมีวิจารณณาณ 
           การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระและ
ทักษะที่ต้องการวัด  
รหัสตัวช้ีวัด 
       ค 1.1   ม. 1/3              ค 1.3   ม. 1/1, ม.1/ 2, ม.1/ 3            ค 3.1  ม. 1/1 
รวมทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด 

โครงสร้างรายวิชา 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 สมการเชิงเส้นตัวแป
รเดียว ค.1.3  ม.1/1 

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง 

21 25 

2 อัตราส่วน สัดส่วน 
และร้อยละ 

ค 1.1 ม.1/3 อัตราส่วนของจ านวนหลาย ๆ จ านวน สัดส่วน 
การน าความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน 
สัดส่วนและร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหา 

22 25 

3 กราฟและความสัมพั
นธ์เชิงเส้น 

ค.1.3 ม.1/2- 
 ม.1/3 

คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ กราฟของคว ามสัมพันธ์
เชิงเส้น  สมการเชิงเส้นสองตัวแปร การน าความรู้
เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นสองตัว แปรและกราฟของ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ ในชีวิตจริง 

18 25 

4 สถิติ (1) ค 3.1   ม.1/1  การตั้งค าถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
น าเสนอข้อมูล ได้แก่ แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง 
กราฟเส้นและแผนภูมิรูปวงกลม  การแปลความหมาย
ข้อมูลการน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

19 25 

รวม 80 100 

  

รหัส ค22103                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3               เวลา 4  ชั่วโมง /สัปดาห ์ จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
  ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
และบทกลับการน าความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
จ านวนจริง จ านวนตรรกยะ จ านวนอตรรกยะ รากท่ีสองและรากที่สามของจ านวนตรรกยะ การน าความรู้
เกี่ยวกับจ านวนจริงไปใช้    ปริซึมและทรงกระบอก  การหาพ้ืนที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก การน าความรู้
เกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา การหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก 
การน าความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา   การแปลงทางเรขาคณิต 
การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน การน าความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา   
เลขยกก าลัง เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม การน าความรู้เกี่ยวกับเลขยกก าลังไปใช้ในการ



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
88 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

แก้ปัญหา พหุนาม พหุนาม การบวก การลบ  และการคูณของพหุนาม การหารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหาร
เป็นพห ุ  โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก ่การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการคิด
สร้างสรรค ์ การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการที่ได้ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจต
คติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบและมีวิจารณณาณ  การวัดและ
ประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระและทักษะที่ต้องการวัด 
รหัสตัวช้ีวัด 
       ค 1.1 ม.2/1  ม.2/2              ค 1.2 ม.2/1 

ค 2.1 ม.2/2     ค 2.2  ม.2/3  ม.2/5 
รวมทั้งหมด 6 ตัวช้ีวัด 

โครงสร้างรายวิชา  
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนักค
ะแนน 

1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ค 2.2 ม.2/5 ทฤษฎีบทและบทกลับพีทาโกรัส 11 15 
2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

จ านวนจริง 
ค 1.1 ม.2/2 จ านวนตรรกยะ จ านวนอตรรกยะ 

การหารากที่สองและรากท่ีสามของจ านวนจริง 
16 25 

3 ปริซึมและทรงกระบอก ค 2.1 ม.2/2 พื้นท่ีผิวและปริมาตรของปริซึม 
พื้นท่ีผิวและปริมาตรของทรงกระบอก 

12 10 

4 การแปลงทางเรขาคณิต ค 2.2 ม.2/3 การเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุน 17 25 
5 สมบัติเลขยกก าลัง ค 1.1 ม.2/1 การด าเนินการของเลขยกก าลัง 

สมบัติอื่นๆของเลขยกก าลัง 
11 10 

6 พหุนาม ค 1.2 ม.2/1 การบวก การลบ เอกนาม และพหุนาม การคูณพหุนาม 
และการหารเอกนามด้วยพหุนาม 

13 15 

รวม 80 100 

 

รหัส  ค22104              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                     
วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4                เวลา 4  ชั่วโมง /สัปดาห ์       จ านวน 2.0 หน่วยกิต          
  ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง สถิติ(2) การน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ แผนภาพจุด แผนภาพต้น – ใบ ฮิสโทแกรมและค่ากลางของข้อมูล การแปลความหมายผลลัพธ์ การน า
สถิติไปใช้ในชีวิตจริงการเท่ากันทุกประการ    ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม การน าความรู้
เกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการไปใช้ในการแก้ปัญหาเส้นขนาน สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม 
การให้เหตุผล การน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตไปใช้ในการสร้างและการหาเหตุผลของรูป
สามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมการแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้ 
สมบัติการแจกแจง ก าลังสองสมบูรณ์ ผลต่างของก าลังสอง โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การ



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
89 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

เชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการคิดสร้างสรรค์  การใช้สื่อ อุปกรณ ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน า
ประสบการณ ์ ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได้ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
สร้างสรรค ์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ
และมีวิจารณณาณการวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระ
และทักษะที่ต้องการวัด 
รหัสตัวช้ีวัด 
       ค 1.2  ม.2/2       ค 2.2  ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/4  ค 3.1  ม.2/1 
รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด 

โครงสร้างรายวิชา  

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 สถิต(2) ค 3.1 ม.2/1 แผนภาพจุด แผนภาพต้นใบ ฮิสโทแกรม 
และค่ากลางของข้อมูล 

16 20 

2 ความเท่ากันทุกป
ระการ 

ค 2.2 ม.2/4 ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิตและรูปสามเห
ลี่ยม รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบ ด้าน-มุม-
ด้าน, มุม-ด้าน-มุม, ด้าน-ด้าน-ด้าน, มุม-มุม-ด้าน, ฉาก-
ด้าน-ด้าน 

18 20 

3 เส้นขนาน ค 2.2 ม.2/2 เส้นขนานและมุมภายใน เส้นขนานและมุมแย้ง 
เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน 
เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม 

15 20 

4 การให้เหตุผล ค 2.2 ม.2/1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการให้เหตุผลทางเรขาคณิต 
การสร้างและการให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้าง 
และการให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่บมและสี่เหลี่ยม 

18 15 

5 การแยกตัวประก
อบของพหุนาม 

ค 1.2 ม.2/2 การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแ
จง 
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว 
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นก าลังสอ
งสมบูรณ์และผลต่างก าลังสอง 

13 25 

รวม 80 100 

 

 รหัส ค23103                                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                     
วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5               เวลา 4  ชั่วโมง /สัปดาห ์    จ านวน 2.0 หน่วยกิต           
  ศึกษา พร้อมทั้งฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาของสาระ ดังนี้ อสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว แนะน าอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ค าตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้อสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียวการแยกตัวประกอบของพหุนามท่ีมีดีกรีสูงกว่าสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามท่ีอยู่ใน
รูปผลบวกและผลต่างของก าลังสาม การแยกตัวประกอบของพหุนามท่ีมีดีกรีสูงกว่าสามสมการก าลังสองตัว
แปรเดียว แนะน าสมการก าลังสองตัวแปรเดียว การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวความคล้าย รูปเรขาคณิตที่
คล้ายกัน รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันกราฟของฟังก์ชันก าลังสอง แนะน าฟังก์ชัน กราฟของฟังก์ชันก าลังสอง 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
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สถิติ (3) แผนภาพกล่อง การอ่านและแปลความหมายจากแผนภาพกล่องโดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้
พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์การใช้สื่อ อุปกรณ ์เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล 
และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเปน็
ระบบ มีความรอบคอบและมีวิจารณญาณการวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปน็
จริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด 
รหัสตัวช้ีวัด 
       ค 1.2   ม.3/1,  ม.3/2     ค 1.3   ม.3/1,  ม.3/2     ค 2.2   ม.3/1   ค 3.1   ม.3/1 
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 

โครงสร้างรายวิชา  

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 อสมการเชิงเส้นตั
วแปรเดียว 

ค 1.3  ม.3/1 

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ค าตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
อสมการอาจมีค าตอบหรือไม่มีค าตอบก็ได้ 

15 20 

2 การแยกตัวประก
อบของพหุนามท่ี
มีดีกรีสูงกว่าสอง 

ค 1.2  ม.3/1 
พหุนามท่ีมีดีกรีสูงกว่าสองอาจเขียนให้อยู่ในรูปผลคูณของ
พหุนามท่ีมีดีกรีต่ ากว่า 
โดยใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองและการแย
กตัวประกอบของพหุนามดีกรีสาม 
และสมบัติของการด าเนินการของจ านวนจริง 

9 10 

3 สมการก าลังสอง
ตัวแปรเดียว ค 1.3  ม.3/2 

สมการก าลังสองตัวแปรเดียว เมื่อจัดให้อยู่ในรูปท่ัวไปแล้ว 
มีลักษณะส าคัญคือ เป็นสมการท่ีมีตัวแปรเพียงตัวเดียว 
และเลขชี้ก าลังสูงสุดของตัวแปรเป็น 2 
สมการก าลังสองตัวแปรเดียวอาจมี 2 ค าตอบ หรือ 1 
ค าตอบ หรือไม่มีค าตอบก็ได้ 

16 20 

4 ความคล้าย 
ค 2.2  ม.3/1 

รูปเรขาคณิตสองรูปเป็นรูปท่ีคล้ายกัน 
เมื่อรูปเรขาคณิตท้ังสองน้ันมีรูปร่างเหมือนกัน 
แต่อาจมีขนาดเท่ากันหรือแตกต่างกันก็ได้ 
การตรวจสอบว่า 
รูปสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกันไม่จ าเป็นต้องตรวจสอบครบ
ทุกเงื่อนไข เพียงแค่มีมุมท่ีมีขนาดเท่ากันเป็นคู่ 
สามคู่หรือมีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ท่ีสมนัยกันทุ
กคูเ่ป็นอัตราส่วนท่ีเท่ากัน เพียงเงื่อนไขเดียวก็เพียงพอ 

17 20 
 

5 กราฟของฟังก์ชัน
ก าลังสอง ค 1.2  ม.3/2 

ฟังก์ชันก าลังสองท่ีอยู่ในรูป y = ax2 + bx + c เมื่อ a, b, 
c เป็นค่าคงตัว และ a ≠ 0 มีกราฟเป็นพาราโบลา 
เราสามารถใช้ฟังก์ชันก าลังสองในการจ าลองปัญหาหรือสถ
านการณ์และใช้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของกราฟในการหา
ค าตอบ 

13 20 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

6 สถิติ (3) 
ค 3.1  ม.3/1 

แผนภาพกล่องเป็นเครื่องมือหนึ่งทางสถิติท่ีใช้น าเสนอข้อมู
ล โดยใช้ควอร์ไทล์แบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน 
แต่ละส่วนมีจ านวนข้อมูลเท่า ๆ กัน 
แผนภาพกล่องช่วยให้เห็นภาพการกระจายของข้อมูลท้ังชุ
ดในแต่ละช่วงได้ชัดเจนกว่าการพิจารณาจากควอร์ไทล์โดย
ตรง 
ท้ังนี้แผนภาพกล่องยังสามารถใช้ในการเปรียบเทียบการกร
ะจายของข้อมูลท่ีมีลักษณะและหน่วยวัดเดียวกันต้ังแต่สอง
ชุดขึ้นไป 

  

รวม 80 100 

 
รหัส  ค23104                                                   ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3                     
วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6               เวลา 4 ชั่วโมง /สัปดาห ์        จ านวน 2.0  หน่วยกิต           
             ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง 
             อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การ
น าความรู้เกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา 
             ความน่าจะเป็น   เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม  ความน่าจะเป็น  การน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะ
เป็นไปใช้ ในชีวิตจริง 
             สถิติ 3 ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  แผนภาพกล่อง  การแปลความหมายผลลัพธ์  การน าสถิติไป
ใช้ในชีวิตจริง 
             ฟังชันก์ก าลังสอง กราฟของฟังก์ชันก าลังสอง  การน าความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันก าลังสองไปใช้ ในการ
แก้ปัญหา 
             อัตราส่วนตรีโกณมิติ อัตราส่วนตรีโกณมิติการน าค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 45 องศา 
และ 60 องศา ไปใช้ในการแก้ปัญหา 
             วงกลม วงกลม  คอร์ด  และเส้นสัมผัส ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม 
           โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการคิด
สร้างสรรค ์  
การใช้สื่อ อุปกรณ ์เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได้ใช้
ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบและมีวิจารณณาณ 
            การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
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รหัสตัวช้ีวัด 
       ค 1.2   ม.3/2      ค 1.3   ม.3/1   ค 2.2   ม.3/2,  ม.3/3    ค 3.1   ม.3/1   ค 3.2   ม.3/1 
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด              

โครงสร้างรายวิชา  
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 อสมการเชิงเส้นตัวแ
ปรเดียว 

ค 1.3 ม.3/1 
 

 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้น 
ตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา 

15 20 

2 ความน่าจะเป็น ค 3.2  ม.3/1 
 

 เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม  ความน่าจะเป็น  
การน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ ในชีวิตจริง 

13 15 

3 สถิติ (3) ค 3.1 ม.3/1 
 

 ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  แผนภาพกล่อง  
การแปลความหมายผลลัพธ์  การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

13 15 

4 ฟังชันก์ก าลังสอง ค 1.2 ม.3/2 กราฟของฟังก์ชันก าลังสอง  
การน าความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันก าลังสองไปใช้ 
ในการแก้ปัญหา 

15 20 

5 วงกลม ค 2.2 ม.3/3 วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส    
ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม 

12 15 

6 อัตราส่วนตรีโกณ ค 2.2 ม.3/2 อัตราส่วนตรีโกณมิติ  
การน าค่่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 45 
องศา และ 60 องศา ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

12 15 

รวม 80 100 

 
รหัส ค31101                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                    
วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 7               เวลา 2 ชั่วโมง /สัปดาห ์         จ านวน 1.0 หน่วยกิต           
  ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง                  
  เซต  เซต การด าเนินการระหว่างเซต อินเตอร์เซกชัน ยูเนียน คอมพลีเมนต์ ผลต่างระหว่างเซต การ
แก้ปัญหาโดยใช้เซต  
  โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการคิด
สร้างสรรค ์ การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการที่ได้ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจต
คติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบและมีวิจารณณาณ 
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           การวัดและประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระและทักษะ
ที่ต้องการวัด 
รหัสตัวช้ีวัด 
       ค 1.1  ม. 4/1  
รวมทั้งหมด    1    ตัวชี้วัด (แผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์) 

โครงสร้างรายวิชา  

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนักค
ะแนน 

1 เซต   ค 1.1  ม.4/1 

เซตการด าเนินการระหว่างเซต อินเตอร์เซกชัน 
ยูเนียน คอมพลีเมนต์ ผลต่างระหว่างเซต 
การแก้ปัญหาโดยใช้เซต   

40 60 

รวม 40 100 
 

รหัส ค31105                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                    
วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 7               เวลา 2 ชั่วโมง /สัปดาห ์         จ านวน 1.0 หน่วยกิต           
 ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง เซต  เซต การด าเนินการระหว่างเซต 
อินเตอร์เซกชัน ยูเนียน คอมพลีเมนต์ ผลต่างระหว่างเซต การแก้ปัญหาโดยใช้เซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
ประพจน์และตัวเชื่อม (นิเสธ และ หรือ ถ้ า...แล้ว... ก็ต่อเมื่อ)  โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก ่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร ์
การเชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการคิดสร้างสรรค์  การใช้สื่อ อุปกรณ ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน า
ประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได้ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
สร้างสรรค ์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ
และมีวิจารณณาณ 
           การวัดและประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระและทักษะ
ที่ต้องการวัด 
รหัสตัวช้ีวัด   
          ค 1.2  ม. 4/1          
 รวมทั้งหมด    1   ตัวชี้วัด (แผนการเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์) 

โครงสร้างรายวิชา  
หน่วย 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 เซต ค 1.1 ม.4/1 
 เซต การด าเนินการระหว่างเซต อินเตอร์เซกชัน 
ยูเนียน คอมพลีเมนต์ ผลต่างระหว่างเซต 
การแก้ปัญหาโดยใช้เซต  

24 60 
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หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

2 ตรรกศาสตร์  ค 1.1 ม.4/1 
ตรรกศาสตร์ ประพจน์และตัวเชื่อม (นิเสธ และ 
หรือ ถ้า...แล้ว... ก็ต่อเมื่อ) 

16 40 

รวม 40 100 

 

รหัส ค31102        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                    
วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 8                   เวลา 2 ชั่วโมง /สัปดาห ์        จ านวน 1.0 หน่วยกิต           
  ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง               
 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน การใช้ฟังก์ชันในชีวิตจริง กราฟของฟังก์ชันการด าาเนินการ
ของฟังก์ชัน ฟังก์ชันผกผัน 
  โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการคิด
สร้างสรรค์  การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการที่ได้ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจต
คติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบและมีวิจารณณาณ 
           การวัดและประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระ
และทักษะที่ต้องการวัด 
รหัสตัวช้ีวัด  

      ค 1.2  ม.4/1,  ม.4/2      
รวมทั้งหมด  2  ตัวชี้วัด (แผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์) 

โครงสร้างรายวิชา  
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ความสัมพันธ์และ
ฟังก์ชัน 

ค1.2 ม.4/1-2 
 

ความสัมพันธ์  ฟังก์ชัน การใช้ฟังก์ชันในชีวิตจริง 
กราฟของฟังก์ชัน การด าเนินการของฟังก์ชัน 
ฟังก์ชันผกผัน  
 

40 100 

รวม 40 100 
 

รหัส ค31106        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                    
วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 8         เวลา 2 ชั่วโมง /สัปดาห์   จ านวน 1.0 หน่วยกิต           
 ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง        
หลักการนับเบื้องต้น หลักการบวกและหลักการคูณ การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด 
การจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็น 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
95 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

 โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการคิด
สร้างสรรค ์  การใช้สื่อ อุปกรณ ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการที่ได้ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจต
คติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบและมีวิจารณณาณ 
           การวัดและประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระและทักษะ
ที่ต้องการวัด 
รหัสตัวช้ีวัด    
                ค 3.2  ม.4/1, ม. 4/2    
รวมทั้งหมด    2  ตัวชี้วัด   (แผนการเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์) 

โครงสร้างรายวิชา  

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 หลักการนับเบื้องต้น 
ค 3.2  ม.4/1 

 

หลักการนับเบื้องต้น  
หลักการบวกและหลักการคูณ 
การเรียงสับเปล่ียนเชิงเส้นของสิ่งของที่แ
ตกต่างกันท้ังหมด 
การจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกันท้ังหม
ด 

24 60 

2 ความน่าจะเป็น 
ค 3.2  ม.4/2 

 

ความน่าจะเป็น 
การทดลองสุ่มและเหตุการณ์  
ความน่าจะเป็น 

16 40 

รวม 40 100 

 

รหัส ค32101                                                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 9          เวลา 2 ชั่วโมง /สัปดาห ์    จ านวน 1.0 หน่วยกิต           
 ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง 
 เมทริกซ ์ ชนิดของเมทริกซ์  ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ขนาด 2x2 และ 3x3  เมทริกซ์ผกผัน  และ
การใช้เมทริกซ์ในการหาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้น 
 โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการคิด
สร้างสรรค ์  
การใช้สื่อ อุปกรณ ์เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได้ใช้
ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทัง้เห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบและมีวิจารณญาณ 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
96 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

           การวัดและประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระและทักษะ
ที่ต้องการวัด 
รหัสตัวช้ีวัด 
       ค1.3  ม.5/3 ,  ม.5/4, ม.5/5 
รวมทั้งหมด   3  ตัวชี้วัด (แผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์) 

โครงสร้างรายวิชา 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เมทริกซ์ 
ค 1.3 ม. 5/3,  
ม.5/4, ม.5/5 

เมทริกซ์ และเมทริกซ์สลับเปลี่ยน  การบวกเมทริกซ์ 
การคูณเมทริกซ์กับจ านวนจริง การคูณระหว่างเมทริกซ์  
ดีเทอร์มิแนนต์  เมทริกซ์ผกผัน 
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ 
 

40 100 

รวม 40 100 

 

รหัส ค32103                                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 9         เวลา 2 ชั่วโมง /สัปดาห ์      จ านวน 1.0 หน่วยกิต      
 ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง 
           เลขยกก าลัง เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม  รากที ่n ของจ านวนเต็ม  เลขยกก าลังที่มีเลข
ชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ 
   ฟังก์ชัน ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน (ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันก าลังสอง ฟังก์ชันขั้นบันได  ฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเชียล) 
  โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก ่การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการคิด
สร้างสรรค ์  
การใช้สื่อ อุปกรณ ์เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได้ใช้
ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบและมีวิจารณณาณ 
           การวัดและประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระและทักษะ
ที่ต้องการวัด 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
          ค1.1 ม.5/1   ค1.2 ม.5/1 
รวมทั้งหมด   2  ตัวชี้วัด (แผนการเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์) 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
97 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

โครงสร้างรายวิชา  

หนว่ยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1    เลขยกก าลัง ค 1.1 ม.5/1 

รากท่ี n ของจ านวนจริง เมื่อ n เป็นจ านวนนับท่ีมีค่า
มากกว่า 1   เลขยกก าลังท่ีมีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวน
ตรรกยะ  

20 50 

 
2 

 
ฟังก์ชัน 

 
ค 1.2 ม.5/1 

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน (ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชัน
ก าลังสอง ฟังก์ชันขั้นบันได  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล) 

20 50 

รวม 40 100 

 
รหัส ค32102                                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                     
วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 10         เวลา 2 ชั่วโมง /สัปดาห์          จ านวน 1.0 หน่วยกิต           
 ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง 
 หลักการนับเบื้องต้น หลักการบวกและหลักการคูณ  การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่าง
กันทั้งหมด  การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมด  การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมของ
สิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด  การจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด  ทฤษฎีบททวินาม 
  โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก ่การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการคิด
สร้างสรรค ์  
การใช้สื่อ อุปกรณ ์เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได้ใช้
ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบและมีวิจารณณาณ 
           การวัดและประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระและทักษะ
ที่ต้องการวัด 
รหัสตัวช้ีวัด 
       ค3.2  ม.5/1 
รวมทั้งหมด    1    ตัวชี้วัด (แผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์) 

โครงสร้างรายวิชา  

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 หลักการนับเบื้อ
งต้น 

ค 3.2 ม.5/1 

หลักการบวกและหลักการคูณ  
การเรียงสับเปล่ียนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันท้ังห
มด  
การเรียงสับเปล่ียนเชิงเส้นของสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันท้ั

40 100 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
98 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

งหมด  
การเรียงสับเปล่ียนเชิงวงกลมของสิ่งของที่แตกต่างกันท้ั
งหมด  การจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกันท้ังหมด  
ทฤษฎีบททวินาม 

รวม 40 100 

 
รหัส ค32104                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                     
วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 10            เวลา 2 ชั่วโมง /สัปดาห ์  จ านวน 1.0 หน่วยกิต   
 ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง 
              ล าดับและอกนุรม  ความหมายของล าดับ  ล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต
และอนุกรมเรขาคณิต   ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ดอกเบี้ย มูลค่าของเงิน ค่ารายงวด 
   โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก ่การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการคิด
สร้างสรรค ์ การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการที่ได้ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจต
คติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบและมีวิจารณญาณ 
           การวัดและประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
รหัสตัวช้ีวัด 
       ค 1.2   ม.5/2           ค 1.3  ม.5/1 
รวมทั้งหมด     2    ตัวชี้วัด (แผนการเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์) 

โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ล าดับและอนุกรม ค 1.2 ม.5/2 

  ความหมายของล าดับ  
ล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิต 
อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 

20 60 

2 ดอกเบี้ยและมูลค่
าของเงิน 

ค 1.3 ม.5/1  ดอกเบี้ย มูลค่าของเงิน ค่ารายงวด 
 

     20 40 

รวม 40 100 

 
 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
99 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

รหัส ค33101        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6            
วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 11             เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์       จ านวน 1.0 หน่วยกิต                  
  ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง 
         ล าดับและอนุกรม ล าดับ อนุกรม ล าดับและอนุกรมเลขคณิต ล าดับและอนุกรมเรขาคณิต การน า
ความรู้เรื่องล าดับจ ากัดและอนุกรมจ ากัดไปใช้ ล าดับอนันต์ อนุกรมอนันต์ การน าความรู้เรื่องล าดับอนันต์และ
อนุกรมอนันต์ไปใช้   
  โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก ่การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการคิด
สร้างสรรค ์  

การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการที่ได้ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจต
คติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบและมีวิจารณณาณ 
           การวัดและประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระและทักษะ
ที่ต้องการวัด   
รหัสตัวช้ีวัด 
       ค 1.2   ม.6/6 
รวมทั้งหมด 1 ตัวช้ีวัด (แผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์) 

โครงสร้างรายวิชา  
หน่วยที่ ชื่อหน่วย 

การเรียนรู้ 
มาตรฐาน 
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ล าดับและอนุก
รม 

ค 1.2   
ม.6/6 

ล าดับ ,อนุกรมล าดับ, อนุกรมและเลขคณิต, 
ล าดับและอนุกรมเรขาคณิต,การน าความรู้เรื่องล าดับ
จ ากัดและ อนุกรมจ ากัดไปใช้, ล าดับอนันต์, 
อนุกรมอนันต,์การน าความรู้เรื่องล าดับอนันต์และอนุก
รมอนันต์ไปใช้ 

40 100  

รวม 40 100 

 
รหัส ค33103                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6            
วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 11        เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์               จ านวน 1.0 หน่วยกิต   
 ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง 

สถิติ ข้อมูล ต าแหน่งที่ของข้อมูล ค่ากลาง (ฐานนิยม มัธยฐาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ค่าการกระจาย 
(พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความแปรปรวน) การน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การแปล
ความหมายของค่าสถิต ิ 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
100 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

 โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการคิด
สร้างสรรค์  การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการที่ได้ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจต
คติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบและมีวิจารณณาณ 
           การวัดและประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระและทักษะ
ที่ต้องการวัด         
รหัสตัวช้ีวัด 
       ค 3.2 ม.6/1 
รวมทั้งหมด 1 ตัวช้ีวัด  (แผนการเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์)              

โครงสร้างรายวิชา  
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

 
1 

 
สถิต ิ

 ข้อมูล ต าแหน่งท่ีของข้อมูล ค่ากลาง  
(ฐานนิยม มัธยฐาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ค่าการกระจาย 
(พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความแปรปรวน) 
การน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
การแปลความหมายของค่าสถิติ 

  
 
   ค 3.2 ม.6/1  

40 100 

รวม 40 100 

 
รหัส ค33102           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6            
วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 12                       เวลา 2 ชั่วโมง /สัปดาห ์       จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
        ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ   และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง 
          การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น การแจกแจงเอกรูป การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปกติ 
       โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการคิด
สร้างสรรค ์  การใช้สื่อ อุปกรณ ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการที่ได้ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจต
คติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบและมีวิจารณณาณ 
 การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
รหัสตัวช้ีวัด 
       ค 3.2  ม.6/1 
รวมทั้งหมด 1 ตัวช้ีวัด (แผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์) 
 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
101 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

โครงสร้างรายวิชา  

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 
การแจกแจงควา
มน่าจะเป็นเบื้อง

ต้น 
ค 3.2  ม.6/1 

การแจกแจงเอกรูป 
การแจกแจงทวินาม 
การแจกแจงปกต ิ

60 100 

รวม 60 100 

 
รหัส ค33104                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6            
วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 12                เวลา 2 ชั่วโมง /สัปดาห์     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
  ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง 
  สถิติ(ต่อ) การแจกแจงเอกรูป  การแจกแจงทวินาม  การแจกแจงปกติ และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา
โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหา การ
สื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการคิดสร้างสรรค์  การใช้สื่อ 
อุปกรณ ์เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได้ใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบและมีวิจารณณาณ 
           การวัดและประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระและทักษะ
ที่ต้องการวัด           
รหัสตัวช้ีวัด 
       ค 3.2  ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3 
รวมทั้งหมด    1    ตัวชี้วัด   (แผนการเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์) 

โครงสร้างรายวิชา  

หน่วยที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

 
1 

 
สถิติ(ต่อ) 

 
    ค 3.1 ม.6/1  

ข้อมูล ต าแหน่งท่ีของข้อมูล ค่ากลาง  
(ฐานนิยม มัธยฐาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) 
ค่าการกระจาย (พิสัย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความแปรปรวน) 
การน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมา
ณ การแปลความหมายของค่าสถติิ 

  
40 100 

รวม 40 100 
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รหัส  ค21203                                                                         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                 
วิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1               เวลา 1 ชั่วโมง /สัปดาห ์       จ านวน 0.5 หน่วยกิต                            
        ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาเรื่องการประยุกต์จ านวนเต็ม  เข้าใจจ านวน
เต็ม การบวก การลบ การคูณและการหารจ านวนเต็มสมบัติของจ านวนเต็มโจทย์ปัญหาและการน าไป
ประยุกต์ใช้ 
          การประยุกต์เลขยกก าลัง  เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม คูณ
และหาร เลขยกก าลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มได้ เขียนแสดงจ านวนในรูปสัญกรณ์
วิทยาศาสตร์ การบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ การประยุกต์จ านวนใน
รูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์กับโจทย์ปัญหา        การประยุกต์เกี่ยวกับทศนิยมและเศษส่วน การบวก การลบ การ
คูณและการหารทศนิยมและเศษส่วนโจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์เก่ียวกับทศนิยมและเศษส่วน ความสัมพันธ์
ของทศนิยมและเศษส่วน โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อัน
ได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการ
คิดสร้างสรรค์การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการที่ได้ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจต
คติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบและมีวิจารณณาณ 
          การวัดและประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระและทักษะ
ที่ต้องการวัด 
ผลการเรียนรู้ 

1.  หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารจ านวนเต็มได้ 
          2.  น าความรู้เรื่องจ านวนเต็มไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
    3.  ใช้สมบัติของเลขยกก าลังที่มีฐานเดียวกันในการคูณ การหารและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริงได้ 
          4.  หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารจ านวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ได้ 
          5.  หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารทศนิยมและเศษส่วนได้ 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 

โครงสร้างรายวิชา  

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การประยุกต์จ าน
วนเต็ม 

 ค 1.1 ม.1/1 

การประยุกต์จ านวนเต็ม การบวก การลบ 
การคูณและการหารจ านวนเต็มสมบัติของการบวกและก
ารคูณจ านวนเต็ม 

7 35 

2 การประยุกต์เลข
ยกก าลัง 

ค 1.1 ม. 1/2 การประยุกตงเลขยกก าลังท่ีมีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม 
คูณและหาร เลขยกก าลังท่ีมีฐานเดียวกันและเลขชี้ก าลัง
เป็นจ านวนเต็มได้ เขียนแสดงจ านวนในรูปสัญกรณ์

7 35 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

วิทยาศาสตร์ 
3 การประยุกต์ทศนิ

ยมและเศษส่วน ค 1.1 ม. 1/1 
การประยุกต์ทศนิยมและเศษส่วน การบวก การลบ 
การคูณและการหารทศนิยมและเศษส่วน 

     6 30 

รวม 20 100 

 
รหัส ค21204                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2              เวลา 1 ชั่วโมง /สัปดาห ์   จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
  ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง   การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
แบบรูปและความสัมพันธ์ค าตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติ
ของการเท่ากันโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และ
ร้อยละ การน าความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหาการประยุกต์กราฟและ
ความสัมพันธ์เชิงเส้น คู่อันดับกราฟของคู่อันดับกราฟและการน าไปใช้        โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการคิดสร้างสรรค์  การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และ
แหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได้ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ 
มีความรอบคอบและมีวิจารณณาณ     การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริง
ให้สอดคล้องกับสาระและทักษะที่ต้องการวัด 
  ผลการเรียนรู้ 
          1. สร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพ่ือแก้ปัญหา 
          2. แก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
          3. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน 
และร้อยละในการแกป้ัญหาทางคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงได้ 
          4.  เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น             
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 

โครงสร้างรายวิชา  

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การประยุกต์สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว ค.1.3  ม.1/1 

การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดีย
วไปใช้ในชีวิตจริง 

7 35 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

2 การประยุกต์อัตราส่
วน สัดส่วน 
และร้อยละ 

ค 1.1 ม.1/3 การประยุกต์อัตราส่วนของจ านวนหลาย ๆ จ านวน 
สัดส่วน  การน าความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน 
สัดส่วนและร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหา 

7 35 

3 การประยุกต์กราฟแ
ละความสัมพันธ์เชิง

เส้น 

ค.1.3 ม.1/2- 
 ม.1/3 

การประยุกต์ คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ 
กราฟของคว ามสัมพันธ์เชิงเส้น  
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
การน าความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นสองตัว 
แปรและกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ 
ในชีวิตจริง 

     6 30 

รวม     20 100 

 
รหัส  ค21211                                         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                     
วิชา ทักษะค านวณ 1                เวลา 1 ชั่วโมง /สัปดาห ์        จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
          ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง 
พ้ืนฐานของเส้นตรงและสมการเส้นตรง พ้ืนฐานของเส้นตรง สมการของเส้นตรง การหาพ้ืนที่รูปหลายเหลี่ยม
โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหา การ
สื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการคิดสร้างสรรค์ การใช้สื่อ 
อุปกรณ ์เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได้ใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบและมีวิจารณญาณ 
          การวัดและประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระและทักษะ
ที่ต้องการวัด     
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานของเส้นตรงบนแกนพิกัดฉาก 
2. เข้าใจลักษณะส าคัญของสมการของเส้นตรงและกราฟของสมการของเส้นตรง 
3. น าความรู้เกี่ยวกับการหาพ้ืนที่รูปหลายเหลี่ยมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง     

รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้  
โครงสร้างรายวิชา  

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 
พื้นฐานของเส้นตร
งและสมการเส้นต
รง 

ค 1.3  ม.1/1 

พื้นฐานของเส้นตรง ประกอบไปด้วย 
ระบบแกนพิกัดฉาก, ระยะทางระหว่างจุด 2 จุด, 
จุดกึ่งกลางระหว่างจุด 2 จุด, 
มุมเอียงและความชันของเส้นตรง, ระยะตัดแกน, 
คุณสมบัติของเส้นตรง สมการของเส้นตรง 

 20 100 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ประกอบไปด้วย เส้นตรงผ่านจุด (x1 , y1) 
และมีความชัน m, เส้นตรงผ่านจุด 2 จุด, 
เส้นตรงมีจุดตัดแกน x ท่ี a และจุดตัดแกน y ท่ี b, 
เส้นตรงที่มีความชัน m และจุดตัดแกน y 
และการหาพ้ืนท่ีรูปหลายเหลี่ยม  

รวม 20 100 

 
รหัส  ค21212                                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                     
วิชา ทักษะค านวณ 2                เวลา 1 ชั่วโมง /สัปดาห ์        จ านวน 0.5 หน่วยกิต  

 ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง พหุนาม   พหุนาม การบวก การลบ  
และการคูณของพหุนาม การหารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหารเป็นพหุนาม การหารพหุนามด้วยพหุนามที่มี
ผลหารเป็นพหุนาม โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก ่
การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการคิด
สร้างสรรค ์  การใช้สื่อ อุปกรณ ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการที่ได้ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจต
คติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบและมีวิจารณณาณ   การวัดและ
ประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระและทักษะที่ต้องการวัด 
  ผลการเรียนรู้ 
          1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับพหุนาม  พร้อมทั้งหาผลลัพธ์ของ การบวกและการลบ ของพหุนามได้  
          2. สามารถหาผลลัพธ์ของการคูณและการหารพหุนามด้วยเอกนามท่ีมีผลหารเป็นพหุนามได้ 

3. สามารถหาผลลัพธ์ของการหารพหุนามด้วยพหุนามท่ีมีผลหารเป็นพหุนามได้         
 รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้ 

โครงสร้างรายวิชา  
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 พหุนาม 
ค 1.2 
ม.2/1 

พหุนาม การบวก การลบ  และการคูณของพหุนาม  
การหารพหุนามด้วยเอกนามท่ีมีผลหารเป็นพหุนาม 
การหารพหุนามด้วยพหุนามท่ีมีผลหารเป็นพหุนาม 

20 100 

รวม 20 100 

 
รหัส ค22203                                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                     
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3                   เวลา 1 ชั่วโมง /สัปดาห ์        จ านวน 0.5  หน่วยกิต  
       ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาเรื่องการประยุกต์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
จ านวนจริง จ านวนตรรกยะ จ านวนอตรรกยะ รากท่ีสองและรากที่สามของจ านวนตรรกยะ มาประยุกต์ใช้



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
106 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

แก้ปัญหาการประยุกต์เลขยกก าลัง การน าความรู้เกี่ยวกับเลขยกก าลังและสมบัติต่างๆของเลขยกก าลังไปใช้ใน
การแก้ปัญหาโดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก ่การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการคิด
สร้างสรรค ์ การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการที่ได้ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจต
คติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบและมีวิจารณณาณ 
 การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
ผลการเรียนรู้ 
              1. แก้ปัญหาโดยน าความรู้เกี่ยวกับรากท่ีสองและรากที่สามได้ 
     2. ประยุกต์ใช้สมบัติเลขยกก าลังและสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา เพ่ือหาค าตอบได้ 
              3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล    การสื่อสาร  
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ 
ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ฃ 
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้ 

โครงสร้างรายวิชา  
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การประยุกต์ความ
รู้เบื้อต้นเกี่ยวกับ

จ านวนจริง 

ค 1.1 ม.2/2 การประยุกต์จ านวนตรรกยะ จ านวนอตรรกยะ 
การหารากที่สองและรากท่ีสามของจ านวนจริง 

12 60 

2 การประยุกต์สมบัติ
เลขยกก าลัง 

ค 1.1 ม.2/1 การประยุกต์ การด าเนินการของเลขยกก าลัง 
สมบัติอื่นๆของเลขยกก าลัง 

8 40 

รวม 20 100 

 
รหัส  ค22204                                                                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                     
วิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4              เวลา 1 ชั่วโมง /สัปดาห ์     จ านวน 0.5 หน่วยกิต                  
 ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง 
การเท่ากันทุกประการ    ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม การน าความรู้เกี่ยวกับความเท่ากันทุก
ประการไปใช้ในการแก้ปัญหา   การให้เหตุผล การน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตไปใช้ในการ
สร้างและการหาเหตุผลของรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมโดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การ
เชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการคิดสร้างสรรค์  การใช้สื่อ อุปกรณ ์เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน า
ประสบการณ ์ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได้ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
107 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

สร้างสรรค ์รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ
และมีวิจารณณาณ 
 การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
ผลการเรียนรู้ 
          1. แก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการได้ 
          2. สร้างและให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมได้ 
          3. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 
          4. มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล   การสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ   
และมี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 

โครงสร้างรายวิชา  
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การประยุกต์ควา
มเท่ากันทุกประ

การ 

ค 2.2 ม.2/4 การประยุกต์ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิ
ตและรูปสามเหลี่ยม 
รูปสามเหลี่ยมสองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบ ด้าน-มุม-ด้าน, 
มุม-ด้าน-มุม, ด้าน-ด้าน-ด้าน, มุม-มุม-ด้าน, ฉาก-
ด้าน-ด้าน 

12 60 

2 การประยุกต์ 
การให้เหตุผล 

ค 2.2 ม.2/1 การประยุกต์การให้เหตุผล 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการให้เหตุผลทางเรขาคณิต 
การสร้างและการให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้าง 
และการให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่บมและสี่เหลี่ยม 

8 40 

รวม 20 100 

 
รหัส  ค22211                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                     
วิชา ทักษะค านวณ 3                เวลา 1 ชั่วโมง /สัปดาห ์        จ านวน 0.5 หน่วยกิต  

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง 
 การแยกตัวประกอบของพหุนาม    การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้ สมบัติการแจก

แจง ก าลังสองสมบูรณ ์ ผลต่างของก าลังสอง โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การ
ใช้เหตุผลและการคิดสร้างสรรค์  การใช้สื่อ อุปกรณ ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ 
ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได้ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้ง
เห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบและมีวิจารณณาณ 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
108 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

           การวัดและประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระ
และทักษะที่ต้องการวัด 
ผลการเรียนรู้ 
          1. สามารถแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้ สมบัติการแจกแจง  
          2. สามารถเขียนพหุนามในรูปทั่วไปได้ 
          3. สามารถเขียนพหุนามในรูปก าลังสองสมบูรณ์ได้ 
          4. สามารถเขียนพหุนามในรูปผลต่างของก าลังสองได้  
 รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 

โครงสร้างรายวิชา  

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 
การแยกตัวประก
อบของพหุนาม 

ค.1.2 ม.3/1  
  

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้ 
สมบัติการแจกแจง ก าลังสองสมบูรณ์ 
ผลต่างของก าลังสอง  
*เพิ่มเติมเน้ือหาแบบทดสอบ 

20 100 

รวม 20 100 

 

รหัส  ค22212                         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                     
วิชา ทักษะค านวณ 4                เวลา 1 ชั่วโมง /สัปดาห ์        จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
 ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง 
 อัตราส่วนตรีโกณ   อัตราส่วนตรีโกณมิติ  การน าคุ่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 45 องศา 60 องศา  
90 องศา ไปใช้ในการหาค าตอบได้ และหามุมที่มีค่ามากกว่า 180 องศา หรือมุมภายในวงกลม 1 หน่วย   
โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหา การ
สื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการคิดสร้างสรรค์  การใช้สื่อ 
อุปกรณ ์เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได้ใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบและมีวิจารณณาณ 
           การวัดและประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระและทักษะ
ที่ต้องการวัด 
ผลการเรียนรู้ 
         1. สามารถหาอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 45 องศา 60 องศา และ 90 องศาได้ 
           2. สามารถหามุมท่ีมีค่ามากกว่า 180 องศา หรือมุมภายในวงกลม 1 หน่วยได้ 
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           3. สามารถน าค่่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 45 องศา 60 องศา  90 องศา 
ไปใช้ในการแก้ปัญหาและหาค าตอบได้ 
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้ 

โครงสร้างรายวิชา  
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 อัตราส่วนตรีโกณ ค2.2 ม.3/2 

อัตราส่วนตรีโกณมิติ  
การน าค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 45 
องศา และ 60 องศาและ 90 ไปใช้ในการแก้ปัญหา 
*เพิ่มเติมเนื้อหา การหามุมท่ีมีค่ามากกว่า 180 องศา 
หรือมุมภายในวงกลม 1 หน่วย  
 

20 100 

รวม 20 100 

 

รหัส ค23203                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                     
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5               เวลา 1 ชั่วโมง /สัปดาห ์         จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
  ศึกษา พร้อมทั้งฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาของสาระ ดังนี้ 
การประยุกต์อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เข้าใจการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของค าตอบ พร้อมทั้งเขียนกราฟแสดงค าตอบ การ
ประยุกต์สมการก าลังสองตัวแปรเดียว เข้าใจการแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวและโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
สมการก าลังสองตัวแปรเดียวการประยุกต์ความคล้าย เข้าใจสมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันเพ่ือน าไปแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน 
  โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และการคิด
สร้างสรรค์การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมี
เจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบและมีวิจารณญาณการวัดผล
ประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด 
ผลการเรียนรู้ 
 1. แก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และเขียนกราฟแสดงค าตอบ 
  2. แก้ปัญหาโดยใช้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
  3. แก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
  4. น าความรู้เกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา 
  5. ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการให้เหตุผลและแก้ปัญหา 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้  
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โครงสร้างรายวิชา 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้

วัด 
สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 อสมการเชิงเส้นตัวแป
รเดียว 

ค 1.3 ม.3/1 การประยุกต์ใช้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแทนสถานการณ์
หรือปัญหา เพื่อน าไปสู่การหาค าตอบ 
ซ่ึงค าตอบของอสมการท่ีสอดคล้องกับเงื่อนไขของปัญหาและ
มีความสมเหตุสมผล จะเป็นค าตอบของปัญหา 

5 40 

2 สมการก าลังสองตัวแป
รเดียว 

ค 1.3 ม.3/2 การประยุกต์ใช้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวแทนสถานการณ์
หรือปัญหา เพื่อน าไปสู่การหาค าตอบ 
ซ่ึงค าตอบของสมการก าลังสองตัวแปรเดียวท่ีสอดคล้องกับเงื่อ
นไขของปัญหาและมีความสมเหตุสมผล 
จะเป็นค าตอบของปัญหา 

5 40 

3 ความคล้าย ค 2.2 ม.3/1 การประยุกต์ใช้รูปเรขาคณิตสองรูปท่ีคล้ายกัน 
ในการให้เหตุผล การพิสูจน์ทางเรขาคณิต 
และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการหาความยาวของด้านและขนาด
ของมุมของรูปเรขาคณิตท่ีคล้ายกันได้ 

10 30 

รวม 20 100 

 

รหัส  ค23204                                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                     
วิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6               เวลา 1 ชั่วโมง /สัปดาห์              จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
  ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง 
       การประยุกต์อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การประยุกต์อสมการเชิงเส้นตัวแปลเดียว การแก้สการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
       การประยุกต์ความน่าจะเป็น  การประยุกต์เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม  ความน่จะเป็น  การน า
ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ ในชีวิตจริง 
 การประยุกต์ฟังชันก์ก าลังสอง การประยุกต์กราฟของฟังก์ชันก าลังสอง  การน าความรู้เกี่ยวกับ
ฟังก์ชันก าลังสองไปใช้ ในก ารแก้ปัญหา 
  การประยุกต์อัตราส่วนตรีโกณ การประยุกต์อัตราส่วนตรีโกณมิติ  การน าค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของ
มุม 30 องศา 45องศา และ 60 องศา ไปใช้ในการแก้ปัญหา  
โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหา การ
สื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการคิดสร้างสรรค์  การใช้สื่อ 
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อุปกรณ ์เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได้ใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบและมีวิจารณณาณ 
 การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
 ผลการเรียนรู้ 

        1. ใช้ความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหา 
    2. หาความน่าจะเป็นและน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 

                3.หาค่าของฟังก์ชันก าลังสอง เขียนกราฟและบอกลักษณะกราฟของฟังก์ชันก าลังสองได้ 
        4. ใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม ในการคาดคะเนระยะทางและความสูง              

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
โครงสร้างรายวิชา  

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้
วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การประยุกต์อสมการเ
ชิงเส้นตัวแปรเดียว 

ค 1.3 ม.3/1 
 

การประยุกต์ อสมการเชิงเส้นตัวแปลเดียว 
การแก้สการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 6 30 

2 การประยุกต์ความน่าจ
ะเป็น 

ค 3.2  ม.3/1 
 

 การประยุกต์ เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม  
ความน่จะเป็น  
การน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ ในชีวิตจริง 

4 20 

3 การประยุกต์ฟังชันก์
ก าลังสอง 

ค 1.2 ม.3/2 การประยุกต์ กราฟของฟังก์ชันก าลังสอง  
การน าความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันก าลังสองไปใช้ 
ในก ารแก้ปัญหา 

6 30 

4 การประยุกต์อัตราส่วน
ตรีโกณ 

ค 2.2 ม.3/2 การประยุกต์ อัตราส่วนตรีโกณมิติ  
การน าค่่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม ๓๐ องศา ๔๕ 
องศา และ ๖๐ องศา ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

4 20 

รวม 20 100 

 
รหัส  ค23211                    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                     
วิชา ทักษะค านวณ 5                เวลา 1 ชั่วโมง /สัปดาห ์         จ านวน 0.5 หน่วยกิต  

  ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง 
  เทคนิคการท าข้อสอบ 1   ข้อสอบ O-net ในแต่ละปี , ข้อสอบเข้า ม.4 ในแต่ละปี ที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับคณิตศาสตร์  โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อัน
ได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการ
คิดสร้างสรรค์   
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การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการที่ได้ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจต
คติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบและมีวิจารณณาณ 

การวัดและประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระและทักษะ
ทีต่้องการวัด 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถน าความรู้เกี่ยวคณิตศาสตร์ไปใช้ในสอบแข่งขันได้ 
รวมทั้งหมด 1  ผลการเรียนรู้ 

โครงสร้างรายวิชา  
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เทคนิคการท าข้อสอ
บ 1 

- 

ข้อสอบ O-net ในแต่ละปี , ข้อสอบเข้า ม.4 ในแต่ละปี 
ท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 

20 100 

รวม 20 100 

 
รหัส  ค23212                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                     
วิชา ทักษะค านวณ 6                เวลา 1 ชั่วโมง /สัปดาห ์        จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
 ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง เทคนิคการท าข้อสอบ 2   ข้อสอบ O-
net ในแต่ละปี , ข้อสอบเข้า ม.4 ในแต่ละป,ี ข้อสอบแข่งขัน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ น าเสนอหน้าชั้น
เรียน โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการคิด
สร้างสรรค ์  การใช้สื่อ อุปกรณ ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการที่ได้ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจต
คติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบและมีวิจารณณาณ 
           การวัดและประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระและทักษะ
ที่ต้องการวัด 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถน าความรู้เกี่ยวคณิตศาสตร์ไปใช้ในสอบแข่งขันได้ 
รวมทั้งหมด 1  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา  
หน่วย 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เทคนิคการท าข้อ
สอบ2 

- 

ข้อสอบ O-net ในแต่ละปี , ข้อสอบเข้า ม.4 ในแต่ละปี 
ท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 

20 100 

รวม 20 100 

 
รหัส ค31206                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7                   เวลา  3 ชั่วโมง /สัปดาห์     จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
       ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง     จ านวนจริง  จ านวนจริง  การเท่ากัน  
การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารในระบบจ านวนจริง  สมบัติของระบบจ านวนจริง  การแก้สมการพหุ
นามตัวแปรเดียว  สมบัติการไม่เท่ากัน  ช่วงและการแก้อสมการ  ค่าสัมบูรณ ์ การแก้สมการและอสมการใน
รูปค่าสัมบูรณ์     ตรรกศาสตร์ ประพจน์ การเชื่อมประพจน์ การหาความจริงของประพจน์ การสร้างตารางค่า
ความจริง รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน สัจนิรันดร์ การอ้างเหตุผล ประโยคเปิด ตัวบ่งปริมาณ ค่าความจริง
ของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ  โดยจัดประสบการณ์ให้
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก ่การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการคิดสร้างสรรค์  การใช้สื่อ อุปกรณ ์เทคโนโลยี 
และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได้ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ 
มีความรอบคอบและมีวิจารณณาณ 
 การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
 ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจจ านวนจริง และใช้สมบัติของจ านวนจริงในการแก้ปัญหา 
2. แก้สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ และน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
3. แก้สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนามตัวแปรเดียว และน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
4. แก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว  และน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้       

รวมทั้งหมด 4  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา  

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ตรรกศาสตร์ 

ค 1.1  ม.4/2, 
         ม.4/3 
 

ประพจน ์การเชื่อมประพจน์ 
การหาความจริงของประพจน์ 
การสร้างตารางค่าความจริง 
รูปแบบของประพจน์ท่ีสมมูลกัน สัจนิรันดร์ 
การอ้างเหตุผล ประโยคเปิด ตัวบ่งปริมาณ 
ค่าความจริงของประโยคท่ีมีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว 
สมมูลและนิเสธของประโยคท่ีมีตัวบ่งปริมาณ   

30 50 

 
 
2 

 
 

จ านวนจริง 

 
ค 1.1  ม.4/3 
ค1.3  ม. 4/1 

,ม.4/2, ม.4/3 

 จ านวนจริง  การเท่ากัน  การบวก  การลบ  การคูณ  
และการหารในระบบจ านวนจริง  
สมบัติของระบบจ านวนจริง  
การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว  สมบัติการไม่เท่ากัน  
ช่วงและการแก้อสมการ  ค่าสัมบูรณ์  
การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ข 

 
 

    30 

 
 

50 

รวม 60 100 

 
รหัส ค31207                                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 วิชา 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 8               เวลา  3 ชั่วโมง /สัปดาห์           จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
       ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง 
          ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม  รากที่  n 
ในระบบจ านวนจริงและจ านวนจริงในรูปกรณฑ์  เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ  ฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเชียล  ฟังก์ชันลอการิทึม  การหาค่าลอการิทึม  การเปลี่ยนฐานลอการิทึม  สมการเอกซ์โพเนนเชียล
และฟังก์ชันลอการิทึม  การประยุกต์ของสมการเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 
  เรขาคณิตวิเคราะห์  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ ระยะทางระหว่างจุดสองจุด  จุด
กึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด  ความชันของเส้นตรง  เส้นขนาน  เส้นตั้งฉาก  ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง  
ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด  ภาคตัดกรวย  วงกลม  วงรี  พาราโบลา  ไฮเพอร์โบลา  และการเลื่อนแกน      
โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหา การ
สื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการคิดสร้างสรรค์   
การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได้ใช้
ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบและมีวิจารณณาณ 
 การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
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ผลการเรียนรู้ 
          1.  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  และเขียนกราฟได้ 
       2.  น าความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  ไปใช้แก้ปัญหา 
   3.  หาระยะระหว่างจุดสองจุด  จุดกึ่งกลาง  ระยะระหว่างเส้นตรงกับจุด  ระยะระหว่างเส้นขนาน 
          4.  หาความชันของเส้นตรง  เส้นขนาน  เส้นตั้งฉากและหาความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นเส้นตรง 
       5.  บอกความสัมพันธ์ที่เป็นภาคตัดกรวยพร้อมทั้งบอกส่วนประกอบ 
        6.  เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาคตัดกรวย เมื่อก าหนดส่วนประกอบให้ 
 รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 

โครงสร้างรายวิชา  
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วั
ด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
และฟังก์ชันลอการิทึม 

ค 1.2  ม.4/4 
ค 1.3   ม.4/4 

เลขยกก าลังท่ีมีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม  รากท่ี  
n ในระบบจ านวนจริงและจ านวนจริงในรูปกรณฑ์  
เลขยกก าลังท่ีมีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ  
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล  ฟังก์ชันลอการิทึม  
การหาค่าลอการิทึม  การเปลี่ยนฐานลอการิทึม  
สมการเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  
การประยุกต์ของสมการเอกซ์โพเนนเชียลและ
ฟังก์ชันลอการิทึม 

25 40 

 
 
2 

 
 
เรขาคณิตวิเคราะห์  

 
 

ค 2.3  ม.4/1 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ 
ระยะทางระหว่างจุดสองจุด  
จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด  
ความชันของเส้นตรง  เส้นขนาน  เส้นตั้งฉาก  
ความสัมพันธ์ซ่ึงมีกราฟเป็นเส้นตรง  
ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด  ภาคตัดกรวย  
วงกลม  วงรี  พาราโบลา  ไฮเพอร์โบลา  
และการเลื่อนแกน 

 
 

35 

 
 

60 

รวม 60 100 

 
รหัส ค31208                                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                     
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1          เวลา  3 ชั่วโมง /สัปดาห ์          จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
          ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง 
          ตรรกศาสตร์ ประพจน์ การเชื่อมประพจน์ การหาความจริงของประพจน์ การสร้างตารางค่าความจริง 
รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน สัจนิรันดร์ การอ้างเหตุผล ประโยคเปิด ตัวบ่งปริมาณ ค่าความจริงของ
ประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ 
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  จ านวนจริง  จ านวนจริง  การเท่ากัน  การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารในระบบจ านวนจริง  
สมบัติของระบบจ านวนจริง  การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว  สมบัติการไม่เท่ากัน  ช่วงและการแก้
อสมการ  ค่าสัมบูรณ ์ การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ 
โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหา การ
สื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการคิดสร้างสรรค์   
การใช้สื่อ อุปกรณ ์เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได้ใช้
ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบและมีวิจารณณาณ 
 การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระและ
ทักษะที่ต้องการวัด      
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจจ านวนจริง และใช้สมบัติของจ านวนจริงในการแก้ปัญหา 
2. แก้สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ และน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
3. แก้สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนามตัวแปรเดียว และน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
4. แก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว  และน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้        

รวมทั้งหมด 4  ผลการเรียนรู้ 
โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ตรรกศาสตร์ 

ค 1.1  ม.4/2, 
         ม.4/3 
 

ประพจน ์การเชื่อมประพจน์ 
การหาความจริงของประพจน์ 
การสร้างตารางค่าความจริง 
รูปแบบของประพจน์ท่ีสมมูลกัน สัจนิรันดร์ 
การอ้างเหตุผล ประโยคเปิด ตัวบ่งปริมาณ 
ค่าความจริงของประโยคท่ีมีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว 
สมมูลและนิเสธของประโยคท่ีมีตัวบ่งปริมาณ   

30 50 

 
 
2 

 
 

จ านวนจริง 

 
ค 1.1  ม.4/3 
ค1.3  ม. 4/1 

,ม.4/2, ม.4/3 

 จ านวนจริง  การเท่ากัน  การบวก  การลบ  การคูณ  
และการหารในระบบจ านวนจริง  
สมบัติของระบบจ านวนจริง  
การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว  สมบัติการไม่เท่ากัน  
ช่วงและการแก้อสมการ  ค่าสัมบูรณ์  
การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ข 

 
 

    30 

 
 

50 

รวม 60 100 
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รหัส ค31209                                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                     
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2                 เวลา  3 ชั่วโมง /สัปดาห ์      จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
          ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง 
          ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม  รากที่  n 
ในระบบจ านวนจริงและจ านวนจริงในรูปกรณฑ์  เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ  ฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเชียล  ฟังก์ชันลอการิทึม  การหาค่าลอการิทึม  การเปลี่ยนฐานลอการิทึม  สมการเอกซ์โพเนนเชียล
และฟังก์ชันลอการิทึม  ารประยุกต์ของสมการเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 
  เรขาคณิตวิเคราะห์  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ ระยะทางระหว่างจุดสองจุด  จุด
กึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด  ความชันของเส้นตรง  เส้นขนาน  เส้นตั้งฉาก  ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง  
ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด  ภาคตัดกรวย  วงกลม  วงรี  พาราโบลา  ไฮเพอร์โบลา  และการเลื่อนแกน      
โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหา การ
สื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการคิดสร้างสรรค์   
การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได้ใช้
ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบและมีวิจารณณาณ 
 การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
ผลการเรียนรู้ 
          1.  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  และเขียนกราฟได้ 
       2.  น าความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  ไปใช้แก้ปัญหา 
   3.  หาระยะระหว่างจุดสองจุด  จุดกึ่งกลาง  ระยะระหว่างเส้นตรงกับจุด  ระยะระหว่างเส้นขนาน 
          4.  หาความชันของเส้นตรง  เส้นขนาน  เส้นตั้งฉากและหาความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นเส้นตรง 
       5.  บอกความสัมพันธ์ที่เป็นภาคตัดกรวยพร้อมทั้งบอกส่วนประกอบ 
        6.  เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาคตัดกรวย เมื่อก าหนดส่วนประกอบให้ 
 รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 

โครงสร้างรายวิชา 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วั
ด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
และฟังก์ชันลอการิทึม 

ค 1.2  ม.4/4 
ค 1.3   ม.4/4 

 เลขยกก าลังท่ีมีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม  รากท่ี  
n ในระบบจ านวนจริงและจ านวนจริงในรูปกรณฑ์  
เลขยกก าลังท่ีมีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ  
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล  ฟังก์ชันลอการิทึม  
การหาค่าลอการิทึม  การเปลี่ยนฐานลอการิทึม  
สมการเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  

30 50 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วั
ด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

การประยุกต์ของสมการเอกซ์โพเนนเชียลและ
ฟังก์ชันลอการิทึม 

 
 
2 

 
 
เรขาคณิตวิเคราะห์  

 
 

ค 2.3  ม.4/1 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ 
ระยะทางระหว่างจุดสองจุด  
จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด  
ความชันของเส้นตรง  เส้นขนาน  เส้นตั้งฉาก  
ความสัมพันธ์ซ่ึงมีกราฟเป็นเส้นตรง  
ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด  ภาคตัดกรวย  
วงกลม  วงรี  พาราโบลา  ไฮเพอร์โบลา  
และการเลื่อนแกน 

 
 

30 

 
 

50 

รวม 60 100 

 
รหัส ค32203                                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                     
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9                 เวลา  3 ชั่วโมง /สัปดาห ์      จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
  ศึกษาฝึกทักษะ การคิดค านวณ และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง     ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันไซน์และ
โคไซน์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติอ่ืนๆ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม  กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของ
ผลบวกและผลต่างของจ านวนจริงหรือมุม ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติกฎ
ของโคไซน์และไซน์  การหาระยะทางและความสูง            เวกเตอร์   เวกเตอร์และสมบัติ ระบบพิกัดฉาก
สามมิต ิ  เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก  การหาผลคูณเชิงสเกลาร์และผลคูณเชิงเวกเตอร์ โดยจัดประสบการณ์ให้
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการคิดสร้างสรรค์  การใช้สื่อ อุปกรณ ์เทคโนโลย ี
และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได้ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ 
มีความรอบคอบและมีวิจารณณาณ การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้
สอดคล้องกับสาระและทักษะที่ต้องการวัด 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. เข้าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

2. แก้สมการตรีโกณมิติและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

3. ใช้กฎของโคไซน์และไซน์ในการแก้ปัญหา  
4. หาผลลัพธ์ของการบวกการลบเวกเตอร์การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ 

หาผลคูณเชิงสเกลาร์และผลคูณเชิงเวกเตอร์ 
5. น าความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
119 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

โครงสร้างรายวิชา  
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนักค
ะแนน 

1 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 

ค 1.2  ม.5/1 
ค 1.3  ม. 5/1 , ม .5/2 

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม  
ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจ า
นวนจริงหรือมุม ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติกฎของโคไซน์แ
ละไซน์   

38      55 

2 เวกเตอร์ในสามมิติ ค 2.4  ม.5/1, ม.5/2  เวกเตอร์ นิเสธของเวกเตอร์  การบวก 
การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วย สเกลาร์  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์  

22 45 

รวม 60 100 

 

 รหัส ค32204                                                                             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                     
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 10             เวลา  3 ชั่วโมง                จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
  ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ   และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง 
      จ านวนเชิงซ้อน จ านวนเชิงซ้อน สมบัติเชิงพีชคณิตของจ านวนเชิงซ้อน รากที่สองของจ านวนเชิงซ้อน 
กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจ านวนเชิงซ้อน รูปเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว รากที่ n ของจ านวนเชิงซ้อน สมการพหุนาม
ตัวแปรเดียว        ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ และ
กฎที่ส าคัญบางประการของความน่าจะเป็น           โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การ
เชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการคิดสร้างสรรค์   
การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได้ใช้
ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบและมีวิจารณณาณ 
 การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. เข้าใจจ านวนเชิงซ้อนและใช้สมบัติของจ านวนเชิงซ้อนในการแก้ปัญหา 

2. หารากที ่n ของจ านวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจ านวนเชิงซ้อนที่มากกว่า 1 

3. แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ที่มีสัมประสิทธิ์เป้นจ านวนเต็มและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
120 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

4. หาความน่าจะเป็นและน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 
รวมทั้งหมด 4  ผลการเรียนรู้ 

โครงสร้างรายวิชา  

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 จ านวนเชิงซ้อนในรู
ปเชิงขั้ว 

 
ค 1.1  ม.5/1, ม.5/2 
ค 1.3  ม.5/6 
 

จ านวนเชิงซ้อน และสมบัติของจ านวน เชิงซ้อน 
จ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว รากท่ี n 
ของจ านวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็น 
จ านวนนับท่ีมกกว่า 1 

     38 

 
 

55 
 
 

2 ความน่าจะเป็น ค 3.2   ม.5/2 
 

การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 
ความน่จะเป็นของเหตุการณ์ 

22 45 

รวม 60 100 

 
รหัส ค32205                                                                                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                     
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3                      เวลา  3 ชั่วโมง /สัปดาห ์       จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
  ศึกษาฝึกทักษะ การคิดค านวณ และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง 
       ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติอ่ืนๆ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม  กราฟ
ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจ านวนจริงหรือมุม ตัวผกผันของฟังก์ชัน
ตรีโกณมิต ิเอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติกฎของโคไซน์และไซน์  การหาระยะทางและความสูง  
           เวกเตอร์   เวกเตอร์และสมบัติ ระบบพิกัดฉากสามมิติ  เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก  การหาผลคูณ
เชิงสเกลาร์และผลคูณเชิงเวกเตอร์ 
           โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการคิด
สร้างสรรค ์ การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ ์ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการที่ได้ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจต
คติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบและมีวิจารณณาณ 
 การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. เข้าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

2. แก้สมการตรีโกณมิติและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

3. ใช้กฎของโคไซน์และไซน์ในการแก้ปัญหา  



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
121 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

4. หาผลลัพธ์ของการบวกการลบเวกเตอร์การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ 
หาผลคูณเชิงสเกลาร์และผลคูณเชิงเวกเตอร์ 

5. น าความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
โครงสร้างรายวิชา 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 

ค 1.2  ม.5/1 
ค 1.3  ม. 5/1 , ม .5/2 

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม  
ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจ า
นวนจริงหรือมุม ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติกฎของโคไซน์แ
ละไซน์   

30      50 

2 เวกเตอร์ในสามมิติ ค 2.4  ม.5/1, ม.5/2  เวกเตอร์ นิเสธของเวกเตอร์  การบวก 
การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วย สเกลาร์  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์  

30 50 

รวม 60 100 

 
รหัส ค32206                                                                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                     
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4                      เวลา  3 ชั่วโมง /สัปดาห ์    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ   และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง 
      จ านวนเชิงซ้อน จ านวนเชิงซ้อน สมบัติเชิงพีชคณิตของจ านวนเชิงซ้อน รากที่สองของจ านวนเชิงซ้อน 
กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจ านวนเชิงซ้อน รูปเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว รากที ่n ของจ านวนเชิงซ้อน สมการพหุนาม
ตัวแปรเดียว       ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ และกฎที่ส าคัญ
บางประการของความน่าจะเป็น           โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การใช้
เหตุผลและการคิดสร้างสรรค์  การใช้สื่อ อุปกรณ ์เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจน
ทักษะและกระบวนการที่ได้ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่า
และเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบและมีวิจารณณาณ 
 การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.  เข้าใจจ านวนเชิงซ้อนและใช้สมบัติของจ านวนเชิงซ้อนในการแก้ปัญหา 
2. หารากที ่n ของจ านวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจ านวนเชิงซ้อนที่มากกว่า 1 
3. แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ที่มีสัมประสิทธิ์เป้นจ านวนเต็มและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
122 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

4. หาความน่าจะเป็นและน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 
รวมทั้งหมด 4  ผลการเรียนรู้ 

โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 จ านวนเชิงซ้อนในรู
ปเชิงขั้ว 

 
ค 1.1  ม.5/1, ม.5/2 
ค 1.3  ม.5/6 
 

จ านวนเชิงซ้อน และสมบัติของจ านวน เชิงซ้อน 
จ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว รากท่ี n 
ของจ านวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็น จ านวนนับท่ีมกกว่า 1 

     42 

 
 

70 
 

2 ความน่าจะเป็น ค 3.2   ม.5/2 
 

การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 
ความน่จะเป็นของเหตุการณ์ 

22 30 

รวม 60 100 

 
รหัส ค33203                                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                     
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11                      เวลา  3 ชั่วโมง /สัปดาห ์       จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
  ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ   และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง 
           แคลคูลัสเบื้องต้น ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ปริพันธ์ของ
ฟังก์ชันพีชคณิต  โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก ่
การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการคิด
สร้างสรรค ์  การใช้สื่อ อุปกรณ ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการที่ได้ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจต
คติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบและมีวิจารณณาณ 
 การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
ผลการเรียนรู้ 

1. หาลิมิตของฟังก์ชันที่ก าหนดให้ได้ 
2. ตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันที่ก าหนดให้ได้ 
3. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตที่ก าหนดให้และน าไปใช้แก้ปัญหาได้ 

      4.  น าความรู้เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้ได้ 
      5.  หาปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตและน าไปใช้แก้ปัญหาได้ 
      6. หาปริพันธ์จ ากัดเขตบนช่วงที่ก าหนดให้และน าไปใช้แก้ปัญหาได้ 
      7. หาที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งบนช่วงที่ก าหนดให้ได้ 
 รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
 
 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
123 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

โครงสร้างรายวิชา  
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 แคลคูลัสเบ้ืองต้น  
ค 3.2  ม.6/1 ,   
ม.6/2 ,  ม.6/3 

 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 
 อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 
 ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 

60 100 

รวม 60 100 

   
 รหัส ค33204                                         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                     
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 12              เวลา  3 ชั่วโมง /สัปดาห ์     จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
   ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ   และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง 
          สถิติ ข้อมูล ต าแหน่งที่ของข้อมูล ค่ากลาง (ฐานนิยม มัธยฐาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ค่าการกระจาย 
(พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความแปรปรวน) การน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การแปล
ความหมายของค่าสถิติ    โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อัน
ได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการ
คิดสร้างสรรค์  การใช้สื่อ อุปกรณ ์เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการที่ได้ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจต
คติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบและมีวิจารณณาณ 
 การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
ผลการเรียน 

1. หาต าแหน่งที่ของข้อมูล ค่ากลาง (ฐานนิยม มัธยฐาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ค่าการกระจาย (พิสัย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความแปรปรวน) และน าไปใช้แก้ปัญหาได้ 

2. น าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และการแปลความหมายของค่าสถิติได้ 
รวมทั้งหมด 2 ผลการเรียนรู้ 

โครงสร้างรายวิชา  
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 สถิติ 
ค 3.2  ม.6/1 ,   
ม.6/2 ,  ม.6/3 

ข้อมูล ต าแหน่งท่ีของข้อมูล ค่ากลาง  
(ฐานนิยม มัธยฐาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ค่าการกระจาย 
(พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความแปรปรวน) 
การน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
การแปลความหมายของค่าสถิติ 

60 100 

รวม 60 100 

 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
124 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

รหัส ค33205                                                                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                     
วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5              เวลา  3 ชั่วโมง /สัปดาห ์      จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
  ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ   และฝึกการแก้ปัญหาเรื่อง 
  แคลคูลัสเบื้องต้น  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว 
และการประยุกต์ 
   สถิติ  ข้อมูล ต าแหน่งที่ของข้อมูล ค่ากลาง (ฐานนิยม มัธยฐาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ค่าการกระจาย 
(พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความแปรปรวน) การน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การแปล
ความหมายของค่าสถิต ิการแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น การแจกแจงเอกรูป การแจกแจงทวินาม การแจก
แจงปกต ิความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล  
          โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก ่การ
แก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผลและการคิด
สร้างสรรค ์การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการที่ได้ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจต
คติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบและมีวิจารณณาณ 
 การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
ผลการเรียนรู้ 
  1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 
  2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคต่าง ๆ ในการหาค่าลิมิต รวมทั้งการค านวณค่าลิมิตเกี่ยวกับ
 อนันต์ 
  3. เพ่ือให้รู้แนวคิดเกี่ยวกับอนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว 
  4. เพ่ือสร้างทักษะให้ผู้เรียนสามารถหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชัน  
เลขชี้ก าลัง ฟังก์ชันลอการิทึม อนุพันธ์อันดับสูง และอนุพันธ์ของฟังก์ชันอิงตัวแปรเสริม พร้อมทั้งการ 
  ประยุกต์อนุพันธ์ โดยหลักเกณฑ์ของโลปิตาล 
  5. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดของปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว 
  6. เพ่ือให้สามารถใช้เทคนิคการหาปริพันธ์รูปแบบต่าง ๆ คือ การหาปริพันธ์โดยการแทนค่า 
การหาปริพันธ์โดยแยกส่วน การหาปริพันธ์เศษส่วน ตรรกยะ ไปประยุกต์กับเนื้อหาที่เก่ียวข้องได้ 
  7. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปริพันธ์ไม่ตรงแบบชนิดต่าง ๆ 
และการประยุกต์ปริพันธ์จ ากัดเขต 

8. หาต าแหน่งที่ของข้อมูล ค่ากลาง (ฐานนิยม มัธยฐาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ค่าการกระจาย (พิสัย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความแปรปรวน) และน าไปใช้แก้ปัญหาได้ 
9. น าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และการแปลความหมายของค่าสถิติได้ 

รวมทั้งหมด 9  ผลการเรียนรู้ 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
125 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

โครงสร้างรายวิชา 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 แคลคูลัสเบ้ืองต้น  
ค 3.2  ม.6/1 ,   
ม.6/2 ,  ม.6/3 

 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 
 อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 
 ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 

30 50 

2 สถิติ 
ค 3.2  ม.6/1 ,   
ม.6/2 ,  ม.6/3 

ข้อมูล ต าแหน่งท่ีของข้อมูล ค่ากลาง  
(ฐานนิยม มัธยฐาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ค่าการกระจาย 
(พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความแปรปรวน) 
การน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
การแปลความหมายของค่าสถิติ 

30 50 

รวม 60 100 

 

รหัส ค330293                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                     
วิชา แคลคูลัสเบื้องต้น              เวลา  3 ชั่วโมง /สัปดาห ์      จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
   เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนทางคณิตศาสตร์ และสามารถ
น าความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ในเนื้อหาเก่ียวกับแคลคูลัส  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
พีชคณิต ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันเลขชี้ก าลัง ฟังก์ชันลอการิทึม อนุพันธ์อันดับ
สูง และอนุพันธ์ของฟังก์ชันอิงตัวแปรเสริม การประยุกต์อนุพันธ์ โดยหลักเกณฑ์ของโลปิตาล การหาปริพันธ์
โดยการแทนคา่ การหาปริพันธ์โดยแยกส่วน การหาปริพันธ์เศษส่วน ตรรกยะปริพันธ์ไม่ตรงแบบชนิดต่าง ๆ 
และการประยุกต์ปริพันธ์จ ากัดเขต 
  มีเจตคติท่ีดีและตระหนักในคุณค่าต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีวิจารณญาณ มีความรับผิดชอบ และสามารถ
ท างานอย่างเป็นระบบ 
   การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับสาระและ
ทักษะที่ต้องการวัด 

ผลการเรียนรู้ 
  1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 
  2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคต่าง ๆ ในการหาค่าลิมิต 
รวมทั้งการค านวณค่าลิมิตเกี่ยวกับอนันต์ 
  3. เพ่ือให้รู้แนวคิดเกี่ยวกับอนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว 
  4. เพ่ือสร้างทักษะให้ผู้เรียนสามารถหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชัน  
เลขชี้ก าลัง ฟังก์ชันลอการิทึม อนุพันธ์อันดับสูง และอนุพันธ์ของฟังก์ชันอิงตัวแปรเสริม 
พร้อมทั้งการประยุกต์อนุพันธ์ โดยหลักเกณฑ์ของโลปิตาล 
  5. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดของปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว 
  6. เพ่ือให้สามารถใช้เทคนิคการหาปริพันธ์รูปแบบต่าง ๆ คือ การหาปริพันธ์โดยการแทนค่า 
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การหาปริพันธ์โดยแยกส่วน การหาปริพันธ์เศษส่วน ตรรกยะ ไปประยุกต์กับเนื้อหาที่เก่ียวข้องได้ 
  7. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปริพันธ์ไม่ตรงแบบชนิดต่าง ๆ 
และการประยุกต์ปริพันธ์จ ากัดเขต 
 รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 

โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 แคลคูลัสเบ้ืองต้
น  

 
ค 3.2  ม.6/1  
ม.6/2 , ม.6/3 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน และการประยุกต์ 
เทคนิคการหาปริพันธ์ 
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบชนิดต่าง ๆ 
และการประยุกต์ปริพันธ์จ ากัดเขต 

12 
18 
20 
10 
  

20 
30 
  30 
20 
  

รวม 60 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและ

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข้าและออกจาก
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่
ท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่
ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ

โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
สถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถ ุรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซ ีดาว

ฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทัง้ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 
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มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก 
และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลม ฟ้า อากาศ และภูมิอากาศโลก 
รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

สาระท่ี 4 เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.1  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน 
    และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน  
    และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

 

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ผู้เรียนจะได้เรียนรู้สาระส าคัญ ดังนี้  

✧ ชีววิทยา  
1. เข้าใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สารที่เป็น

องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 
การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การแบ่งเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์  

2. เข้าใจการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติและหน้าที่ของสาร
พันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐานข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
ภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ก าเนิดของสิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต และอนุกรมวิธาน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

3. เข้าใจส่วนประกอบของพืช การแลกเปลี่ยนแก๊สและคายน้ าของพืช การล าเลียงของพืช การ
สังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต และการตอบสนองของพืช รวมทั้งน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์  

4. เข้าใจการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์ รวมทั้งการหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส การล าเลียง
สารและการหมุนเวียนเลือด ภูมิคุ้มกันของร่างกาย การขับถ่าย การรับรู้และการตอบสนอง การเคลื่อนที่ การ
สืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ฮอร์โมนกับการรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรมของสัตว์ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์  

5. เข้าใจแนวคิดเก่ียวกับระบบนิเวศ กระบวนการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบ
นิเวศ ความหลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ประชากรและรูปแบบ
การเพ่ิมของประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหา และผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ 
และแนวทางการแก้ไขปัญหา  
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✧ เคมี  
1. เข้าใจโครงสร้างอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมีและสมบัติของสาร 

แก๊สและสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของสารประกอบอินทรีย์ และพอลิเมอร์ รวมทั้งการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์  

2. เข้าใจการเขียนและการดุลสมการเคมี ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
สมดุลในปฏิกิริยาเคมี สมบัติและปฏิกิริยาของกรด-เบส ปฏิกิริยารีดอกซ์และเซลล์เคมีไฟฟ้า รวมทั้งการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์  

3. เข้าใจหลักการท าปฏิบัติการเคมี การวัดปริมาณสาร หน่วยวัดและการเปลี่ยนหน่วย การค านวณ
ปริมาณของสาร ความเข้มข้นของสารละลาย รวมทั้งการบูรณาการความรู้และทักษะในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจ าวันและการแก้ปัญหาทางเคมี  

✧   ฟิสิกส ์ 
1. เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการ

เคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการอนุรักษ์พลังงาน
กล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

2. เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์
ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกีย่วข้องกับแสง รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

3. เข้าใจแรงไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกฎของ
โอห์ม วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้า การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า 
สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กที่กระท ากับประจุไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า และกฎ
ของฟาราเดย์ ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสื่อสาร รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

4. เข้าใจความสัมพันธ์ของความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร สภาพยืดหยุ่นของ
วัสดุ และมอดุลัสของยัง ความดันในของไหล แรงพยุง และหลักของอาร์คิมีดีส ความตึงผิวและแรงหนืดของ
ของเหลว ของไหลอุดมคติ และสมการแบร์นูลลี กฎของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอุดมคติและพลังงานในระบบ 
ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค กัมมันตภาพรังสี แรง
นิวเคลียร์ ปฏิกิรยิานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ ฟิสิกส์อนุภาค รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

✧ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ  
 1.  เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ธรณีพิบัติภัยและผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
การศึกษาล าดับชั้นหิน ทรัพยากรธรณี แผนที่ และการน าไปใช้ประโยชน์  

2.  เข้าใจสมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทร 
การเกิดเมฆ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพยากรณ์อากาศ  
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3.  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ ์
และระบบสุริยะ ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์จากการศึกษาต าแหน่งดาวบนทรงกลมฟ้าและ
ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 
 

รายชื่อวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา รายช่ือวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 3 

ว21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 3 

ว21193 วิทยาการค านวณ 2 

ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 3 

ว22102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 3 

ว22191 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 

ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 3 

ว23102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 3 

ว30111 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4 

ว30113 ฟิสิกส์กายภาพ 4 

ว30132 เคมีเบื้องต้น 3 

ว30142 ชีววิทยาเบื้องต้น  3 

ว30143 ชีววิทยาชีวภาพ  3 

ว30161 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ   2 

ว30162 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1 2  

ว30163 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ   2 

ว31191 วิทยาการค านวณ 2 
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131 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

รหัสวิชา รายช่ือวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

ว32191 การออกแบบและเทคโนโลยี  2 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา รายช่ือวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

ว20291 การสร้างเว็บไซต์ 2 

ว20292 การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น 2 

ว20293 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 2 

ว20294 โครงงานเทคโนโลยี 1 2 

ว20295 โครงงานเทคโนโลยี 2 2 

ว20296 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 2 

ว20297 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2 

ว21201 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 1   2 

ว21202 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2   2 

ว21281 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน   2 

ว21282 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง 2 

ว22201 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3  2 

ว22202 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 4 2 

ว22284 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 

ว22285 ปรากฏการณ์คลื่น 2 

ว22286 กลศาสตร์พื้นฐาน  2 

ว23201 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 5   2 

ว23202 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 6   2 

ว23286 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 
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132 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

รหัสวิชา รายช่ือวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

ว23287 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 

ว30202 พ้ืนฐานทางการแพทย์ 1 

ว30203 ติวเตรียมแพทย์ 1 3 

ว30204 ติวเตรียมแพทย์ 2 3 

ว30205 พลังงานทดแทน 2 

ว30206 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น 3 

ว30208 พ้ืนฐานวิศวกรรม  2 

ว30209 ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้น  2 

ว30215 ฟิสิกส์กับเทคโนโลยีเบื้องต้น 3 

ว30216 การใช้โปรแกรมค านวณทางฟิสิกส์เบื้องต้น   3 

ว30218 ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ 2 

ว30219 ฟิสิกส์กับหุ่นยนต์เบื้องต้น 2 

ว30221 เทคโนโลยียาง 3 

ว30222 สารชีวโมเลกุล 3 

ว30223 เคมีอุตสาหกรรม 2 

ว30224 สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 

ว30226 เคมีสิ่งแวดล้อม 2 

ว30227 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 2 

ว30230 เคมีพอลิเมอร์ 2 

ว30233 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2 

ว30236 ชีวเคมีของสารอาหารและโภชนบ าบัด 2 

ว30239 ปฏิบัติการทางเคมี 2 

ว30240 เคมีประยุกต์ 2 
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รหัสวิชา รายช่ือวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

ว30243 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 

ว30244 เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม 2 

ว30246 หม่อนไหม 3 

ว30247 จุลชีววิทยาเบื้องต้น 3 

ว30248 วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 

ว30249 เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาและการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น 

3 

ว30250 การใช้เครื่องมือพ้ืนฐานทางชีววิทยา 3 

ว30251 ประมวลความรู้ทางการแพทย์ 2 

ว30252 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3 

ว30255 พืชสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 3 

ว30256 หลักอนุกรมวิธาน 3 

ว30258 บรรพชีวินวิทยาเบื้องต้น 3 

ว30259 ความหลากหลายทางชีวภาพกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 

ว30263 เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม  2 

ว30264 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1 

ว30265 วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เบื้องต้น         2 

ว30281 ระเบียบวิธีวิจัย 2 

ว30282 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 2 

ว30287 โครงงานวิทยาศาสตร์  2 

ว30291 การเขียนโปรแกรม 1 (ภาษา C/C++) 2 

ว30292 การจัดการฐานข้อมูล 2 

ว30293 การเขียนโปรแกรม 2 (ภาษาจาวา) 2 
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รหัสวิชา รายช่ือวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

ว30294 เทคโนโลยีหุ่นยนต์ 2 

ว30295 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 2 

ว30296 เทคโนโลยีสื่อผสม 2 

ว30297 หลักการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ 2 

ว31211 ฟิสิกส์ 1 4 

ว31213 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 4 

ว31231 เคมี 1 4 

ว31235 เคมีเพ่ิมเติม 1 3 

ว31241 ชีววิทยา 1 4 

ว31243 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 1 4 

ว31281 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 2 

ว32201 พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  2 

ว32211 ฟิสิกส์ 2 4 

ว32213 ฟิสิกส์ 3 4 

ว32216 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 3 4 

ว32215 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 4 

ว32231 เคมี 2 4 

ว32235 เคมีเพ่ิมเติม 2 4 

ว32243 ชีววิทยา 2 3 

ว32245 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 2 4 

ว32233 เคมี 3 3 

ว32236 เคมีเพ่ิมเติม 3 4 

ว32242 ชีววิทยา 3 3 
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รหัสวิชา รายช่ือวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

ว32246 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 3 4 

ว32282 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 2 

ว32283 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 2 

ว32292 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 

ว33211 ฟิสิกส์ 4 4 

ว33215 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 4 

ว33231 เคมี 4 4 

ว33235 เคมีเพ่ิมเติม 4 4 

ว33243 ชีววิทยา 4   3 

ว33245 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 4 4 

ว33212 ฟิสิกส์ 5 4 

ว33234 เคมี 5   3 

ว33242 ชีววิทยา 5 3 

ว33261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2 2 

ว33263 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โลกและอวกาศ 2 

ว33284 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 
 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
  

รหัสวิชา ว21101                                                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1         เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห ์    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
            ศึกษาและอธิบายรูปร่าง  ลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลาย
เซลล์  เปรียบเทียบส่วนประกอบและอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบที่ส าคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ การใช้
งานกล้องจุลทรรศน์อธิบายการจัดระบบของสิ่งมีชีวิตอธิบายกระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์โดยการ  แพร่
และออสโมซิส อธิบายกระบวนการปัจจัยที่จ าเป็นผลที่ได้และความส าคัญจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม อธิบายกลุ่มเซลล์และโครงสร้างที่เกี่ยวกับระบบล าเลียงน้ าและอาหารของพืช  
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136 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

โครงสร้างของดอกที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืช  การถ่ายละอองเรณู อธิบายกระบวนการสืบพันธุ์แบบ
อาศัยเพศของพืชดอกและการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช   การให้ธาตุอาหารที่เหมาะสมในการ
เจริญเติบโตของพืช อภิปรายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยี ชีวภาพในการขยายพันธุ์  ปรับปรุงพันธุ์ 
เพ่ิมผลผลิตของพืชและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   อธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น และผลของ
ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ พืช และสิ่งแวดล้อม  อภิปรายระบบนิเวศต่าง ๆ ในท้องถิ่นและ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ อธิบายความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต
ในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร  วัฏจักรน้ า วัฏจักรคาร์บอน  ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของ
ประชากรในระบบนิเวศ สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาอภิปรายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา  ปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะ
แนวทางการแก้ปัญหา  การส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด 
       ว 1.1 ม. 3/1 – 1/6  ,  ว 1.2 ม. 1/1 – 1/18  ,  ว 1.3 ม. 3/9 – 3/11     
รวม   27 ตัวชี้วัด 

 โครงสร้างรายวิชา 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรี

ยนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ เวลา       

(ชั่วโมง ) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 วิธีการทางวิทยา 
ศาสตร์และกล้อง 
จุลทรรศน์ 

ว 1.2 ม. 1/2 - วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 5 ขั้นตอน 
- กล้องจุลทรรศน์ LM/EM 

5 10 

2 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ว 1.2 ม. 1/1 
ว 1.2 ม. 1/3 
ว 1.2 ม. 1/4 

-  เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 
- ทฤษฎีเซลล์ 
- การจ าแนกออร์แกเนลล์ 
- เปรียบเทียบเซลล์พืช เซลล์สัตว์ 

15 20 

3 การล าเลียงสารเข้า 
และออกจากเซลล ์

ว 1.2 ม. 1/5 - วิธีการล าเลียงสารเข้า และออกจากเซลล์ 
- การล าเลียงสารแบบไม่ใช้พลังงาน และใช้
พลังงาน 
- การล าเลียงสารโดยผ่านและไม่ผ่านเยื่อหุ้ม
เซลล์ 

8 15 

4 กระบวนการด ารงชีวิตข
องพืช 
  

ว 1.2 ม. 1/6 – 
1/18  

- ส่วนประกอบของพืช 
- การล าเลียงน้ าและอาหารของพืช 
- การคายน้ า 
- กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
-การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช 
- การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช 

17 35 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรี
ยนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา       
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

5 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
  

ว 1.1 ม. 3/1 – 
3/6 
ว 1.3 ม. 3/9 – 
3/11  

- ระบบนิเวศ 
- ประชากร 
- ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต 
- การเปลี่ยนแปลงแทนท่ี 
- ห่วงโซ่อาหาร สายใยอาหาร 
- พีระมิดการถ่ายทอดพลังงาน 
- วัฏจักรของสาร 
- ทรัพยากรธรรมชาติ 

15 20 

รวม 60 100 

 
รหัสวิชา ว21102                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2         เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห ์           จ านวน 1.5 หน่วยกิต        

ศึกษาและอธิบายโครงสร้างและการท างานของระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ  ระบบขับถ่าย การ
ท างานของไต  ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท  ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ รวมถึงการประพฤติตนให้
เหมาะสม การคุมก าเนิด ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อธิบายความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย
ของมนุษย์ อธิบายลักษณะของโครโมโซมที่มีหน่วยพันธุกรรมในนิวเคลียส ยีน ดีเอ็นเอ  อธิบายลักษณะการ
ถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง อธิบายโครโมโซมเพศ โครโมโซมร่างกาย ความส าคัญของ
สารพันธุกรรมและกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม   อภิปรายโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความ
ผิดปกติของยีนและโครโมโซมและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ อธิบายการแบ่งเซลล์ ความแตกต่างระหว่างไมโท
ซิส กับไมโอซิส  อธิบายเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์ที่มีความส าคัญและมีประโยชน์ต่อมนุษย์  อธิบายการใช้
ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมและผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด 
       ว 1.2 ม. 2/1 – 2/17  ,  ว 1.3 ม. 3/1 – 3/8  
รวม   25 ตัวชี้วัด 

  โครงสร้างรายวิชา 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ 

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้

/ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง ) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 กลไกของชีวิต ว 1.2 ม. 2/1 – 
2/17 

- ระบบย่อยอาหาร 
- ระบบหมุนเวียนเลือด 
- ระบบหายใจแลกเปลี่ยนแก๊ส 
- ระบบก าจัดของเสีย 
-  ระบบประสาท 
-  ระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ 
-  ระบบสืบพันธุ์ ตั้งครรภ์ คลอด 

35 60 
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138 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

-  ระบบน้ าเหลือง ภูมิคุ้มกัน 
-  ความสัมพันธ์ระหว่างระบบต่างๆ 
ในร่างกายมนุษย์ 
-  สารเสพติดกับการป้องกัน 

2 พันธุศาสตร์และเ
ทคโนโลยี 
  

ว 1.3 ม. 3/1 – 3/8 
  

-      - การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
-      - ความแปรผันทางพันธุกรรม 
-      - ยีน ดีเอ็นเอ โครโมโซม 
-      - การแบ่งเซลล์ ไมโทซิส ไมโอซิส 
-      - พันธุศาสตร์ของเมนเดล 
-      - โรคและความผิดปกติทางพันธุกรรม 
-      - เทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์ 

25 40 

รวม 60 100 

 
รหัสวิชา ว21193                                                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
วิชา วิทยาการค านวณ         เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหา 
การเขียนรหัสล าลอง (Pseudo code) และผังงาน (Flow chart) การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่าง
ง่ายที่มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ้ า เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การรวบรวม
ข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพ่ือตัดสินใจซอฟต์แวร์และบริการบน
อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการ         
อัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและข้อก าหนดการใช้สื่อและแหล่งข้อมูลน า
แนวคิดเชิงนามธรรมและข้ันตอนการแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือ การแก้ปัญหาในชีวิต
จริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น 

มีทักษะการแสวงหาความรู้  มีจิตสาธารณะ  มีคุณธรรมและวินัย ในการท างาน รู้จักใช้พลังงาน 
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัด 
       ว. 4.2  ม.1/1-4     
จ านวน 4 ตัวช้ีวัด 
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139 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

  โครงสร้างรายวิชา 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ รหัสตัวชี้วัด 
/ผลการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ (เนื้อหา) เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอด 
ภัย 

 ว 4.2 ม.1/4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  
10 

ภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การป้องกัน 

4 

2 ข้อมูลและการประมวลผล ว 4.2 ม.1/3 ข้อมูลและสารสนเทศ 2 20 
 

ซอฟต์แวร์จัดการข้อมูล 4 

3 แนวคิดเชิงนามธรรม ว 4.2 ม.1/1 ปัญหาและการแก้ปัญหา 4 10 

4 ผังงาน ว 4.2 ม.1/2 ขั้นตอนการแก้ปัญหาและผังงาน 6 10 

5 การโปรแกรมบนบอร์ด 
KidBright 

ว 4.2 ม.1/1-2 สนุกคิด KidBright 2 30 
 
 
 

คณิตคิดสนุกด้วย KidBright 4 

สนุกแก้ปัญหาด้วย KidBright 6 

      ตะลุยโจทย์ปัญหา 6 

ระหว่างปี 80 

ปลายปี / ปลายภาค 20 

รวม 100 

 

รหัสวิชา ว22101                                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3        เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห ์     จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่ได้จากการสังเกตและการทดสอบ และใช้สารสนเทศที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งจัดกลุ่มธาตุ
เป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ วิเคราะห์ผลจากการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และธาตุกัมมันตรังสี ที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม จากข้อมูลที่รวบรวมได้ ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ธาตุโลหะ 
อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี โดยเสนอแนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัย คุ้มค่า เปรียบเทียบจุดเดือด จุด
หลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ เขียนกราฟ แปลความหมายข้อมูลจากกราฟ 
หรือสารสนเทศ อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม ใช้เครื่องมือเพ่ือวัดมวล
และปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอะตอม ธาตุ และสารประกอบ 
โดยใช้แบบจ าลองและสารสนเทศ อธิบายโครงสร้างอะตอมที่ประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน 
โดยใช้แบบจ าลอง อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค และการเคลื่อนที่



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
140 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

ของอนุภาคของสสารชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดยใช้แบบจ าลอง อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และ
แบบจ าลอง ออกแบบการทดลองและทดลองในการอธิบายผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวท าละลาย อุณหภูมิที่
มีต่อสภาพละลายได้ของสาร รวมทั้งอธิบายผลของความดันที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร โดยใช้สารสนเทศ 
ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลาย ในหน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละ ปริมาตรต่อปริมาตร มวลต่อมวล และ
มวลต่อปริมาตร ตระหนักถึงความส าคัญของการน าความรู้เรื่องความเข้มข้นของสารไปใช้ โดยยกตัวอย่างการ
ใช้สารละลายในชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้องและปลอดภัย  ระบุสมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์วัสดุ
ประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และสารสนเทศ ตระหนักถึงคุณค่า
ของการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม โดยเสนอ แนะแนวทางการใช้วัสดุอย่างประหยัด
และคุ้มค่า อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึงการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี  โดยใช้
แบบจ าลองและสมการข้อความ อธิบายกฎทรงมวล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ออกแบบวิธีแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์ 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและ การ
อภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
       เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม                           
ตัวช้ีวัด 

ว 2.1  ม. 1/1-10, ว 2.1  ม. 2/4-6, ว 2.1  ม. 3/1-4,8    
รวม 18 ตัวชี้วัด 

 โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียน
รู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ธาตุและสารประกอบ ว 2.1  ม. 1/1-8 -  ธาตุ 
-  ตารางธาตุ 
-  ธาตุกัมมันตรังสี 
-  สารประกอบ 
-  แบบจ าลองอะตอม 

15 25 

2 สารและการเปลี่ยนแปลง ว 2.1  ม. 1/9-10 
ว 2.1  ม. 3/3-4 

-  สถานะของสาร 
-  การเปล่ียนแปลงทาง 
กายภาพ 
-  การเปล่ียนแปลง 
ทางเคมี 

15 25 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียน
รู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

3 สารละลาย ว 2.1  ม. 2/4-6 
  

-  ความหมายของ 
สารละลาย 
-  ชนิดของสารละลาย 
-  ความเข้มข้นของ 
สารละลาย 
-  การเตรียมสารละลาย 

15 25 

4 พอลิเมอร์ ว 2.1  ม. 3/1-2,8 -  ความหมายของพอลิ 
เมอร์ 
-  ชนิดของพอลิเมอร์ 
-  เซรามิกส์ 

15 25 

รวม 60 100 

 
รหัสวิชา ว22102                                                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4        เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห ์      จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
    ศึกษาความรู้เกี่ยวกับลักษณะของชั้นบรรยากาศ องค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลต่อลมฟ้าอากาศ การเกิด
และผลกระทบของพายุฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน การพยากรณ์อากาศ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก อีกท้ังกระบวนการเกิดเชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์และการใช้ประโยชน์ พลังงานทดแทนและการ
ใช้ประโยชน์ ลักษณะโครงสร้างภายในโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนผิวโลก ลักษณะชั้นหน้า
ตัดดินและการตรวจวัดสมบัติบางประการ กระบวนการเกิดดิน แหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน กระบวนการ
เกิดและผลกระทบของภัยธรรมชาติ และธรณีพิบัติภัย รวมทั้งศึกษาการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ 
การเกิดฤด ูการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ การเกิดข้างข้ึนข้างแรม การข้ึนและตกของดวงจันทร์ การเกิด
น้ าขึ้นน้ าลง ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ และความก้าวหน้าของโครงการส ารวจอวกาศ โดยใช้กระบวนการ 
สืบเสาะหาความรู้ ส ารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การสังเกต การสืบค้น
ข้อมูล การทดลอง การอภิปรายสรุป ทั้งนี้เพ่ือให้ตระหนักถึงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและ การ
อภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
       เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม                        
ตัวช้ีวัด 
       ว 3.1   ม.1/1-7 , ม.2/1-10 , ม.3/1-4         
รวม 21  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา  

ที ่ ชื่อหน่วย ตัวชี้วัด สาระส าคัญ เวลาเรียน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

1. 
โลกและการ 
เปลี่ยนแปลง 

ว 3.2 
ม.2/1-10 

- เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ 
- พลังงานทดแทน 
- โครงสร้างภายในโลก 
- กระบวนการผุพังอยู่กับท่ี การกร่อน 
และการสะสมตัวของตะกอน 
- ชั้นหน้าตัดดินและกระบวนการเกิดดิน 
- ปัจจัยท่ีท าให้ดินมีลักษณะ 
และสมบัติแตกต่างกัน 
- ตรวจวัดสมบัติบางประการของดิน 
- แนวทางการใช้ประโยชน์ดิน 
จากข้อมูลสมบัติของดิน 
- ปัจจัยและกระบวนการเกิดแหล่งน้ าผิวดิน 
และแหล่งน้ าใต้ดิน 
- การใช้น้ า 
และน าเสนอแนวทางการใช้น้ าอย่างยั่งยืนในท้องถิ่นข
องตนเอง 
- กระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ าท่วม 
การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด 

30 30 

2 
ลม ฟ้า อากาศ ว 3.2 

ม.1/1–2, 4-5 
- ชั้นบรรยากาศ 
- อธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ 
- การพยากรณ์อากาศ 
การใช้ประโยชน์จากค าพยากรณ์อากาศ 

13 13 

3 
การเปลี่ยนแปล
งลมฟ้าอากาศแ
ละปรากฏการเ
กี่ยวยกับ 
โลก 

ว 3.2 
ม.1/3 , 5 , 7 
ม.3/2-3 

- กระบวนการเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนอง 
พายุหมุนเขตร้อนและผลท่ีมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้
อม 
- คุณค่าของการพยากรณ์อากาศ 
การใช้ประโยชน์จากค าพยากรณ์อากาศ 
- สถานการณ์และผลกระทบการเปล่ียนแปลงภูมิ 
อากาศโลก 
- การเกิดฤดู 
และการเคลื่อนท่ีปรากฏของดวงอาทิตย์ 
- การเกิดข้างขึ้นข้างแรม 
การเปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้นและตกของ 
ดวงจันทร์ และการเกิดน้ าขึ้นน้ าลง 

13 17 

สอบกลางภาค 2 20 

สอบปลายภาค 2 20 

รวม 60 100 
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รหัสวิชา ว22191                                                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี       เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์        จ านวน 1.0 หน่วยกิต  

ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การท างานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันในด้านการเกษตร
และอาหาร และสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ ์เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 

อธิบาย ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็น 
น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา มีทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ ์
เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย 

มีทักษะการแสวงหาความรู้ มีจิตสาธารณะ  มีคุณธรรมและวินัย ในการท างาน รู้จักใช้พลังงาน 
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัด 

ว 4.1   ม.1/1-5  
จ านวน 5 ตัวช้ีวัด 

  โครงสร้างรายวิชา 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ รหัสตัวชี้วัด 
/ผลการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ (เนื้อหา) เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 เทคโนโลยีรอบตัว   
 ว 4.1 ม.1/1-2 
  

ความหมายและประโยชน์ของเทคโนโลยี 2   
 10 

  การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 2 

ความหมายและการวิเคราะห์ระบบทางเทคโน 
โลยี 

2 

2 วัสดุและเครื่องมือช่างพื้นฐาน  ว 4.1 ม.1/5 วัสดุในชีวิตประจ าวันและเครื่องมือ 
ช่างพื้นฐาน 

6 10  

3 กลไก ไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

 ว 4.1 ม.1/5 กลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 6  10 

4 กระบวนการออกแบบ เชิงวิศวกรรม  ว 4.1 ม.1/2-4 
  
  
  
  
  

วิเคราะห์ปัญหา 4  20 

รวบรวมข้อมูล 

ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 4 

วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 

ก าหนดประเด็นการทดสอบ 4 
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ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ รหัสตัวชี้วัด 
/ผลการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ (เนื้อหา) เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

ออกแบบวิธีการน าเสนอ 

5 กรณีศึกษา  ว 4.1 ม.1/2-5 กรณีศึกษาตามกระบวนการการออกแบบเชิงวิศว
กรรม 

10  30 

คะแนนระหว่างภาค 80 

ปลายภาค 20 

รวม 100 

 
รหัสวิชา ว23101                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5      เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห์    จ า น ว น  1.5 ห น่ ว ย กิ ต                   
  พลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงาน
ในชีวิตประจ าวัน พลังงานศักย์ พลังงานจลน์ กฎการอนุรักษ์พลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ 
กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน พลังงานไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน การคิดค่าพลังงานไฟฟ้า  
เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐานใน
วงจรไฟฟ้า  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและความสว่างของแสง 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัด
กลุ่มข้อมูล และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล การแก้ปัญหาในการท างาน  การท างานกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในทักษะการท างานให้มีความคิดสร้างสรรค์  เห็นคุณค่าของการน าไปปรับใช้ประโยชน์  ใน
ชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  เห็นคุณค่าและความส าคัญ  ใฝ่
เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน  มีจิตสาธารณะ  มีวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  ใช้ชีวิต
อย่างพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ตัวช้ีวัด  

ว 2.3 ม.3/1-3/9, ม.3/11-ม.3/12 , ม.3/19-ม.3/21         
รวม   14  ตัวชี้วัด 

โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตั
วชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ปริมาณทาง 
ไฟฟ้า 

ว2.3 ม.3/1-3 
  

- เมื่อต่อวงจรไฟฟ้าครบวงจรจะมี
กระแสไฟฟ้าออกจากขั้วบวกผ่าน

12 15 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตั
วชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

วงจรไฟฟ้าไปยังขั้วลบของแหล่งก าเนิด
ไฟฟ้าซ่ึงวัดค่าได้จากแอมมิเตอร์       
-ค่าท่ีบอกความแตกต่างของลังงานไฟฟ้าต่อ
หน่วยประจุระหว่างจุด ๒ จุด เรียกว่าความ
ต่างศักย์ ซ่ึงวดัค่าได้จากโวลต์มิเตอร์   
-ขนาดของกระแสไฟฟ้ามีค่าแปรผันตรงกับ
ความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของ
ตัวน า 
โดยอัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์และ
กระแสไฟฟ้ามีค่าคงที เรียกค่าคงท่ีน้ีว่า
ความต้านทาน   

2 วงจรไฟฟ้าภายใน
บ้าน 

ว2.3 ม.3/4-5 
  

-ในวงจรไฟฟ้าประกอบด้วยแหล่งก าเนิด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า โดย
อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชิ้นมีความต้านทาน ใน
การต่อตัวต้านทาน หลายตัว มีท้ังต่อแบบ
อนุกรมและแบบขนาน 
-การต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบอนุกรมใน
วงจรไฟฟ้า ความต่างศักย์ท่ีคร่อมตัว
ต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่ากับผลรวมของ
ความต่างศักย์ท่ีคร่อมตัวต้านทานแต่ละตัว 
โดยกระแสไฟฟ้าท่ีผ่านตัวต้านทานแต่ละตัว
มีค่าเท่ากัน 
-การต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบขนานใน
วงจรไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าท่ีผ่านวงจรมีค่า
เท่ากับผลรวมของกระแสไฟฟ้าท่ีผ่านตัว
ต้านทานแต่ละตัว โดยความต่างศักย์ท่ี
คร่อมตัวต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่ากัน        

15 15 

3 อิเล็กทรอนิกส์เบื้
องต้น 
  
  
  
  
  
  

ว2.3 ม.3/6-7 
  

- ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีหลายชนิด เช่น 
ตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ตัวเก็บ
ประจุโดยชิ้นส่วนแต่ละชนิดท าหน้าท่ี
แตกต่างกันเพื่อให้วงจรท างานได้ตาม
ต้องการ   
-ตัวต้านทานท าหน้าท่ีควบคุมปริมาณ
กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า ไดโอดท าหน้าท่ี
ให้กระแสไฟฟ้าผ่านทางเดียว ทรานซิสเตอร์

15 30 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตั
วชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

  
  
  

ท าหน้าท่ีเป็นสวิตช์ 
ปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้าและควบคุมปริมาณ
กระแสไฟฟ้า ตัวเก็บประจุท าหน้าท่ีเก็บและ
คายประจุไฟฟ้า  
-เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วย
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลายชนิดท่ีท างาน
ร่วมกัน  การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดย
เลือกใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเหมาะสม
ตามหน้าท่ีของชิ้นส่วนน้ัน ๆ จะสามารถท า
ให้วงจรไฟฟ้าท างานได้ตามต้องการ 

4 เครื่องใช้ไฟฟ้าภา
ยในบ้าน 
  

ว 2.3 ม.3/8-9 
  

-เครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีค่าก าลังไฟฟ้าและความ
ต่างศักย์ก ากับไว้ ก าลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็น
วัตต ์ความต่างศักย์มีหน่วยเป็นโวลต์ ค่า
ไฟฟ้าส่วนใหญ่คิดจากพลังงานไฟฟ้าท่ีใช 
 ้ท้ังหมด ซ่ึงหาได้จากผลคูณของก าลังไฟฟ้า 
ในหน่วยกิโลวัตต์ กับเวลาในหน่วยชั่วโมง  
พลังงานไฟฟ้ามีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมง 
หรือหน่วย 
-วงจรไฟฟ้าในบ้านมีการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
แบบขนานเพื่อให้ความต่างศักย์เท่ากัน การ
ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวันต้องเลือก 
ใช้เครื่อง ใช้ไฟฟ้าท่ีมีความต่างศักย์และ
ก าลังไฟฟ้าให้เหมาะกับการใช้งาน และการ
ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต้อง ใช้
อย่างถูกต้องปลอดภัย และประหยัด   

8 20 

5 คลื่นแม่เหล็ก 
ไฟฟ้า 
  

ว 2.3 ม.3/11-12 
ม.3/19-21 
  

-คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นท่ีไม่อาศัย
ตัวกลางในการเคลื่อนท่ีมีความถี่ติ่เน่ืองเป็น
ช่วงกว้างมากเคลื่อนท่ีในสุญญากาศด้วย
อัตราเร็วเท่ากัน  แต่จะเคลื่อนท่ีด้วย
อัตราเร็วต่างกันในตัวกลางอื่น  คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าแบ่งออกเป็นช่วง ความถี่ต่าง 
ๆ เรียกว่า สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
แต่ละช่วงความถี่มีชื่อเรียกต่างกัน  ได้แก่ 
คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ อินฟราเรด แสงท่ี
มองเห็น ลตราไวโอเลต รังสีเอกซ์และรังสี

10 20 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตั
วชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

แกมมา ซ่ึงสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
-เลเซอร์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีความ
ยาวคลื่นเดียว  เป็นล าแสงขนานและมี
ความเข้มสูงน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
เช่น ด้านการสื่อสาร มีการใช้เลเซอร์ส าหรับ
ส่งสารสนเทศผ่านเส้น ใยน าแสง โดยอาศัย
หลักการการสะท้อนกลับหมดของแสง ด้าน
การแพทย์ใช้ในการผ่าตัด 
-คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านอกจากจะสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์แล้ว ยังมีโทษต่อมนุษย์
ด้วย เช่นถ้ามนุษย์ได้รับรังสีอัลตราไวโอเลต
มากเกินไป  อาจจะท าให้เกิดมะเร็งผิวหนัง 
หรือถ้าได้รังสี 
แกมมาซ่ึงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมี
พลังงานสูง และสามารถทะลุผ่านเซลล์และ
อวัยวะได้อาจท าลายเนื้อเยื่อหรืออาจท าให้
เสียชีวิตได้ เมื่อได้รับรังสีแกมมาในปริมาณ
สูง    

รวม  60 100 

 รหัสวิชา ว23102                                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6      เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
      องค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการคิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ 
รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศที่มีบทบาทต่อ
การด ารงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันมากมาย เช่น ระบบน าทางด้วยดาวเทียม (GNSS) การติดตามพายุ 
สถานการณ์ไฟป่า ดาวเทียมช่วยภัยแล้ง การตรวจคราบน้ ามันในทะเล และโครงการส ารวจต่างๆ ได้พัฒนา
เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจต่อโลก ระบบสุริยะและเอกภพมากขึ้นเป็นล าดับ ตัวอย่างโครงการส ารวจอวกาศ 
เช่น การส ารวจสิ่งมีชีวิตนอกโลก การส ารวจดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ การส ารวจดาวอังคารและบริวาร
อ่ืนๆของดวงอาทิตย์ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 
บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล การแก้ปัญหาในการท างาน  การท างานกลุ่ม เพ่ือให้
เกิดความรู้ความเข้าใจในทักษะการท างานให้มีความคิดสร้างสรรค์  เห็นคุณค่าของการน าไปปรับใช้ประโยชน์ 
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ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  เห็นคุณค่าและความส าคัญ  
ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน  มีจิตสาธารณะ  มีวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  ใช้ชีวิต
อย่างพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                        
ตัวช้ีวัด 

ว 3.1 ม.3/1-4          
รวม   4  ตัวชี้วัด 

โครงสร้างรายวิชา  

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ก าเนิดเอกภพ ว  3.1  ม. 3/1 
ว  3.1  ม. 3/2 

เอกภพ (universe) คือบริเวณท่ี
กว้างใหญ่ไพศาลมาก เป็นท่ีอยู่
ขอกาแล็กซี ซ่ึงนักดาราศาสตร์
คาดว่ามีอยู่ประมาณ 100,000 
ล้านกาแล็กซี ก าเนิดเอกภพ
เริ่มต้นด้วยการระเบิดครั้งใหญ่ท่ี
เรียกว่า  บิกแบง (big bang)  
เมื่อประมาณ 15,000 ล้านปี
มาแล้ว 

15 30 

    2 ดวงดาวบนท้องฟ้า ว  3.1  ม. 3/3 ดวงดาวท่ีมองเห็นส่วนใหญ่จะเ
ป็นดาวฤกษ์ 
ท่ีมีแสงสว่างในตัวเอง 
มีแสงระยิบระยับ 
มักจะอยู่เป็นกลุ่ม 
มีความสว่างต่างกัน  

25 35 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยีอวกาศ ว  3.1  ม. 3/4 มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโน
โลยีอวกาศ เช่น 
ระบบน าทางด้วยดาวเทียม 
(GNSS) การติดตามพายุ 
สถานการณ์ไฟป่า 
ดาวเทียมช่วยภัยแล้ง 
การตรวจคราบน้ ามันในทะเล 
-โครงการส ารวจต่างๆ 
ได้พัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ความเข้
าใจต่อโลก 
ระบบสุริยะและเอกภพมากขึ้นเ
ป็นล าดับ 

20 35 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

รวม 60 100 

รหัสวิชา ว30111                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
วิชา ฟิสิกส์เบื้องต้น      เวลา 4  ชั่วโมง /สัปดาห์                 จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

ศึกษาวิเคราะห์การค้นความรู้และแนวคิดทางฟิสิกส์ การวัดและปริมาณทางฟิสิกส์ การเคลื่อนที่ 1 มิติ 
แรง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน สมดุลกล โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การ
ส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและ การอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือ
สร้างความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

สาระฟิสิกส์ข้อ 1 ม.4/1-3         
รวม 3 ผลการเรียนรู้   

   โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 บทน า ว 2.2 ม.5/1-10 , ว 
2.3 ม.5/1-12 

 ศึกษาเกี่ยวกับ ปริมาณและการวัด เลขนัยส าคญ 
การหาค่าความคลาดเคลื่อน 
ความรู้พื้นฐานเกียวกับฟิสิกส์ 

15 20 

2 การเคลื่อนท่ีแนวเส้
นตรง 

สาระฟิสิกส์ข้อ 1 
ม.4/1-3 
  

ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนท่ีในแนวเส้นตรง 
สมการการเคลื่อนท่ี 
การเคลื่นท่ีอย่างอิสระภายใต้แรงโน้มถ่วง 

20 30 

3 มวล แรง 
และกฎการเคลื่อน
ท่ีของนิวตัน 

สาระฟิสิกส์ข้อ 1 
ม.4/1-3 

ศึกษาเกี่ยวักบ มวล ความเฉื่อย 
กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน พร้อมท้ังการน าไปใช้ 

25 30 

4 สมดุลกล สาระฟิสิกส์ข้อ 1 
ม.4/1-3 

ศึกษาเกี่ยวกับสมดุลต่อการเลื่อนต าแหน่ง 
สมดุลต่อการหมุน พร้อมท้ังการประยุกต์ใช้ 

20 20 

รวม 80 100 
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รหัสวิชา ว30113                                                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
วิชา ฟิสิกส์กายภาพ       เวลา 4  ชั่วโมง /สัปดาห ์             จ านวน 2.0 หน่วยกิต   

ศึกษา สังเกต อธิบายธรรมชาติของการวัด การอ่านและบันทึกผลจากการวัด ระบบหน่วยระหว่างชาติ 
ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ การหาเวกเตอร์ลัพธ์ การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ 
การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิค ธรรมชาติของแรง สนามโน้มถ่วง สนามไฟฟ้า 
สนามแม่เหล็ก แรงนิวเคลียร์ คลื่นกล องค์ประกอบของคลื่น สมบัติของคลื่น เสียงและการได้ยิน คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสี ประโยชน์และอันตรายของกัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์และการน าไป
ประยุกต์ใช้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความ สามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
และคานิยมที่เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้  

ว 2.2 ม.5/1-10  ว 2.3 ม.5/1-12/สาระฟิสิกส์ข้อ 1 ม.4/1-2              
รวม 22 ผลการเรียนรู้ 

 โครงสร้างรายวิชา   

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตั
วชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 
 

ธรรมชาติฟิสิกส์ 
และการวัด 

ตัวชี้วัด ว 2.2 ม.5/2-4 
  
สาระฟิสิกส์ ข้อ1 ม.4/1-
2 

- ธรรมชาติของการวัด 
- การอ่านและบันทึกผลจากการวัด 
- ระบบหน่วยระหว่างชาติ 
- ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ 
- การหาเวกเตอร์ลัพธ์ 

12 10 

2 
 

การเคลื่อนท่ี ตัวชี้วัด ว 2.2 
ม.5/3-5 
  

- การเคลื่อนท่ีแนวตรง 
- การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจคไทล์ 
- การเคลื่อนท่ีแบบวงกลม 
- การเคลื่อนท่ีแบบซิมเปิลฮาร์มอนิค 

16 25 

3 แรงและสนามของแรง ตัวชี้วัด ว 2.2 
ม.5/6-10 
  

- ธรรมชาติของแรง 
- แรงและสนามโน้มถ่วง 
- แรงและสนามไฟฟ้า 
- แรงและสนามแม่เหล็ก 
- แรงนิวเคลียร์ 

20 25 

4 กัมมันตภาพรังสีและพลั
งงานนิวเคลียร์ 

ตัวชี้วัด ว 2.3 
ม.5/1-2 
  

- กัมมันตภาพรังสี 
- ประโยชน์และอันตรายของ 
   กัมมันตภาพรังสี 
- ปฏิกิริยานิวเคลียร์และการน าไป 
   ประยุกต์ใช้ 

8 10 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตั
วชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

5 คลื่น ตัวชี้วัด ว 2.3 
ม.5/3-12 
  

- คลื่นกล 
- องค์ประกอบของคลื่น 
- สมบัติของคลื่น 
- เสียงและการได้ยิน 
- คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

24 30 

รวม 80 100 

 

รหัสวิชา ว30132                                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
วิชา เคมีเบื้องต้น       เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห ์                   จ านวน 1.5 หน่วยกิต                

ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจ าลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์ และกลุ่ม
หมอก อนุภาคมูลฐานของอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์โมเลกุล ไอออน และไอโซโทปของธาตุ วิวัฒนาการของ
การสร้างตารางธาตุและตารางธาตุในปัจจุบัน แนวโน้มสมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุตามหมู่และ
คาบ ศึกษาการเกิดพันธะเคมีในโมเลกุลของสาร การเกิดพันธะโคเวเลนต์ ชนิดของพันธะโคเวเลนต์ การอ่าน
ชื่อสารประกอบโคเวเลนต์ สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ สมบัติของ
สารประกอบโคเวเลนต์ การเกิดพันธะไอออนิก การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก และสมบัติ
บางประการของสารประกอบไอออนิก สมบัติของกรด เบส และเกลือ สารประกอบอิเล็กโทรไลต์ และนอนอิ
เล็กโทรไลต์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ศึกษาโครงสร้าง สมบัติ ประเภทของพอลิเมอร์ ตัวอย่างพอลิเม
อร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์  ปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิเมอร์  รวมทั้งการใช้ประโยชน์ และ
ผลกระทบจาการใช้ผลิตภัณฑ์ของพอลิเมอร์ ศึกษาและทดลองการเกิดปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ศึกษาและทดลองปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวัน และการใช้
ประโยชน์ ปฏิกิริยารีดอกซ์ ศึกษาสมบัติของสารกัมมันตรังสีและค านวณครึ่งชีวิตและปริมาณของสาร
กัมมันตรังสี ประโยชน์และอันตรายของสารกัมมันตรังสี 

ศึกษาข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการท าปฏิกิริยาเคมี การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการท าปฏิบัติการ 
การระบุหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสาร การเปลี่ยนหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย 
ศึกษาแบบจ าลองอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ อนุภาคมูลฐานของอะตอม การจัดเรียงอิเล็กตรอนใน
อะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ แนวโน้มสมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุตามหมู่และคาบ สมบัติ
ของธาตุโลหะแทรนซิชัน การเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ ศึกษาและอธิบาย
สมบัติและค านวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี ยกตัวอย่างการน าธาตุมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบ
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ศึกษาการเกิดพันธะไอออนิก สูตรและการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก  การ
เปลี่ยนแปลงพลังงานในการเกิดสารประกอบไอออนิก สมบัติของสารประกอบไอออนิก ปฏิกิริยาของ
สารประกอบไอออนิก ศึกษาการเกิดพันธะและชนิดของพันธะโคเวเลนต์ การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเว
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เลนต์ ความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ พลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์ 
รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ สมบัติของ
สารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย ศึกษาการเกิดโลหะและสมบัติของโลหะ 

โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ สามารถน า
ความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน สามารถจัด
กระท าและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา  

       เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม  

ผลการเรียนรู้ 
ว 2.1 ม.5/1-25      รวม  25  ตัวชี้วัด/สาระเคมีข้อ 1 ม.4/1-21 และสาระเคมีข้อ 3 ม.4/1 - 4 รวม  

25 ผลการเรียนรู้ 
 โครงสร้างรายวิชา  

หน่วยที ่ ชื่อหน่วย/มาตรฐาน
/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลาเรียน 
(คาบ) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ปฏิบัติการเคมี    
(ความปลอดภัยและ
ทักษะ) 
  

สาระเคมีข้อ 3 
ม.4/1 - 4 
  

1.  ความปลอดภัยในการท างานกบั
สารเคม ี
2.  อุบัติเหตุจากสารเคม ี
3. การวัดปริมาณสาร 
1. แบบจ าลองอะตอมของดอลตัน 
2. แบบจ าลองอะตอมของทอมสัน 
3. แบบจ าลองอะตอมของ
รัทเทอร์ฟอร์ด 
4. อนุภาคมูลฐานของอะตอม 

3 5 

2 โครงสร้างอะตอม 
  

ว 2.1 ม.5/1 - 4 
สาระเคมีข้อ 1 
ม.4/1 - 3 
  

1. แบบจ าลองอะตอมของโบร ์
2. พลังงานไอออไนเซชัน 
3. การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม 
4. แบบจ าลองอะตอมกลุม่หมอก 

9 
 

15 
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หน่วยที ่ ชื่อหน่วย/มาตรฐาน
/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลาเรียน 
(คาบ) 

น้ าหนัก
คะแนน 

3 ตารางธาตุและสมบั
ติของธาตุในตารางธ
าต ุ
  

ว 2.1 ม.5/5 - 7 
ว 2.1 ม.5/24 – 25 
สาระเคมีข้อ 1 
ม.4/4 - 8       

1.   แนวโน้มสมบัติของธาตุตามตาราง
ธาตุ 
2.   สารประกอบคลอไรด์ ออกไซด์ 
และซลัไฟด ์
3.   สมบัติของธาตุในหมู่ต่าง ๆ 
4.   ก๊าซเฉื่อยหรือกา๊ซมีตระกล ู
5.  ธาตุทรานสิชัน และธาตุ
กัมมันตรังส ี
6.   การหาครึ่งชีวิต  (Half – life) 
7.  การท านายสมบตัิและต าแหนง่ของ
ธาตุ 
8.   ตารางธาตุในปัจจุบัน 

12 
 

25 
 

4 พันธะเคม ี
  

ว 2.1 ม.5/8 - 14 
สาระเคมีข้อ 1 
ม.4/9 - 21 

1.   พันธะไอออนิก        
2.   พันธะโคเวเลนต ์
3.   พันธะโลหะ   

18 
 

30 
 

5 อัตราการเกิด 
ปฏิกิริยา 
  

ว 2.1 ม.5/20 - 23 
  

1.  ปฏิกิริยาเคมี  
2.  สมการเคมีที่ควรทราบ 
3. อัตราการเกดิปฏิกริิยาเคม ี
4.  ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกริิยาเคม ี

6 10 

6 ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคม ี
  
  

ว 2.1 ม.5/15 – 19 
  

1.   ปิโตรเลยีม 
2.   ปิโตรเคมภีัณฑ ์
3.   พอลิเมอร์ 
4.   ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยขีอง
ผลิตภณัฑ์พอลิเมอร์สังเคราะห ์
5.   ภาวะมลพิษที่เกิดจากการใช้และ
การผลิตจากปโิตรเลยีม 

12 15 

สอบกลางภาค (รวมในน้ าหนักคะแนนแต่ละหน่วย) 1 20 

สอบปลายภาค (รวมในน้ าหนักคะแนนแต่ละหน่วย) 1 20 

รวม 60 100 
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รหัสวิชา ว30142                                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
วิชา ชีววิทยาเบื้องต้น       เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห์             จ านวน 1.5 หน่วยกิต                                                

ศึกษาและอธิบายความรู้พ้ืนฐานทางชีววิทยา กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้กล้องจุลทรรศน์  
การก าเนิดสิ่งมีชีวิตบนโลก ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายประเภทของเซลล์ รูปร่างลักษณะของเซลล์ของ
สิ่งมีชีวิต  ส่วนประกอบที่ส าคัญและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  การล าเลียงสารผ่านเซลล์  ศึกษาและ
อธิบายการสืบพันธุ์และกระบวนการแบ่งเซลล์ กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เทคโนโลยีทางดี
เอ็นเอ เทคโนโลยีชีวภาพ อภิปรายการเกิดวิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต รวมถึง
ระบบนิเวศ  และมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะ
หาความรู้ การทดลอง ส ารวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล การอภิปราย และอธิบาย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อ่ืน เข้าใจ  หรือน าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา
ระดับสูงขึ้น หรือตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 
       เห็นคุณค่าและความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  
 

ตัวช้ีวัด 
ว 1.1 ม.4/1-3,  ว 1.2 ม.4/1,  ว 1.3 ม.4/1-6    
สาระชีววิทยเพ่ิมเติมา  ข้อ 1 ม.4/1-2, ม.4/10-16, ข้อ 2 ม.4/1-13  ม.6/1-5, ข้อ 5 ม.6/1-8 

รวม 35 ผลการเรียนรู้ 
  โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตั
วชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 
  

ก าเนิดสิ่งมีชีวิต 
และหน่วยพื้นฐานขอ
งสิ่งมีชีวิต 
  

ว1.2 ม.4/1 
สาระชีววิทยาเพิ่มเติม 
ข้อ 1 ม.4/1-2, ม.4/10-
16 
ข้อ 2 ม.6/2 

1. ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา 
2. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3. ก าเนิดส่ิงมีชีวิต 
4. กล้องจุลทรรศน์ 
5. หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 
6. การล าเลียงสารเข้าและออกจาก
เซลล์ 
7. การสื่อสารระหว่างเซลล์ 
8. การเปลี่ยนสภาพของเซลล์และ
การชราภาพของเซลล์ 
9. การแบ่งเซลล์ 
9.1 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส 
9.2 การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส 

18 20 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตั
วชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

2 พันธุกรรม ว 1.3 ม.4/1-4 
สาระชีววิทยาเพิ่มเติม 
ข้อ 2  ม.4/1-9 

1. ศึกษาและอธิบายการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดล 
2. ยีนและการควบคุมลักษณะทาง
พันธุกรรม 
3. การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
4. การเกิดมิวเทชัน 
5. โรคทางพันธุกรรม 

10 10 

3 วิวัฒนาการ ว 1.3 ม.4/6 
สาระชีววิทยาเพิ่มเติม 
ข้อ 2 ม.4/12-13 

1. ความหมายของวิวัฒนาการ 
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการ 
3. หลักฐานทางวิวัฒนาการ 

5 5 

4 ความหลากหลาย 
ของสิ่งมีชีวิต 

ว 1.3 ม.4/6 
สาระชีววิทยาเพิ่มเติม 
ข้อ 2 ม.6/1, 3-5 

1. ความหลากหลายทางชีวภาพ 
2. การจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิต 

10 10 

5 เทคโนโลยีชีวภาพ ว 1.3 ม.4/5 
สาระชีววิทยาเพิ่มเติม 
ข้อ 2 ม.4/10-11 
ม.4/1-13, 

1. เทคโนโลยีชีวภาพ 
2. พันธุวิศวกรรม 
3. สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 
4. เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ 

5 5 

6 ระบบนิเวศ ว1.1 ม.4/1-3 
สาระชีววิทยาเพิ่มเติม 
ข้อ 5  ม.6/1-8 
  

1.ความหมายและองค์ประกอบของ
ระบบนิเวศ 
2. ไบโอม 
3. กระบวนการถ่ายทอดพลังงาน
ในระบบนิเวศ การถ่ายทอด
พลังงาน และการหมุนเวียนสาร 
การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
สามารถแสดงได้ด้วย แผนภาพท่ี
เรียกว่า โซ่อาหาร สายใยอาหาร 
และพีระมิดทางนิเวศวิทยา 
4.วัฏจักรสารในระบบนิเวศ  
5.การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของ
ระบบนิเวศ 
6.การเปลี่ยนแปลงขนาดของ
ประชากรการเพิ่มของประชากร
แบบเอ็กโพเนนเชียลและการเพิ่ม
ของประชากรแบบลอจิสติก               

10 10 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตั
วชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

7. ปัจจัยท่ีควบคุมการเติบโตของ
ประชากร     

สอบกลางภาค 1 20 

สอบปลายภาค 1 20 

รวม 60 100 

รหัสวิชา ว30143                                                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
วิชา ชีววิทยาชีวภาพ        เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห์                 จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
       ศึกษาและอธิบายการก าเนิดสิ่งมีชีวิตบนโลก ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายประเภทของเซลล์ รูปร่าง
ลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต  ส่วนประกอบที่ส าคัญและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  การใช้กล้อง
จุลทรรศน์  การล าเลียงสารผ่านเซลล์  ศึกษาและอภิปรายกลไกการรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ ระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย อธิบายและเขียนแผนผังเกี่ยวกับการตอบสนองของร่างกายแบบไม่จ าเพาะและแบบ
จ าเพาะต่อสิ่งแปลกปลอมของร่างกาย อธิบายภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ HIV และ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ศึกษาและอธิบายการด ารงชีวิตของพืชสารอินทรีย์ในพืช การตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ของพืช กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ เทคโนโลยีชีวภาพ อภิปรายการ
เกิดวิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต  รวมถึงระบบนิเวศ  และมนุษย์กับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       

ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การทดลอง ส ารวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล 
การอภิปราย และอธิบาย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อ่ืน 
เข้าใจ  หรือน าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาระดับสูงขึ้น หรือตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 
       เห็นคุณค่าและความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 ตัวช้ีวัด 

สาระที ่1 วิทยาศาตร์ชีวภาพ มาตรฐาน ว 1.1 ม.4/1-4,  ว 1.2 ม.4/1-12,  ว 1.3 ม.4/1-6    
สาระเพ่ิมเติมชีววิทยา  ข้อ 1 ม.4/1-2, ม.4/10-15 ข้อ 2 ม.6/1-5 รวม 13  ผลการเรียนรู้ 

 รวม 22  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา  

ล าดับที ่ ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ  
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 
 

ก าเนิดสิ่งมีชีวิต 
และหน่วยพ้ืน 
ฐานของสิ่งมีชีวิต 
  

ว1.2 ม.4/1 
สาระเพิ่มเติม 
ชีววิทยา ข้อ 1 
ม.4/1-2, ม.4/10-
15 
ข้อ 2 ม.6/2 

1. ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา 
2. กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
3. ก าเนิดสิ่งมีชีวิต 
4. กล้องจุลทรรศน ์
5. หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต 
6. การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล ์

15 15 

2 การรักษาดลุยภาพ
ของร่างกายมนุษย ์

ว1.2 ม.4/2-4/7 1. การรักษาดลุยภาพของน้ าและสารของ
สิ่งมีชีวิตในเลือดเกิดจากการท างานของไต 
2.  การรักษาดุลยภาพของกรด-เบสของ
สิ่งมีชีวิตในเลือดเกิดจากการท างานของไต 
3. การรักษาดลุยภาพของอุณหภมูิภายใน
ร่างกายของสิ่งมีชีวิตเกิดจากการท างานของ
ระบบหมุนเวียนเลือด 
4. ระบบภูมิคุม้กันของร่างกาย อธิบายและ
เขียนแผนผังเกี่ยวกับการตอบสนองของ
ร่างกายแบบไม่จ าเพาะและแบบจ าเพาะต่อสิ่ง
แปลกปลอมของร่างกาย 
5. อธิบายภาวะภูมคิุ้มกันบกพร่องที่มีสาเหตุมา
จากการตดิเช้ือ HIV และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

15 15 

3 การด ารงชีวิตของ
พืช 

ว 1.2 ม.4/8-12 1. ศึกษาและอธิบายการด ารงชีวิตของพืชใน
การเจรญิเติบโตจะมสีารอินทรยี์ในพืชที่จ าเป็น
และไม่จ าเป็นโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของ
พืช 
2. ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเจรญิเติบโต
ของพืช 
3. การตอบสนองของพืช 

5 5 

4 พันธุกรรม 
เทคโนโลยี   
ชีวภาพและวิวัฒน
าการ 

ว 1.3 ม.4/1-6 
สาระเพิ่มเติม 
ชีววิทยาข้อ 2 
ม.6/1, 3-5 

1. ศึกษาและอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมของเมนเดล 
2. ยีนและการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม 
3. การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
4. เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางดีเอ็น

13 15 
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ล าดับที ่ ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ  
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

เอ 
5. วิวัฒนาการ 
6. ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

5 ชีวิตในสิ่งแวดล้อม ว1.1 ม.4/1-4 
  

1.ความหมายและองค์ประกอบของระบบนิเวศ 
2. ไบโอม 
3. การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของระบบนิเวศ 
4. การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร 
5. มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
6. ปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
7. การอนุรักษ ์ทรพัยากรธรรมชาติ และการ
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกดิขึ้นเพื่อให้เกิดการใช้
ประโยชน์ท่ียั่งยืน  

10 10 

สอบกลางภาค 1 20 

สอบปลายภาค 1 20 

รวม 60 100 

 รหัสวิชา ว30161                                                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
วิชา   โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ       เวลา 2 ชั่วโมง /สัปดาห ์      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
  เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ธรณีพิบัติภัยและผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
การศึกษาล าดับชั้นหิน ทรัพยากรธรณี แผนที่ และการน าไปใช้ประโยชน์รวมทั้งเข้าใจสมดุลพลังงานของโลก 
การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทร การเกิดเมฆ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลกและผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพยากรณ์อากาศ 
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การทดลอง ส ารวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล การ
อภิปราย และอธิบาย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อ่ืน 
เข้าใจ  หรือน าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาระดับสูงขึ้น หรือตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 
       เห็นคุณค่าและความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
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ผลการเรียนรู้  
สาระวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ  ม.4/1-12  ม.5/1-13          

รวม    25   ข้อ 
 โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนักค
ะแนน 

1 โครงสร้างโลก สาระการเรียนรู้โล
ก ดาราศาสตร์ 
และอวกาศ 
ผลการเรียนรู้ 
ม.4/1 

• การศึกษาโครงสร้างโลกใช้ข้อมูลหลายด้าน เช่น
องค์ประกอบทางเคมีของหินและแร่องค์ประกอบทางเคมี
ของอุกกาบาต ข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนท่ีเคลื่อนท่ีผ่านโลก 
จึงสามารถแบ่งชั้นโครงสร้างโลกได้ 2 แบบ คือโครงสร้าง
โลกตามองค์ประกอบทางเคมีแบ่งได้เป็น 3 ชั้น ได้แก่ 
เปลือกโลกเนื้อโลก และแก่นโลก และโครงสร้างโลกตาม
สมบัติเชิงกล แบ่งได้เป็น 5 ช้ัน ได้แก่ ธรณีภาค ฐานธรณี
ภาค มัชฌิมภาค แก่นโลกชั้นนอก และแก่นโลกชั้นใน
นอกจากนี้ 
ยังมีการค้นพบรอยต่อระหว่างชั้นโครงสร้างโลกเช่น แนว
แบ่งเขตโมโฮโรวิซิก แนวแบ่งเขตกูเทนเบิร์ก  แนวแบ่งเขต
เลห์แมน 

2 10 

2 
  
  
  
  
  
  

การแปรสัณฐา
นของแผ่นธรณี 

สาระการเรียนรู้โล
ก ดาราศาสตร์ 
และอวกาศ 
ผลการเรียนรู้ 
ม.4/2 
ม.4/3 
ม.4/4 

• แผ่นธรณีต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบของธรณีภาคซ่ึงเป็น
ชั้นนอกสุดของโครงสร้างโลก โดยมีการเปลี่ยนแปลงขนาด
และต าแหน่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การเคลื่อนท่ีของ
แผ่นธรณีดังกล่าวอธิบายได้ตามทฤษฎีธรณีแปรสัณฐาน ซ่ึง
มีรากฐานมาจากทฤษฎีทวีปเลื่อนและทฤษฎีการแผ่ขยาย
พื้นสมุทร โดยมีหลักฐานท่ีสนับสนุน ได้แก่ รูปร่างของขอบ
ทวีปท่ีสามารถเชื่อมต่อกันได้ความคล้ายคลึงกันของกลุ่ม
หินและแนวเทือกเขาซากดึกด าบรรพ์ ร่องรอย การ
เคลื่อนท่ีของตะกอนธารน้ าแข็ง ภาวะแม่เหล็กโลกบรรพ
กาลอายุหินของพื้นมหาสมุทร รวมท้ังการค้นพบสันเขา
กลางสมุทร และร่องลึกก้นสมุทร 
• การพาความร้อนของแมกมาภายในโลก ท าให้เกิดการ
เคลื่อนท่ีของแผ่นธรณี ตามทฤษฎีธรณีแปรสัณฐาน ซ่ึง
นักวิทยาศาสตร์ได้ส ารวจพบหลักฐานทางธรณีวิทยา ได้แก่ 
ธรณีสัณฐานและธรณีโครงสร้างท่ีบริเวณแนวรอยต่อของ
แผ่นธรณี เช่น ร่องลึกก้นสมุทร หมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้ง 
แนวภูเขาไฟ แนวเทือกเขา หุบเขาทรุดและสันเขากลาง
สมุทร รอยเลื่อน นอกจากนี้ยังพบการเกิดธรณีพิบัติภัยท่ี
บริเวณแนวรอยต่อของแผ่นธรณี เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิดสึนามิ ซ่ึงหลักฐานดังกล่าวสัมพันธ์กับรูปแบบการ
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนักค
ะแนน 

เคลื่อนท่ีของแผ่นธรณี นักวิทยาศาสตร์จึงสรุปได้ว่าแนว
รอยต่อของแผ่นธรณีมี ๓ รูปแบบ  ได้แก่ แนวแผ่นธรณี
แยกตัว แนวแผ่นธรณีเคลื่อนท่ีเข้าหากัน แนวแผ่นธรณี
เคลื่อนท่ีผ่านกันในแนวราบ 
 • การล าดับชั้นหิน เป็นการศึกษาการวางตัว 
การแผ่กระจาย ล าดับอายุ ความสัมพันธ์ของชั้นหินรอยชั้น
ไม่ต่อเน่ือง และหลักฐานทางธรณีวิทยาอื่น ๆ ท่ีปรากฏ ท า
ให้ทราบล าดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยา การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตท่ีเกิดขึ้นบนโลก
ตั้งแต่ก าเนิดโลกจนถึงปัจจุบัน 
• หลักฐานทางธรณีวิทยา ได้แก่ ซากดึกด าบรรพ์หิน และ
ลักษณะโครงสร้างทางธรณี ซ่ึงน ามาหาอายุได้ ๒ แบบ 
ได้แก่ อายุเปรียบเทียบ คืออายุของซากดึกด าบรรพ์ หิน 
และ/หรือเหตุการณ์ทางธรณีวิทยา เมื่อเทียบกับซากดึกด า
บรรพ ์หิน และ/หรือเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาอื่น ๆ และ
อายุสัมบูรณ์ คือ อายุท่ีระบุเป็นตัวเลขของหิน และ/หรือ
เหตุการณ์ทางธรณีวิทยาซ่ึงค านวณได้จากไอโซโทปของ
ธาตุ 
• ข้อมูลจากอายุเปรียบเทียบและอายุสัมบูรณ์สามารถ
น ามาจัดท ามาตราธรณีกาล คือ การล าดับช่วงเวลาของ
โลกตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันแบ่งออกเป็น บรมยุค มหายุค 
ยุค และสมัย ซ่ึงแต่ละช่วงเวลามีสิ่งมีชีวิต สภาพแวดล้อม
และเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแตกต่างกัน 

3 
  

ปรากฏการณ์ท
างธรณีวิทยา 

สาระการเรียนรู้โล
ก ดาราศาสตร์ 
และอวกาศ 
  
ผลการเรียนรู้ 
ม.4/5 
ม.4/6 
ม.4/7 
  
  
  
  
  

• ภูเขาไฟระเบิด เกิดจากการแทรกดันของแมกมาขึ้นมา
ตามส่วนเปราะบาง หรือรอยแตกบนเปลือกโลก มักพบ
หนาแน่นบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นธรณีท าให้บริเวณ
ดังกล่าวเป็นพื้นท่ีเสี่ยงภัย ความรุนแรงของการปะทุและ
รูปร่างของภูเขาไฟท่ีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของ
แมกมา ผลจากการระเบิดของภูเขาไฟมีท้ังประโยชน์และ
โทษ จึงต้องศึกษาแนวทางในการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติ
ตนให้ปลอดภัย 
• แผ่นดินไหวเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานท่ีสะสมไว้ของ
เปลือกโลกในรูปของคลื่นไหวสะเทือนแผ่นดินไหวมีขนาด
และความรุนแรงแตกต่างกันและท าลายทรัพย์สิน ศูนย์เกิด
แผ่นดินไหวมักอยู่บริเวณรอยต่อของแผ่นธรณี และพื้นท่ี
ภายใต้อิทธิพลของการเคลื่อนของแผ่นธรณีท่ีระดับความ
ลึกต่างกัน ให้บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นท่ีเสี่ยงภัยแผ่นดินไหว 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนักค
ะแนน 

ซ่ึงส่งผลให้สิ่งก่อสร้างเสียหายเกิดอันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน จึงต้องศึกษาแนวทางในการเฝ้าระวัง และการ
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 
• สึนามิ คือคลื่นน้ าท่ีเกิดจากการแทนท่ีมวลน้ าในปริมาณ
มหาศาล ส่วนมากจะเกิดในทะเลหรือมหาสมุทร โดยคลื่น
มีลักษณะเฉพาะ คือความยาวคลื่นมากและเคลื่อนท่ีด้วย
ความเร็วสูงเมื่ออยู่กลางมหาสมุทรจะมีความสูงคลื่นน้อย
และอาจเพิ่มความสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อคลื่นเคลื่อนท่ีผ่าน
บริเวณน้ าต้ืน ท าให้พ้ืนท่ีบริเวณชายฝั่งบางบริเวณเป็น
พื้นท่ีเสี่ยงภัยสึนามิก่อให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และ
สิ่งก่อสร้างในบริเวณชายหาดน้ัน จึงต้องศึกษาแนวทางใน
การเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

4 ธรณีประวัติ สาระการเรียนรู้โล
ก ดาราศาสตร์ 
และอวกาศ 
  
ผลการเรียนรู้ 
ม.4/8 
ม.4/9 
ม.4/10 
ม.4/11 
ม.4/12 
  
  
  

• แร ่คือ ธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ท่ีมีสถานะเป็น
ของแข็ง เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีโครงสร้างภายในท่ีเป็น
ระเบียบ และมีสูตรเคมีและสมบัติอื่น ๆ ท่ีแน่นอน หรือ
อาจเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้วงจ ากัด ท าให้แร่มีสมบัติทาง
กายภาพท่ีแน่นอน สามารถน ามาใช้เพื่อตรวจสอบชนิดของ
แร่ทางกายภาพ และการท าปฏิกิริยาเคมีกับกรด 
• ทรัพยากรแร่สามารถน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
ได้หลายประเภท เช่น อาหารและยาเครื่องมือแพทย์ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อัญมณีหิน เป็นมวลของแข็งท่ี
ประกอบด้วยแร่ ตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไป หรือประกอบด้วย
แก้วธรรมชาติหรือสสารจากสิ่งมีชีวิตท่ีเกิดขึ้นเอง 
• หินสามารถจ าแนกตามลักษณะการเกิดและเนื้อหิน ได้
เป็น 3 ประเภท ได้แก่ หินอัคนีหินตะกอน และหินแปร 
การระบุชื่อของหินแต่ละประเภท จะใช้ลักษณะและ
องค์ประกอบทางแร่ของหินเป็นเกณฑ์ หินสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น วัสดุก่อสร้าง  
เครื่องประดับ วัตถุดิบในอุตสาหกรรมทรัพยากรปิโตรเลียม
และถ่านหินเป็นทรัพยากรสิ้นเปลืองท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ใช้
แล้วหมดไปไม่สามารถเกิดขึ้นทดแทนได้ในเวลาอันรวดเร็ว
ทรัพยากรปิโตรเลียมและถ่านหินถูกน ามาใช้ใน
อุตสาหกรรม ท่ีส าคัญของประเทศ เช่นการคมนาคม การ
ผลิตไฟฟ้า เชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
• การศึกษากระบวนการเกิดและการส ารวจแหล่ง
ปิโตรเลียมและถ่านหินต้องใช้ความรู้พื้นฐานธรณีวิทยา
หลายดา้น เช่น ตะกอนวิทยาการล าดับชั้นหิน ธรณี
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนักค
ะแนน 

โครงสร้าง รวมท้ังวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม
เพื่อท่ีจะน าทรัพยากรมาใช้ได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนแผนท่ี
ภูมิประเทศ เป็นแผนท่ีท่ีสร้างเพื่อจ าลองลักษณะของผิว
โลกหรือบางส่วนของพื้นท่ีบนผิวโลกโดยมีทิศทางที่ชัดเจน 
และมาตราส่วนขนาดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกับการใช้
งาน แผนท่ีภูมิประเทศมักแสดงเส้นชั้นความสูง และ
ค าอธิบายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ท่ีปรากฏในแผนท่ี 
• แผนท่ีธรณีวิทยา เป็นแผนท่ีแสดงการกระจายตัวของหิน
กลุ่มต่างๆ ท่ีโผล่ให้เห็นบนพื้นผิว ท าให้ทราบถึงขอบเขต
ของหินในพื้นท่ี นอกจากนี้ยังแสดงลักษณะการวางตัวของ
ชั้นหินซากดึกด าบรรพ์ และธรณีโครงสร้าง 
• ข้อมูลจากแผนท่ีภูมิประเทศและแผนท่ีธรณีวิทยา
สามารถน าไปใช้วางแผนการใช้ประโยชน์และประเมิน
ศักยภาพของพื้นท่ีได้อย่างเหมาะสม เช่น ประเมิน
ศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณีต่าง ๆ การวางผังเมือง การ
สร้างเขื่อน 

5 สมดุลพลังงาน
ของโลก 

สาระการเรียนรู้โล
ก ดาราศาสตร์ 
และอวกาศ 
  
ผลการเรียนรู้ 
ม.5/1 
ม.5/2 
  
  
  

• บริเวณต่าง ๆ ของโลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ใน
รูปของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ในปริมาณท่ีแตกต่างกัน 
เนื่องจากโลกมีสัณฐานคล้ายทรงกลมและแกนหมุนโลก
เอียงท ามุมกับแนวต้ังฉากกับระนาบการโคจรของโลกรอบ
ดวงอาทิตย์ ส่งผลต่อการตกกระทบของรังสีดวงอาทิตย์ ซ่ึง
ส่วนท่ีผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศจนถึงพื้นผิวโลก จะเกิด
กระบวนการสะท้อนดูดกลืน และถ่ายโอนพลังงาน แล้ว
ปลดปล่อยกลับสู่อวกาศแตกต่างกันเน่ืองจากปัจจัยต่าง ๆ 
เช่น ลักษณะของพื้นผิว ชนิดและปริมาณของแก๊สเรือน
กระจก ละอองลอย และเมฆ ท าให้พื้นผิวโลกแต่ละบริเวณ
มีอุณหภูมิอากาศแตกต่างกัน 
• พลังงานจากดวงอาทิตย์โดยเฉลี่ยท่ีโลกได้รับเท่ากับ
พลังงานเฉลี่ยท่ีโลกปลดปล่อยกลับสู่อวกาศท าให้เกิดสมดุล
พลังงานของโลก ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโลกใน
แต่ละปค่ีอนข้างคงท่ี 

2 10 

6 การหมุนเวียนข
องอากาศบนโล
ก 

สาระการเรียนรู้ 
โลก าราศาสตร์ 
และอวกาศ 
  
ผลการเรียนรู้ 

• การหมุนเวียนของอากาศเกิดขึ้นจาก 
ความกดอากาศท่ีแตกต่างกันระหว่างสองบริเวณโดย
อากาศเคลื่อนท่ีจากบริเวณท่ีมีความกดอากาศสูงไปยัง
บริเวณทีม่ีความกดอากาศต่ าซ่ึงจะเห็นได้ชัดเจนในการ
เคลื่อนท่ีของอากาศในแนวราบและเมื่อพิจารณาในการ
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนักค
ะแนน 

ม.5/3 
ม.5/4 
  
  
  
  

เคลื่อนท่ีของอากาศในแนวด่ิงจะพบว่าอากาศเหนือบริเวณ
ความกดอากาศต่ าจะมีการยกตัวขึ้น ขณะท่ีอากาศเหนือ
บริเวณความกดอากาศสูงจะจมตัวลงโดยการเคล่ือนท่ีของ
อากาศท้ังในแนวราบและแนวดิ่งน้ี ท าให้เกิดเป็นการ
หมุนเวียนของอากาศ 
• การหมุนรอบตัวเองของโลกจะท าให้เกิดแรงคอริออลิสซ่ึง
มีผลให้ทิศทางการเคลื่อนท่ีของอากาศเบนไป โดยอากาศท่ี
เคลื่อนท่ีในบริเวณซีกโลกเหนือจะเบนไปทางขวาจาก
ทิศทางเดิมส่วนบริเวณซีกโลกใต้จะเบนไปทางซ้ายจาก
ทิศทางเดิม เช่น ลมค้า และมรสุม 
• แรงสู่ศูนย์กลางซึ่งท าให้เกิดการหมุนของลม เช่นพายุ
หมุนเขตร้อน ทอร์นาโด พายุงวงช้าง และแรงต้านการ
เคลื่อนท่ีของวัตถุ หรือแรงเสียดทานส่งผลต่ออัตราเร็วลม 
เช่น พายุไต้ฝุ่นเมื่อเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งจะลดระดับความ
รุนแรงลงเป็นพายุโซนร้อนหรือดีเพรสชั่น 
• แต่ละบริเวณของโลกมีความกดอากาศแตกต่างกัน
ประกอบกับอิทธิพลจากการหมุนรอบตัวเองของโลกท าให้
อากาศในแต่ละซีกโลกเกิดการหมุนเวียนของอากาศตาม
เขตละติจูด แบ่งออกเป็น 3 แถบ โดยแต่ละแถบมี
ภูมิอากาศแตกต่างกัน ได้แก่ การหมุนเวียนแถบขั้วโลกมี
ภูมิอากาศ แบบหนาวเย็น การหมุนเวียนแถบละติจูดกลาง
มีภูมิอากาศแบบอบอุ่น และการหมุนเวียน แถบเขตร้อนมี
ภูมิอากาศแบบร้อนชื้น 
• บริเวณรอยต่อของการหมุนเวียนอากาศแต่ละแถบ
ละติจูด จะมีลักษณะลมฟ้าอากาศท่ีแตกต่างกัน เช่น 
บริเวณใกล้ศูนย์สูตรมีปริมาณหยาดน้ าฟ้า เฉลี่ยสูงกว่า
บริเวณอื่น บริเวณละติจูด 30 องศา มีอากาศแห้งแล้ง ส่วน
บริเวณละติจูด 60 องศา อากาศมีความแปรปรวนสูง 

7 การหมุนเวียนข
องน้ าในมหาสมุ
ทร 

สาระการเรียนรู้โล
ก ดาราศาสตร์ 
และอวกาศ 
  
ผลการเรียนรู้ 
ม.5/5 
ม.5/6 
ม.5/7 
  

• น้ าในมหาสมุทรมีอุณหภูมิและความเค็มของน้ าแตกต่าง
กันในแต่ละบริเวณ และแต่ละระดับความลึก ซ่ึงหาก
พิจารณามวลน้ าในแนวดิ่งและใช้อุณหภูมิเป็นเกณฑ์ จะ
สามารถแบ่งชั้นน้ าได้เป็น 3 ชั้น คือ น้ าชั้นบน น้ าชั้นเทอร์
โมไคลน์และน้ าชั้นล่าง 
• การหมุนเวียนของกระแสน้ าผิวหน้าในมหาสมุทรได้รับ
อิทธิพลจากการหมุนเวียนของอากาศในแต่ละแถบละติจูด
เป็นปัจจัยหลัก ประกอบกับแรงคอริออลิสท าให้บริเวณซีก
โลกเหนือมีการไหลเวียนของกระแสน้ าผิวหน้าในทิศทาง
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนักค
ะแนน 

  
  

ตามเข็มนาฬิกา และทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้ซ่ึง
กระแสน้ าผิวหน้าในมหาสมุทรมีท้ังกระแสน้ าอุ่นและ
กระแสน้ าเย็น ส่วนการหมุนเวียนกระแสน้ าลึกเป็นการ
หมุนเวียนของน้ าชั้นล่าง 
เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิและความเค็มของน้ า
โดยกระแสน้ าผิวหน้าและกระแสน้ าลึกจะหมุนเวียน
ต่อเนื่องกัน 
• การหมุนเวียนอากาศและน้ าในมหาสมุทร ส่งผลต่อ
ลักษณะอากาศ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันไป 
เช่น การเกิดน้ าผุดน้ าจม จะส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์
ของชายฝั่ง เช่น กระแสน้ าอุ่นกัลฟ์สตรีม ท่ีท าให้บาง
ประเทศในทวีปยุโรปไม่หนาวเย็นจน กินไปนักและเมื่อการ
หมุนเวียนอากาศและน้ าในมหาสมุทรแปรปรวน ท าให้
เกิดผลกระทบต่อสภาพลมฟ้าอากาศ เช่น ปรากฏการณ์
เอลนีโญและลานีญา ซ่ึงเกิดจากความแปรปรวนของลมค้า
และส่งผลต่อสภาพลมฟ้าอากาศของประเทศท่ีอยู่บริเวณ
มหาสมุทรแปซิฟิก รวมถึงบริเวณอื่น ๆ บนโลก 

8 การเกิดเมฆ สาระการเรียนรู้ 
โลก ดาราศาสตร์ 
และอวกาศ 
  
ผลการเรียนรู้ 
ม.5/8 
ม.5/9 
  
  

• เสถียรภาพอากาศ หมายถึง สภาวะของบรรยากาศท่ีช่วย
ส่งเสริมหรือยับยั้งให้ก้อนอากาศเคลื่อนท่ีขึ้นลงในแนวด่ิง 
ในกรณีท่ีก้อนอากาศมีอุณหภูมิต่ ากว่าอุณหภูมิของอากาศ
ท่ีอยู่โดยรอบก้อนอากาศน้ันจะไม่สามารถยกตัวสูงขึ้นได้
มากนักและจมตัวกลับสู่ท่ีเดิม เรียกว่า อากาศมีเสถียรภาพ
จะพบสภาวะอากาศแจ่มใส เมฆน้อยหรือปราศจากเมฆ 
ส่วนสภาวะอากาศไม่มีเสถียรภาพน้ันอุณหภูมิก้อนอากาศ
จะสูงกว่าอุณหภูมิของอากาศโดยรอบท าให้ก้อนอากาศยก
ตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดเมฆในแนวต้ัง เช่น เมฆคิวมูโลนิม
บัส  
• แนวปะทะอากาศเกิดจากการเคล่ือนท่ีปะทะกันของก้อน
อากาศท่ีสมบัติต่างกันตั้งแต่สองก้อนขึ้นไป แนวปะทะ
อากาศแบ่งออกได้ 4 รูปแบบคือ แนวปะทะอากาศอุ่น ซ่ึง
มักพบเมฆแผ่น เช่นเมฆซีร์รัส อัลโตสเตรตัส เกิดฝน
กระจายเป็นบริเวณกว้าง แนวปะทะอากาศเย็น เกิดเมฆ
ก้อน เช่น เมฆคิวมูโลนิมบัส ท าให้อากาศแปรปรวนเกิดฝน
ฟ้าคะนอง แนวปะทะอากาศรวมเกิดเมฆคิวมูโลนิมบัสท่ี
ส่งผลต่อการเกิดพายุฝนแนวปะทะอากาศคงท่ีจะมีลักษณะ
อากาศแจ่มใสจนถึงมีเมฆบางส่วน และอาจส่งผลให้เกิด
แนวปะทะอากาศแบบอื่นต่อไปได้ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนักค
ะแนน 

9 การ 
เปลี่ยนแปลงภู
มิประเทศ 

สาระการเรียนรู้โล
ก ดาราศาสตร์ 
และอวกาศ 
  
ผลการเรียนรู้ 
ม.5/10 
ม.5/11 
  
  
  

• โลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ โดยปริมาณพลังงาน
เฉลี่ยท่ีโลกได้รับเท่ากับพลังงานเฉลี่ยท่ีโลกปลดปล่อยกลับ
สู่อวกาศ ท าให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก ส่งผลให้
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในแต่ละปีค่อนข้างคงท่ีและมี
ลักษณะภูมิอากาศท่ีไม่เปลี่ยนแปลง หากสมดุลพลังงาน
ของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไป จะท าให้อุณหภูมิเฉลี่ยของ 
• การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกอาจส่งผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
เฉลี่ยโลก การหลอมเหลวของน้ าแข็งขั้วโลกการเพิ่มขึ้นของ
ระดับน้ าทะเล การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศท้ังทางบก
และทางทะเล 
• มนุษย์อาจมีส่วนช่วยในการชะลอการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกได้โดยการลดปัจจัยท่ีท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสมดุลพลังงานท่ีเกิดจากกระท าของมนุษย์ 

2 10 

10 ข้อมูลสารสนเท
ศทางอุตุนิยมวิ
ทยากับการใช้ป
ระโยชน์ 

สาระการเรียนรู้โล
ก ดาราศาสตร์ 
และอวกาศ 
  
ผลการเรียนรู้ 
ม.5/12 
ม.5/13 
  
  
  

• แบบแสดงข้อมูลของสถานีตรวจอากาศผิวพื้นเป็นการ
แสดงข้อมูลตรวจอากาศท่ีแสดงในรูปสัญลักษณ์หรือตัว
เลขท่ีปรากฏบนแผนท่ีอากาศเช่น อุณหภูมิ ความชื้น 
ความกดอากาศ ความเร็วและทิศทางลม ปริมาณและชนิด
ของเมฆ ท าให้ทราบลักษณะอากาศ ณ สถานีน้ัน ๆ ใน
เวลาท่ีมีการตรวจวัด เมื่อน าข้อมูลของสถานีตรวจอากาศ
ผิวพื้นมาแสดงในแผนท่ีอากาศท าให้สามารถวิเคราะห์
ลักษณะอากาศในบริเวณกว้างได้ เช่นบริเวณความกด
อากาศสูง หย่อมความกดอากาศต่ าพายุหมุนเขตร้อน ร่อง
ความกดอากาศต่ า 
• การแปลความหมายสัญลักษณ์ท่ีปรากฏบนแผนท่ีอากาศ 
ร่วมกับข้อมูลสารสนเทศอื่น ๆ เช่นโปรแกรมประยุกต์
เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศเรดาร์ตรวจอากาศ ภาพถ่าย
ดาวเทียม และค่าทางสถิติ  
สามารถน ามาวิเคราะห์รูปแบบคาดการณ์การเกิดและการ
เปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศในช่วงเวลาต่าง 
ๆ ซ่ึงสามารถน ามาใช้วางแผนการด าเนินชีวิตให้สอดคล้อง
กับสภาพลมฟ้าอากาศ เช่น การเลือกช่วงเวลาในการ
เพาะปลูกให้สอดคล้องกับฤดูกาลการเตรียมพร้อมรับมือ
สภาพอากาศแปรปรวน 

2 10 
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รหัสวิชา ว30162                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
วิชา โลกดวงดาวและอวกาศ 1       เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์     จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
 ศึกษาและสืบค้นกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ธรณีพิบัติภัย ผลต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการศึกษาล าดับชั้นหิน ทรัพยากรธรณ ีแผนที่  การน าไปใช้ประโยชน์  เข้าใจสมดุลพลังงานของโลก  
การหมุนเวียนของอากาศบนโลก  การหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทร  การเกิดเมฆการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลก  และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งการพยากรณ์อากาศ  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ 
กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ  กาแล็กซี  ดาวฤกษ์   และระบบสุริยะ  ความสัมพันธ์ของดารา
ศาสตร์กับมนุษย์จากการศึกษาต าแหน่งดาวบนทรงกลมฟ้า  และปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ รวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศในการด ารงชีวิต เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติ
และเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบ
เสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหา มีความสามารถในการสื่อสาร น าความรู้และหลักการไปใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ
ตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและ การอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
       เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม 
ตัวช้ีวัด    

ว 3.1 ม.4/1-12    ว 3.2 ม.5/1-13   ว 3.3 ม.6/1-19    
รวม 34 ตัวชี้วัด 
 
รหัสวิชา ว30163                                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  
วิชา   วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ       เวลา 2 ชั่วโมง /สัปดาห ์      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ  กาแล็กซ ีดาวฤกษ์ 
และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต 
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การทดลอง ส ารวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล 
การอภิปราย และอธิบาย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อ่ืน 
เข้าใจ  หรือน าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาระดับสูงขึ้น หรือตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 
       เห็นคุณค่าและความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้  

สาระวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ  ม.4/1-12  ม.6/1-12    
รวม    24   ข้อ 
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โครงสร้างรายวิชา 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ 

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 เอกภพ สาระการเรียนรู้โลก 
ดาราศาสตร์ 
และอวกาศ 
  
ผลการเรียนรู้ 
ม.6/1 
ม.6/2 
ม.6/3 

• ทฤษฎีก าเนิดเอกภพท่ียอมรับในปัจจุบัน คือ 
ทฤษฎีบิกแบง ระบุว่าเอกภพเริ่มต้นจากบิกแบงท่ี
เอกภพมีขนาดเล็กมาก และมีอุณหภูมิสูงมาก ซ่ึง
เป็นจุดเริ่มต้นของเวลาและวิวัฒนาการของเอกภพ 
โดยหลังเกิดบิกแบง เอกภพเกิดการขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว มีอุณหภูมิลดลง มีสสารคงอยู่ในรูปอนุภาค
และปฏิยานุภาคหลายชนิด และมีวิวัฒนาการ
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงมีเนบิวลา กาแล็กซ ีดาว
ฤกษ ์และระบบสุริยะเป็นสมาชิกบางส่วนของเอก
ภพ 
• หลักฐานส าคัญท่ีสนับสนุนทฤษฎีบิกแบง คือการ
ขยายตัวของเอกภพ ซ่ึงอธิบายด้วยกฎฮับเบิล  โดย
ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วแนวรัศมีและ
ระยะทางของกาแล็กซีท่ีเคลื่อนท่ีห่างออกจากโลก
และหลักฐานอีกประการ คือ การค้นพบไมโครเวฟ
พื้นหลังท่ีกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอทุกทิศทาง 
และสอดคล้องกับอุณหภูมิเฉลี่ยของอวกาศ มี
ค่าประมาณ 2.73 เคลวิน 
• กาแล็กซี ประกอบด้วย ดาวฤกษ์จ านวนหลาย
แสนล้านดวง ซ่ึงอยู่กันเป็นระบบของดาวฤกษ์ 
นอกจากนี้ยังประกอบด้วยเทห์ฟ้าอื่น เช่น เนบิวลา 
และสสารระหว่างดาว โดยองค์ประกอบต่าง ๆ 
ภายในของกาแล็กซี อยู่รวมกันด้วยแรงโน้มถ่วง 
• กาแล็กซีมีรูปร่างแตกต่างกัน โดยระบบสุริยะอยู่
ในกาแล็กซีทางช้างเผือกซ่ึงเป็นกาแล็กซีกังหันแบบ
มีคาน มีโครงสร้าง คือ นิวเคลียส จาน และฮาโล 
ดาวฤกษ์จ านวนมากอยู่ในบริเวณนิวเคลียสและ
จาน โดยมีระบบสุริยะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของ
กาแล็กซีทางช้างเผือก ประมาณ 30,000 ปีแสงซ่ึง
ทางช้างเผือกท่ีสังเกตเห็นในท้องฟ้าเป็นบริเวณ
หน่ึงของกาแล็กซีทางช้างเผือกในมุมมองของคน
บนโลก แถบฝ้าสีขาวจาง ๆ ของทางช้างเผือคือดาว
ฤกษ ์ท่ีอยู่อย่างหนาแน่นในกาแล็กซีทางช้างเผือก 

4 20 

2 
  
  
  
  
  
  

ดาวฤกษ์ สาระการเรียนรู้โลก 
ดาราศาสตร์ 
และอวกาศ 
  
ผลการเรียนรู้ 
ม.6/4 
ม.6/5 
ม.6/6 
ม.6/7 
ม.6/8 

• ดาวฤกษ์ส่วนใหญ่อยู่รวมกันเป็นระบบดาวฤกษ์ 
คือ ดาวฤกษ์ท่ีอยู่รวมกัน ตั้งแต่ 2 ดวงขึ้นไป ดาว
ฤกษ์เป็นก้อนแก๊สร้อนขนาดใหญ่ เกิดจากการ
ยุบตัวของกลุ่มสสารในเนบิวลาภายใต้แรงโน้มถ่วง 
ท าให้บางส่วนของเนบิวลามีขนาดเล็กลง ความดัน
และอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นเกิดเป็นดาวฤกษ์ก่อนเกิด เมื่อ
อุณหภูมิท่ีแก่นสูงขึ้น 
จนเกิดปฏิกิริยาเทอร์มอนิวเคลียร์ ดาวฤกษ์ก่อน
เกิดจะกลายเป็นดาวฤกษ์ ดาวฤกษ์อยู่ในสภาพ
สมดุลระหว่างแรงดันกับแรงโน้มถ่วงซ่ึงเรียกว่า

4 20 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนัก
คะแนน 

ม.6/9 
  

สมดุลอุทกสถิต จึงท าให้ดาวฤกษ์มีขนาดคงที่เป็น
เวลานานตลอดช่วงชีวิตของดาวฤกษ์ 
• ปฏิกิริยาเทอร์มอนิวเคลียร์ เป็นปฏิกิริยาหลักของ
กระบวนการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์ท าให้เกิด
การหลอมนิวเคลียสของไฮโดรเจนเป็นนิวเคลียส
ฮีเลียมท่ีแก่นของดาวฤกษ์ ซ่ึงมี 2 กระบวนการ คือ 
ปฏิกิริยาลูกโซ่โปรตอน-โปรตอน และวัฏจักร
คาร์บอน ไนโตรเจนออกซิเจน 
• ความส่องสว่างของดาวฤกษ์เป็นพลังงานจากดาว
ฤกษ์ท่ีปลดปล่อยออกมาในเวลา ๑ วินาทีต่อหน่วย
พื้นท่ี ณ ต าแหน่งของผู้สังเกต แต่เน่ืองจากตาของ
มนุษย์ไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความส่อง
สว่างที่มีค่าน้อย ๆ จึงก าหนดค่าการเปรียบเทียบ
ความส่องสว่างของดาวฤกษ์ 
ด้วยค่าโชติมาตร ซ่ึงเป็นการแสดงระดับ 
ความส่องสว่างของดาวฤกษ์ (หรือเทห์ฟ้าอื่น) ณ 
ต าแหน่งของผู้สังเกต 
• สีของดาวฤกษ์สัมพันธ์กับอุณหภูมิผิว 
ซ่ึงนักดาราศาสตร์ใช้ดัชนีสีในการแบ่งชนิด
สเปกตรัม ของดาวฤกษ์ และใช้สเปกตรัมในการ
จ าแนกชนิดของดาวฤกษ์ 
• การหาระยะทางของดาวฤกษ์ท่ีมีระยะทางห่าง
จากโลกไม่เกิน ๑๐๐ พาร์เซก มีวิธีการท่ีส าคัญ คือ 
วิธีแพรัลแลกซ์ โดยวัดมุมแพรัลแลกซ์ของดาวฤกษ์ 
เมื่อโลกเปลี่ยนต าแหน่งไปในวงโคจร ท าให้
ต าแหน่งปรากฏของดาวฤกษ์เปล่ียนไปเม่ือเทียบ
กับดาวฤกษ์อ้างอิง 
• มวลของดาวฤกษ์ขึ้นอยู่กับมวลของดาวฤกษ์ก่อน
เกิด ดาวฤกษ์ท่ีมีมวลมากจะผลิตและใช้พลังงาน
มาก จึงมีอายุสั้นกว่าดาวฤกษ์ท่ีมีมวลน้อย 
• ดาวฤกษ์มีการวิวัฒนาการท่ีแตกต่างกัน 
การวิวัฒนาการและจุดจบของดาวฤกษ์ขึ้นอยู่กับ
มวลต้ังต้นของดาวฤกษ์ ส่วนใหญ่เทียบกับจ านวน
เท่าของมวลดวงอาทิตย์ 
• ดาวฤกษ์จะมีการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการ
ตามวิวัฒนาการ โดยนักวิทยาศาสตร์ได้แสดงการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยแผนภาพเฮิร์ซปรุง-รัส
เซลล์ 
ซ่ึงเป็นแผนภาพท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโชติ
มาตรสัมบูรณ์และดัชนีสีของดาวฤกษ์ โดยดาวฤกษ์  
ส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบล าดับหลัก ซ่ึงเป็นแถบท่ี
แสดงว่าดาวฤกษ์จะมีช่วงชีวิตส่วนใหญ่อยู่ใน
สภาวะสมดุล 

3 
  

ระบบสุริยะ สาระการเรียนรู้โลก 
ดาราศาสตร์ 

• ระบบสุริยะเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มฝุ่น
และแก๊สท่ีเรียกว่า เนบิวลาสุริยะ โดยฝุ่นและแก๊ส

4 20 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนัก
คะแนน 

  
  
  
  
  

และอวกาศ 
  
ผลการเรียนรู้ 
ม.6/10 
ม.6/11 
ม.6/12 
  
  
  

ประมาณร้อยละ 99.8ของมวล ได้รวมตัวเป็นดวง
อาทิตย์ซึ่งเป็นก้อนแก๊สร้อน หรือพลาสมาสสาร
ส่วนท่ีเหลือรวมตัวเป็นดาวเคราะห์และบริวารอื่น 
ๆ ของดวงอาทิตย์ ดังน้ันจึงแบ่งเขตบริวารของดวง
อาทิตย์ตามลักษณะการเกิดและองค์ประกอบ 
ได้แก่ ดาวเคราะห์ชั้นในดาวเคราะห์น้อย ดาว
เคราะห์ชั้นนอก และดงดาวหาง 
• โลกเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะท่ีมีส่ิงมีชีวิต
เพราะโคจรรอบดวงอาทิตย์ในระยะทางที่เหมาะสม 
จึงเป็นเขตท่ีเอื้อต่อการมีส่ิงมีชีวิต ท าให้โลกมี
อุณหภูมิเหมาะสมและสามารถเกิดน้ าท่ียังคง 
สถานะเป็นของเหลวได้ และปจัจุบันมีการค้นพบ
ดาวเคราะห์ที่อยู่นอกระบบสุริยะจ านวนมากโดยมี
ดาวเคราะห์บางดวงท่ีมีลักษณะคล้ายโลกและอยู่ใน
เขตท่ีเอื้อต่อการมีสิ่งมีชีวิต 
• บริวารของดวงอาทิตย์อยู่รวมกันเป็นระบบ
ภายใต้แรงโน้มถ่วงระหว่างดาวเคราะห์กับดวง
อาทิตย์ตามกฎแรงโน้มถ่วงของนิวตัน ส่วนการ
โคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์เป็นไปตาม
กฎเคพเลอร์ 
• ดวงอาทิตย์มีโครงสร้างภายในแบ่งเป็นแก่น เขต
การแผ่รังสี และเขตการพาความร้อนและมีชั้น
บรรยากาศอยู่เหนือเขตพาความร้อน ซ่ึงแบ่งเป็น 3 
ช้ัน คือ ชั้นโฟโตสเฟียร์ ชั้นโครโมสเฟียร์ และคอโร
นา ในชั้นบรรยากาศ ของดวงอาทิตย์ มี
ปรากฏการณ์ส าคัญ เช่น จุดมืดดวงอาทิตย์ การลุก
จ้า ท่ีท าให้เกิดลมสุริยะ และพายุสุริยะ ซ่ึงส่งผลต่อ
โลก 
• ลมสุริยะ เกิดจากการแพร่กระจายของอนุภาค
จากชั้นคอโรนาออกสู่อวกาศตลอดเวลา อนุภาคท่ี
หลุดออกสู่อวกาศเป็นอนุภาคท่ีมีประจุลมสุริยะ
ส่งผลท าให้เกิดหางของดาวหางที่เรืองแสงและชี้ไป
ทางทิศตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์และเกิด
ปรากฏการณ์แสงเหนือ แสงใต้ 
• พายุสุริยะ เกิดจากการปลดปล่อยอนุภาคมีประจุ
พลังงานสูงจ านวนมหาศาล มักเกิดบ่อยครั้งในช่วง
ท่ีมีการลุกจ้า และในช่วงท่ีมีจุดมืดดวงอาทิตย์
จ านวนมาก และในบางครั้งมีการพ่นก้อนมวลคอโร
นา พายุสุริยะอาจส่งผลต่อสนามแม่เหล็กโลก จึง
อาจรบกวนระบบการส่งกระแสไฟฟ้าและการ
สื่อสาร รวมท้ังอาจส่งผลต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ของดาวเทียม นอกจากนั้นมักท าให้เกิด
ปรากฏการณ์แสงเหนือ แสงใต้ท่ีสังเกตได้ชัดเจน 

4 โครงสร้าง 
โลก 

สาระการเรียนรู้โลก 
ดาราศาสตร์ 

• การศึกษาโครงสร้างโลกใช้ข้อมูลหลายด้าน เช่น 
องค์ประกอบทางเคมีของหินและแร่องค์ประกอบ

5 30 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนัก
คะแนน 

และอวกาศ 
  
ผลการเรียนรู้ 
ม.4/1 

ทางเคมีของอุกกาบาต ข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนท่ี
เคลื่อนท่ีผ่านโลก จึงสามารถแบ่งชั้นโครงสร้างโลก
ได ้2 แบบ คือโครงสร้างโลกตามองค์ประกอบทาง
เคมีแบ่งได้เป็น 3 ช้ัน ได้แก่ เปลือกโลกเนื้อโลก 
และแก่นโลก และโครงสร้างโลกตาม 
สมบัติเชิงกล แบ่งได้เป็น 5 ช้ัน ได้แก่ ธรณีภาค 
ฐานธรณีภาค มัชฌิมภาค แก่นโลกชั้นนอก และ
แก่นโลกชั้นใน 

5 
  
  
  
  
  
  

การแปรสัณฐา
นของแผ่นธร
ณี 

สาระการเรียนรู้โลก 
ดาราศาสตร์ 
และอวกาศ 
  
ผลการเรียนรู้ 
ม.4/2 
ม.4/3 
ม.4/4 
  

• แผ่นธรณีต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบของธรณีภาค
ซ่ึงเป็นชั้นนอกสุดของโครงสร้างโลก โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงขนาดและต าแหน่งตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน การเคลื่อนท่ีของแผ่นธรณีดังกล่าวอธิบาย
ได้ตามทฤษฎีธรณีแปรสัณฐาน ซ่ึงมีรากฐานมาจาก
ทฤษฎีทวีปเลื่อนและทฤษฎีการแผ่ขยายพื้นสมุทร 
โดยมีหลักฐานท่ีสนับสนุน ได้แก่ รูปร่างของขอบ
ทวีปท่ีสามารถเชื่อมต่อกันได้ความคล้ายคลึงกัน
ของกลุ่มหินและแนวเทือกเขาซากดึกด าบรรพ์ 
ร่องรอย การเคลื่อนท่ีของตะกอนธารน้ าแข็ง ภาวะ
แม่เหล็กโลกบรรพกาลอายุหินของพื้นมหาสมุทร 
รวมท้ังการค้นพบสันเขากลางสมุทร และร่องลึกก้น
สมุทร 
• การพาความร้อนของแมกมาภายในโลก ท าให้
เกิดการเคล่ือนท่ีของแผ่นธรณี ตามทฤษฎีธรณีแปร
สัณฐาน ซ่ึงนักวิทยาศาสตร์ได้ส ารวจพบหลักฐาน
ทางธรณีวิทยา ได้แก่ ธรณีสัณฐานและธรณี
โครงสร้างที่บริเวณแนวรอยต่อของแผ่นธรณี เช่น 
ร่องลึกก้นสมุทร หมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้ง แนวภูเขา
ไฟ แนวเทือกเขา หุบเขาทรุดและสันเขากลาง
สมุทร รอยเลื่อน นอกจากนี้ยังพบการเกิดธรณี
พิบัติภัยท่ีบริเวณแนวรอยต่อของแผ่นธรณี เช่น 
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดสึนามิ ซ่ึงหลักฐาน
ดังกล่าวสัมพันธ์กับรูปแบบการเคล่ือนท่ีของแผ่น
ธรณี นักวิทยาศาสตร์จึงสรุปได้ว่าแนวรอยต่อของ
แผ่นธรณีม ี๓ รูปแบบ  ได้แก่ แนวแผ่นธรณีแยกตัว 
แนวแผ่นธรณีเคลื่อนท่ีเข้าหากัน แนวแผ่นธรณี
เคลื่อนท่ีผ่านกันในแนวราบ 
• การล าดับชั้นหิน เป็นการศึกษาการวางตัว 
การแผ่กระจาย ล าดับอายุ ความสัมพันธ์ของชั้นหิน
รอยชั้นไม่ต่อเน่ือง และหลักฐานทางธรณีวิทยาอื่น 
ๆ ท่ีปรากฏ ท าให้ทราบล าดับเหตุการณ์ทาง
ธรณีวิทยา การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตท่ีเกิดขึ้นบนโลกตั้งแต่
ก าเนิดโลกจนถึงปัจจุบัน 
• หลักฐานทางธรณีวิทยา ได้แก่ ซากดึกด าบรรพ์
หิน และลักษณะโครงสร้างทางธรณี ซ่ึงน ามาหา

3 10 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนัก
คะแนน 

อายุได ้๒ แบบ ได้แก่ อายุเปรียบเทียบ คืออายุของ
ซากดึกด าบรรพ์ หิน และ/หรือเหตุการณ์ทาง
ธรณีวิทยา เมื่อเทียบกับซากดึกด าบรรพ์ หิน และ/
หรือเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาอื่น ๆ และอายุ
สัมบูรณ์ คือ อายุท่ีระบุเป็นตัวเลขของหิน และ/
หรือเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาซ่ึงค านวณได้จาก
ไอโซโทปของธาตุ 
• ข้อมลูจากอายุเปรียบเทียบและอายุสัมบูรณ์
สามารถน ามาจัดท ามาตราธรณีกาล คือ การล าดับ
ช่วงเวลาของโลกตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันแบ่ง
ออกเป็น บรมยุค มหายุค ยุค และสมัย ซ่ึงแต่ละ
ช่วงเวลามีสิ่งมีชีวิต สภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นแตกต่างกัน 

6 
  

ปรากฏการณ์
ทางธรณีวิทยา 

สาระการเรียนรู้โลก 
ดาราศาสตร์ 
และอวกาศ 
  
ผลการเรียนรู้ 
ม.4/5 
ม.4/6 
ม.4/7 
  
  
  
  
  

•ภูเขาไฟระเบิด เกิดจากการแทรกดันของแมกมา
ขึ้นมาตามส่วนเปราะบาง หรือรอยแตกบนเปลือก
โลก มักพบหนาแน่นบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่น
ธรณีท าให้บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นท่ีเสี่ยงภัย ความ
รุนแรงของการปะทุและรูปร่างของภูเขาไฟท่ี
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของแมกมา ผล
จากการระเบิดของภูเขาไฟมีท้ังประโยชน์และโทษ 
จึงต้องศึกษาแนวทางในการเฝ้าระวัง และการ
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 
• แผ่นดินไหวเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานท่ี
สะสมไว้ของเปลือกโลกในรูปของคลื่นไหวสะเทือน
แผ่นดินไหวมีขนาดและความรุนแรงแตกต่างกัน
และท าลายทรัพย์สิน ศูนย์เกิดแผ่นดินไหวมักอยู่
บริเวณรอยต่อของแผ่นธรณี และพื้นท่ีภายใต้
อิทธิพลของการเคลื่อนของแผ่นธรณีท่ีระดับความ
ลึกต่างกัน ให้บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นท่ีเสี่ยงภัย
แผ่นดินไหว ซ่ึงส่งผลให้สิ่งก่อสร้างเสียหายเกิด
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงต้องศึกษา
แนวทางในการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนให้
ปลอดภัย 
• สึนามิ คือคลื่นน้ าท่ีเกิดจากการแทนท่ีมวลน้ าใน
ปริมาณมหาศาล ส่วนมากจะเกิดในทะเลหรือ
มหาสมุทร โดยคลื่นมีลักษณะเฉพาะ คือความยาว
คลื่นมากและเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วสูงเมื่ออยู่กลาง
มหาสมุทรจะมีความสูงคลื่นน้อยและอาจเพิ่มความ
สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อคลื่น 
เคลื่อนท่ีผ่านบริเวณน้ าต้ืน ท าให้พ้ืนท่ีบริเวณ
ชายฝั่งบางบริเวณเป็นพื้นท่ีเสี่ยงภัยสึนามิก่อให้เกิด
อันตรายแก่มนุษย์และสิ่งก่อสร้างในบริเวณ
ชายหาดน้ัน จึงต้องศึกษาแนวทางในการเฝ้าระวัง 
และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

  

7 ธรณีประวัติ สาระการเรียนรู้โลก • แร ่คือ ธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ท่ีมีสถานะ   
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนัก
คะแนน 

ดาราศาสตร์ 
และอวกาศ 
  
ผลการเรียนรู้ 
ม.4/8 
ม.4/9 
ม.4/10 
ม.4/11 
ม.4/12 
  
  
  

เป็นของแข็ง เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีโครงสร้าง
ภายในท่ีเป็นระเบียบ และมีสูตรเคมีและสมบัติอื่น 
ๆ ท่ีแน่นอน หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้
วงจ ากัด ท าให้แร่มีสมบัติทางกายภาพท่ีแน่นอน 
สามารถน ามาใช้เพื่อตรวจสอบชนิดของแร่ทาง
กายภาพ และการท าปฏิกิริยาเคมีกับกรด 
• ทรัพยากรแร่สามารถน าไปใช้เป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมได้หลายประเภท เช่น อาหารและยา
เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อัญมณีหิน 
เป็นมวลของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ ตั้งแต ่1 ชนิด
ขึ้นไป หรือประกอบด้วยแก้วธรรมชาติ 
หรือสสารจากสิ่งมีชีวิตท่ีเกิดขึ้นเอง 
• หินสามารถจ าแนกตามลักษณะการเกิดและเนื้อ
หิน ได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ หินอัคนีหินตะกอน 
และหินแปร การระบุชื่อของหินแต่ละประเภท จะ
ใช้ลักษณะและองค์ประกอบทางแร่ของหินเป็น
เกณฑ์ หินสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน 
เช่น วัสดุก่อสร้างเครื่องประดับ วัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมทรัพยากรปิโตรเลียมและถ่านหินเป็น
ทรัพยากรสิ้นเปลืองท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ใช้แล้วหมด
ไปไม่สามารถเกิดขึ้นทดแทนได้ในเวลาอันรวดเร็ว
ทรัพยากรปิโตรเลียมและถ่านหินถูกน ามาใช้ใน
อุตสาหกรรม ท่ีส าคัญของประเทศ เช่นการ
คมนาคม การผลิตไฟฟ้า เชื้อเพลิงในอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ 
• การศึกษากระบวนการเกิดและการส ารวจแหล่ง
ปิโตรเลียมและถ่านหินต้องใช้ความรู้ พื้นฐาน
ธรณีวิทยาหลายด้าน เช่น ตะกอนวิทยาการล าดับ
ชั้นหิน ธรณีโครงสร้าง รวมท้ังวิธีการและเทคนิค
ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมเพื่อท่ีจะน าทรัพยากรมาใช้ได้
อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนแผนท่ีภูมิประเทศ เป็นแผนท่ี
ท่ีสร้างเพื่อจ าลองลักษณะของผิวโลกหรือบางส่วน
ของพื้นท่ีบนผิวโลกโดยมีทิศทางท่ีชัดเจน และ
มาตราส่วนขนาดต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน แผนท่ี ภูมิ
ประเทศมักแสดงเส้นชั้นความสูง และค าอธิบาย
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ท่ีปรากฏในแผนท่ี 
• แผนท่ีธรณีวิทยา เป็นแผนท่ีแสดงการกระจายตัว
ของหินกลุ่มต่างๆ ท่ีโผล่ให้เห็นบนพื้นผิว ท าให้
ทราบถึงขอบเขตของหินในพื้นท่ี นอกจากนี้ยัง
แสดงลักษณะการวางตัวของชั้นหินซากดึกด าบรรพ์ 
และธรณีโครงสร้าง 
• ข้อมูลจากแผนท่ีภูมิประเทศและแผนท่ีธรณีวิทยา
สามารถน าไปใช้วางแผนการใช้ประโยชน์และ
ประเมินศักยภาพของพื้นท่ีได้อย่างเหมาะสม เช่น 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนัก
คะแนน 

ประเมินศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณีต่าง ๆ การ
วางผังเมือง การสร้างเขื่อน 

รวม 40 100 

 
รหัสวิชา ว31191                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
วิชา วิทยาการค านวณ     เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์          จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
 ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงค านวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ การ 
คิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงค านวณเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ประยุกต์ใช้
แนวคิดเชิงค านวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีส าหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมลู
เข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การท าซ้ า การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล 
ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพ่ือแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ 
ตัวช้ีวัด        

ว. 4.1  ม.4/1-5  ว 4.2 ม.5/1    
จ านวน 6 ตัวช้ีวัด 

    โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ รหัสตัวชี้วัด 
/ผลการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ (เนื้อหา) เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 แนวคิดเชิงค านวณ  ว 4.1 
 ม.4/1-2 

-หลักการของแนวคิดเชิงค านวณ 
- ปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีเปรียบเทียบ และ
วิเคราะห์ขั้นตอนวิธีเพ่ือแก้ปัญหาจากโจทย์ท่ี
ก าหนด 
- ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของ
ขั้นตอนวิธีท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 

4 4 

2 การแยกส่วนประกอบและก
ารย่อยปัญหา 

ว 4.1 
 ม.4/2-3 

- วิเคราะห์องค์ประกอบของสิ่งของต่าง ๆ ใน
การพัฒนาผลงานใหม่ 
- ใช้ทักษะการคิดแบบแยกส่วนประกอบและ
การย่อยปัญหา แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

4 4 
 

3 การหารูปแบบและการคิดเ
ชิงนามธรรม 

ว 4.1 
 ม.4/2-3 

- อธิบายรูปแบบ และระบุองค์ประกอบส าคัญท่ี
สัมพันธ์กันของสิ่งของหรือปัญหา 
- แยกคุณลักษณะท่ีส าคัญออกจากรายละเอียด
ในโจทย์ปัญหาหรืองานท่ีก าลังพิจารณา 
- อธิบายสถานการณ์หรือปัญหาด้วย
แบบจ าลอง 

4 4 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ รหัสตัวชี้วัด 
/ผลการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ (เนื้อหา) เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

4 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเต
อร์ 

ว 4.1 
 ม.4/2-3 

- วิเคราะห์ปัญหา โดยระบุข้อมูลเข้า 
ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา 
- 
ออกแบบการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้
แนวคิดเชิงค านวณ 

6 4 

5 การออกแบบขั้นตอนวิธี ว 4.1  
ม.4/3 

-ระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก 
และเงื่อนไขของปัญหา 
-ออกแบบขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา 
โดยใช้รูปแบบ 
- การก าหนดเงื่อนไข และการท าซ้ า 
เขียนขั้นตอนวิธีตามท่ีได้ออกแบบไว้ 

12 4 
 
 
 

6 การจัดเรียงข้อมูล ว 4.2 
 ม.5/1 

ขั้นตอนวิธีในการจัดเรียงข้อมูลมีหลายวิธีเช่น 
การจัดเรียงข้อมูลแบบเลือก 
และการจัดเรียงข้อมูลแบบ 
แทรก 

6 4 

7 การค้นหาข้อมูล ว 4.2  
ม.5/1 

ขั้นตอนวิธีในการค้นหาข้อมูล เช่น 
การค้นหาแบบตามล าดับ 
และการค้นหาแบบทวิภาค 

4 4 

ระหว่างปี 80 

ปลายปี / ปลายภาค 20 

รวม 100 

 
รหัสวิชา ว32191                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี     เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์        จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
 ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น และ 
ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน ออกแบบ สร้าง หรือพัฒนาผลงานส าหรับแก้ปัญหาที่ค านึงถึง 
ผลกระทบต่อสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
ซึ่งใช้ความรู้ ทักษะ และเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่าง 
ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย ค านึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและน าเสนอ
ผลงาน ศึกษาและวิเคราะหสถานการณหรือความตองการที่ค านึงถึงผูใชดวยการคิดเชิงออกแบบ และความรู 
ทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศาสตรอ่ืน ๆ เพื่อท าความเขาใจปญหาอยางลึกซึ้ง และรอบดาน เพื่อ 
พัฒนาวิธีการแกปญหาที่ตรงความตองการ 
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ตัวช้ีวัด        
ว. 4.1  ม.4/1-5 ว. 4.2 ม.5/1     

จ านวน 6 ตัวช้ีวัด 
    โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ รหัสตัวชี้วัด 
/ผลการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ (เนื้อหา) เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 เทคโนโลยีน่ารู ้  ว 4.1 ม.4/1-2 - ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน 
- การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี
- ผลกระทบของเทคโนโลย ี

10 20 

2 ความรู้และทักษะพื้นฐานเฉพา
ะด้าน 

ว 4.1 ม.4/5 - วัสดุและเครื่องมือพ้ืนฐาน 
- กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
- กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม 

10 20 
 

3 กระบวนการออกแบบ ว 4.1 ม.4/2-4 - กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม 
- กรณีศึกษาการแก้ปญัหาตาม
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

10 20 

4 ความรู้กับกระบวนการคดิเพื่อ
แก้ปัญหา 

ว 4.1 ม.5/1 - ความรู้กับการคดิเชิงออกแบบเพื่อ
แก้ปัญหา 

10 20 

ระหว่างปี 80 

ปลายปี / ปลายภาค 20 

รวม 100 

 

รหัสวิชา ว20291                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3   
วิชา การสร้างเว็บไซต์   เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์       จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาเรื่องการสื่อสารข้อมูล คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งผ่านสื่อกลางไปยังผู้รับ การ
พัฒนาการสื่อสารข้อมูล  อุปกรณ์สื่อสารส าหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยี การใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา  วิธีแก้ปัญหา มีข้ันตอนดังนี ้ การ
วิเคราะห์และก าหนดปัญหา การวางแผนในการแก้ปัญหาและถ่ายทอดความคิดอย่างมีขั้นตอน การด าเนินการ
แก้ปัญหา การตรวจสอบและปรับปรุง ศึกษาเรื่องความหมายและพัฒนากรของอินเทอร์เน็ต การใช้งาน
อินเทอร์เน็ต คุณธรรมจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ออกแบบและสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML และ
โปรแกรมส าเร็จรูป การประยุกต์การสร้างเว็บไซต์   การจัดและการตกแต่งข้อความ  การแทรกรูปภาพลงใน
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เว็บเพจ  การสร้างตาราง การสร้างการเชื่อมโยงในแต่ละหน้าเว็บเพจ  เว็บไซต์ การแบ่งหน้าเว็บเพจเป็นส่วน 
ๆ การสร้างฟอร์มเพ่ือรองรับข้อมูลจากผู้ใช้   การประยุกต์สร้างเลเยอร์ในการตกแต่งเอกสารเว็บเพจ การ
แทรกมัลติมีเดียสื่อต่างๆ ลงในเว็บเพจ มีทักษะการแสวงหาความรู้ มีจิตสาธารณะ  มีคุณธรรมและวินัย 
ในการท างาน รู้จักใช้พลังงาน ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการเรียนรู้ 

ว 4.1 ม.1/2-1/4, ว 4.2 ม.1/2-1/4 
รวม 6 ผลกาเรียนรู้ 

โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับที ่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ข้อมูลและการปร
ะมวลผล 

ว 4.2 ม.1/3 1. ความหมาย ลักษณะ 
และประเภทข้อมลูและสารสนเทศ 
2. การรวบรวมข้อมลู 
3. ระบบสารสนเทศ 
4. การประมวลผลข้อมลู 
5. ซอฟต์แวร์จัดการกับข้อมลู 

2 5 

2 เปิดโลกอินเทอร์เ
น็ต 

ว 4.2 ม.1/4 การสื่อสารข้อมลู 
1. การสื่อสารข้อมูล คือ การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารจากผูส้่งผ่านสื่อกลางไปยัง
ผู้รับ 
2. พัฒนาการสื่อสารข้อมูล 
3. ชนิดของสัญญาณอเิล็กทรอนิกส ์
4. ทิศทางการสื่อสารข้อมลู 
5. ประเภทการสื่อสารข้อมลู 
6. ช่องทางการสื่อสารข้อมูล 
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
1. อุปกรณ์สื่อสารส าหรับเชื่อมโยงเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์
2. ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
3. ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์แบบ
ต่าง ๆ 
4. โครงสร้างของระบบเครือข่าย 
5. เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลภายใน
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
อินเทอร์เน็ตและเวริ์ลไวด์เว็บ 
1. ความหมายของอินเทอร์เน็ต 
2. ประวัติความเป็นมา 
3. ระบบอินเทอร์เนต็ของประเทศไทย 
4. บริการของอินเทอร์เน็ต 

6 10 
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ล าดับที ่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

5. เวิร์ลไวด์เว็บ 

3 หลักการออกแบ
บและสร้างเว็บไซ
ต ์

ว 4.1 ม.1/2-3 
ว 4.2 ม.1/2-3 

1. หลักการออกแบบเว็บไซต ์
2. การออกแบบโฟลเดอร์เก็บเว็บไซต์ 
3. การออกแบบ Layout เว็บไซต ์
4. ภาษา HTML 
- การบันทึกไฟล ์
- การจัดการข้อความ 
- การจัดการรูปภาพ 
- การสร้างตารางและตกแต่ง 
- การเช่ือโยงเอกสาร 
5. การใช้โปรแกรม Adobe 
Dreamweaver CS6 สร้างเว็บไซต์ 
- การบันทึกไฟล ์
- การจัดการข้อความ 
- การจัดการรูปภาพ 
- การสร้างตารางและตกแต่ง 
- การเช่ือโยงเอกสาร 

12 15 
  

   - การสร้างใช้เทมเพลต   

สอบกลางภาค (นอกตาราง) 20 

4 การออกแบบและ
สร้างเว็บไซต์ในหั
วข้อท่ีสนใจ 

ว 4.1 ม.1/2-1/4 
ว 4.2 ม.1/2-1/4 

1. การเลือกหัวข้อ 
2. การเขียนโครงเรื่อง 
3. การออกแบบเว็บไซต ์
3. การสร้างเว็บไซต ์
4. การเผยแพร่เว็บไซต ์

20   
30 
  

สอบปลายภาค (ในตาราง) 20 

รวม 40 100 

 

รหัสวิชา ว20292                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3   
วิชา การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
       ศึกษาโครงสร้างข้อมูล ชนิดของข้อมูล ฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมการจัดการ
ฐานข้อมูล การสร้างแฟ้มข้อมูล การป้อนข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การลบ การส าเนา การจัดเรียง การแบ่งแยก
ข้อมูล การค้นหา การท ารายงาน การค านวณและการสรุปผลจากข้อมูลในฐานข้อมูล ระบบรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูล การเขียนชุดค าสั่งขั้นพ้ืนฐานในการจัดการฐานข้อมูล ปฏิบัติการสร้างแฟ้มข้อมูล ป้อนข้อมูล 
แก้ไขข้อมูล ลบ ส าเนา จัดเรียง แบ่งแยกข้อมูล ค้นหา ท ารายงาน ค านวณและสรุปผลจากข้อมูลในฐานข้อมูล 
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รักษาความปลอดภัยข้อมูล เขียนชุดค าสั่งขั้นพ้ืนฐานจัดการข้อมูลเบื้องต้น ประยุกต์การจัดการฐานข้อมูลใน
งานต่าง ๆ       เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการจัดการแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูลเบื้องต้น เขียน
ชุดค าสั่งขั้นพ้ืนฐานจัดการฐานข้อมูล สามารถใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล สามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ข้อมูลเบื้องต้นได้ 
ผลการเรียนรู้ 

ว 4.1 ม.2/3-2/4, ว 4.2 ม.2/1-2/4  
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 

    โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ (เนื้อหา) เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 เรียนรู้เรื่องข้อมูล ว 4.1 ม.2/3-2/4 ข้อมูลและสารสนเทศ 2  
20 

การเตรียมข้อมูลเพ่ือการประมวลผล 4 

2 เรียนรู้ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลเบื้อ
งต้น 

ว 4.1 ม.2/4 1. องค์ประกอบของโปรแกรม 
Microsoft Excel 
2. การบันทึกข้อมูล แก้ไข 

2 30 
 
 
 

3. การใช้ฟังก์ชัน 4 

4. การสร้างกราฟและแผนภูมิ 4 

5. การสร้างรายงาน 4 

3 สนุกกับการสร้างระบบจัดการฐานข้อมู
ลเบื้องต้น 

ว 4.1 ม.2/3-2/4 
ว 4.2 ม.2/1-2/4  

การออกแบบและพัฒนาระบบ 
จัดการฐานข้อมูลในชีวิตประจ าวัน 

20 30 

ระหว่างปี 80 

ปลายปี / ปลายภาค 20 

รวม 100 

 

รหัสวิชา ว20293                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3   
วิชา คอมพิวเตอร์กราฟฟิก  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
          ศึกษาความเป็นมาและความหมาย  คุณสมบัติ  บทบาทและความส าคัญของงานกราฟิก  การ
ออกแบบ  การสร้างภาพหรือรูปกราฟิกพ้ืนฐาน  การใช้เทคนิคต่างๆ ส าหรับการแต่งภาพ  และการใช้
ซอฟต์แวร์ในการสร้างงานปฏิบัติการสร้างภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก  ออกแบบ  ตกแต่งผลงานเพ่ือน าไปใช้กับ
งานน าเสนอ งานออกแบบและเว็บไซต์ และงานด้านศิลปะอ่ืน ๆ 
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เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการสร้างงานกราฟิกสามารถน าไปประยุกต์ใช้อย่างมีจิตส านึก
และรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ 

ว 4.1 ม.2/3-2/4   
รวม 2 ผลกาเรียนรู้ 

    โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ (เนื้อหา) เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 

คอมพิวเตอร์กราฟิก 

มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

กราฟิก 

- ความหมายของ “กราฟิก”  

- ความหมายของ “คอมพิวเตอร์

กราฟิก”  

- กราฟิกกับสังคมปัจจุบัน  

- การเกิดภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์  

- ลักษณะและความหมายของพิกเซล

(Pixel) 

- โหมดสี (Color Mode) 

- จิตวิทยาเกี่ยวกับสี 

4 30 

2 การใช้งานโปรแกรมโปรแกรม

ส าเร็จรูปเพ่ือตกแต่งภาพ 

1. สามารถอธิบาย

หลักการท างาน  

ส่วนประกอบของ

โปรแกรม ส าเร็จรูป ได้ 

 

- ความต้องการระบบติดตั้ง  
- หลักการท างาน 
- ส่วนประกอบ 
- การก าหนดมุมมอง 
- การย่อ-ขยายภาพ  
- การก าหนดมุมมองของภาพ   
- การสร้างไฟล์ใหม ่ 
- การเปิดไฟล์ภาพท างาน 
- การบันทึกไฟล์ภาพ 

4 70 

2. สามารถใช้

ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปใน

การรตกแต่งรูปภาพได้ 

- การใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการ
ตกแต่งและตัดต่อภาพ 

32 

รวม 40 100 
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รหัสวิชา ว20294                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3   
วิชา โครงงานเทคโนโลยี 1  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
  ศึกษาหลักการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ ลักษณะของการท าโครงงาน จากปัญหาหรือเรื่องที่สนใจจะ
ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบกระบวนการ ด าเนินงานโครงงาน แนวทางการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับโครงงาน 
         ปฏิบัติการสร้างโครงงานโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ โดยใช้ความรู้ ความคิด จินตนาการ ทักษะ 
เหตุผล  และกระบวนการต่างๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ 
ในการแก้ปัญหาต่างๆ  ที่มีอยู่ มาเชื่อมโยงสัมพันธ์กันจนเกิดความรู้ใหม่ที่มีความหมายสอดคล้อง และเชื่อมโยง
กันได้ โดยมีการบูรณาการความรู้ด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องเข้ามาร่วมด้วย 
         เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเกิดเจตคติที่ดี
ท าให้สามารถ ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ และสามารถน าเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้
ในการสร้างโครงงานได้อย่างมีจิตสานึก และมีความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ 

ว 4.1 ม.3/1-3/4, ว 4.2 ม.3/1-3/4  
รวม 8 ผลกาเรียนรู้ 

    โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรีย
นรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ (เนื้อหา) เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับโครงงาน 

1.  มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงาน
คอมพิวเตอร์  
2.  บอกความหมายของโครงงาน
คอมพิวเตอร์ ประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์ 
ได้ 
3.  มีทักษะในการท างาน บอกขั้นตอนการ
ท าโครงงานคอมพิวเตอร์ วางแผนการท า
โครงงานคอมพิวเตอร์ 

- ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ 
 - ทักษะในการท างาน 
 - ประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์ 
 -  ขั้นตอนการท าโครงงาน
คอมพิวเตอร์ 
 - การวางแผนการท าโครงงาน
คอมพิวเตอร์ 

6 15 

2 การเขียนเค้าโครง

ของโครงงาน 

4.  สามารถเขียนและน าเสนอเค้าโครง 
โครงงานคอมพิวเตอร์ ได้ 

5.  ปฏิบัติการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ตาม
ความสนใจ โดยมีขั้นตอนของกระบวนการ
ทางคอมพิวเตอร์ 

 - การเขียนเค้าโครง  โครงงาน
คอมพิวเตอร์ 
 - การน าเสนอผลงาน 
 

8 20 

3 การด าเนินงาน

จัดท าโครงงาน 

6.  ปฏิบัติการเขียนรายงานโครงงาน
คอมพิวเตอร์ และจัดท าเป็นเอกสารโครงงาน
ท่ีสมบูรณ์ 

 

- การท าโครงงานคอมพิวเตอร์ตาม
ความสนใจ  โดยมีขั้นตอนของ
กระบวนการทางคอมพิวเตอร์ 
- การเขียนรายงานโครงงาน
คอมพิวเตอร์  และจัดท าเป็นเอกสาร

20 35 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรีย
นรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ (เนื้อหา) เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

โครงงานท่ีสมบูรณ์ 

4 การน าเสนอ

โครงงาน 

7.  มีทักษะในการน าเสนอผลงาน และ
แสดงผลงานโครงงานคอมพิวเตอร์ต่อ
สาธารณะชน 

- การเสนอผลงาน และแสดงผลงาน
โครงงานคอมพิวเตอร์ต่อสาธารณะชน 

- สิ่งท่ีได้รับจากการท าโครงงาน
คอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

6 30 

รวม 40 100 

 
รหัสวิชา ว20295                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3   
วิชา โครงงานเทคโนโลยี 2  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
  ศึกษาวิธีการแก้ปัญหา การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของโครงงานคอมพิวเตอร์ ซึ่งแบ่งตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน ดังนี้ การพัฒนาสื่อเพ่ือการศึกษา การพัฒนาเครื่องมือ การทดลองทฤษฎี การ
ประยุกต์ใช้งาน การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์โดย คัดเลือกหัวข้อที่สนใจ ศึกษา
ค้นคว้าเอกสาร จัดท าข้อเสนอโครงงาน พัฒนาโครงงาน จัดท ารายงาน น าเสนอและเผยแพร่โครงงานโดย
ค านึงถึง การใช้พลังงาน ทรัพยากร และรักษาสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม  จัดผลิตผลงานที่ได้จากการบูรณาการ
ให้เกิดเป็นนวัตกรรมมีทักษะการแสวงหาความรู้ มีจิตสาธารณะ  มีคุณธรรมและนิสัย ในการท างาน รู้จักใช้
พลังงาน ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        ใช้กระบวนการ
เทคโนโลยีและวิทยาการค านวณในการสืบค้นและประมวลผลข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหาการเรียนรู้  
กระบวนการการท างาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
และเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ผลการเรียนรู้ 

ว 4.1 ม.3/1-3/4, ว 4.2 ม.3/1-3/4  
รวม 8 ผลกาเรียนรู้ 

    โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรีย
นรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ (เนื้อหา) เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับโครงงาน 

1.  มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงาน
คอมพิวเตอร์  
2.  บอกความหมายของโครงงาน
คอมพิวเตอร์ ประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์ 
ได้ 

- ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ 

 - ทักษะในการท างาน 

 - ประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์ 

 -  ขั้นตอนการท าโครงงาน

6 15 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรีย
นรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ (เนื้อหา) เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

3.  มีทักษะในการท างาน บอกขั้นตอนการ
ท าโครงงานคอมพิวเตอร์ วางแผนการท า
โครงงานคอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ 

 - การวางแผนการท าโครงงาน

คอมพิวเตอร์ 

2 การเขียนเค้าโครง

ของโครงงาน 

4.  สามารถเขียนและน าเสนอเค้าโครง 
โครงงานคอมพิวเตอร์ ได้ 
5.  ปฏิบัติการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ตาม
ความสนใจ โดยมีขั้นตอนของกระบวนการ
ทางคอมพิวเตอร์ 

 - การเขียนเค้าโครง  โครงงาน
คอมพิวเตอร์ 
 - การน าเสนอผลงาน 
 

8 20 

3 การด าเนินงาน

จัดท าโครงงาน 

6.  ปฏิบัตกิารเขียนรายงานโครงงาน
คอมพิวเตอร์ และจัดท าเป็นเอกสารโครงงาน
ท่ีสมบูรณ์ 

 

- การท าโครงงานคอมพิวเตอร์ตาม
ความสนใจ  โดยมีขั้นตอนของ
กระบวนการทางคอมพิวเตอร์ 
- การเขียนรายงานโครงงาน
คอมพิวเตอร์  และจัดท าเป็นเอกสาร
โครงงานท่ีสมบูรณ์ 

20 35 

4 การน าเสนอ

โครงงาน 

7.  มีทักษะในการน าเสนอผลงาน และ
แสดงผลงานโครงงานคอมพิวเตอร์ต่อ
สาธารณะชน 

- การเสนอผลงาน และแสดงผลงาน
โครงงานคอมพิวเตอร์ต่อสาธารณะชน 

- สิ่งท่ีได้รับจากการท าโครงงาน
คอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

6 30 

รวม 40 100 

 
รหัสวิชา ว20296                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3   
วิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น   เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 ศึกษา  ปฏิบัติ  แนวคิดและหลักการโปรแกรม  โครงสร้างโปรแกรม  ตัวแปร  ค าสั่ง  การตรวจสอบ
เงื่อนไข  การโต้ตอบกับฟอร์มแบบต่างๆ  การจัดการเซสชัน รูปแบบการเข้าถึงฐานข้อมูลผ่านเว็บ โดยการ
ออกแบบโปรแกรม  การเขียนและทดสอบโปรแกรม  และการประยุกต์ใช้งาน Web Programming 
       เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะกระบวนการ  ในการเขียน  Web Programming 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างสรรค์งาน   มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการคิด   การ
แก้ปัญหา 
ผลการเรียนรู้ 

ว 4.2 ม.2/1-2/4,ม. 3/1-3/4  
รวม 8 ผลกาเรียนรู้ 
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     โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ (เนื้อหา) เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 หลักการท างานของ
คอมพิวเตอร์ 

1. อธิบายหลักการท างานของคอมพิวเตอร์
ได้ 

หลักการท างานของคอมพิวเตอร์มีการ

น าเข้าข้อมูล ประมวลผล และแสดงผล 

2 5 

2 ภาษาคอมพิว เตอร์
และการโปรแกรม 

2. บอกความหมายและเหตุผลในการเขียน
แผนภาพท่ีใช้ในการออกแบบโปรแกรมได้ 

- โปรแกรมภาษา 
- ประเภทของโปรแกรม 
- ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 
- ขั้นการเตรียมการพัฒนาโปรแกรม 

2 5 

3 รูปแบบ
ภาษาคอมพิวเตอร์ 

3. บอกชนิดของข้อมูลท่ีใช้ในการเขียน
โปรแกรมได้ 
4. อธิบาย และเปรียบเทียบตัวแปรและ
ค่าคงท่ีท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ 
5. บอกความหมายของนิพจน์และสามารถ
เขียนนิพจน์เพือ่ใช้งานได้ 
6. อธิบายตัวด าเนินการท่ีใช้ในการเขียน
โปรแกรมและสามารถใช้ตัวด าเนินการ
ต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม 
7. ใช้งานโปรแกรมส าหรับเขียน
โปรแกรมภด้วยฟังก์ชันพื้นฐานได้ 
8. อธิบายโครงสร้างของภาษาได้ 
9. เขียนโปรแกรมโดยใช้ค าสั่งรับและ
แสดงผลบนหน้าจอได้ 

- รูปแบบไวยากรณ์ภาษา 
- ชนิดข้อมูล 
- ตัวแปร 
- ตัวด าเนินการ 
- การแสดงผลและการรับค่า 
- นิพจน์ 
- ฟังก์ชันพื้นฐาน 

16 30 

4 ค าสั่งเลือกท า 10. เขียนโปรแกรมท่ีมีโครงสร้างการ
ท างานแบบมีทางเลือกได้ 

- ค าสั่งเลือกท าแบบ 1 เงื่อนไข 
- ค าสั่งเลือกท าแบบหลายเงื่อนไข 

10 20 

5 ค าสั่งท าซ้ า 11. เขียนโปรแกรมท่ีมีโครงสร้างการ
ท างานแบบวนซ้ าและเลือกใช้ค าสั่งได้
อย่างเหมาะสม 

- ค าสั่งท าซ้ า 20 20 

ปลายภาค 20 

รวม 40 100 
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รหัสวิชา ว20297                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3   
วิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น   เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์    จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
       อธิบายหลักการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารส าหรับ
เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการรับ – ส่งข้อมูลภายในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นขั้นตอน ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความหมายและพัฒนาการของ
อินเตอร์เน็ต รวมทั้งใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการ
ท างานให้เกิดประโยชน์ มีความเหมาะสมต่องาน  
     โดยใช้กระบวนการท างาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์และกระบวนการแก้ปัญหา 
มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ตระหนักถึงประโยชน์และผลกระทบของคอมพิวเตอร์
ต่อตนเอง และต่อสังคม มีจิตส านึกในการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมี
การจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากร หรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และ
เห็นคุณค่าในการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ผลการเรียนรู้ 

ว 4.2 ม.2/1-2/4  
รวม 4 ผลกาเรียนรู้ 

        โครงสร้างรายวิชา 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ 

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ (เนื้อหา) เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 รู้จักเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
และพื้นฐานของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

- ความหมายและความส าคัญของ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

4 5 

2 องค์ประกอบส าคัญ 2. สามารถระบุหน้าท่ีและอธิบาย
ความส าคัญของอุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ได้ 

- องค์ประกอบและชนิดของเครือข่าย 4 15 

3 OS Network 3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบปฏิบัติการเครือข่ายและรูปแบบของ
การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 

- รูปแบบของเครือข่าย 
- ระบบปฏิบัติการเครือข่าย 

8 30 

4 Network Security 4. อธิบายการรักษาความปลอดภัยของ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 

- การรักษาความปลอดภัยของระบบ
เครือข่าย 

8 25 

5 Network 
Application 

5. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา
ผ่านระบบปฏิบัติการเครือข่ายได้ 

- ปฏิบิติการการศึกษาใช้ประโยชน์จาก
ระบบเครือข่ายด้านต่าง ๆ 

16 25 

รวม 40 100 
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รหัสวิชา ว21201                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
วิชา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 1 เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการทดลอง รู้จักเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์ เทคนิคการใช้อุปกรณ์และเทคนิคการท าการทดลอง  รวมทั้งข้อควรปฏิบัติ และข้อระวังใน
การใช้ห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้เกิดความรู้   ความเขา้ใจ  สามารถรู้จักอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และวิธีการใช้
อุปกรณ์ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการทดลองวิทยาศาสตร์ง่าย ๆ  และของเล่นทาง
วิทยาศาสตร์ที่สามารถประดิษฐ์ได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การ
ส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยา
ศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้  

สาระเคมี ข้อ 3 ม.4 /1-3     
รวม 3 ผลการเรียนรู้ 

โครงสร้างรายวิชา 

ที ่ หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ จ านวน 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 อุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องป
ฏิบัติการ 

สาระเคมี ข้อ 3 
ม.4/2 

- เลือกและใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือใน
การท าปฏิบัติการ และวัดปริมาณต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม 

18 15 

2 เทคนิคการทดลองเ
บื้องต้น 

สาระเคมี ข้อ 3 
ม.4/3 

น าเสนอแผนการทดลอง 
ทดลองและเขียนรายงานการทดลอง 

8 15 

3 ข้อควรปฏิบัติในการ
ใช้ห้องปฏิบัติการ 

สาระเคมี ข้อ 3 
ม.4/1 

บอกและอธิบายข้อปฏิบัติเบื้องต้น และ
ปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงความตระหนักในการ
ท าปฏิบัติการเคมีเพ่ือให้มีความปลอดภัย
ท้ังต่อตนเอง ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม และ
เสนอแนวทางแก้ไขเมื่อเกิอุบัติเหตุ 

8 15 

4 เครื่องหมายเตือนสา
รเคมีอันตรายและป
ระเภทของสารอันตร
าย 

สาระเคมี ข้อ 3 
ม.4/1 

-เครื่องหมายเตือนสารเคมีอันตราย 
- ประเภทของสารอันตราย 

4 15 

สอบกลางภาค 1 20 

สอบปลายภาค 1 20 

รวม 40 100 
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186 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

รหัสวิชา ว21202                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
วิชา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2 เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
       การน าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 13 ทักษะ ได้แก่  ทักษะการสังเกต  ทักษะการลง
ความเห็นจากข้อมูล  ทักษะการจ าแนก  ทักษะการค านวณ  ทักษะการวัด  ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
สเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา   ทักษะการสื่อความหมายข้อมูล  ทักษะการพยากรณ์ ทักษะการก าหนด
และควบคุมตัวแปร  ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการทดลอง  ทักษะการตีความหมายข้อมูล และลงข้อสรุป 
ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ   บูรณาการเข้ากับเนื้อหาวิชาเคมี ในการศึกษาการจ าแนกสาร   การ
ค านวณเกี่ยวกับความเข้มข้นของสาร   การศึกษาปฏิกิริยาเคมีพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและการ
อภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยม
ที่เหมาะสม                          
ตัวช้ีวัด 

ว 2.1  ม.1/1-3     
รวม 3  ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ 

สาระเคมี ข้อ 1 ม.4/8  ข้อ 2 ม.4/3     
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 

โครงสร้างรายวิชา 

ที ่ หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ จ านวน 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การจ าแนกสาร ว 2.1  ม.1/1-3 
สาระเคมี ข้อ2 
ม.4/3 
 

-สารเน้ือเดียวสารเนื้อผสม 
-สารละลายและสารบริสุทธิ์ 
-ธาตุและสารประกอบ 
-สมบัติธาตุท่ีเป็น โลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ 
-ประโยชน์ของธาตุในชีวิตประจ าวัน 

15 35 

2 การค านวณเกี่ยวกับ
ความเข้มข้นของสา
รละลาย 

สาระเคมี ข้อ 1 
ม.4/8 
  

-ร้อยละโดยมวล 10 30 
 

3 ปฏิกิริยาเคมีพ้ืนฐาน
ในชีวิตประจ าวัน 
 

ว 2.1  ม.1/1-2 -การเกิดสนิม 
-การฟูของขนมปัง 
-ปฏิกิ่ริยาการเผาไหม้ 
-ปฏิกิริยาการหมัก 
- ปฏิกิริยาการเกิดฝนกรด 

15 35 
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187 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

-ปฎิกิริยาการสะเทิน 

สอบกลางภาค 1 20 

สอบปลายภาค 1 20 

รวม 40 100 

 

รหัสวิชา ว21281                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
วิชา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการทดลอง รู้จักเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์ เทคนิคการใช้อุปกรณ์และเทคนิคการท าการทดลอง  รวมทั้งข้อควรปฏิบัติ และข้อระวังใน
การใช้ห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้เกิดความรู้   ความเข้าใจ  สามารถรู้จักอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และวิธีการใช้
อุปกรณ์ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการทดลองวิทยาศาสตร์ง่าย ๆ  และของเล่นทาง
วิทยาศาสตร์ที่สามารถประดิษฐ์ได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การ
ส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิง่
ที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยา
ศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

สาระเคมี ข้อ 3 ม.4 /1-3    
รวม 3 ผลการเรียนรู้ 

โครงสร้างรายวิชา 

ที ่ หน่วยการเรียนรู้ ผลการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ จ านวน 
ชั่วโมง 

น้ าหนักคะแ
นน 

1 อุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องป
ฏิบัติการ 

สาระเคมี ข้อ 3 
ม.4/2 

- เลือกและใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการ
ท าปฏิบัติการ และวัดปริมาณต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม 

18 15 

2 เทคนิคการทดลองเ
บื้องต้น 

สาระเคมี ข้อ 3 
ม.4/3 

น าเสนอแผนการทดลอง 
ทดลองและเขียนรายงานการทดลอง 

8 15 

3 ข้อควรปฏิบัติในการ
ใช้ห้องปฏิบัติการ 

สาระเคมี ข้อ 3 
ม.4/1 

บอกและอธิบายข้อปฏิบัติเบื้องต้น 
และปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงความตระหนักใน
การท าปฏิบัติการเคมีเพ่ือให้มีความปลอด
ภัยท้ังต่อตนเอง ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม 
และเสนอแนวทางแก้ไขเมื่อเกิอุบัติเหตุ 

8 15 
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4 เครื่องหมายเตือนสา
รเคมีอันตรายและป
ระเภทของสารอันตร
าย 

สาระเคมี ข้อ 3 
ม.4/1 

-เครื่องหมายเตือนสารเคมีอันตราย 
- ประเภทของสารอันตราย 

4 15 

สอบกลางภาค 1 20 

สอบปลายภาค 1 20 

รวม 40 100 

 

รหัสวิชา ว21282                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
วิชา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง     เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 
การน าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 13 ทักษะ ได้แก ่  ทักษะการสังเกต  ทักษะการลง

ความเห็นจากข้อมูล  ทักษะการจ าแนก  ทักษะการค านวณ  ทักษะการวัด  ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
สเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา   ทักษะการสื่อความหมายข้อมูล  ทักษะการพยากรณ์ ทักษะการก าหนด
และควบคุมตัวแปร  ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการทดลอง  ทักษะการตีความหมายข้อมูล และลงข้อสรุป 
ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ   บูรณาการเข้ากับเนื้อหาวิชาเคมี ในการศึกษาการจ าแนกสาร   การ
ค านวณเกี่ยวกับความเข้มข้นของสาร   การศึกษาปฏิกิริยาเคมีพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

สาระเคมี ข้อ 1 ม.4/8  ข้อ 2 ม.4/3   ม.2 ข้อ 3-4   
สาระวิทยาศาสตร์กายภาพ  ว 2.1  ม.1 ช้อ 1-3 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
โครงสร้างรายวิชา 

ที ่ หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ จ านวน 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การจ าแนกสาร ว 2.1  ม.1 ช้อ 1-3 
ข้อ2 ม.4/3 
 

-สารเน้ือเดียวสารเนื้อผสม 
-สารละลายและสารบริสุทธิ์ 
-ธาตุและสารประกอบ 
-สมบัติธาตุท่ีเป็น โลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ 

15 35 
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ที ่ หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ จ านวน 
ชั่วโมง 

น้ าหนัก 
คะแนน 

-ประโยชน์ของธาตุในชีวิตประจ าวัน 

2 การค านวณเกี่ยวกับ
ความเข้มข้นของสา
รละลาย 

สาระเคมี ข้อ 1 
ม.4/8  

-ร้อยละโดยมวล 10 30 
 

3 ปฏิกิริยาเคมีพ้ืนฐาน
ในชีวิตประจ าวัน 
 

สาระเคมี ,ม.2 ข้อ 3-
4 

-การเกิดสนิม 
-การฟูของขนมปัง 
-ปฏิกิ่ริยาการเผาไหม้ 
-ปฏิกิริยาการหมัก 
- ปฏิกิริยาการเกิดฝนกรด 
-ปฎิกิริยาการสะเทิน 

15 35 
 

สอบกลางภาค 1 20 

สอบปลายภาค 1 20 

รวม 40 100 

 
รหัสวิชา ว22201                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
วิชา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3     เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

เข้าใจธรรมชาติของแรงชนิดต่างๆ เช่น  แรงโน้มถ่วง แรงดึงดูดระหว่างมวล อธิบายปริมาณท่ีเกี่ยวกับ
การเคลื่อนที ่ความหนาแน่นของของเหลว และเครื่องกลง่ายชนิดต่างๆ ได ้   มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม   มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอธิบาย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิดความเข้าใจ มีความสามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  การแก้ปัญหาในการท างาน  การท างานกลุ่ม  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทักษะการ
ท างานให้มีความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันให้ดียิ่งขึ้น สามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล 
มีจิตวิทยาศาสตร์    เห็นคุณค่าและความส าคัญ  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการท างาน  มีจิตสาธารณะ  มีวินัย  
มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการเรียนรู้ 
       ว 2.2 ม. 2/1 – 2/9,ว 2.2 ม. 2/14 – 2/15,ว 2.3 ม. 2/1 – 2/6  
รวม   17 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา  

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ตัวชี้วัด 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

ปริมาณต่างๆ 
ในทางฟิสิกส์และการเปลี่
ยนหน่วย 

สาระท่ี 2 
ว 2.2 
ม.2/14-15 

1. อธิบายความหมายความส าคัญ 
ปริมาณ  สเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์ 
2. เปล่ียนหน่วยในทางฟิสิกส์ได้ 

6 7 

ปริมาณท่ีเกี่ยวข้องกับกา
รเคลื่อนท่ี 

สาระท่ี 2 
ว 2.2 
ม.2/14-15 

1. ทดลองและอธิบายระยะทางการ
กระจัด อัตราเร็ว และความเร็วในการ
เคลื่อนท่ีของวัตถุ 
2. ตัง้ค าถาม สังเกต  ตั้งสมมติฐาน 
วางแผนและออกแบบการทดลอง 
ทดลอง รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์  สรุป
ท าผังมโนทัศน์อธิบายความหมายของ
ระยะทาง   การกระจัด อัตราเร็ว และ
ความเร็วในการเคลื่อนท่ี  และน าเสนอ
ผลงาน 

2 3 

 แรง สาระท่ี 2 
ว 2.2 
ม.2/1-2 

1. อธิบายความหมายของแรง 
สามารถแยกประเภทของแรงได้ 
บอกทิศทางของแรงได้ 

2 2 

 มวล และน้ าหนัก สาระท่ี 2 
ว 2.2 
ม.2/6-9 

1. อธิบายความหมายของมวล 
และน้ าหนักได้ 

2 3 

 แรงเสียดทาน สาระท่ี 2 
ว 2.2 
ม.2/6-9 

1. ทดลองและอธิบายความแตกต่าง
ระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียด
ทานจลน์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
2. บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลและ
เขียนรายงานการสืบค้นข้อมูลอธิบาย
ความหมายของแรงเสียดทาน   

2 5 

ความหนาแน่นของสารแ
ละความถ่วงจ าเพาะ 

สาระท่ี 2 
ว 2.2 
ม.2/3-5 

1. บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลและ
เขียนรายงานการสืบค้นข้อมูลอธิบาย
ความหมายและค านวนของความ
หนาแน่นของสาร 
2. ทดลองและอธิบายแรงพยุงของ
ของเหลวท่ีกระท าต่อวัตถุ 
3. อธิบายความหมายและค านวนความ
ถ่วงจ าเพาะ 

4 10 
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ตัวชี้วัด 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

 สอบกลางภาค 2 20 

 ความดันและ 
ความดันของของเหลวท่ีร
ะดับต่างๆ 

สาระท่ี 2 
ว 2.2 
ม.2/3-5 

1. บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ 
สรุปผลและเขียนรายงานการสืบค้นข้อมู
ลอธิบายความหมายของความดัน 

2 5 

 งานและก าลัง สาระท่ี 2 
ว 2.3 
ม.2/1 

1. อธิบายพลังงานจลน์ 
พลังงานศักย์โน้มถ่วงกฎการอนุรักษ์พลัง
งาน 
และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล่าน้ี 
รวมท้ังน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
2. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปริมาณ  
สเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์ 
3. บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ 
สรุปผลและเขียนรายงานการสืบค้นข้อมู
ลอธิบายความหมายของงาน 
4. บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ 
สรุปผลและเขียนรายงานการสืบค้นข้อมู
ลอธิบายความหมายของก าลัง 

2 5 

 พลังงาน สาระท่ี 2 
ว 2.3 
ม.2/4-6 

1. อธิบายพลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้ม
ถ่วงกฎการอนุรักษ์พลังงาน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล่าน้ี 
รวมท้ังน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
2. บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลและ
เขียนรายงานการสืบค้นข้อมูลอธิบาย
พลังงาน 

4 10 

 เครื่องกล สาระท่ี 2 
ว 2.3 
ม.2/2-3 

1. ทดลองและวิเคราะห์โมเมนต์ของแรง
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
2. บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลและ
เขียนรายงานการสืบค้นข้อมูลอธิบาย
พร้อมระบุว่าเป็นเครื่องกลประเภทใด 

10 10 

สอบปลายภาค 2 20 

รวม 40 100 
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รหัสวิชา ว22202                                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
วิชา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 4     เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์  จ านวน 1.0 หน่วยกิต       

เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสาร
และพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการ
อธิบาย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิดความเข้าใจ มีความสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  การแก้ปัญหาในการท างาน  
การท างานกลุ่ม  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทักษะการท างานให้มีความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันให้ดียิ่งขึ้น สามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล มีจิตวิทยาศาสตร์ 
         เห็นคุณค่าและความส าคัญ  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการท างาน  มีจิตสาธารณะ  มีวินัย  มีคุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
ตัวช้ีวัด 
       ว 2.3 ม.1/1-1/7,ว 2.3 ม.3/10-3/12, ว 2.3 ม.3/13- 3/18   
รวม   16 ข้อ                  

โครงสร้างรายวิชา  

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียน
รู้/ตัวชี้วัด 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

อุณหภูมิ 
การวัดพลังงานความ
ร้อน การถ่ายโอน 
และอุณหภูมผิสม 

สาระที่ 2 
ว 2.3 
ม.1/1-7 

1. วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมลู และ
ค านวณปรมิาณความร้อนที่ท าใหส้สาร
เปลี่ยนอณุหภมูิและเปลีย่นสถานะโดยใช้
สมการ Q=mL และ Q=mc∆t 
2. ช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของ
สสาร 
3. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการขยายตัว
หรือหดตัวของสสารเนื่องจากไดร้บัหรือ
สูญเสียความร้อน 
4. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของ
การหด 
และขยายตัวของสสารเนื่องจากความร้อน
โดยวิเคราะหส์ถานการณ์ปญัหา และ
เสนอแนะวิธีการน าความรู้มาแก้ปญัหาใน
ชีวิตประจ าวัน 
5. วิเคราะหส์ถานการณ์การถ่ายโอนความ
ร้อนและค านวณปริมาณความร้อนท่ีถ่าย

14 20 
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียน
รู้/ตัวชี้วัด 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

โอนระหว่างสสารจนเกิดสมดุลความร้อน
โดยใช้สมการ Qเพิ่ม = Qลด 
6. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการถ่ายโอน
ความร้อนโดยการน าความร้อน การพา
ความร้อนการแผ่รังสีความร้อน 
7. ออกแบบ เลือกใช้ และสร้างอปุกรณ์ 
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันโดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน 

คลื่น 
องค์ประกอบของคลื่น 
และการซ้อนทับกันข
องคลื่น 
  

สาระที่ 2 
ว 2.3 
ม.3/10-12 

1. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการเกิดคลื่น
และบรรยายส่วนประกอบของคลืน่ 
2. อธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัม
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากข้อมูลทีร่วบรวมได ้
3. ตระหนักถึงประโยชน์และอันตรายจาก
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยน าเสนอการใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และอันตรายจาก
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจ าวนั 

8 15 

สอบกลางภาค 2  20  

แสงและการเกิดภาพ
จากกระจกและเลนส ์

สาระที่ 2 
ว 2.3 
ม.3/13-18 
  
  

1. ออกแบบการทดลองและด าเนนิการ
ทดลองด้วยวิธีท่ีเหมาะสมในการอธิบายกฎ
การสะท้อนของแสง 
2. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง 
แสดงการเกดิภาพจากกระจกเงา 
3. อธิบายการหักเหของแสงเมื่อผา่น
ตัวกลางโปร่งใสที่แตกต่างกัน และอธิบาย
การกระจายแสงของแสงขาวเมื่อผา่นปริซึม
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
4. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง
แสดงการเกดิภาพจากเลนส์บาง 
5. อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง และ
การท างานของทัศนอุปกรณ์จากขอ้มูลที่
รวบรวม 
ได ้

16 25 
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียน
รู้/ตัวชี้วัด 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

6. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง 
แสดงการเกดิภาพของทัศน์อุปกรณ์และ
เลนสต์า 

สอบปลายภาค 2 20 

ปลายภาค 40 100 

 
รหัสวิชา ว22284                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
วิชา ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์      เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์   จ านวน 1.0  หน่วยกิต                                                                
 ศึกษาเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติในการทดลองในห้องปฏิบัติการเคมี เทคนิควิธีแยกสารผสม การท าสารให้
บริสุทธิ์ด้วยการตกผลึกใหม่ การกลั่น การสกัดสาร การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์ไฟฟ้าอย่างง่าย และการสังเคราะห์
สารสบู่และน้ าหอมอย่างง่าย 

ศึกษาวิเคราะห์ส ารวจตรวจสอบและท าการทดลองเกี่ยวกับการวัดและเลขนัยส าคัญ เครื่องเคาะ
สัญญาณเวลา กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิคและลูกตุ้มอย่างง่าย โดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  ทดลอง อภิปรายและวิเคราะห์ผลการทดลองเพ่ือให้เกิด
ความรู้  ความคิด  ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์   จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม 

โครงสร้างรายวิชา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อหน่วยการ 

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตั

วชี้วัด 
สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 บทน า มีความรู้และแข้าใจในจิ
ตวิทยาศาสตร์ 
แนวคิดการเรียนรู้ทางวิ
ทยาศาสตร์ 

แนวคิดการเรียนรู้ในทางวิทยาศาสตร์เกิดจากข้อสงสัย 
เพราะการขาดความรู้ การจะรู้สิ่งใดได้ 
ควรค้นหาท่ีมาท่ีไป สังเกต ทดลอง 
รวมถึงการอธิบายถึงความเข้าใจในสิ่งนั้น  

2 5 

2 ระเบียบปฏิบัติใน
การท าปฏิบัติการ 

อธิบายการปฏิบัติตัวท่ีเ
หมาะสมเมื่อใช้ห้องปฏิบั
ติการเคมี 
ความปลอยภัยและสิ่งท่ี
ควรและไม่ควรขณะปฏิ
บัติการทดลอง 

การท าปฏิบัติการเคมีให้ปลอดภัยควรทราบถึงประเภท
ของสารเคมี ข้อควรปฏิบัติต่างๆ ความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลท่ีได้จากการท าปฏิบัติการเคมี พิจารณาได้จาก
ความเท่ียงและความแม่น ซ่ึงขึ้นกับทักษะในการวัด
ปริมาณสารและความละเอียดของอุปกรณ์ท่ีใช้ รวมถึง
การใช้หน่วยในการรายงานผลทดลองที่เหมาะสม 

2 5 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตั
วชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

3 การแยกสารโดยวิ
ธีการตกผลึก 

อธิบายและปฏิบัติการท
ดลองตกผลึกสารท่ีน ามา
ได้ได้อย่างเหมาะสม 

 ทดลองเกี่ยวกับ 
การแยกสารโดยวิธีการตกผลึกมีประโยชน์อย่างมากในชี
วิตประจ าวัน การได้รู้จักหลักการ 
วิธีการเลือกตัวท าละลาย 
เทคนิคในการตกผลึกจะช่วยให้ได้สารที่บริสุทธิ์มากขึ้น 
ง่ายต่อการปฏิบัติ 

4 10 

4 การกลั่น อธิบายและปฏิบัติการก
ลั่นสารตัวอย่างที่น ามาใ
ห้ด้วยการกลั่งอย่างง่ายไ
ด้ 

ทดลองเกี่ยวกับ การกลั่น (Distillation) ซ่ึงหมายถึง 
การแยกของเหลวผสมท่ีมีสารองค์ประกอบต้ังแต่สองชนิ
ดขึ้นไป 
โดยใช้หลักการท่ีว่าสารแต่ละชนิดจะมีความสามารถใน
การระเหยเป็นไอได้ไม่เท่ากัน ณ 
อุณหภูมิและความดันเดียวกัน 
เมื่อให้ความร้อนจนของเหลวผสมกลายเป็นไอบางส่วน 
แล้วน าไอนั้นไปควบแน่นกลับให้เป็นของเหลว 
จะได้ของเหลวผสมหลังควบแน่นท่ีมีส่วนผสมแตกต่างจ
ากของเหลวก่อนการกลั่น 

4 10 

5 การสกัดด้วยตัว
ท าละลาย 

อธิบายและปฏิบัติการท
ดลองสกัดสารจากตัวอย่
างพืชด้วยตัวท าละลายไ
ด้ 

 ทดลองเกี่ยวกับ การสกัดด้วยตัวท าละลาย (SOLVENT 
EXTRACTION) การสกัดด้วยตัวท าละลายเป็นวิธีหน่ึงที่
มีประโยชน์มากในการแยกสารและท าสารให้บริสุทธิ์ 
เช่น การสกัดแยกสารประกอบบางชนิดออกจากแหล่งท่ี
เกิดในธรรมชาติ เช่น ใบไม ้ดอกไม้ การสกัด แยกสาร
ผลิตภัณฑ์ออกจากของผสมหลังท าปฏิกิริยา หลักการ
ของการสกัดคือ การใช้ตัวท าละลายท่ี เหมาะสมละลาย
สารท่ีต้องการออกมาจากสารผสม 

4 10 

6 เซลล์ไฟฟ้าเคมี อธิบายและปฏิบัติการท
ดลองเซลล์ไฟฟ้าเคมีอย่
างง่ายได้ 
รวมถึงรู้ถึงข้อควรปฏิบัติ
ในการทดลองการสารเค
มีท่ีมีความอันตราย 

 ทดลองเกี่ยวกับ เซลล์ไฟฟ้าเคมี  (Electrochemical 
cell) คือ 
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางเคมีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงพลังง
านในปฏิกิริยาเคมี 
กล่าวคือการเปลี่ยนแปลงพลังงานเคมีท าให้เกิดเป็นพลัง
งานไฟฟ้า 
หรือการให้พลังงานไฟฟ้าท าให้เกิดปฏิกิริยาเคมี 

4 10 

7 การท าสบู่ อธิบายและปฏิบัติการท
ดลองท าปฏิกิริยาสบู่อย่
างง่ายท่ีปลอดภัย 

สบู่ 
เปน็ผลิตภัณฑ์ส าหรับท าความสะอาดร่างกายท่ีได้จากป
ฏิกิริยาของด่างกับไขมันจากพืชหรือสัตว์ 

4 10 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตั
วชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

8 การวัดและเลข 
นัยส าคัญ 

สาระฟิสิกส์ ข้อ 1 ม.4/1 การทดลองทางฟิสิกส์เกี่ยวกับการวัดปริมาณต่างๆ 
การบันทึกปริมาณท่ีได้จากการวัด 
เลขนัยส าคัญท่ีเหมาะสม 

4 10 

9 เครื่องเคาะ 
สัญญาณเวลา 

สาระฟิสิกส์ ข้อ 2 ม.4/3 
  

ทดลองและอธิบายระยะทางการกระจัด อัตราเร็ว 
และความเร็วในการเคลื่อนท่ีของวัตถุในแนวตรง 
ท่ีมีความเร่งคงตัว  

4 10 

10 กฏการเคลื่อนท่ีข
องนิวตัน 

สาระฟิสิกส์ ข้อ 1 ม.4/5 เขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุอิสระ ทดลอง 
และอธิบายกฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน 

4 10 

11 การเคลื่อนท่ีแบบ
ซิมเปิลฮาร์มอนิค
และลูกตุ้มอย่างง่า
ย 

สาระฟิสิกส์ ข้อ 2 
ม.5/1 
  

ทดลอง 
และอธิบายการเคลื่อนแบบฮามอนิกอย่างง่ายของวัตถุติ
ดปลายสปริงและลูกตุ้ม 

4 10 

รวม 40 100 

 

รหัสวิชา ว22285                                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
วิชา ปรากฎการณ์คลื่น       เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์   จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสาร
และพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
และการอธิบาย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิดความเข้าใจ มีความสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  การแก้ปัญหาใน
การท างาน  การท างานกลุ่ม  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทักษะการท างานให้มีความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือ
น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันให้ดียิ่งขึ้น สามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล มีจิตวิทยาศาสตร์ 
          เห็นคุณค่าและความส าคัญ  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการท างาน  มีจิตสาธารณะ  มีวินัย  มีคุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัด 
       ว 2.3 ม.1/1-1/7,ว 2.3 ม.3/10-3/12, ว 2.3 ม.3/13- 3/18   
รวม   16 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา  

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

อุณหภูม ิ
การวัดพลังงานความร้อ
น การถ่ายโอน 
และอุณหภูมิผสม 

สาระท่ี 2 
ว 2.3 
ม.1/1-7 

1. วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และค านวณปริมาณ
ความร้อนท่ีท าให้สสารเปล่ียนอุณหภูมิและเปลี่ยน
สถานะโดยใช้สมการ Q=mL และ Q=mc∆t 
2.ใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของสสาร 
3.สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการขยายตัวหรือหดตัวของ
สสารเนื่องจากได้รับหรือสูญเสียความร้อน 
4. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการหดและ
ขยายตัวของสสารเนื่องจากความร้อนโดยวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา และเสนอแนะวิธีการน าความรู้มา
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
5. วิเคราะห์สถานการณ์การถ่ายโอนความร้อนและ
ค านวณปริมาณความร้อนท่ีถ่ายโอนระหว่างสสารจนเกิด
สมดุลความร้อนโดยใช้สมการ Qเพิ่ม = Qลด 
6. สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายการถ่ายโอนความร้อนโดย
การน าความร้อน การพาความร้อนการแผ่รังสีความร้อน 
7.ออกแบบเลือกใช้และสร้างอุปกรณ์เพื่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ 
การถ่ายโอนความร้อน 

14 20 

คลื่น 
องค์ประกอบของคลื่น 
และการซ้อนทับกันของ
คลื่น 
  

สาระท่ี 2 
ว 2.3 
ม.3/10-12 

1. สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายการเกิดคลื่นและบรรยาย
ส่วนประกอบของคลื่น 
2.อธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
3.ตระหนักถึงประโยชน์และอันตรายจากคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าโดยน าเสนอการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
และอันตรายจาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 

8 15 

สอบกลางภาค 2  20 

แสงและการเกิดภาพจา
กกระจกและเลนส ์

สาระท่ี 2 
ว 2.3 
ม.3/13-18 
  
  

1.ออกแบบการทดลองและด าเนินการทดลองด้วยวิธีท่ี
เหมาะสมในการอธิบายกฎการสะท้อนของแสง 
2.เขียนแผนภาพการเคลื่อนท่ีของแสงแสดงการเกิดภาพ
จากกระจกเงา 
3. อธิบายการหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใสท่ี
แตกต่างกันและอธิบายการกระจายแสงของแสงขาวเมื่อ
ผ่านปริซึมจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
4.เขียนแผนภาพการเคลื่อนท่ีของแสงแสดงการเกิดภาพ

16 25 
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

จากเลนส์บาง 
5.อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับแสงและการท างานของ
ทัศนอุปกรณ์จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
6.เขียนแผนภาพการเคลื่อนท่ีของแสงแสดงการเกิดภาพ
ของทัศน์อุปกรณ์และเลนส์ตา 

สอบปลายภาค 2 20 

รวม 40 100 

 
รหัสวิชา ว22286                                                             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
วิชา กลศาสตร์พื้นฐาน        เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์   จ านวน 1.0 หน่วยกิต   

เข้าใจธรรมชาติของแรงชนิดต่าง ๆ เช่น  แรงโน้มถว่ง แรงดึงดูดระหว่างมวล อธิบายปริมาณที่
เกี่ยวกับการเคลื่อนที ่ ความหนาแน่นของของเหลว และเครื่องกลง่ายชนิดต่าง ๆ ได ้    มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม   มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
และการอธิบาย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิดความเข้าใจ มีความสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  การแก้ปัญหาใน
การท างาน  การท างานกลุ่ม  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทักษะการท างานให้มีความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือ
น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันให้ดียิ่งขึ้น สามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล มีจิตวิทยาศาสตร์ 
         เห็นคุณค่าและความส าคัญ  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการท างาน  มีจิตสาธารณะ  มีวินัย  มีคุณธรรม  
จรยิธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัด 
       ว 2.2 ม. 2/1 – 2/9,ว 2.2 ม. 2/14 – 2/15,ว 2.3 ม. 2/1 – 2/6  
รวม   17 ตัวชี้วัด 

โครงสร้างรายวิชา   

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตั
วชี้วัด 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

ปริมาณต่างๆ 
ในทางฟิสิกส์และการเ
ปล่ียนหน่วย 

สาระท่ี 2 
ว 2.2 
ม.2/14-15 

1. อธิบายความหมายความส าคัญ ปริมาณ  สเกลาร์ 
ปริมาณเวกเตอร์ 
2. เปล่ียนหน่วยในทางฟิสิกส์ได้ 

6 7 
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตั
วชี้วัด 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

ปริมาณท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเคลื่อนท่ี 

สาระท่ี 2 
ว 2.2 
ม.2/14-15 

1.  ทดลองและอธิบายระยะทางการกระจัด อัตราเร็ว และ
ความเร็วในการเคลื่อนท่ีของวัตถุ 
2. ตั้งค าถาม สังเกต  ตั้งสมมติฐาน วางแผนและออกแบบการ
ทดลอง ทดลอง รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์  สรุปท าผังมโนทัศน์
อธิบายความหมายของระยะทาง   การกระจัด อัตราเร็ว และ
ความเร็วในการเคลื่อนท่ี  และน าเสนอผลงาน 

2 3 

  
แรง 

สาระท่ี 2 
ว 2.2 
ม.2/1-2 

1. อธิบายความหมายของแรง สามารถแยกประเภทของแรงได้ 
บอกทิศทางของแรงได้ 

2 2 

 มวล และน้ าหนัก สาระท่ี 2 
ว 2.2 
ม.2/6-9 

1. อธิบายความหมายของมวล และน้ าหนักได้ 2 3 

 แรงเสียดทาน สาระท่ี 2 
ว 2.2 
ม.2/6-9 

1. ทดลองและอธิบายความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิต
กับแรงเสียดทานจลน์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
2. บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลและเขียนรายงานการสืบค้น
ข้อมูลอธิบายความหมายของแรงเสียดทาน   

2 5 

ความหนาแน่นของสา
รและความถ่วง 
จ าเพาะ 

สาระท่ี 2 
ว 2.2 
ม.2/3-5 

1. บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลและเขียนรายงานการสืบค้น
ข้อมูลอธิบายความหมายและค านวนของความหนาแน่นของสาร 
2. ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวท่ีกระท าต่อวัตถุ 
3. อธิบายความหมายและค านวนความถ่วงจ าเพาะ 

4 10 

 สอบกลางภาค 2 20 

 ความดันและ 
ความดันของของเหลว
ท่ีระดับต่างๆ 

สาระท่ี 2 
ว 2.2 
ม.2/3-5 

1. บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ 
สรุปผลและเขียนรายงานการสืบค้นข้อมูลอธิบายความหมายของ
ความดัน 

2 5 

 งานและก าลัง สาระท่ี 2 
ว 2.3 
ม.2/1 

1. อธิบายพลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วงกฎการอนุรักษ์
พลังงาน และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล่าน้ี รวมท้ังน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์  
2. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปริมาณ  สเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์ 
3. บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลและเขียนรายงานการสืบค้น
ข้อมูลอธิบายความหมายของงาน 
4. บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลและเขียนรายงานการสืบค้น
ข้อมูลอธิบายความหมายของก าลัง 

2 5 
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตั
วชี้วัด 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

พลังงาน สาระท่ี 2 
ว 2.3 
ม.2/4-6 

1. อธิบายพลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วงกฎการอนุรักษ์
พลังงาน และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล่าน้ี รวมท้ังน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์  
2. บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลและเขียนรายงานการสืบค้น
ข้อมูลอธิบายพลังงาน 

4 10 

 เครื่องกล สาระท่ี 2 
ว 2.3 
ม.2/2-3 

1. ทดลองและวิเคราะห์โมเมนต์ของแรงและน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์  
2. บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลและเขียนรายงานการสืบค้น
ข้อมูลอธิบายพร้อมระบุว่าเป็นเครื่องกลประเภทใด 

10 10 

สอบปลายภาค 2 20 

รวม 40 100 

 

รหัสวิชา ว23201                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
วิชา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 5     เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์  จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
         เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้
และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
ชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ศึกษาความหมายโครงงานวิทยาศาสตร์แต่ละประเภท วิธีการด าเนินการของโครงงานประเภททดลอง
ประเภทส ารวจ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ประเภททฤษฎี  สามารถคิดค้นและเสนอชื่อ ศึกษาล าดับขั้น   ในการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์มี 5 ขั้น พร้อมบอกความหมายและยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับขั้นตอนในการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ในแต่ละขั้น ศึกษาและเลือกวิเคราะห์สภาพปัญหาต่างๆ ในโรงเรียน ในท้องถิ่นตามความ
สนใจ หรือเรื่องทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความสนใจ  จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  ศึกษา  รายงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ รวบรวมไว้ที่ห้องสมุด บันทึกผลการวิเคราะห์ ลงในแบบวิเคราะห์ โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ให้เป็นแบบอย่างในกระบวนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์  ให้นักเรียนตัดสินใจร่วมกัน ในกลุ่ม เลือกเรื่องที่จะ
ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ และรวบรวมข้อมูลจากหนังสืออ้างอิง ที่เก่ียวกับโครงงานที่ นักเรียนสนใจ  เพ่ือ
ออกแบบการและวางแผนท าโครงงานวิทยาศาสตร์ศึกษาและเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ พร้อม
ท าโครงงานตามที่นักเรียนสนใจตามข้ันตอนที่ได้วางแผนศึกษาและเขียนรายงาน  โครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือ
น าเสนอผลงานและจัดแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะ



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
201 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

หาความรู้ การส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ                                            
ผลการเรียนรู้  

ว 4.1 ม.3/2 - 3/5  
รวม 4 ข้อ 

โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยการ 
เรียนรู้ที ่

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ตัวชี้วัด 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ว 4.1 ม.3/2 1. ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น 
เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 
โดยค านึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

  75 

2 ว 4.1 ม.3/3 1. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจ าเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ 
น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการท่ีห
ลากหลาย 
วางแผนขั้นตอนการท างานและด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 

  

3 ว 4.1 ม.3/4 1. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให ้
เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไข 
พร้อมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา 

  

4 ว 4.1 ม.3/5 1. ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ กลไก 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องกับลักษณะของงาน 
และปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 

  

5   1. น าเสนองาน หรือสื่อสารบอก ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง   25 

รวม 40 100 

 
รหัสวิชา ว23202                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
วิชา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 6     เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาการการจัดจ าแนกสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง  วิเคราะห์โครงสร้างและการ
ท างานของระบบต่าง ๆ สัตว์ ความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ  พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก
และภายใน  การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์  ปรับปรุงพันธุ์  และเพ่ิมผลผลิตของสัตว์  อธิบาย
ความหมายของ GMOs และศึกษาชีวจริยธรรมในการผลิตสัตว์โดยวิธีทางพันธุวิศวกรรม 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
202 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้น  
ข้อมูลและการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามรถ
ในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 
  สาระชีววิทยา  ข้อ 2  ม .6 ข้อ 4-5   ข้อ 4 ม.5 /ข้อ 1-2 ,4-5,8-9,11,18  ข้อ 4 ม.6/ข้อ 9,12  ข้อ 
4 ม.6/ข้อ 17-19   รวม 15 ผลการเรียนรู้ สาระวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ว 1.3  ม.3 ข้อ 7-8    
รวม 2 ตัวชี้วัด 

  โครงสร้างรายวิชา  

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัว
ชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา  
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การจัดจ าแนกสัตว์ สาระชีววิทยา ข้อ 2 ม.6 
/ข้อ 4-5  

-  สัตว์มีกระดูกสันหลัง  
-  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

10 20 

2 โครงสร้างและหน้าท่ีของ
ระบบต่างๆในสัตว์ 

สาระชีววิทยา ข้อ 4 ม.5 
/ข้อ 1-2 ,4-5,8-9,11,18 
สาระชีววิทยา ข้อ 4 
ม.6/ข้อ 9,12 

ระบบย่อยอาหาร 
การล าเลียงสารในสัตว์ 
โครงสร้างและการแลกเปลี่ยนแก็สข
องสิ่งมีชีวิต 
ระบบขับถ่าย 
การเคลื่อนท่ี 
ระบบสืบพันธุ์ 
การเจริญเติบโตของสัตว์ 

12 25 

3 เทคโนโลยีชีวภาพกับการ
ขยายพันธ์และปรับปรุงพั
นธุ์สัตว์ 

มาตรฐาน ว. 1.3 
 ม. 3/7-8 

การผสมเทียม 
การถ่ายฝากตัวอ่อน 
การโคลนน่ิง 
พันธุวิศวกรรม 

8 20 

4 พฤติกรรมสัตว์ 
  

สาระชีววิทยา ข้อ 4 
ม.6/ข้อ 17-19 

กลไกการเกิดพฤติกรรม 
ประเภทของพฤติกรรมสัตว์ 

10 25 

รวม 40 100 

 
รหัสวิชา ว23286                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์      เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์   จ านวน 1.0 หน่วยกิต  

ศึกษาความหมายโครงงานวิทยาศาสตร์แต่ละประเภท วิธีการด าเนินการของโครงงานประเภททดลอง
ประเภทส ารวจ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ประเภททฤษฎี  สามารถคิดค้นและเสนอชื่อ ศึกษาล าดับขั้น   ในการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์มี 5 ขั้น พร้อมบอกความหมายและยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับข้ันตอนในการท า



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
203 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

โครงงานวิทยาศาสตร์ในแต่ละขั้น ศึกษาและเลือกวิเคราะห์สภาพปัญหาต่าง ๆ ในโรงเรียน ในท้องถิ่นตาม
ความสนใจ หรือเรื่องทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความสนใจ  จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ศึกษา  รายงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ รวบรวมไว้ที่ห้องสมุด บันทึกผลการวิเคราะห์ ลงในแบบวิเคราะห์ โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ให้เป็นแบบอย่างในกระบวนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์  ให้นักเรียนตัดสินใจร่วมกัน ในกลุ่ม เลือกเรื่องที่จะ
ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ และรวบรวมข้อมูลจากหนังสืออ้างอิง ที่เก่ียวกับโครงงานที่ นักเรยีนสนใจ  เพ่ือ
ออกแบบการและวางแผนท าโครงงานวิทยาศาสตร์ศึกษาและเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ พร้อม
ท าโครงงานตามที่นักเรียนสนใจตามข้ันตอนที่ได้วางแผนศึกษาและเขียนรายงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือน าเสนอผลงานและจัดแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้น    
ข้อมูลและการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้  

ว 4.1 ม.3/2 - 3/5  
รวม 4 ข้อ 

  โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ตัวชี้วัด 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เวลา 
(ชั่วโมง) 

 

น้ าหนัก
คะแนน 

  ว 4.1 ม.3/2 1. ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น 
เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 
โดยค านึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

  75 

  ว 4.1 ม.3/3 1. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และ
ตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจ าเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรท่ีมีอยู่ 
น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการ
ท่ีหลากหลาย วางแผนขั้นตอนการท างานและด าเนินการแก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอน 

  

  ว 4.1 ม.3/4 1. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให ้
เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไข 
พร้อมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
และน าเสนอผลการแก้ปัญหา 

  

  ว 4.1 ม.3/5 1. ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ กลไก 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องกับลักษณะของงาน 

  



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
204 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

หน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ตัวชี้วัด 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เวลา 
(ชั่วโมง) 

 

น้ าหนัก
คะแนน 

และปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 

    1. น าเสนองาน หรือสื่อสารบอก ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง   25 

รวม 40 100 

 
รหัสวิชา ว23287                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
วิชา เทคโนโลยีชีวภาพ       เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์      จ านวน 1.0 หน่วยกิต  

ศึกษาการการจัดจ าแนกสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง  วิเคราะห์โครงสร้างและการ
ท างานของระบบต่าง ๆ สัตว์ ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ  พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก
และภายใน  การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์  ปรับปรุงพันธุ์  และเพ่ิมผลผลิตของสัตว์  อธิบาย
ความหมายของ GMOs และศึกษาชีวจริยธรรมในการผลิตสัตว์โดยวิธีทางพันธุวิศวกรรม 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้น  
ข้อมูลและการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามรถ
ในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

สาระชีววิทยา  ข้อ 2  ม .6 ข้อ 4-5   ข้อ 4 ม.5 /ข้อ 1-2 ,4-5,8-9,11,18  ข้อ 4 ม.6/ข้อ 9,12  ข้อ 4 
ม.6/ข้อ 17-19    

สาระวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ว 1.3  ม.3 ช้อ 7-8   รวม 2 ตัวชี้วัด 
รวม 15 ผลการเรียนรู้ 

  โครงสร้างรายวิชา  

ล าดับที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู ้
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา  
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การจัดจ าแนกสัตว ์ สาระชีววิทยา ข้อ 2 ม.6 
/ข้อ 4-5  

-  สัตว์มีกระดูกสันหลัง  
-  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

10 20 

2 โครงสร้างและหน้าท่ี
ของระบบต่างๆในสั
ตว์ 

สาระชีววิทยา ข้อ 4 ม.5 
/ข้อ 1-2 ,4-5,8-9,11,18 
สาระชีววิทยา ข้อ 4 
ม.6/ข้อ 9,12 
 

- ระบบย่อยอาหาร 
- การล าเลียงสารในสตัว ์
- โครงสร้างและการแลกเปลีย่น

แก็สของสิ่งมีชีวิต 
- ระบบขับถ่าย 

12 25 
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ล าดับที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู ้
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา  
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

- การเคลื่อนที ่
- ระบบสบืพันธุ ์
การเจรญิเติบโตของสตัว ์

3 เทคโนโลยีชีวภาพกั
บการขยายพันธ์และ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว ์

มาตรฐาน ว. 1.3 
 ม. 3/7-8 
 

- การผสมเทียม 
- การถ่ายฝากตัวอ่อน 
- การโคลนนิ่ง 
- พันธุวิศวกรรม 

8 20 

4 พฤติกรรมสัตว ์
  

สาระชีววิทยา ข้อ 4 
ม.6/ข้อ 17-19 

- กลไกการเกิดพฤติกรรม 
- ประเภทของพฤติกรรมสัตว ์

  10  25 

รวม 40 100 

 
รหัสวิชา ว30202                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
วิชา พื้นฐานทางการแพทย์      เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์    จ านวน 0.5 หน่วยกิต                     
      การสรุปทบทวนเนื้อหาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาใน 2 สาขา คือ 
สาขาเคมีและชีววิทยา โดยสาขาเคมีเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์มวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล 
จ านวนโมลกับมวลของสาร การค านวณเก่ียวกับสูตรและสมการเคมี ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารใน
สมการเคมี  การเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบ พลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ สมบัติของของแข็ง ของเหลว
และก๊าซ  ศึกษาเกี่ยวกับชนิดของพันธะเคมี ศึกษาการเกิดพันธะเคมีและสมบัติบางประการของสารประกอบ
โคเวเลนต์และสารประกอบไอออนิก ความสัมพันธ์ของพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี เป็นต้น ส่วนสาขา
ชีววิทยาเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่และการท างานของเซลล์  การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 
สารชีวโมเลกุล ระบบย่อยอาหารและการหายใจระดับเซลล์ ภาวะธ ารงดุลและการขับถ่าย ระบบน้ าเหลืองและ
ระบบภูมิคุ้มกัน กระบวนการสังเคราะห์แสง และความหลากหลายทางชีวภาพ  เป็นต้น 
เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งน าความรู้ไปพัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนักค
ะแนน 

1 ติวสาขาเคมี   ศึกษา เรียนรู้และท าแบบทดสอบ 
เรื่องการศึกษาวิเคราะห์มวลอะตอม มวลโมเลกุล 

9 30 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนักค
ะแนน 

โมล จ านวนโมลกับมวลของสาร 
การค านวณเกี่ยวกับสูตรและสมการเคมี 
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในสมการเค
มี  การเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบ 
พลังงานกับการเปล่ียนสถานะ สมบัติของของแข็ง 
ของเหลวและก๊าซ  
ศึกษาเกี่ยวกับชนิดของพันธะเคมี 
ศึกษาการเกิดพันธะเคมีและสมบัติบางประการขอ
งสารประกอบโคเวเลนต์และสารประกอบไอออนิก 
ความสัมพันธ์ของพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
เป็นต้น 

2 ติวสาขาชีววิทยา   ศึกษา เรียนรู้และท าแบบทดสอบ เรื่อง โครงสร้าง 
หน้าท่ีและการท างานของเซลล์  
การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 
สารชีวโมเลกุล 
ระบบย่อยอาหารและการหายใจระดับเซลล์ 
ภาวะธ ารงดุลและการขับถ่าย 
ระบบน้ าเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน 
กระบวนการสังเคราะห์แสง 
และความหลากหลายทางชีวภาพ  เป็นต้น 

9 30 

สอบกลางภาค 1 20 

สอบปลายภาค 1 20 

รวม 20 100 

 
รหัสวิชา ว30203                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
วิชา ติวเตรียมแพทย์ 1       เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห์      จ านวน 1.5 หน่วยกิต   

สรุปเนื้อหาและฝึกท าแบบทดสอบเพ่ือเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย เนื้อหาจาก 4 สาขาวิชา ได้แก่ คณิต 
ฟิสิกส์ เคมี และ ชีววิทยา เนื้อหาทางด้านคณิตศาสตร์ ได้แก่ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม ฟังก์ชันเอกซ์โพเนน
เชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ จ านวนเชิงซ้อน เป็นต้น เนื้อหาทางด้านฟิสิกส์ได้แก่ การ
เคลื่อนที่ในหนึ่งและสองมิติ แรงมวลและกฎการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ งานและพลังงาน โมเมนตัม 
การเคลื่อนที่แบบหมุน สมดุลกล ของไหล ความร้อน คลื่นกล เสียง แสงและทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้า
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แม่เหล็ก ไฟฟ้ากระแสสลับ ฟิสิกส์อะตอม และฟิสิกส์นิวเคลียร์ เนื้อหาทางด้านเคมี ได้แก่  ปริมาณสารสัมพันธ์ 
ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ 

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  สมดุลเคม ี กรด-เบส  ไฟฟ้าเคมี  ธาตุและสารประกอบ เคมีอินทรีย์ เป็น
ต้น เนื้อหาทางด้านชีววิทยา ได้แก่  สารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การ
เจริญเติบโตและการแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เป็นต้น 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและการ
อภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยม
ที่เหมาะสม                                    

 โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ติวสาขาคณิตศาสตร์   ศึกษา เรียนรู้และท าแบบทดสอบ เรื่อง 
ล าดับและอนุกรม 
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ จ านวนเชิงซ้อน ฯลฯ 

15 15 

2 ติวสาขาฟิสิกส์ 
  

  ศึกษา เรียนรู้และท าแบบทดสอบ เรื่อง 
การเคลื่อนท่ีในหน่ึงและสองมิติ 
แรงมวลและกฎการเคล่ือนท่ี 
การเคลื่อนท่ีแบบต่างๆ งานและพลังงาน 
โมเมนตัม การเคลื่อนท่ีแบบหมุน สมดุลกล 
ของไหล ความร้อน คลื่นกล เสียง 
แสงและทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้าแม่เหล็ก 
ไฟฟ้ากระแสสลับ ฟิสิกส์อะตอม 
และฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

15 15 

3 ติวสาขาเคมี   ศึกษา เรียนรู้และท าแบบทดสอบ 
เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  สมดุลเคมี  กรด-เบส  
ไฟฟ้าเคมี  ธาตุและสารประกอบ เคมีอินทรีย์ 
เป็นต้น 

14 15 

4 ติวสาขาชีววิทยา   ศึกษา เรียนรู้และท าแบบทดสอบ เรื่อง 
สารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 
การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 
การเจริญเติบโตและการแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์ 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

14 15 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เป็นต้น 

สอบกลางภาค 1 20 

สอบปลายภาค 1 20 

รวม 60 100 

 
รหัสวิชา ว30204                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
วิชา ติวเตรียมแพทย์ 2       เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห์      จ านวน 1.5 หน่วยกิต  
          สรุปเนื้อหาและฝึกท าแบบทดสอบเพ่ือเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย เนื้อหาจาก 4 สาขาวิชา ได้แก่ คณิต 
ฟิสิกส์ เคมี และ ชีววิทยา เนื้อหาทางด้านคณิตศาสตร์ ได้แก่ เซต เลขยกก าลัง เวคเตอร์ แคลคูลัส ล าดับ
อนุกรม เมทริกซ ์ภาคตัดกรวย สถิติ ตรรกะศาสตร์ จ านวนจริง เป็นต้น เนื้อหาทางด้านฟิสิกส์ได้แก่ ค านวณ
ความเร็วเสียงในอากาศ ค านวณความเข้มของเสียงและระดับความเข้มของเสียง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แสงและการ
มองเห็น กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน เป็นต้น เนื้อหาทางด้านเคม ีได้แก่  ทฤษฎีคู่กรดเบส 
การไทเทรต การใช้อินดิเคเตอร์ ปริมาณสารสัมพันธ์ ไฟฟ้าเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาและพันธะเคมี เป็นต้น 
เนื้อหาทางด้านชีววิทยา ได้แก่  ติวความถนัดทางแพทย์ ความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุศาสตร์  สารเคมีใน
สิ่งมีชีวิต ระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต ฮอร์โมน และการหายใจระดับเซลล์ เป็นต้น โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู ้การส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม                              

โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียน
รู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนักค
ะแนน 

1 ติวสาขาคณิตศาสตร์   ศึกษา เรียนรู้และท าแบบทดสอบ เรื่อง เซต 
เลขยกก าลัง เวคเตอร์ แคลคูลัส 
ล าดับอนุกรม เมทริกซ์ ภาคตัดกรวย สถิต ิ
ตรรกะศาสตร์ จ านวนจริง ฯลฯ 

15 15 

2 ติวสาขาฟิสิกส์ 
  

  ศึกษา เรียนรู้และท าแบบทดสอบ เรื่อง 
ค านวณความเร็วเสียงในอากาศ 
ค านวณความเข้มของเสียงและระดับความเข้
มของเสียง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

14 15 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียน
รู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนักค
ะแนน 

แสงและการมองเห็น 
กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน งานและพลังงาน 
เป็นต้น 

3 ติวสาขาเคมี   ศึกษา เรียนรู้และท าแบบทดสอบ 
เรื่องทฤษฎีคู่กรดเบส การไทเทรต 
การใช้อินดิเคเตอร์ ปริมาณสารสัมพันธ์ 
ไฟฟ้าเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยายา 
และพันธะเคมี 
เป็นต้น 

14 15 

4 ติวสาขาชีววิทยา   ศึกษา เรียนรู้และท าแบบทดสอบ เรื่อง 
ติวความถนัดทางแพทย์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุศาสตร์  
สารเคมีในสิ่งมีชีวิต ระบบต่าง ๆ 
ของสิ่งมีชีวิต ฮอร์โมน 
และการหายใจระดับเซลล์ เป็นต้น 

15 15 

สอบกลางภาค 1 20 

สอบปลายภาค 1 20 

รวม 60 100 

 

รหัสวิชา ว30205                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
วิชา พลังงานทดแทน       เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์      จ านวน 1.0 หน่วยกิต  

ศึกษาสถานการณ์และปริมาณส ารองทางด้านพลังงาน พ้ืนฐานการเปลี่ยนรูปพลังงาน เทคโนโลยีและ
ข้อจ ากัดของพลังงานทดแทนจากแหล่งต่างๆ ได้แก ่พลังงานน้ า พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีว
มวล พลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงานนิวเคลียร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหา
ความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 
 ว 4.1 ม.5/1, ว.4.2 ม.5/1, ม.6/1 
รวม 3 ข้อ 
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     โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 
สถานการณ์และ
ปริมาณส ารอง
ทางด้านพลังงาน 

ว 4.1  ม.5 / 1 
ตั้งค าถามท่ีอยู่บนพื้นฐานความรู้และความเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสถานการณ์และปริมาณส ารองทางด้าน
พลังงาน 

2 5 

2 พื้นฐานการเปลี่ยนรูป
พลังงาน ว 4.1  ม.5 / 1 

ศึกษา สมมติฐานท่ีมีทฤษฎี ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจาก
พื้นฐานความรู้การเปลี่ยนรูปพลังงานในการแก้ปัญหา 

4 5 

3 เทคโนโลยีการผลิต
ไฟฟ้า ว 4.1  ม.5 / 1 

ศึกษา สมมติฐานท่ีมีทฤษฎี เทคโนโลยีและข้อจ ากัดของการ
ผลิตไฟฟ้า พร้อมท้ังอธิบายแสวงหาแนวทางในการพัฒนาด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

4 5 

4 พลังงานกับการ
เปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ 

ว 4.1  ม.5 / 1 ศึกษา สมมติฐานท่ีมีทฤษฏีความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับ
การด าเนินชีวิต และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

4 5 

5 เทคโนโลยีและ
ข้อจ ากัดของพลังงาน
น้ า 

ว 4.1  ม.5 / 1 ส ารวจตรวจสอบข้อมูลเทคโนโลยีและข้อจ ากัดของพลังงาน
น้ า พร้อมท้ังอธิบายแสวงหาแนวทางในการพัฒนาด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2 5 

6 เทคโนโลยีและ
ข้อจ ากัดของพลังงาน
ลม 

ว 4.1  ม.5 / 1 ส ารวจตรวจสอบข้อมูลเทคโนโลยีและข้อจ ากัดของพลังงาน
ลม พร้อมท้ังอธิบายแสวงหาแนวทางในการพัฒนาด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2 8 

7 เทคโนโลยีและ
ข้อจ ากัดของพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

ว 4.1  ม.5 / 1 ส ารวจตรวจสอบข้อมูลเทคโนโลยีและข้อจ ากัดของพลังงาน
แสงอาทิตย์ พร้อมท้ังอธิบายแสวงหาแนวทางในการพัฒนา
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2 8 

8 เทคโนโลยีและ
ข้อจ ากัดของพลังงาน
ชีวมวล 

ว 4.1  ม.5 / 1 ส ารวจตรวจสอบข้อมูลเทคโนโลยีและข้อจ ากัดของพลังงาน
ชีวมวล พร้อมท้ังอธิบายแสวงหาแนวทางในการพัฒนาด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2 6 

9 เทคโนโลยีและ
ข้อจ ากัดของพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ 

ว 4.1  ม.5 / 1 ส ารวจตรวจสอบข้อมูลเทคโนโลยีและข้อจ ากัดของพลังงาน
ความร้อนใตพิภพ พร้อมท้ังอธิบายแสวงหาแนวทางในการ
พัฒนาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2 6 

10 เทคโนโลยีและ
ข้อจ ากัดของพลังงาน
นิวเคลียร์ 

ว 4.1  ม.5 / 1 ส ารวจตรวจสอบข้อมูลเทคโนโลยีและข้อจ ากัดของพลังงาน
นิวเคลียร์ พร้อมท้ังอธิบายแสวงหาแนวทางในการพัฒนาด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2 5 

11 เทคโนโลยีและ
ข้อจ ากัดของพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

ว 4.1  ม.5 / 1 ส ารวจตรวจสอบข้อมูลเทคโนโลยีและข้อจ ากัดของพลังงาน
น้ า พร้อมท้ังอธิบายแสวงหาแนวทางในการพัฒนาด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2 5 

12 เทคโนโลยีและ
ข้อจ ากัดของพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

ว 4.1  ม.5 / 1 ส ารวจตรวจสอบข้อมูลเทคโนโลยีและข้อจ ากัดของพลังงาน
น้ า พร้อมท้ังอธิบายแสวงหาแนวทางในการพัฒนาด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2 4 

13 เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนในอนาคต  

ว 4.2  ม.5 / 1, 
ม.6 /1 

สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาพลังงานทดแทนในปัจจุบันและอนาคต 

6 5 

รวม 36 100 
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รหัสวิชา ว30206                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
วิชา วัสดุศาสตร์เบื้องต้น       เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห์      จ านวน 1.5 หน่วยกิต  

ศึกษาความส าคัญของวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุกับชีวิตประจ าวัน ประเภทของวัสดุ สมบัติทาง
กายภาพของวัสดุ วัสดุส าหรับอนาคต ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวัสดุ การประยุกต์ใช้วัสดุศาสตร์ในท้องถิ่น
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการ
อภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
น าความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสวิชา ว30209                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
วิชา ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้น      เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์      จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
 เรียนรู้และศึกษา การใช้งานอุปกรณ์ควบคุมวงจรไฟฟ้าขนาดเล็กหรือ ไมโครคอนโทรเลอร์ (Micro 
Controller) ซึ่งปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทในวงการอุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ และในทาง
การศึกษาเอง ไมโครคอนโทรเลอร์ถือเป็นจุดเริ่มต้นของโลกดิจิตอล ชิ้นส่วนสมองกล หรือแขนกลหุ่นยนต์ มี
ข้อดีคือใช้งานง่าย และมีความยืดหยุ่นสูง สามารถไปประยุกต์ใช้ได้หลายสาขา ทั้งยังฝึกฝนให้ผู้เรียนคิดอย่าง
เป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน  ฝึกการวางแผนในการท างาน เรียนรู้คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลาย สร้างวงจรไฟฟ้าที่มีเง่ือนไขเฉพาะเจาะจง สร้างระบบอัลกอริทึมอย่างาย ตลอดจนรู้จักและอธิบาย
หลักการหรือสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent : AI ) อย่างง่ายได้ เข้าใจและสามารถสั่ง
การ สั่งงาน ออกแบบ วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ โดยใช้วัสดุ กลไก วงจรไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
ภายใต้พ้ืนฐานทฤษฎีทางฟิสิกส์ และการเขียนโปรแกรมควบคุมค าสั่ง เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ปัญหา และ
เสนอแนวทางแก้ไขด้วยเทคโนโลยี จนกระท่ังประดิษฐ์เป็นชิ้นงาน หรือระบบการท างานที่มีข้ันตอนที่ถูกต้อง 
และมีประสิทธิภาพ สามารถต่อยอดไปยังการพัฒนาระบบ IoT (Internet of Thing) ในโลกดิจิตอลได้ 
       เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม    เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็น
คุณค่าของวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งน าความรู้ไปพัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
หรือต่อยอดในการศึกษาวิศวกรรมข้ันสูง หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องได้ 
ผลการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 2.3        ม.3 ข้อ 1-7 
           มาตรฐาน ว 4.2        ม.1 ข้อ 2      ม.2 ข้อ 1-2   ม.3 ข้อ 1 
รวม 12 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตั
วชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 พื้นฐานวงจรไฟฟ้าแล
ะกระแสไฟฟ้า 

ว2.3 ม.3 ข้อ 
1-7 

ศึกษาเกี่ยวกับ ทฤษฎีทางไฟฟ้า กฎของโอห์ม 
วงจรไฟฟ้า การต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ตัวต้านทาน LED แบตเตอรี่ 
และหลักการท างานของวงจรไฟฟ้าในบ้านท่ัวไป 

6 10 

2 การทดลองทางไฟฟ้าแ
ละการใช้เครื่องมือวัด 

ว2.3 ม.3 ข้อ 
1-7 

การทดลองการต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
แบบอนุกรม และ ขนาน การต่อโหลด 
การวัดค่ากระแสไฟฟ้า และศักย์ไฟฟ้า 

4 10 

 3 ออกแบบ 
และเขียนโปรแกรมอย่
างง่าย 
เพื่อแก้ปัญหาทางคณิ
ตศาสตร์หรือวิทยาศา
สตร์ 

ว 4.2 
ม.1 ข้อ 2, 
ม.2 ข้อ 1-2 
ม.3 ข้อ 1 

การเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานด้วยภาษา C 
ส าหรับไมโครคอนโทรเลอร์ เพื่อสั่งงาน input / 
output ของบอร์ด 
เพื่อพัฒนาหรือน าไปใช้แก้ปัญหาเฉพาะด้าน 

10 10 

4 เรียนรู้และใช้งานไมโค
รคอนโทรเลอร์ / 
การใช้งานเซนเซอร์ท่ีเ
หมาะสมกับงานท่ีออก
แบบ 

ว 4.2 
ม.1 ข้อ 2, 
ม.2 ข้อ 1-2 
ม.3 ข้อ 1 

ศึกษาเกี่ยวกับ ไมโครคอนโทรเลอร์ 
การเขียนโปรแกรมภาษา C ส าหรับควบคุมส่ังการ 
การทดลองเกี่ยวกับ input output 
การออกแบบวงจรเงื่อนไข 
และการใช้งานเซนเซอร์ท่ีอ้างอิงการท างานตามหลัก
ฟิสิกส์ในแบบต่างๆ 

20 70 

รวม 40 100 

 
รหัสวิชา ว30215                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
วิชา ฟิสิกส์กับเทคโนโลยีเบื้องต้น      เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห์      จ านวน 1.5 หน่วยกิต  
           ศึกษาความสัมพันธ์ของฟิสิกส์กับเทคโนโลยีทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เช่น หลักการของระบบ
รอก สายพานล าเรียง คาน ระบบไฮโดรริก ลูกสูบ การเคลื่อนที่แบบกลิ้ง การเปลี่ยนรูปพลังงาน อุปกรณ์
วิเคราะห์สเปกตรัมของแสง กลอ้งโทรทัศน์ กล้องจุลทรรศน์ หลักการท างานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่องกราด (SEM) กล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม (AFM) และการใช้ความรู้ทางฟิสิกส์อธิบายหลักการ
ท างานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การ
ส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
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ที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสวิชา ว30216                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
วิชา การใช้โปรแกรมค านวณทางฟิสิกส์เบื้องต้น       เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห์  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ 
และแก้ปัญหาทางฟิสิกส์โดยใช้โปรแกรมพ้ืนฐานทางด้านการค านวณท้ังโปรแกรมส าเร็จรูปและการเขียนโปรแ
กรม โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ 
การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 
มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 

รหัสวิชา ว30218                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
วิชา ปฏิบัติการทางฟิสิกส์      เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์      จ านวน 1.0 หน่วยกิต  

การได้มาซึ่งความรู้ในทางฟิสิกส์ ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ การระบุปัญหา รวบรวมและวิเคราะห์ 
การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในการท าโครงงานเพ่ือแก้ปัญหา น าเสนอผลการแก้ปัญหา 
 

รหสัวิชา ว30219                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
วิชา ฟิสิกส์กับหุ่นยนต์เบื้องต้น     เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติต่างๆ พบในชีวิตประจ าวัน 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ 
การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 
มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 

รหัสวิชา ว30221                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
วิชา เทคโนโลยียาง      เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห์       จ านวน 1.5 หน่วยกิต   
 ประวัติ ชนิดของยาง น้ ายาง ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครป สมบัติของยางธรรมชาติ อิทธิพลที่มีผลต่อ
สมบัติของยาง การทดสอบยางแท่ง การน ายางธรรมชาติไปใช้ในอุตสาหกรรม สารเติมแต่ง การผสมสารเติม
แต่ง การข้ึนรูปและการคงรูปของยาง การทดสอบยางคงรูป ยางสังเคราะห ์ยางเทอร์มอพลาสติก 
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     โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 สมบัติและการใช้งานของ
ยางธรรมชาต ิ(บรรยาย) 

ความรู้ 
สมบัติเด่นของยางธรรมชาติ และการใช้งานท่ี
สอดคล้องกับสมบัติเด่นน้ัน 3 6.67 

2 กระบวนการผลิตยางดิบ 
(บรรยาย)   

ความรู้ การแปรรูปน้ ายางสดไปเป็นน้ ายางข้นและยาง
แห้งรูปแบบต่างๆ ซ่ึงใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางชนิดต่างๆ 

3 6.67 

3 สารเคมีท่ีจ าเป็นต้องใช้ใน
การออกสูตรยาง และการ
ออกสูตรยาง (บรรยาย)   

ความรู้ 
สารเคมีแต่ละกลุ่มท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการออกสูตร
ยาง และหน้าท่ีของสารเคมีแต่ละกลุ่มน้ันในการ
ช่วยเพิ่มสมบัติการใช้งานให้แก่ยาง 

6 13.33 

4 การผสมสารเคมีเข้ากับยาง 
(บรรยาย)   

ความรู้ วิธีและเครื่องมือที่ใช้ในการผสมสารเคมีเข้ากับยาง 3 
6.67 

5 วัลคาไนเซชั่น (บรรยาย)   ความรู้ กระบวนการวัลคาไนเซชั่น 3 6.67 

6 การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง 
(บรรยายและน าเสนองาน
เป็นกลุ่ม)   

ความรู้ ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ และทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิธีการต่างๆ ท่ีใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง 15 33.33 

7 การทดสอบสมบัติผลิตภัณฑ์
ยาง (บรรยาย)   

ความรู้ การทดสอบสมบัติผลิตภัณฑ์ยาง 12 26.66 

รวม 60 100 

 
รหัสวิชา ว30222                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
วิชา สารชีวโมเลกุล       เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห์      จ านวน 1.5 หน่วยกิต   
       โครงสร้างทางเคมี สมบัติและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน 
ไขมันและกรดนิวคลีอิก รวมถึงการท างานของเอนไซม์ การประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น 
การแพทย์และสุขภาพ การเกษตร อุตสาหกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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     โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 บทน า 
สารชีวโมเลกุล สาร ส าคัญ
ของชีวิต 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
(สาระชีววิทยา) 

สารชีวโมเลกุล คือ สารประกอบอินทรีย์ท่ีมีบทบาท
ส าคัญในสิ่งมีชีวิต สารชีวโมเลกุลแบ่งเป็น 4 กลุ่ม
หลัก ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และกรด
นิวคลีอิก 

3 3 

2 กรดนิวคลีอิก 
ข้อมูลทางพันธุกรรมแห่ง
ชีวิต 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
(สาระชีววิทยา) 

ก รด นิ วค ลี อิ ก ท าห น้ า ท่ี เป็ น ส ารพั น ธุ ก ร รม 
ของสิ่ งมีชีวิต  ท าหน้าท่ี เก็บข้อมูลและลักษณะ 
เฉพาะของสิ่งมีชีวิตน้ันๆ สารพันธุกรรมสามารถ
ถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน กรดนิวคลีอิกแบ่งเป็น 
2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ดีเอ็นเอ (DNA) และอาร์เอ็นเอ 
(RNA) 

3 
 
 

3 
 
 

3 การจ าลองดีเอ็นเอ  
 

ว 1.3 ดีเอ็นเอหรือข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่ งมีชีวิต 
ส า ม า ร ถ เพิ่ ม จ า น วน ห รื อ จ า ล อ งตั ว เอ ง ได้ 
กระบวนการน้ีเรียกว่า “DNA replication” ซ่ึงมี
ลักษณะเป็นแบบกึ่ งอนุรักษ์  (semicoservative 
replicaion) น่ันคือ ดีเอ็นเอเกลียวคู่ท่ีสังเคราะห์ขึ้น
ใหม่จะประกอบด้วยสายดีเอ็นแม่แบบซ่ึงเป็นสาย
เดิมจับอยู่กับดีเอ็นเอสายใหม่ ถ้ามีความผิดพลาด
เกิดขึ้นในขั้นตอนการจ าลองดีเอ็นเอ อาจส่งผลให้
เกิดการกลายพันธุ์  (mutation) และน ามาซ่ึงการ
เกิดโรคและความผิดปกติของลักษณะทางพันธุกรรม
ได ้

4 4 

4 ยีนและกาแสดงออก ของ
ยี น : จ า ก ร หั ส 
ดี เ อ็ น เ อ น า สู่ ก า ร
สังเคราะห์โปรตีน 

ว 1.3 การแสดงออกของยีนหน่ึงๆจะถูกควบคุมด้วยปัจจัย
ท่ีแตกต่างกัน เมื่อยีนหน่ึงๆมีการแสดงออก (gene 
expression) จะท าให้ เกิดการสังเคราะห์โปรตีน
ชนิดต่างๆท่ีท าหน้าท่ีส าคัญภายในเซลล์ และส่งผล
ให้เกิดลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆ กระบวนการ
แสดงออกของยีนจะเกิดขึ้นผ่าน 2 ขั้นตอนหลัก 
ได้แก่ การถอดรหัสพันธุกรรม (transcription) และ
การแปลรหัสพันธุกรรม (translation) 

5.5 5.5 

5 เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับ
กรด นิ วคลี อิ กและการ
ประยุกต์ใช้  

ว 1.3 ปัจจุบันความรู้ เทคโนโลยีทางดี เอ็นเอมีความ
เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ความรู้ น้ีถูกน ามา
ป ระ ยุ ก ต์ ใช้ ป ร ะ โย ช น์ ใน ด้ าน ต่ า งๆ  ได้ แ ก่  
ด้านการแพทย์ เช่น การสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรง
พันธุกรรมเพื่อผลิตยาและวัคซีน ด้านการเกษตร 
เช่น พืชและสัตว์ดัดแปรงพันธุกรรมท่ีมีลักษณะ
ตามท่ีต้องการ (GMOs) และด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
เช่น การตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อหความสัมพันธ์ 
ทางสายเลือด หรือเพื่อหาผู้กระท าผิดในคดีต่างๆ 

5.5 5.5 

6 ลิพิด 
ส ม บั ติ ข อ ง ลิ พิ ด แ ล ะ
ความส าคัญของลิพิดใน
สิ่งมีชีวิต 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
(สาระชีววิทยา 

โครงสร้างของลิพิดประกอบด้วยธาตุคาร์บอน 
ไฮโดรเจน และออกซิเจน เป็นองค์ประกอบหลัก 
ลิพิตมีบทบาทท่ีส าคัญต่อชีวิตในด้านต่างๆ ได้แก่ มี
บทบาทเป็นแหล่งพลังส ารองของร่างกายในรูปของ

5 6 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ไตรกลีเซอไรด์ เป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ 
ท าหน้าท่ี ให้ความอบอุ่นแก่ ร่างกาย  และเป็ น
ส่วนประกอบของฮอร์โมนเพศ เป็นต้น 

7 การเลือกบริโภคอาหาร
ประเภทไขมัน 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
(สาระชีววิทยา 

ไขมันเป็นสารท่ีมีบทบาทส าคัญต่อร่างกายในด้าน
ต่างๆ การเลือกบริโภคไขมันประเภทต่างๆได้อย่าง
เหมาะสมจะเป็นประโยชน์ย่างยิ่งต่อร่างกาย แต่การ
รับทานอาหารประเภทไขมันท่ีไม่เหมาะสม เช่น การ
รับประทานไขมันทรานส์หรือคอเลสเตอรอลมาก
เกินไปก็อาจเป็นโทษต่อร่างกายเช่นกัน  
 

4 3 

8 โปรตีน 
-หน้าท่ีของโปรตีน 
-โครงสร้างและสมบัต ิของ
กรดอะมิโน 

รู้และเข้าใจโครงสร้าง
และสมบัติบางประการ
ของสารชีวโมเลกุลซ่ึง

เป็นองค์ประ 
กอบของสิ่งมีชีวิต 

- รู้หน้าท่ีและความส าคัญของโปรตีนบางชนิด 
- เข้าใจโครงสร้าง สมบัติบางประการของกรด 

อะมิโน 

4 4 

9 -โครงสร้างและการ
เรียกชื่อเปปไทด์ 
-โปรตีน โครงสร้างล าดับ
ต่างๆ 
 

รู้และเข้าใจโครงสร้าง
และสมบัติบางประการ
ของสารชีวโมเลกุลซ่ึง

เป็นองค์ประ 
กอบของสิ่งมีชีวิต 

- เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของเปปไทด์และการ
เรียกชื่อ 

- เข้าใจโครงสร้างล าดับต่างๆของโปรตีน 

4 4 

10 -การหามวลโมเลกุลของ
โปรตีนโดย SDS-PAGE 

รู้และเข้าใจโครงสร้าง
และสมบัติบางประการ
ของสารชีวโมเลกุลซ่ึง

เป็นองค์ประ 
กอบของสิ่งมีชีวิต 

- ทราบหลักการ SDS-PAGE และการหามวล
โมเลกุลของโปรตีนโดย SDS-PAGE 

2 1 

11 -แนะน าฐานข้อมูลโปรตีน
เบื้องต้น 
-การเสียสภาพปรตีน 
-การประยุกต์ใช้ 
 เปปไทด์ โปรตีน 
 

รู้และเข้าใจโครงสร้าง
และสมบัติบางประการ
ของสารชีวโมเลกุลซ่ึง

เป็นองค์ประ 
กอบของสิ่งมีชีวิต 

- รู้จักฐานข้อมูลโปรตีนเบื้องต้น 
- เข้าใจการเสียสภาพโปรตีน 
- รู้จักตัวอย่างการน าเปปไทด์ โปรตีนมาใช้

ประโยชน์ 

4 1 

12 เอนไซม์ 
-โครงสร้าง บริเวณเร่ง
ปฏิกิริยา 
-การจับระหว่างเอนไซม์
กับสับสเตรท 
-กิจกรรมการท างานของ
เอนไซม์ 

รู้และเข้าใจโครงสร้าง
และสมบัติบางประการ
ของสารชีวโมเลกุลซ่ึง

เป็นองค์ประ 
กอบของสิ่งมีชีวิต 

- รู้จักและเข้าใจ โครงสร้างของเอนไซม์ 
- รู้จักและเข้าใจ บริเวณเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ 
- เข้าใจการท างานของเอนไซม์ 

4 1 

13 -ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการ
ท างานของเอนไซม์ 
-การประยุกต์ใช้เอนไซม์ 

รู้และเข้าใจโครงสร้าง
และสมบัติบางประการ
ของสารชีวโมเลกุลซ่ึง

- เข้าใจปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการท างานของ
เอนไซม์ 

- ทราบตัวอย่างการประยุกต์ใช้เอนไซม์ 

4 4 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

เป็นองค์ประ 
กอบของสิ่งมีชีวิต 

14 คาร์โบไฮเดรท 
-โครงสร้างเคมี การ
เรียกชื่อของ
monosaccharides 

รู้และเข้าใจโครงสร้าง
และสมบัติบางประการ
ของสารชีวโมเลกุลซ่ึง

เป็นองค์ประ 
กอบของสิ่งมีชีวิต 

- รู้จักและเข้าใจโครงสร้างของ 
monosaccharides 

4 5 

15 -โครงสร้างเคมี และ การ
เรียกชื่อของ
disaccharides, 
polysaccharides 
-สารท่ีมีโครงสร้างคล้าย
น้ าตาลและการ
ประยุกต์ใช้สารพวก
น้ าตาล 

รู้และเข้าใจโครงสร้าง
และสมบัติบางประการ
ของสารชีวโมเลกุลซ่ึง

เป็นองค์ประ 
กอบของสิ่งมีชีวิต 

- รู้จักและเข้าใจโครงสร้างของ disaccharides, 
polysaccharides 

- รู้จักการประยุกต์ใช้สารพวกน้ าตาล 

4 5 

สอบกลางภาค 20 

สอบปลายภาค 25 

รวม 60 100 

 
รหัสวิชา ว30223                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
วิชา เคมีอุตสาหกรรม       เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
       อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมแป้งและน้ าตาล อุตสาหกรรมแร่ 
แร่รัตนชาติ อุตสาหกรรมการผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมีเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ โซเดียมคลอไรด์ โซเดียมไฮดรอกไซด์ โซดาแอช 
สารฟอกขาว อุตสาหกรรมเคมีการเกษตร 
 
รหัสวิชา ว30224                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
วิชา สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกับภูมิปัญญาท้องถิ่น   เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
       การศึกษาการสกัด การแยกสาร และการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่เป็นที่รู้จัก 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
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รหัสวิชา ว30226                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
วิชา เคมีสิ่งแวดล้อม       เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
       ความรู้ทางเคมีประยุกต์กับปัญหาสภาวะแวดล้อม มลพิษทางอากาศ น้ าและดิน 
มลพิษทางกัมมันตรังสี ขยะมูลฝอย แนวทางแก้ไขและการป้องกัน 
 
รหัสวิชา ว30227                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
วิชา อุตสาหกรรมปิโตรเลียม       เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
       การเกิดและการน าไปใช้ประโยชน์ของถ่านหินและหินน้ ามัน การเกิดและการส ารวจปิโตรเลียม 
การกลั่นน้ ามันดิบ การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่น การแยกก๊าซธรรมชาติ 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ปิโตรเคมีภัณฑ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการน าไปใช้ของปิโตรเคมีภัณฑ์  
  
รหัสวิชา ว30230                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
วิชา เคมีพอลิเมอร์     เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
       นิยาม  ชนิดของพอลิเมอร์  การเรียกชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติของพอลิเมอร์ 
กระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ กลไกของปฏิกิริยา การหาน้ าหนักโมเลกุล 
การวิเคราะห์และทดสอบพอลิเมอร์ สารเติมแต่ง การข้ึนรูปพอลิเมอร์ การน าพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ 

     โครงสร้างรายวิชา  
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 บทน า สมบัติ
และโครงสร้าง
ของพอลิเมอร์ 

 1. ความหมายของพอลิเมอร์ 
2. การจ าแนกชนิดของพอลิเมอร์ 
3. การเรียกชื่อพอลิเมอร์ 
4. การเปลี่ยนแปลงในพอลิเมอร์ 
5. ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมีและ

สมบัติของพอลิเมอร์ 
6. อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วและ

อุณหภูมิการหลอมผลึก 
7. โครงสร้างทางโมเลกุลของพอลิเมอร์ท่ีมีผลต่อ

ค่า Tg 

12 35.3 

2 กระบวนการ
สังเคราะห์พอลิ
เมอร์และกลไก
ของปฏิกิริยา 

 1. การสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบควบแน่นและ
กลไกของปฏิกิริยา 

2. การสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบอนุมูลอิสระและ
กลไกของปฏิกิริยา 

4 12 

3 การหาน้ าหนัก
โมเลกุล 

 1. น้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยและการกระจายตัวของ
น้ าหนักโมเลกุล 

2. เทคนิคการวิเคราะห์หาน้ าหนักโมเลกุล ได้แก่ 
การวิเคราะห์หมู่ปลาย การวัดความหนืดของ
สารละลายเจือจาง เจลเพอร์มีเอชันโครมาโทก
ราฟี 

4 12 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

4 การวิเคราะห์
และทดสอบพอ
ลิเมอร์ 

 1. การทดสอบพอลิเมอร์เบื้องต้น 
2. การวิเคราะห์สมบัติเชิงความร้อนของพอลิ

เมอร์โดยใช้เทคนิค DSC และ TGA 
3. การวิเคราะห์สมบัติเชิงกลของ             พอลิ

เมอร์ 

6 17 

5 สารเติมแต่ง
และการขึ้นรูป
พอลิเมอร์ 

 1. การปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์ด้วยสารเติม
แต่ง 

2. การผสมสารเติมแต่ง 
3. การขึ้นรูปพอลิเมอร์ด้วยกระบวนการ 

Extrusion molding, injection molding, 
blow molding, compression molding 

6 17 

6 การน าพอลิ
เมอร์ไปใช้
ประโยชน์ 

 1. การประยุกต์ใช้งานพอลิเมอร์ในด้านต่างๆ 
ได้แก่ การเกษตร การแพทย์ บรรจุภัณฑ์ เป็น
ต้น 

2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะพลาสติก 

2 5 

รวม 40 100 

 
รหัสวิชา ว30236                                                             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
วิชา ชีวเคมีของสารอาหารและโภชนบ าบัด    เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
       กระบวนการทางชีวเคมีของสารอาหารในร่างกาย 
ความผิดปกติและโรคที่เกิดจากสภาพทุพโภชนาการ โดยเน้นโรคที่เป็นปัญหาในประเทศ 
ตลอดจนหลักการและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขด้วยโภชนบ าบัด 
 
รหัสวิชา ว30239                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
วิชา ปฏิบัติการทางเคมี       เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปฏิบัติการเคมี อุปกรณ์เคมีพื้นฐานและเทคนิคการใช้ 
การเตรียมและความเข้มข้นของสารละลาย เทคนิคการไทเทรต การแยกสารและวิเคราะห์สาร 
สถิติทางเคมีเบื้องต้น 
 
รหัสวิชา ว30240                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
วิชา เคมีประยุกต์       เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 ศึกษาชนิดและการใช้ประโยชน์ของพลังงานทดแทนในปัจจุบัน ได้แก่ เซลล์เชื้อเพลิง โซลาร์เซลล์ 
น้ ามันไบโอดีเซลล์  เป็นต้น เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์  และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมี ใน
การผลิตสบู่ น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือและหลักการชุบโลหะ  การน าความรู้เรื่องสารประกอบอินทรีย์ไปใช้
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ประโยชน์ได้มากมายในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งน าไปใช้เป็นสารตั้งต้นและตัวท าละลายในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ 
เช่น อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง และพลังงาน อุตสาหกรรมอาหารและยา อุตสาหกรรมเกษตร  เป็นต้น 
          เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    เจตคติและเห็นคุณค่า ของ
วิทยาศาสตร์ ร้อมทั้งน าความรู้ทางเคมีไปพัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือ
คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด 

ว 2.3  ม.5/2  รวม  1  ตัวชี้วัด  
ผลการเรียนรู้ 
          สาระเคมี ข้อ 1  ม.6/10  ข้อ 2 ม.5/32    
รวม 2  ผลการเรียนรู้ 

โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรีย
นรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 
  

พลังงาน 
ทดแทน   
ชนิดต่างๆ 

ว 2.3 ม.5/2 
สาระเคมีข้อ 2 
ม.5/32    

1.การน าพลังงานทดแทนมาใช้เปน็ การแก้ปัญหา 
หรือตอบสนองความ ต้องการด้านพลังงาน เช่น การเปลี่ยน 
พลังงาน นิวเคลียรเ์ป็นพลังงาน 
ไฟฟ้าในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และการ 
เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเซลลส์ุริยะ                                                            
2.ศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ ที่น ามาแกป้ัญหาหรือตอบ 
สนองความต้องการทางด้านพลังงานเป็นการน าความรู้ 
ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาสร้างอุปกรณ์หรือผลติ 
ภัณฑต์่าง ๆ ที่ช่วยให้การใช้ พลังงาน มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

20 
 

50 
 

2 
  

การน าควา
มรู้ทางเคมี
ไปใช้ในชีวิ
ต 
ประจ าวัน 

สาระเคมีข้อ 1 
ม.6/10     

1.สามารถน าความรูเ้รื่องสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ไดม้า
กมายในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งน าไปใช้เป็นสาร ตั้งต้น 
และตัวท าละลายในอุตสาหกรรม ด้านต่างๆเช่น 
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง และพลังงาน อุตสาหกรรมอาหารและยา 
อุตสาหกรรมเกษตร   

20 
 

50 

รวม 40 100 
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รหัสวิชา ว30243                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
วิชา เทคโนโลยีชีวภาพ     เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

อธิบายความหมายและขอบเขตเทคโนโลยีชีวภาพ  การน าความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกต์ใช้
ด้านต่างๆ เช่น การเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการทางด้านจุลชีววิทยา พันธุ
วิศวกรรม และวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ เป็นต้น ตลอดจนศึกษาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่ เช่น สารสนเทศทางชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางพันธุ
วิศวกรรม แนวโน้มและทิศทางในอนาคต ตลอดจนผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   ในชวีิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งน าความรู้ไปพัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวช้ีวัด 

สาระที ่1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ว1.3 ม.4/5 รวม 1 ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ 

สาระชีววิทยาเพ่ิมเติม ข้อ 2 ม.6/1  รวม 1 ผลการเรียนรู้ 
โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 เทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

ว.1.3 ม.4/5 อธิบายความหมายและขอบเขตเทคโนโลยีชีวภาพ  
การน าความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกต์ใช้ด้านต่างๆ เช่น 
การเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้หลักการทางด้านจุลชีววิทยา พันธุวิศวกรรม 
และวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ เป็นต้น 
ศึกษาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เช่น 
สารสนเทศทางชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน 

13 20 

2 พันธุวิศวกรรม
และการดัด 
แปลงยีน 

สาระชีววิทยา 
เพิ่มเติม ข้อ 2 ม.6/1 

เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอและการสกัดดีเอนเอ 
พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นและการโคลนน่ิง สิ่งมีชีวิตแปลงพันธุกรรม 
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพันธุกรรม 

12 20 

3 เทคนิคส าคัญท่ี
ใช้เทคโนโลยีพั
นธุกรรม 

สาระชีววิทยาเพิ่มเติม 
ข้อ 2 ม.6/1 

อธิบายความหมายและขั้นตอนการท า 
- เทคนิคพีซีอาร์ 
- เทคนิคอาร์เอฟแอลพี 
- ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 
- เทคนิคเจลอิเล็กโทรโฟรีซิส 
และการน าไปใช้ประโยชน์ 

13 20 
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สอบกลางภาค 1 20 

สอบปลายภาค 1 20 

รวม 40 100 

 
รหัสวิชา ว30244                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
วิชา เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม   เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
       อธิบายความหมายและขอบเขตเทคโนโลยีชีวภาพ  การน าความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกต์ใช้
ด้านต่างๆ เช่น การเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการทางด้านจุลชีววิทยา พันธุ
วิศวกรรม และวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ เป็นต้น ตลอดจนศึกษาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชวีภาพ
สมัยใหม่ เช่น สารสนเทศทางชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางพันธุ
วิศวกรรม แนวโน้มและทิศทางในอนาคต ตลอดจนผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม 
เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ พร้อมทัง้น าความรู้ไปพัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียน
รู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา  
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 เทคโนโลยีชีวภาพ  -   ความหมายและขอบเขต
เทคโนโลยีชีวภาพ 

10 20 

2 ความรู้ทางเทคโนโลยี
ชีวภาพ 

 - การน าเทคโนโลยีทางชีวภาพไปใช้
ประโยชน์ทางด้านต่างๆ 
-อุตสาหกรรม 
-การเกษตร 
-การแพทย์ 
- สิ่งแวดล้อม 

14 30 

3 พันธุวิศวกรรมและวิศ
วกรรมกระบวนการชี
วภาพ 

 - พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นและการโคลนน่ิง 
- เทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน 
-เทคนิคทางชีวโมเลกุล 
- เทคนิค PCR 
- Gel electrophoresis 

8 30 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียน
รู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา  
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

4  
การประยุกต์ใช้เทคโน
โลยีทางพันธุวิศวกรรม  

 -การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางพันธุ
วิศวกรรม  แนวโน้มและทิศทางในอนาคต  
-ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

8 20 

รวม 40 100 

  

รหัสวิชา ว30246                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
วิชา หม่อนไหม     เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห์  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
       ความส าคัญ ความหลากหลายทางชีวภาพของไหม โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย 
การเลี้ยงและการจัดการไหม การใช้ประโยชน์จากไหม ศัตรูของไหมและการป้องกันก าจัด 
 
รหัสวิชา ว30247                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
วิชา จุลชีววิทยาเบื้องต้น   เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห์   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
       การจัดจ าแนก สัณฐานวิทยา การเจริญ สรีรวิทยา พันธุกรรม ความสัมพันธ์กับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
การติดเชื้อ การก่อโรคของจุลินทรีย์ การควบคุมและก าจัดจุลินทรีย์ 
ระบบภูมิคุ้มกันและการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน จุลชีววิทยาประยุกต์ด้านต่าง ๆ ได้แก ่ ด้านอาหาร 
สิ่งแวดล้อม การเกษตร และอุตสาหกรรม 
 
รหัสวิชา ว30248                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
วิชา วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น   เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห ์  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 ความหมายและความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยง
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การปกป้องคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 สาระชีววิทยา เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบ
นิเวศ กระบวนการถ่ายทอด
พลังงานและการหมุนเวียนสาร
ในระบบนิเวศ ความ
หลากหลายของไบโอม การ

• ความหมายของภูมิปัญญา 
• ความหมายและความส าคัญของภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
• การอนุรักษ์องค์รู้ในชุมชนเพื่อใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

2 1 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

เปลี่ยนแปลงแทนท่ีของ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
ประชากรและรูปแบบการเพิ่ม
ของประชากร 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมปัญหาและ
ผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้
ประโยชน์และแนวทางการ
แก้ไขปัญหา  

• ต าแหน่งในการรับรส 
• ประเภทของเกลือละลายได้ท่ี

เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์  
• โรคท่ีเกี่ยวข้องกับการบริโภคเกลือ

มากและน้อยเกินไป 

2 1 

• การน าเกลือมาถนอมอาหาร 
• การน าเกลือมาใช้ในภาคการเกษตร  
• การน าเกลือมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม 

2 1 

• โครงสร้างโลกแบ่งตามองค์ประกอบ
ทางเคมี 

• การเคลื่อนท่ีของเปลือกโลก 
• ชั้นเกลือหินในภาคอีสาน  
• พืชฮาโลไฟต์ท่ีใช้บ่งบอกพื้นท่ีดินเค็ม

หรือมีศักยภาพเป็นดินเค็ม 

2 1 

   • ขั้นตอนการผลิตเกลือสินเธาว์และ
เกลือทะเล  

• หลักการทางวิทยาศาตร์ในการเกิด
ผลึกเกลือ 

• ผลึกเกลือรูปแบบต่าง ๆ  

2 1 

• วิธีวัดน้ าเกลือแบบโบราณ 
• เครื่องมือวัดความเค็มแบบต่าง ๆ ใน

ปัจจุบัน 
• วิธีประดิษฐ์ hydrometer อย่างง่าย

ด้วยด้วยการค านวณแรงพยุงและ
หลักการอคิมิดีส (Buoyant force 
and Archimedes' principle) 

2 1 

• การจ าแนกเห็ดกินได้และเห็ดพิษด้วย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและจ าแนกตาม
หลักอนุกรมวิธาน 

• ทดสอบย่อยการจ าแนกเห็ดโดยใช้
แผนภูมิรูปภาพ 

4 2 

• การตรวจสอบชนิดของเห็ดพิษด้วย
โปรแกรม Mushroom Image 
Matching Application บน
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนแบบ 
Android 

• ตรวจสอบชนิดของเห็ดโดยใช้
โปรแกรม Mushroom Image 

4 2 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

Matching Application 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์จาก
เห็ดท่ีมีฤทธิ์ทางยา 

2 1 

ไลเคนกับการใช้ประโยชน์ด้วยภูมิปัญญา
ท้องถุ่น 

2 1 

   ลักษณะของสภาพภูมิอากาศในแต่ละเขต
ภูมิศาสตร์มีแบบแผนคงที่สม่ าเสมอ
สามารถใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ใน
การพยากรได้อย่างแม่นย าจากรูปแบบ
ของ กระแสลม การตอบสนองของ
สิ่งมีชีวิต เช่น อึ่ง หญ้างวงช้าง หญ้า
หวาย ซ่ึงมีการรวบรวมองค์ความรู้เป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถพิสูจน์ได้
ในทางวิทยาศาสตร์ 

6 3 

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยจ าเป็ต่อค
วามอยู่รอดของมนุษยชาติ ซ่ึงบรรพบุรุษ
ของเราได้ตระหนักถึงความส าคัญในข้อน้ี
จึงได้บัญญัติไว้ในภูมิปัญญาความเชื่อเพื่อ
เป็นการป้องปรามและอนุรักษ์ทรัยากร
ทางธรรมชาติ เช่น เรื่องของดอนปู่ตา 
การเสี่ยงทางทายคางไก่ จัดการป่าไม้ตาม
การใช้ประโยชน์ในรูปแบบป่าวัฒนธรรม 

6 3 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิด
ขึ้นมาตลอดระยะเวลานานแล้วแต่มีความ
รุนแรงมากขึ้นในยุคสมัยปัจจุบันปรากฏ
การท่ีส่งผลต่อความไม่แน่นอนของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่น ปลา
กฏการณ์เอลนีโญ  และปรากฏการณ์ลา
ลีญ่า ดังน้ันบรรพบุรุษของเราจึงได้มีการ
รวบรวมข้อมูลจากปรากฏการณ์ดังกล่าว
เพื่อน ามาใช้ในการปรับตัวเพื่อให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้ในสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลง เช่นการเลือกปลูกพันธุ์ข้าว
ตามปริมาณน้ าฝน  

4 2 

รวม 40 100 
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รหัสวิชา ว30249                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
วิชา เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาและการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาทอ้งถิ่น เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห์ จ านวน 1.5 นก. 
       ความส าคัญและการใช้ประโยชน์จากเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อนุกรมวิธานและการจัดจ าแนกเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา ฤทธิ์ทางชีวภาพของเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา 
การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 
แนวทางการใช้ประโยชน์จากเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาด้านเสริมสุขภาพและใช้เป็นยารักษาโรค 
 
รหัสวิชา ว30250                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
วิชา การใช้เครื่องมือพื้นฐานทางชีววิทยา   เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห ์ จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
       หลักการของเครื่องมือ ทักษะการใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือพื้นฐานทางชีววิทยา 
ระเบียบปฏิบัติการใช้และความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา 
รหัสวิชา ว30251                                                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   
วิชา ประมวลความรู้ทางการแพทย์ เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 ศึกษาสืบค้นและสรุปเนื้อหาต่างๆจาก 3 สาขาวิชาได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและการประยุกต์ใช้ งานและพลังงาน สมดุล การเคลื่อนที่แบบต่างๆ คลื่น เสียง 
แสง และของไหล สารชีวโมเลกุล องค์ประกอบทางเคมีของไขมัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต หน่วยของสิ่งมีชีวิต 
การแบ่งเซลล์และระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์ 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและการ
อภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม 

 โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ประมวลความรู้ส
าขาฟิสิกส์ 

  ศึกษา สืบค้น และค านวณ 
เกี่ยวกับกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตันและการประยุกต์ใช้งานและพลัง
งาน สมดุลการเคลื่อนท่ีแบบต่างๆ 
คลื่น เสียง แสง ของไหล 

15 20 

2 ประมวลความรู้ส
าขาเคมี 
  

  ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของสารชีวโมเลกุลในร่
างกายของมนุษย์ได้แก่ ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และโปรตีน 

12 20 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

3 ประมวลความรู้ส
าขาชีววิทยา 

  ศึกษาเกี่ยวกับหน่วยของสิ่งมีชีวิต การแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 
ระบบต่างๆภายในร่างกาย อาทิ ระบบย่อยอาหาร 
ระบบหมุนเวียบเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย เป็นต้น 

11 20 

สอบกลางภาค 1 20 

สอบปลายภาค 1 20 

รวม 40 100 

 
รหัสวิชา ว30252                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
วิชา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช     เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห ์ จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 ความหมาย ห้อง เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคนิค
และวิธีการในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากส่วนต่างๆ ของพืช การน าเทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไป
ประยุกต์ใช้ในงานด้านอ่ืนๆ เช่น การขยายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ และการแพทย์ 
 
รหัสวิชา ว30255                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
วิชา พืชสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ   เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห ์ จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
       ความหมายและความส าคัญของพืชสมุนไพร 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และประโยชน์ของพืชสมุนไพรบางชนิดในท้องถิ่นที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
ฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรในด้านสรีรวิทยา คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา กลไกการออกฤทธิ์ การสกัดสาร 
โครงสร้างทางเคมีของสารส าคัญ ความเป็นพิษและการตรวจสอบความเป็นพิษ 
การใช้ประโยชน์จากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรในด้านสุขภาพ อุตสาหกรรม และการเกษตร 
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
 
รหัสวิชา ว30256                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
วิชา หลักอนุกรมวิธาน       เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห ์ จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
       หลักเกณฑ์การจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่ โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา 
พันธุศาสตร์ นิเวศวิทยา และวิวัฒนาการ กฎเกณฑ์เก่ียวกับการจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ  
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การก าหนดชื่อสากลของหมวดหมู่และชนิดของสิ่งมีชีวิต การตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต 
การสร้างและการใช้รูปวิธาน เน้นสิ่งมีชีวิตที่พบในประเทศไทย 

 
รหัสวิชา ว30258                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
วิชา บรรพชีวินวิทยาเบื้องต้น    เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห ์  จ านวน 1.5 หน่วยกิต  
       หลักการของบรรพชีวินวิทยา กระบวนการของการเกิดซากดึกด าบรรพ์ 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและหลักฐานซากดึกด าบรรพ์ 
อนุกรมวิธานของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังโบราณและสัตว์มีกระดูกสันหลังโบราณที่ส าคัญ 
วิวัฒนาการของสายวิวัฒนาการหลัก และเหตุการณ์ส าคัญทางธรณีวิทยาตามประวัติของการก าเนิดสิ่งมีชีวิต 
 
รหัสวิชา ว30259                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   
วิชา ความหลากหลายทางชีวภาพกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ความหมายและความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ พืช สัตว์ จุลินทรีย์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดจากการน าพืช สัตว์
จุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและผลกระทบที่
มีต่อชุมชน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

     โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ค ว า ม 
หลากหลาย ท าง
ชี วภ าพ ของ
สิ่งมีชวีิต แ ล ะ ภ ู
มิ ปั ญ ญ า ท้ อ 
ง ถิ่ น ห ลั ก ก า 
ร จ า แ น ก 
สิ่งมีชีวิต 

  1.ความหมายและความส าคัญของความ 
หลากหลายทางชีวภาพ  
2. หลักการวัดความหลากชนิด (species 
diversity)  
3. ประโยชน์ของความหลากหลายทาง ชีวภาพ 4. 
สาเหตุของการสูญเสียความหลากหลาย ทาง
ชีวภาพ และการอนุรักษ์ความ หลากหลายทาง
ชีวภาพ  
5. หลักการของการจ าแนกสิ่งมีชีวิต 6. แผนภูมิ
ต้นไม้ของสิ่งมีชีวิต (tree of life) 

2 1.4 

2 ห ลั ก ก า ร จ า 
แ น ก จุ ลิ น ท 
ร ีย์ เบื้องต้น 

 1. ความหลากหลายของจุลินทรีย์  
2.ความแตกต่างของแบคทีเรีย อาร์เคีย และ รา  
3. หลักการจ าแนกจุลินทรีย์ด้วยวิธี Polyphasic 
taxonomy 

1 1.4 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

3 ค ว า ม 
หลากหลาย ข อ 
ง แ บ ค ที เ ร ีย 
และอาร์เคีย 

 1. ระบบการจัดหมวดหมู่แบคทีเรียและอาร์ เคีย  
2. ความหลากหลายของอาร์เคียและ ความส าคัญ  
3. ความหลากหลายของแบคทีเรียและ 
ความส าคัญ 

3 1.4 

4 ค ว า ม 
หลากหลาย ของ
เชื้อรา 

 1. ระบบการจัดหมวดหมู่เชื้อรา 2. ความ
หลากหลายของเชื้อราและ ความส าคัญ 

2 1.4 

5 ก า ร ป ร ะยุ 
กต์ใ ช้ จุลินทรีย์
ใน ท้องถิ่น 

 1. การใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์ในการผลิต 
อาหารหมักพื้นบ้าน 2. การใช้ประโยชน์ของ
จุลินทรีย์ในการผลิต สารสี 3. การใช้ประโยชน์
ของจุลินทรีย์ทางด้าน การเกษตร 4. การใช้
ประโยชน์ของจุลินทรีย์ในการ บ าบัดน้ าเสีย และ
ของเหลือทิ้งการเกษตร 

2 1.4 

6 ความ 
หลากหลาย ของ
พืชและ ภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่นใน 
การใช ้ประโยชน์ 

 1. หลักการจ าแนกพืช ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืช 2. ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จาก
ความ หลากหลายทางชีวภาพของพืชได้ 

14 34 

7 ค ว า ม 
หลากหลาย ของ
สัตว์และ ภู มิ ปั 
ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ 
น ใ น ก า ร ใ ช้ 
ประโยชน์ 

 1.หลักการจ าแนกสัตว์ความหลากหลายทาง 
ชีวภาพของสัตว์ 2.ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จาก
ความ หลากหลายทางชีวภาพได้ 

14 10 

สอบกลางภาค 1 26 

สอบปลายภาค 1 13 

รวม 40 100 
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รหัสวิชา ว30263                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   
วิชา เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม   เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

อธิบายความหมายและขอบเขตเทคโนโลยีชีวภาพ  การน าความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกต์ใช้
ด้านต่างๆ เช่น การเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการทางด้านจุลชีววิทยา พันธุ
วิศวกรรม และวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ เป็นต้น ตลอดจนศึกษาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชวีภาพ
สมัยใหม่ เช่น สารสนเทศทางชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางพันธุ
วิศวกรรม แนวโน้มและทิศทางในอนาคต ตลอดจนผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งน าความรู้ไปพัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเ
รียนรู ้

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 เทคโนโลยีชีวภ
าพ 

  อธิบายความหมายและขอบเขตเทคโนโลยีชีวภาพ  การน าความรู้
ทางเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกต์ใช้ด้านต่างๆ เช่น การเกษตร 
อุตสาหกรรม การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการทางด้าน
จุลชีววิทยา พันธุวิศวกรรม และวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ เป็น
ต้นศึกษาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เช่น 
สารสนเทศทางชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน 

13 20 

2 พันธุวิศวกรรม
และการดัดแป
ลงยีน 

  เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอและการสกัดดีเอนเอ 
พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นและการโคลนน่ิง สิ่งมีชีวิตแปลงพันธุกรรม 
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพันธุกรรม 

12 20 

3 เทคนิคส าคัญท่ี
ใช้เทคโนโลยีพั
นธุกรรม 

  อธิบายความหมายและขั้นตอนการท า 
- เทคนิคพีซีอาร์ 
- เทคนิคอาร์เอฟแอลพี 
- ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 
- เทคนิคเจลอิเล็กโทรโฟรีซิส 
และการน าไปใช้ประโยชน์ 

13 20 

สอบกลางภาค 1 20 

สอบปลายภาค 1 20 

รวม 40 100 
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รหัสวิชา ว30264                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   
วิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ    เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์ จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซ ีดาวฤกษ ์และ
ระบบสุริยะ ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์ จากการศึกษาต าแหน่งดาวบนทรงกลมฟ้าและปฏิสัมพันธ์
ภายในระบบสุริยะ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศในการด ารงชีวิต  
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การทดลอง ส ารวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล การ
อภิปราย และอธิบาย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อ่ืน 
เข้าใจ  หรือน าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาระดับสูงขึ้น หรือตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 
       เห็นคุณค่าและความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้  

สาระวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ  ม.6/1-19   
รวม    19   ข้อ 

โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 เอกภพ สาระการเรียนรูโ้ล
ก ดาราศาสตร์ 
และอวกาศ 
  
ผลการเรยีนรู ้
ม.6/1 
ม.6/2 
ม.6/3 

• ทฤษฎีก าเนิดเอกภพที่ยอมรับในปัจจุบัน คือ 
ทฤษฎีบิกแบง 
ระบุว่าเอกภพเริ่มต้นจากบิกแบงทีเ่อกภพมีขนาดเล็กมา
ก และมีอุณหภูมสิูงมาก 
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเวลาและวิวัฒนาการของเอกภพ 
โดยหลังเกิดบิกแบง 
เอกภพเกิดการขยายตัวอยา่งรวดเร็ว มีอุณหภูมิลดลง 
มีสสารคงอยู่ในรูปอนุภาคและปฏยิานุภาคหลายชนิด 
และมีวิวัฒนาการต่อเนื่องจนถึงปจัจุบัน ซึ่งมีเนบิวลา 
กาแล็กซี ดาวฤกษ์ 
และระบบสรุิยะเป็นสมาชิกบางส่วนของเอกภพ 
• หลักฐานส าคญัที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง 
คือการขยายตัวของเอกภพ ซึ่งอธบิายด้วยกฎฮับเบลิ  
โดยใช้ความสมัพันธ์ระหว่างความเร็วแนวรัศมีและระยะ
ทางของกาแล็กซีที่เคลื่อนที่ห่างออกจากโลกและหลักฐา
นอีกประการ คือ 
การค้นพบไมโครเวฟพ้ืนหลังท่ีกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอ
ทุกทิศทาง และสอดคล้องกับอุณหภูมิเฉลี่ยของอวกาศ 

4 20 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนัก
คะแนน 

มีค่าประมาณ 2.73 เคลวิน 
• กาแล็กซี ประกอบด้วย ดาวฤกษ์จ านวน 
หลายแสนล้านดวง ซึ่งอยู่กันเป็นระบบของดาวฤกษ์ 
นอกจากน้ียังประกอบด้วยเทห์ฟ้าอื่น เช่น เนบิวลา 
และสสารระหว่างดาว โดยองค์ประกอบต่าง ๆ 
ภายในของกาแล็กซีอยู่รวมกันด้วยแรงโน้มถ่วง 
• กาแล็กซีมีรูปร่างแตกต่างกัน 
โดยระบบสรุิยะอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกซึ่งเป็นกาแล็
กซีกังหันแบบมีคาน มีโครงสรา้ง คือ นิวเคลียส จาน 
และฮาโล 
ดาวฤกษ์จ านวนมากอยู่ในบรเิวณนิวเคลียสและจาน 
โดยมรีะบบสุริยะอยู่ห่างจากจดุศนูย์กลางของกาแล็กซีท
างช้างเผือก ประมาณ 30,000 
ปีแสงซึ่งทางช้างเผือกที่สังเกตเห็นในท้องฟ้าเป็นบริเวณ
หนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือกในมุมมองของคนบนโลก 
แถบฝ้าสีขาวจาง ๆ ของทางช้างเผอืคือดาวฤกษ์ 
ที่อยู่อย่างหนาแน่นในกาแล็กซีทางช้างเผือก 

2 
  
  
  
  
  
  

ดาวฤกษ์ สาระการเรียนรูโ้ล
ก ดาราศาสตร์ 
และอวกาศ 
  
ผลการเรยีนรู ้
ม.6/4 
ม.6/5 
ม.6/6 
ม.6/7 
ม.6/8 
ม.6/9 
  

• ดาวฤกษ์ส่วนใหญ่อยู่รวมกันเป็นระบบดาวฤกษ์ คือ 
ดาวฤกษ์ที่อยู่รวมกัน ตั้งแต ่2 ดวงขึ้นไป ดาวฤกษ์เป็น
ก้อนแก๊สร้อนขนาดใหญ่ เกิดจากการยุบตัวของกลุ่ม
สสารในเนบิวลาภายใต้แรงโน้มถ่วง ท าให้บางส่วนของ
เนบิวลามีขนาดเล็กลง ความดันและอุณหภูมเิพิ่มขึ้นเกิด
เป็นดาวฤกษ์ก่อนเกิด เมื่ออุณหภมูิที่แก่นสูงขึ้น 
จนเกิดปฏิกริิยาเทอร์มอนิวเคลียร ์ดาวฤกษ์ก่อนเกิดจะ
กลายเป็นดาวฤกษ์ ดาวฤกษ์อยู่ในสภาพสมดลุระหว่าง
แรงดันกับแรงโน้มถ่วงซึ่งเรียกว่าสมดุลอุทกสถติ จึงท า
ให้ดาวฤกษ์มีขนาดคงท่ีเป็นเวลานานตลอดช่วงชีวิตของ
ดาวฤกษ์ 
• ปฏิกิริยาเทอรม์อนิวเคลยีร์ เป็นปฏิกิริยาหลักของ
กระบวนการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์ท าให้เกิดการ
หลอมนิวเคลียสของไฮโดรเจนเป็นนิวเคลียสฮเีลียมที่
แก่นของดาวฤกษ์ ซึ่งม ี2 กระบวนการ คือ ปฏิกิริยา
ลูกโซ่โปรตอน-โปรตอน และวัฏจกัรคาร์บอน ไนโตรเจน
ออกซิเจน 

4 20 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนัก
คะแนน 

• ความส่องสว่างของดาวฤกษ์เป็นพลังงานจากดาวฤกษ์
ที่ปลดปล่อยออกมาในเวลา ๑ วินาทีต่อหน่วยพ้ืนท่ี ณ 
ต าแหน่งของผู้สังเกต แตเ่นื่องจากตาของมนุษย์ไม่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความส่องสว่างที่มีค่าน้อย 
ๆ จึงก าหนดค่าการเปรยีบเทียบความส่องสว่างของดาว
ฤกษ์ 
ด้วยค่าโชตมิาตร ซึ่งเป็นการแสดงระดับ 
ความส่องสว่างของดาวฤกษ์ (หรือเทห์ฟ้าอ่ืน) ณ 
ต าแหน่งของผู้สังเกต 
• สีของดาวฤกษ์สัมพันธ์กับอุณหภมูิผิว 
ซึ่งนักดาราศาสตร์ใช้ดัชนีสีในการแบ่งชนิดสเปกตรัม 
ของดาวฤกษ์ และใช้สเปกตรมัในการจ าแนกชนิดของ
ดาวฤกษ์ 
• การหาระยะทางของดาวฤกษ์ที่มีระยะทางห่างจากโลก
ไม่เกิน ๑๐๐ พาร์เซก มีวิธีการที่ส าคัญ คือ วิธีแพรัล
แลกซ์ โดยวดัมุมแพรัลแลกซ์ของดาวฤกษ์ เมื่อโลก
เปลี่ยนต าแหน่งไปในวงโคจร ท าให้ต าแหน่งปรากฏของ
ดาวฤกษ์เปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับดาวฤกษ์อ้างอิง 
• มวลของดาวฤกษ์ขึ้นอยู่กับมวลของดาวฤกษ์ก่อนเกิด 
ดาวฤกษ์ที่มีมวลมากจะผลติและใช้พลังงานมาก จึงมี
อายุสั้นกว่าดาวฤกษ์ท่ีมีมวลน้อย 
• ดาวฤกษ์มีการวิวัฒนาการที่แตกต่างกัน 
การวิวัฒนาการและจุดจบของดาวฤกษ์ข้ึนอยู่กับมวลตั้ง
ต้นของดาวฤกษ์ ส่วนใหญ่เทียบกับจ านวนเท่าของมวล
ดวงอาทิตย์ 
• ดาวฤกษ์จะมีการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการตาม
วิวัฒนาการ โดยนักวิทยาศาสตร์ได้แสดงการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยแผนภาพเฮิร์ซปรุง-รัสเซลล ์
ซึ่งเป็นแผนภาพท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างโชติมาตร
สัมบูรณ์และดัชนสีีของดาวฤกษ์ โดยดาวฤกษ์  ส่วนใหญ่
จะอยู่ในแถบล าดับหลัก ซึ่งเป็นแถบท่ีแสดงว่าดาวฤกษ์
จะมีช่วงชีวิตส่วนใหญ่อยู่ใน 
สภาวะสมดุล 

3 ระบบสรุิยะ สาระการเรียนรูโ้ล • ระบบสุรยิะเกดิจากการรวมตัวกันของกลุ่มฝุ่นและแก๊ส 4 20 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
234 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนัก
คะแนน 

  
  
  
  
  
  

ก ดาราศาสตร์ 
และอวกาศ 
  
ผลการเรยีนรู ้
ม.6/10 
ม.6/11 
ม.6/12 
  
  
  

ที่เรียกว่า เนบิวลาสรุิยะ โดยฝุ่นและแก๊สประมาณร้อย
ละ 99.8ของมวล ได้รวมตัวเป็นดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นก้อน
แก๊สร้อน หรือพลาสมาสสารส่วนที่เหลือรวมตัวเป็นดาว
เคราะห์และบริวารอื่น ๆ ของดวงอาทิตย ์ดังนั้นจึงแบ่ง
เขตบริวารของดวงอาทิตย์ตามลักษณะการเกิด 
และองค์ประกอบ ได้แก่ ดาวเคราะห์ชั้นใน 
ดาวเคราะห์น้อย ดาวเคราะห์ชั้นนอก และดงดาวหาง 
• โลกเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุรยิะที่มีสิ่งมีชีวิตเพราะ
โคจรรอบดวงอาทิตย์ในระยะทางที่เหมาะสม จึงเป็นเขต
ที่เอื้อต่อการมีสิ่งมีชีวิต ท าให้โลกมีอุณหภมูิเหมาะสม
และสามารถเกิดน้ าที่ยังคง 
สถานะเป็นของเหลวได้ และปจัจบุันมีการค้นพบดาว
เคราะห์ที่อยู่นอกระบบสุริยะจ านวนมากโดยมีดาว
เคราะห์บางดวงท่ีมีลักษณะคล้ายโลกและอยู่ในเขตท่ีเอื้อ
ต่อการมสีิ่งมีชีวิต 
• บริวารของดวงอาทิตย์อยู่รวมกันเป็นระบบภายใต้แรง
โน้มถ่วงระหว่างดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์ตามกฎแรง
โน้มถ่วงของนิวตัน ส่วนการโคจรของดาวเคราะห์รอบ
ดวงอาทิตย์เป็นไปตามกฎเคพเลอร์ 
• ดวงอาทิตย์มีโครงสร้างภายในแบ่งเป็น 
แก่น เขตการแผร่ังสี และเขตการพาความร้อนและมีช้ัน
บรรยากาศอยู่เหนือเขตพาความรอ้น ซึ่งแบ่งเป็น 3 ช้ัน 
คือ ช้ันโฟโตสเฟียร์ ช้ันโครโมสเฟยีร์ และคอโรนา ในช้ัน
บรรยากาศ ของดวงอาทิตย์ มีปรากฏการณ์ส าคญั เช่น 
จุดมืด 
ดวงอาทิตย์ การลุกจา้ ที่ท าให้เกิดลมสรุิยะ และพายุ
สุริยะ ซึ่งส่งผลต่อโลก 
• ลมสุรยิะ เกดิจากการแพร่กระจายของอนุภาคจากช้ัน
คอโรนาออกสู่อวกาศตลอดเวลา อนุภาคที่หลุดออกสู่
อวกาศเป็นอนุภาคที่มีประจลุมสุรยิะส่งผลท าให้เกดิหาง
ของดาวหางท่ีเรืองแสงและช้ีไปทางทิศตรงกันข้ามกับ
ดวงอาทิตย์และเกิดปรากฏการณแ์สงเหนือ แสงใต ้
• พายุสุริยะ เกิดจากการปลดปล่อยอนุภาคมีประจุ
พลังงานสูงจ านวนมหาศาล มักเกดิบ่อยครั้งในช่วงที่มี
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนัก
คะแนน 

การลุกจ้า และในช่วงที่มีจุดมดืดวงอาทิตย์จ านวนมาก 
และในบางครั้งมีการพ่นก้อนมวลคอโรนา พายุสรุิยะอาจ
ส่งผลต่อสนามแม่เหล็กโลก 
จึงอาจรบกวนระบบการส่งกระแสไฟฟ้าและการสื่อสาร 
รวมทั้งอาจส่งผลต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของดาวเทียม 
นอกจากน้ันมักท าให้เกิดปรากฏการณ์แสงเหนือ แสงใต้
ที่สังเกตได้ชัดเจน 

4 ทรงกลมท้อง
ฟ้า 

สาระการเรียนรูโ้ล
ก ดาราศาสตร์ 
และอวกาศ 
  
ผลการเรยีนรู ้
ม.6/13 
ม.6/14 
ม.6/15 
ม.6/16 
ม.6/17 
  
  
  
  

• ทรงกลมฟ้า เป็นทรงกลมสมมตขินาดใหญ่ที่มีรศัมี
อนันต์ มีจุดศูนย์กลางของโลกเป็นจุดศูนย์กลางของทรง
กลมฟ้า มีดวงดาวและเทห์ฟ้าต่าง ๆ ปรากฏอยู่บนผิว
ของทรงกลมฟ้าน้ี การระบุพิกดั 
ของดวงดาวและเทห์ฟ้าตา่ง ๆ บนทรงกลมฟ้าตามระบบ
ที่ส าคัญ ได้แก ่
- ระบบขอบฟ้า เป็นระบบท่ีอ้างองิจากต าแหน่งผู้สังเกต
บนโลก โดยระบุพิกัดเป็นมมุทิศและมมุเงย อ้างอิงกับทิศ
เหนือและเส้นขอบฟ้าของผู้สังเกต 
- ระบบศูนย์สตูร เป็นระบบท่ีอ้างอิงกับเส้นศูนย์สตูรฟ้า
และจุดวิษุวตั ระบุพิกัดเป็นไรต์แอสเซนชันและเดคลิ
เนชัน 
• โลกหมุนรอบตัวเองจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศ
ตะวันออก ท าให้เกิดปรากฏการณก์ารขึ้นการตกของดวง
อาทิตย์และดวงดาวในรอบวัน 
ซึ่งเส้นทางปรากฏของการขึ้น การตกของดวงอาทิตย์จะ
เปลี่ยนแปลงตามวันเวลาและต าแหน่งละติจดูของผู้
สังเกต ส่วนเส้นทางปรากฏของการขึ้นการตกของดาว
ฤกษ์จะเปลี่ยนแปลงตามละติจูดของผู้สังเกต 
• การก าหนดเวลาสรุิยคตจิะเทียบกับดวงอาทิตย์  โดย
เวลาสรุิยคติ มีทั้งเวลาสุริยคติปรากฏ และเวลาสุริยคติ
ปานกลาง 
• เวลาสุรยิคติปรากฏ เป็นเวลาทีไ่ด้จากการสังเกตดวง
อาทิตย์จริงที่เคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้าของผู้สังเกต 
ช่วงเวลาระหว่างการเห็นจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์
ผ่านเมริเดยีนครั้งแรกถึงครั้งถัดไปเรียกว่า 1 วัน สุริยคติ
ปรากฏ 

5 30 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนัก
คะแนน 

• เวลาสุรยิคติปานกลางก าหนดโดยให้มีดวงอาทิตย์
สมมติเคลื่อนที่บนเส้นศูนย์สตูรฟ้าด้วยอัตราเร็ว
สม่ าเสมอ ช่วงเวลาระหว่างการเหน็จุดศูนย์กลางของดวง
อาทิตย์ผ่านเมรเิดียนครั้งแรกถึงครั้งถัดไป 
เรียกว่า 1 วัน สุริยคติปานกลาง ซึ่งยาว 24 ช่ัวโมง 0 
นาที 0 วินาที เวลาสุริยคติปานกลางกรีนิซเป็นเวลาสรุิ
ยคติปานกลางที่ใช้เมริเดยีนของหอดูดาวกรีนิซใน
ประเทศอังกฤษเป็นตัวก าหนดซึ่งน ามาใช้ในการก าหนด
เขตเวลามาตรฐานสากลของต าแหน่งอื่น ๆ บนโลก 
• โลกและดาวเคราะห์ทุกดวงหมุนรอบตัวเองและโคจร
รอบดวงอาทิตย์จากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก 
หรือในทิศทวนเข็มนาฬิกาจากมมุมองด้านบน คนบน
โลกจะสังเกตเห็นดาวเคราะห์มีต าแหน่งปรากฏแตกต่าง
กันในช่วงวันเวลาต่าง ๆ 
เพราะดาวเคราะห์มมีุมห่างท่ีแตกต่างกัน 
• มุมห่างของดาวเคราะห์ คือ มุมระหว่างเส้นตรงที่เช่ือม
ระหว่างโลกกับดาวเคราะห์กับเส้นตรงที่เช่ือมระหวา่ง
โลกกับดวงอาทิตย์ เมื่อวัดบนเส้นสุริยวิถี โดยดาว
เคราะห์อาจอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ไปทางทิศตะวันออก 
หรือทางทิศตะวันตก ซึ่งมีการเรยีกช่ือตามต าแหน่งของ
ดาวเคราะห์ในวงโคจร ขนาดของมุมห่างและทิศทางของ
มุมห่าง 
• ดาวเคราะห์ที่มีมุมห่างต่างกันจะมีต าแหน่งปรากฏบน
ท้องฟ้าแตกต่างกัน โดยต าแหน่งปรากฏของดาวเคราะห์
วงในจะอยู่ใกล้ขอบฟ้าในช่วงเวลาใกล้รุ่งหรือเวลาหัวค่ า 
ส่วนต าแหน่งปรากฏของดาวเคราะห์วงนอกจะสามารถ
เห็นได้ใน ช่วงเวลาอื่น ๆ นอกจากนี ้มุมห่างยังสามารถ
น ามาอธิบายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เช่น ดาว
เคียงเดือน ดาวเคราะห์ชุมนุม ดาวเคราะหผ์่านหน้าดวง
อาทิตย์ 

5 เทคโนโลยีอว
กาศ 

สาระการเรียนรูโ้ล
ก ดาราศาสตร์ 
และอวกาศ 
  

• มนุษย์ใช้เทคโนโลยีอวกาศในการศึกษา เพื่อ 
ขยายขอบเขตความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และ 
ในขณะเดยีวกันมนุษย์ได้น าเทคโนโลยีอวกาศ 
มาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น วัสดุศาสตร ์

3 10 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการเรยีนรู ้
ม.6/18 
ม.6/19 
  
  
  

อาหาร การแพทย ์
• นักวิทยาศาสตรไ์ดส้ร้างกล้องโทรทรรศน์ เพื่อ 
ศึกษาแหล่งก าเนิดของรังสหีรืออนภุาคในอวกาศในช่วงค
วามยาวคลื่นต่าง ๆ ได้แก่ คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ 
อินฟราเรด แสง อัลตราไวโอเลต และรังสีเอ็กซ ์
• ยานอวกาศ คือ ยานพาหนะที่น ามนุษย์หรือ 
อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ขึ้นไปสู่อวกาศ เพื่อ 
ส ารวจหรือเดินทางไปยังดาวดวงอืน่ ส่วนสถาน ี
อวกาศ คือ ห้องปฏิบัติการลอยฟ้าที่โคจรรอบโลก 
ใช้ในการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ 
ในสภาพไร้น้ าหนัก 
• ดาวเทียม คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการส ารวจวัตถ ุ
ท้องฟ้าและน ามาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น 
การสื่อสารโทรคมนาคม 
การระบตุ าแหน่งบนโลกการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ 
อุตุนิยมวิทยา  
โดยดาวเทียมมหีลายประเภทสามารถแบ่งไดต้ามเกณฑ์ว
งโคจรและการใช้งาน 

รวม 20 100 

 
รหัสวิชา ว30265                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 
วิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เบื้องต้น      เวลา 2 ชั่วโมง /สัปดาห์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต                                              
 ศึกษาจัดล าดับโครงสร้างร่างกายสัตว์   การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์   ระบบประสาทและ
อวัยวะรับสัมผัส ระบบโครงร่างและการเคลื่อนไหว ระบบต่อมไร้ท่อ การท างานของระบบย่อยอาหาร ระบบ
หมุนเวียนเลือด การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส ระบบขับถ่าย การธ ารงดุลของร่างกาย ระบบน้ าเหลือง
และภูมิคุ้มกัน     
   โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน
ด้านการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา  ด้านการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
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โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ 
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การสืบพันธุ์ของสัตว์  ศึกษาประเภทของการสืบพันธุ์โครงสร้างระบบสืบพันธุ์และการสร้าง
เซลล์สืบพันธุ์ 
กระบวนการปฏิสนธิและการเจริญพัฒนาเอ็มบริโอของสัตว์บางชนิด
และคน เกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ี เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ 
ท าปฏิบัติการกายวิภาคของระบบสืบพันธุ์สัตว์ได้ 

4 5 

2 
  

เนือ้เยื่อสัตว์   ศึกษาลักษณะรูปร่างระบุต าแหน่งท่ีพบและหน้าท่ีของเนื้อเยื่อแต่ละ
ชนิดและการท างานร่วมกันของระบบอวัยวะแต่ละระบบ 

4 5 

3 
  

ระบบประสาท  ศึกษาโครงสร้างระบบประสาทในสัตว์ชนิดต่าง ๆ 
และอวัยวะรับสัมผัสของมนุษย์ 
เกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการวิเคราะห์และรักษาควา
มผิดปกติของระบบประสาท 

4 5 

4 โครงสร้างของกระดูก
และกล้ามเน้ือ 

 ศึกษากลไกที่ใช้ในการเคลื่อนท่ีของโครงสร้างของกระดูกและกล้ามเ
น้ือ ยกตัวอย่างความผิดปกติของกระดูก ข้อ  ต่อและกล้ามเน้ือ 
กายวิภาคกระดูก ข้อต่อและกล้ามเน้ือ 

4 5 

5 ต่อมไร้ท่อ   ศึกษาตอ่มไร้ท่อหน้าท่ีของฮอร์โมน 
กลไกการออกฤทธิ์และกลไกควบคุมการท างานของ ฮอร์โมน 
เกี่ยวกับความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ 

4 5 

6 การย่อยอาหาร  อธิบายโครงสร้างทางเดินอาหารและอวัยวะที่เกี่ยวข้องในการย่อยอา
หาร กระบวนการย่อยอาหาร การ 
ดูดซึมและการล าเลียงสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต โปรตีน 
และไขมัน 

4 5 

7 ระบบหมุนเวียน 
เลือด   

 อธิบาย   สืบค้น ท าปฏิบัติการ และอภิปราย 
การล าเลียงสารในสัตว์ชนิดต่าง ๆ องค์ประกอบและหน้าท่ีของเลือด 
หลอดเลือด โครงสร้างและ การท างานของหัวใจ 
ความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นในระบบหมุนเวียนเลือด 

4 5 

8 การแลกเปลี่ยนแก๊ส  อธิบายโครงสร้างที่ใช้ส าหรับการแลกเปล่ียนแก๊สในสัตว์ชนิดต่าง ๆ 
อธิบายโครงสร้างและกลไกการ หายใจ การล าเลียงแก๊ส 
การควบคุมการหายใจ ผลของควันบุหรี่ต่อการแลกเปลี่ยนแก๊ส 

4 5 

9 การขับถ่ายของเสีย  อธิบายภาวะธ ารงดุลของความเป็นกรด-เบสในเลือด อุณหภูมิ 
น้ าและเกลือแร่ในร่างกายได้  การขับถ่ายของเสียในสัตว์ชนิดต่าง ๆ 

4 5 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ 
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของไต 

10 ระบบน้ าเหลืองและภู
มิคุ้มกัน 

 อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของระบบน้ าเหลือง 
ความสัมพันธ์ของระบบน้ าเหลืองกับภูมิคุ้มกันได้และกลไกการป้องกั
นและการก าจัดเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย เกี่ยวกับความผิดปกติ 
ของระบบภูมิคุ้มกันได้  

2 5 

จิตพิสัย - 10 

จัดท ารายงานและป้ายนิเทศตามที่ได้รับมอบหมาย - 20 

ปลายภาค - 20 

รวม 80 100 

 

รหัสวิชา ว30281                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   
วิชา ระเบียบวิธีวิจัย     เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 ศึกษา สืบค้น ระเบียบวิธีวิจัย เรียนรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย การเก็บข้อมูล การสร้าง
เครื่องมือ การใช้เครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลข้อมูล และการน าเสนอ
ข้อมูล โดยใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น โดยการสืบค้นและวิเคราะห์ผลงานวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี น าเสนอผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่ได้ศึกษาค้นคว้า เขียนเค้า
โครงงานวิจัยของตนเองเพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการท าปัญหาพิเศษ 
 
รหัสวิชา ว30282                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   
วิชา สัมมนาวิชาการ     เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
       การศึกษาสืบค้น ผลงานวิจัย รายงานการวิจัย หรือ บทความวิจัย ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ ศึกษา และน าเสนอ 
ผลการเรียนรู้ 
 ว 8.1 ม. 4-6 ข้อ 1-5 
จ านวน 5 ข้อ 
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     โครงสร้างรายวิชา  

หน่วยที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 

การสืบค้น
ฐานข้อมูล

วิชาการและ
การเลือก

แหล่งข้อมูล 

ว 8.1 ม. 4-6 ข้อ 
1-5 

การสืบค้นฐานข้อมลูบทความ
วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร ์

4 10 

2 
การวิเคราะห์/

สังเคราะห์
ข้อมูล  

ว 8.1 ม. 4-6 ข้อ 
1-5 

- การอ่านและสกัดข้อมลูจากแหลง่ข้อมูล 
- การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 

 14 20 

3 

การเตรียมสื่อ
การน าเสนอ
และการเขียน
รายงานและ
การอ้างอิง 

ว 8.1 ม. 4-6 ข้อ 
1-5 

- เทคนิคการจัดท าสื่อน าเสนอ 
- การน าเสนอและอภิปรายผลการค้นคว้า 
- การเขียนรายงานทางวิชาการ 12 70 

รวม 30 100 

 

รหัสวิชา ว30287                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   
วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์   เวลา 1 ชั่วโมง /สัปดาห ์ จ านวน 0.5 หน่วยกิต   

ศึกษาถึงกระบวนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการท าโครงงานทาง   
วิทยาศาสตร์   การเลือกหัวข้อโครงงาน   การน าเสนอโครงงานที่น่าสนใจ   แนวทางการเลือกหัวข้อ  
 โครงงาน   การเขียนบทน า  ความเป็นมาของโครงงาน  จุดประสงค์ของโครงงาน  ขอบเขตการศึกษา
 โครงงาน   ประโยชน์ของการศึกษาโครงงาน  การค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  กระบวนการทดลอง   
สารเคมี   วัสดุอุปกรณ์  วิธกีารด าเนินงาน   การบันทึกผลการทดลอง การสรุปและอภิปรายผลการทดลอง   
การเขียนข้อเสนอแนะ   การเขียนบรรณานุกรม 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความ สามารถในการ
ตัดสินใจ 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม 
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รหัสวิชา ว30291                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   
วิชา การเขียนโปรแกรม 1 (ภาษา C/C++)  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์  ข้อดีและข้อจ ากัดของภาษาคอมพิวเตอร์แต่ละ
ประเภท  การวิเคราะห์ปัญหา  การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม  การทดสอบโปรแกรม  และ  การ
จัดท าเอกสารประกอบ โดยใช้การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ หลักการ 
แก้ปัญหา  กระบวนการแก้ปัญหา  การจ าลองความคิด  โครงสร้างภาษา  การเขียนแผนภาพแสดงขั้นตอนการ
ท างานของโปรแกรม  กฎเกณฑ์ไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์ หลักการเขียนโปรแกรม ให้ตัวควบคุม ข้อมูล 
ตัวแปร และค่าคงท่ี การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข และการท างานแบบวนรอบ (Loop) 

ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมตามข้ันตอน 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ปัญหา  การออกแบบโปรแกรม  
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  การทดสอบโปรแกรม  และการจัดท าเอกสารประกอบ มีทักษะและความเข้าใจ
ด้านการเขียนโปรแกรม 

เพ่ือให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของการเขียนโปรแกรม   เข้าใจวิธีการเขียนโปรแกรม   และม ี     เจต
คติท่ีดีในการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการท างานและการประกอบอาชีพอย่าง
ถูกต้องตามกระบวนการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ 

ว. 4.2 ม.4/1   
รวม 1 ผลการเรียนรู้ 

 โครงสร้างรายวิชา  
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
/ผลการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ/
ความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 
ความรู้เบื้องต้น

การเขียน
โปรแกรม 

1. เพื่อให้นักเรียนเห็นคณุค่าและประโยชน์ท่ี
ได้รับจากการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้เกดิขึ้นในตัวนักเรยีน 

หลักการท างาน
ทั่วไปของ
คอมพิวเตอร์ และ
การสื่อสารข้อมลู 

4 10 

2 
การเขียน
โปรแกรม
เบื้องต้น 

1. เพื่อให้นักเรียนเห็นคณุค่าและประโยชน์ท่ี
ได้รับจากการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้เกดิขึ้นในตัวนักเรยีน 
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์แนวทาง 
กระบวนการการแก้ไขปญัหา และสามารถ
แก้โจทย์ปัญหาที่ก าหนดให้ได ้
4. นักเรียนสามารถจ าลองความคดิในการ
วางแผนการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนโดยใช้
ข้อความหรือแผนภาพ (Flowchart) ได้ 

การเปิด – ปิด 
บันทึกโปรแกรม 
Dev C++โครงสรา้ง 
ตัวแปร ค่าคงท่ี 

16 40 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
/ผลการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ/
ความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

5. บอกความหมายของสัญลักษณท์ี่ใช้ในการ
เขียนผังงาน (Flowchart) และเลอืกใช้งาน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
6. วิเคราะห์งาน ออกแบบโปรแกรม 
โครงสร้างแบบล าดับโดยใช้ผังงาน 
(Flowchart) ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
7. สามารถเข้าสู่การใช้งาน Dev C++ และ
เลิกใช้งานได ้
8. สามารถพิมพ์และใช้งาน Dev C++ เพื่อ
ใช้บันทึกไฟล์งาน และสั่งให้โปแกรมท างาน
ได ้
9. นักเรียนสามารถเขยีนโครงสร้าง การ
คอมไพล์ และการรันภาษาซีได ้
10. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรม
แสดงผล ตามผังงาน (Flowchart) ได ้

3 การเขียนผังงาน 

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์แนวทาง 
กระบวนการการแก้ไขปญัหา และสามารถ
แก้โจทย์ปัญหาที่ก าหนดให้ได ้
2. นักเรียนสามารถจ าลองความคดิในการ
วางแผนการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนโดยใช้
ข้อความหรือแผนภาพ (Flowchart) ได้ 
3. บอกความหมายของสัญลักษณท์ี่ใช้ในการ
เขียนผังงาน (Flowchart) และเลอืกใช้งาน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
4. วิเคราะห์งาน ออกแบบโปรแกรม 
โครงสร้างแบบล าดับโดยใช้ผังงาน 
(Flowchart) ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
5. สามารถเข้าสู่การใช้งาน Dev C++ และ
เลิกใช้งานได ้

การเขียนผังงาน 
(Flowchart) 

4 10 

4 
การวิเคราะห์

และแก้ไขโจทย์
ปัญหา 

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์แนวทาง 
กระบวนการการแก้ไขปญัหา และสามารถ
แก้โจทย์ปัญหาที่ก าหนดให้ได ้
2. นักเรียนสามารถจ าลองความคดิในการ
วางแผนการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนโดยใช้
ข้อความหรือแผนภาพ (Flowchart) ได้ 
3. บอกความหมายของสัญลักษณท์ี่ใช้ในการ

การแก้ไขปัญหา 
พร้อมการเขียนผัง
งาน 

6 15 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
/ผลการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ/
ความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

เขียนผังงาน (Flowchart) และเลอืกใช้งาน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
4. วิเคราะห์งาน ออกแบบโปรแกรม 
โครงสร้างแบบล าดับโดยใช้ผังงาน 
(Flowchart) ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
5. สามารถเข้าสู่การใช้งาน Dev C++ และ
เลิกใช้งานได ้
6. วิเคราะห์งาน ออกแบบโปรแกรม 
โครงสร้างแบบล าดับโดยใช้ผังงาน 
(Flowchart) ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
10.นักเรียนสามารถเขยีนโปรแกรมแสดงผล 
ตามผังงาน (Flowchart) ได ้

5 
การเขียน

โปรแกรมเพื่อ
น าไปใช้งาน 

1. เพื่อให้นักเรียนเห็นคณุค่าและประโยชน์ท่ี
ได้รับจากการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้เกดิขึ้นในตัวนักเรยีน 
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์แนวทาง 
กระบวนการการแก้ไขปญัหา และสามารถ
แก้โจทย์ปัญหาที่ก าหนดให้ได ้
4. นักเรียนสามารถจ าลองความคดิในการ
วางแผนการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนโดยใช้
ข้อความหรือแผนภาพ (Flowchart) ได้ 
5. บอกความหมายของสัญลักษณท์ี่ใช้ในการ
เขียนผังงาน (Flowchart) และเลอืกใช้งาน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
6. วิเคราะห์งาน ออกแบบโปรแกรม 
โครงสร้างแบบล าดับโดยใช้ผังงาน 
(Flowchart) ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
7. สามารถเข้าสู่การใช้งาน Dev C++ และ
เลิกใช้งานได ้
8. สามารถพิมพ์และใช้งาน Dev C++ เพื่อ
ใช้บันทึกไฟล์งาน และสั่งให้โปแกรมท างาน
ได ้
9. นักเรียนสามารถเขยีนโครงสร้าง การ
คอมไพล์ และการรันภาษาซีได ้
10. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรม

การเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษา C++ โดย
โปรแกรม Dev C++ 

10 25 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
/ผลการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ/
ความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

แสดงผล ตามผังงาน (Flowchart) ได ้

รวม 40 100 

 

รหัสวิชา ว30292                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   
วิชา การจัดการฐานข้อมูล    เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล การสร้าง ข้อมูลการป้อนข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การลบ การส าเนา 
การจัดเรียง การแบ่งแยกข้อมูล ระบบรักษาความ ปลอดภัยข้อมูล กรณีศึกษาระบบการจัดการฐานข้อมูลกับ
การใช้งานด้านต่างๆ 
       ปฏิบัติการสร้างแฟ้มข้อมูล ป้อนข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบ ส าเนา จัดเรียง แบ่งแยกข้อมูล ค้นหา ท า
รายงาน ค านวณและสรุปผลจากข้อมูลในฐานข้อมูล รักษาความปลอดภัยข้อมูล ใช้โปรแกรมระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลสร้างงานเพ่ือการจัดการงานด้านต่าง ๆ 
       เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น และสามารถใช้โปรแกรมระบบ
การจัดการฐานข้อมูลสร้างงานเพื่อการจัดการงานด้านต่าง ๆ อย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ 
      ว. 4.1 ม.5/1 , ว. 4.2 ม.5/1,ม. 6/1   
รวม 3 ผลการเรียนรู้ 

     โครงสร้างรายวิชา     
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
/ผลการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ฐานข้อมูล
เบื้องต้น 

1.อธิบายลักษณะและประเภทของ
ข้อมูลการเก็บรักษาข้อมลู 
2.บอกหน้าท่ีหลักของระบบ
ฐานข้อมูลและลักษณะงานท่ีใช้
ระบบฐานข้อมลู 
3.บอกความหมาย ความส าคญั 
องค์ประกอบในการใช้โปรแกรมการ
จัดการฐานข้อมลู 

1.ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับฐานข้อมลู 
2.รู้จักกับฐานข้อมูล 
3.ลักษณะที่ดีของข้อมลู 
4.ความบูรณภาพของข้อมูล 
5.ความปลอดภัยของข้อมูล 
6.การบริหารงานฐานข้อมูล 
7.โปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซส 

6 10 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
/ผลการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

2 
โปรแกรมการ

จัดการ 
ฐานข้อมูล 

4.ปฏิบัติการในการออกแบบ
ฐานข้อมูล 
5. ปฏิบัติการสร้างฐานข้อมลู 
6. ปฏิบัติการในการสรา้งตารางและ
การแก้ไขตาราง 

8.การออกแบบฐานข้อมูล 
9.ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี ้
 10 10 

3 การสร้าง 
ฐานข้อมูล 

 
10.การสร้างฐานข้อมลู 
11.การสร้างตารางและการแกไ้ขตาราง 
 

6 20 

4 
การป้อนข้อมูล
และการแกไ้ข

ข้อมูล 

7. ปฏิบัติการในการป้อนข้อมลูและ
การยกเลิกข้อมูล 
8. ปฏิบัติการในการแกไ้ขข้อมูล 
การย้ายข้อมลู การส าเนาข้อมลู 
และการลบข้อมลู 
9. ปฏิบัติการในการท าส าเนา และ
การแก้ไขโครงสร้างของตาราง 

12.การใส่ข้อมูลในตาราง 
13.การแก้ไข เพิ่ม ลบ ข้อมลู 
14.การควบคุมรูปแบบของตารางและ
การพิมพ ์
15.การท าส าเนาและการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของตาราง 
16.การก าหนดคณุสมบัติของเขตข้อมูล 

10 5 

5 การจัดการ
ข้อมูล 

10. ปฏิบัติการในการจดัเรยีง 
แบ่งแยก และการค้นหาข้อมูลได ้
11. ปฏิบัติการในการสร้าง
แบบสอบถาม 
12. ปฏิบัติการในการสร้าง
แบบฟอร์ม 
13. มีความรู้ความเข้าใจและมี
ทักษะในการสร้างรายงาน 

17.การจัดเรยีงล าดบัและการสร้างดัชนี 
18.การสร้างแบบสอบถาม 
19.การสร้างรายงาน 
20.การสร้างแบบฟอรม์ 

8 20 

รวม 40 100 

 
 รหัสวิชา ว30293                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   
วิชา การเขียนโปรแกรม 2 (ภาษาจาวา)  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 ศึกษาความรู้ความเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหา การจ าลองความคิด โครงสร้างแบบต่างๆ ส าหรับการ
เขียนโปรแกรม โครงสร้างของโปรแกรมภาษาจาวา ค าสั่งรับค่าและแสดงผล โครงสร้างแบบมีทางเลือก 
โครงสร้างแบบท าซ้ า และการเขียนโปรแกรมโดยใช้ตัวแปรชุด 
       ใช้กระบวนการฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีหลักการและกระบวนการคิดอย่าง
เป็นระบบ และรู้จักโครงสร้างของข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ท างานในระบบคอมพิวเตอร์ 
       พัฒนาสมรรถนะความสามารถในการคิด น าเอาความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมและมีคุณธรรม 
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ผลการเรียนรู้ 
       ว. 4.2 ม.4/1,ม.5/1,ม.6/1 
รวม 3 ผลการเรียนรู้ 

     โครงสร้างรายวิชา    
ล าดับ

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ภาษาคอมพิวเตอร์
และการโปรแกรม 

ว 4.2 
ม.5/1 
ม.6/1 

1. โปรแกรมภาษา 
2. ประเภทของโปรแกรม 
3. ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับพัฒนาโปรแกรม 
4. ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 
5. ชุดพัฒนาภาษาจาวาและการติดตั้ง 
6. การติดต้ังตัวแปลภาษาจาวาและโปรแกรมสนับสนุน 

2 
 
 

10 

2 แนะน าภาษาจาวา 
ว 4.2 
ม.5/1 

1. ภาษาจาวา 
2. โครงสร้างภาษาจาวา 
3. เมธอดแสดงผลทางจอภาพพ้ืนฐาน 

2 
 

10 1. ชนิดของข้อมูล ตัวแปรและค่าคงท่ี 
2. การแปลงชนิดข้อมูล 

2 

ตัวด าเนินการทางคณิตศาสตร์ 2 
เมธอดรับข้อมูลพ้ืนฐาน 2 

3 ค าสั่งควบคุมแบบมี
การเลือกท า 

ว 4.2 
ม.4/1 
ม.5/1 

1. รูปแบบประโยคควบคุม 
2. ตัวด าเนินการทางตรรกะและความสัมพันธ์ 

2 
20 

ค าสั่ง if 2 
การใช้ค าสั่ง if..else.. 2 

สอบกลางภาค 20 

 ค าสั่งควบคุมแบบมี
การเลือกท า 

ว 4.2 
ม.4/1 
ม.5/1 

 ค าสั่ง if  แบบซ้อน 2 
10 การเลือกท าแบบ switch 

2 

4 ค าสั่งควบคุมแบบมี
การท าซ้ า 

ว 4.2 
ม.4/1 
ม.5/1 

1. ตัวด าเนินการเพิ่มค่าและลดค่า 
2. การวนรอบท าซ้ าด้วยค าสั่ง for 2 

20 
ค าสั่งท าซ้ าแบบ while 2 
ลูปแบบ do..while 2 
ค าสั่งท าซ้ าแบบซ้อน 2 

5 ตัวแปรอาเรย์ 

ว 4.2 
ม.4/1 
ม.5/1 

การใช้ตัวแปรอาเรย์ 

2 10 

สอบปลายภาค 20 

รวม 40 100 
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 รหัสวิชา ว30294                                ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6   
วิชา เทคโนโลยีหุ่นยนต์    เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะและองค์ประกอบของหุ่นยนต์ การสร้างชิ้นงานด้วยหุ่นยนต์ หน้าที่ต่างๆ 
ของอุปกรณ์เช่นเฟือง การใช้เฟือง มอเตอร์ เซ็นเซอร์และคุณลักษณะต่าง ๆ ของล้อ เขียนโปรแกรมควบคุม
การท างานของหุ่นยนต์ขั้นพ้ืนฐาน เช่น การเดิน การใช้เซนเซอร์ตรวจสอบเงื่อนไข เป็นต้น 

ศึกษาการวิเคราะห์และแก้ปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะการท างาน 
โดยใช้สมองกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ผลการเรียนรู้ 
        ว. 4.1 ม.4/1-4/5, ว. 4.2 ม.5/1  
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 

     โครงสร้างรายวิชา     
ล าดับ

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ความส าคัญ
ของเทคโนโลยี 

1. อธิบายเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ 

- ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับการออกแบบหุ่นยนต์ 
- กระบวนการของเทคโนโลยี 
- ประโยชน์ของเทคโนโลยี 

4 5 

2 รู้จักหุ่นยนต์ 
2. อธิบายส่วนประกอบ
และหน้าท่ีของหุ่นยนต์ได้ 

- หุ่นยนต์ 
- ความรู้พื้นฐานอิเลคทรอนิค  
- โครงสร้างกับกลไกแมคคานิคของหุ่นยนต์ในการขับเคลื่อน 

4 5 

3 
การสร้าง

หุ่นยนต์และ
การควบคุม 

3. อ่านค่าแถบสีของตัว
ต้านทานได้  
4. อธิบายพื้นฐานด้าน
เครื่องกล แมคคานิคและ
การขับเคลื่อนของหุ่นยนต์
ได้ 
5. อธิบายโครงสร้างและ
วงจรควบคุมหุ่นยนต์ได้ 
6. ประกอบชุดเฟืองเกียร์ได้ 
7. ประกอบชุดรีโมท
คอนโทรลได้ 
8. อธิบายหลักการท างาน
ของมอเตอร์กระแสตรงได้ 
9. อธิบายหลักการเลือกใช้
เครื่องมือและวัสดุงาน
หุ่นยนต์ได้ 

- การสร้างหุ่นยนต์ 
- ชุดเฟืองเกียร์ 
- รีโมทคอนโทรล 
- มอเตอร์ 
- เครื่องมือและวัสดุงานหุ่นยนต์ 
- การใช้เซ็นเซอร์ 

10 5 

4 

เสริมสร้าง
ประสบการณ์

ด้วยภารกิจการ
ออกแบบ 

10. ปฎิบัติการออกแบบ
และสร้างหุ่นยนต์ตาม
เกณฑ์และกติกาการแข่งขัน

- หุ่นยนต์เดินตามเส้น 
- หุ่นยนต์ต่อสู้ 
- หุ่นยนต์ท าตามเงื่อนไข 
- เสริมสร้างประสบการณ์ด้วยการแข่งขัน 

16 60 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ท่ีก าหนดได้ 
11. เสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้วยการ
แข่งขัน 

5 
การวิเคราะห์

และประเมินผล
งาน 

12. สามารถวิเคราะห์
ปรับปรุงแก้ไขกลไกการ
ท างานของหุ่นยนต์และ 
ประเมินผลงานตนเองได้ 

- การวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากการท างานของหุ่นยนต์ 
- การประเมินและน าเสนอผลงาน 

2 5 

สอบกลางภาค 2 20 

สอบปลายภาค 2 20 

รวม 40 100 

 
 รหัสวิชา ว30295                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   
วิชา โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล  ลักษณะโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้น ตัวแปรชุด การจัดการข้อมูลภายใน
โครงสร้าง Array , Stack , Queue และ Linked – list การเรียงล าดับ และการค้นหา              การสร้าง
และการจัดการแฟ้มข้อมูล โดยการเข้าถึงแบบล าดับ และแบบใช้ดัชนี ตลอดจนความผสมผสานวิธีการต่าง ๆ 
รวมถึงการประยุกต์ใช้งานเข้าด้วยกันเพ่ือความเหมาะสมกับงาน 
       ปฏิบัติการเบื้องต้นในการจัดการกับโครงสร้างข้อมูล ได้แก่ การใช้งานตัวแปร การเรียงล าดับ การ
ค้นหา     
  ผลการเรียนรู ้
       ว. 4.1 ม.4/1-4/5, ว. 4.2 ม.5/1  
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 

     โครงสร้างรายวิชา   
ล าดับ

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 นฐานการจัดการข้อมูล  

- ข้อมูล และรูปแบบของข้อมูล 
- ระดับของข้อมูล และการจัดการข้อมูล 
- ตัวอย่างโครงสร้างข้อมูล 
- อัลกอริทึม 
- ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม 

4  

2 ตัวแปรชนิดอาเรย์  

- ข้อมูลชนิดอาร์เรย์  
- ตัวแปรอาร์เรย์ 1 มิติ 
- ก าหนดค่าเริ่มต้นให้กับอาร์เรย์ 1 มิต ิ 
- การประมวลผลอาร์เรย์ 
- ลูปแบบ for กับอาร์เรย์  
- อาร์เรย์กับการผ่านค่า 

8  
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249 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

- อาร์เรย์ของออบเจ็กต์  
- ตัวแปรอาร์เรย์ 2 มิติ 
- คลาส ArrayList  
- อัลกอริทึมพ้ืนฐานส าหรับอาร์เรย์ 
- การใช้คลาส java.util.Array  
- สร้างคลาส IntArrays 

3 การจัดเรียงและค้นหา
ข้อมูลเบื้องต้น 

 

- การเรียงข้อมูลแบบ Bubble Sort 
- การเรียงข้อมูลแบบ Selection Sort 
- การเรียงข้อมูลแบบ Insertion Sort 
- การค้นหาข้อมูลอย่างง่าย 

8  

4 ลิงก์ลิสต์ (Linked List)  

- ลิงก์ลิสต์คืออะไร  
- การสร้างโหนด 
- การแทรกโหนด  
- การแทรกโหนดด้านหน้า 
- การลบโหนดออกจากลิงก์ลิสต์  
- การสร้างโหนดส าหรับเก็บข้อมูลสติง 
- การด าเนินการบนลิงก์ลิสต์ 

8  

5 สแต็ก และคิว  

- สแต็ก  
- การใช้อาร์เรย์เป็นสแต็ก 
- การสร้างสแต็กจากลิงก์ลิสต์  
- การใช้สแต็กกับนิพจน์เติมหลัง 
- การใช้คลาสสแต็กที่มีในจาวา  
- คิว 
- การสร้างคิวจากอาร์เรย์  
- การสร้างคิวจากลิงก์ลิสต์ 

8  

6 ทรี  

- พื้นฐานเกี่ยวกับทรี 
- ไบนารีทรี 
- การเก็บค่าไบนารีทรีในหน่วยความจ า 
- การเดินทางเข้าหาไบนารีทรี 
- ทรีกับการด าเนินการนิพจน์ 
- การเขียนโปรแกรมสร้างไบนารีทรี 

8  

7 การจัดเรียงข้อมูลขั้นสูง  

- การจัดเรียงข้อมูลแบบ Shell Sort 
- การจัดเรียงข้อมูลแบบ Merge Sort 
- การจัดเรียงข้อมูลแบบ Quick Sort 
- การจัดเรียงข้อมูลแบบ Heap Sort 
- การจัดเรียงข้อมูลแบบ Radix Sort  

  

รวม 40 100 
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รหัสวิชา ว30296                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   
วิชา เทคโนโลยีสื่อผสม    เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 ศึกษาบทบาทและความส าคัญและองค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม คุณลักษณะของ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ ์ เครื่องมือต่าง ๆส าหรับงานผลิตสื่อประสม ความรู้เบื้องต้นในการใช้งานโปรแกรมสร้าง
งานด้านตัวหนังสือ ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และการน าเสนอ การใช้เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ  
ในการหาข้อมูลความรู้เพ่ิมเติมและน ามาใช้ประโยชน์ในกระบวนการในการท างานและการผลิตชิ้นงานสื่อ
ประสม 
   ปฏิบัติการสร้าง ตัวหนังสือ ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว การสร้างชิ้นงานและการน าเสนองาน
แบบสื่อประสม โดยการใช้โปรแกรมสร้าง ตัวหนังสือ ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และโปรแกรมการ
น าเสนอแบบสื่อประสม 
    เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ บทบาท ความส าคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม คุณลักษณะ
ของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ สามารถสร้าง ตัวหนังสือ ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว การ
สร้างชิ้นงานและการน าเสนองานแบบสื่อประสม การแก้ปัญหา ความอดทนและรับผิดชอบ จินตนาการ การใช้
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท างานและชีวิตประจ าวันได้ 
ผลการเรียนรู้ 
       ว. 4.1 ม.4/1-4/5, ม.5/1 
รวม 1 ผลการเรียนรู้ 

     โครงสร้างรายวิชา   
ล าดับ

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 สื่อประสม 

1. อธิบายความหมาย 
องค์ประกอบและประโยชน์ของสื่อ
ประสมได ้

- ความหมาย 
- ความส าคญั 
- องค์ประกอบ 
- การออกแบบสื่อผสม 

2 5 

2 การใช้โปรแกรมสร้างสือ่
ประสม 

2. สามารถใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน
ของโปรแกรมท าสื่อประสมได ้
3. สามารถอัดเสียงและแกไ้ขคลิป
เสียงแล้วน ามาประยุกต์ใช้งานได้
อย่างเหมาะสม 
4. รู้และเข้าใจหลักการเบื้องต้น
การผลิตภาพยนตร์ โฆษณา หนัง
สั้นและสารคดไีด ้

- เครือ่งมอืท าหรับสร้างสือ่ผสม 
- เครือ่งมอืในการถ่ายภาพ และ
บันทึกเสียง 
- หลักการเบ้ืองต้นของการผลิต
ภาพยนตร ์

18 45 

3 การออกแบบสื่อประสม 

5. รู้และเข้าใจหลักการเขียน 
Story board ได ้
6. สามารถออกแบบสื่อประสมได ้

- องค์ประกอบของ Story board 
- การออกแบบภาพยนตร์ด้วย Story 
board 

6 15 

4 การสร้างและน าเสนอสื่อ
ประสม 

7. สามารถใช้โปรแกรมท าสื่อ - การสร้างสือ่ผสม และการน าเสนอ 14 35 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ประสมในการสร้างงานได ้
8. สามารถน าเสนอผลงานสู่
สาธารณะได้อย่างเหมาะสม 

รวม 40 100 

 

รหัสวิชา ว30297                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   
วิชา หลักการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ปัญหา  การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม  การทดสอบ
โปรแกรม  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ หลักการ แก้ปัญหา  กระบวนการแก้ปัญหาการจ าลองความคิด  
โครงสร้างภาษา  การเขียนแผนภาพแสดงขั้นตอนการท างานของโปรแกรม  กฎเกณฑ์ไวยากรณ์ของ
ภาษาคอมพิวเตอร์ หลักการเขียนโปรแกรม ให้ตัวควบคุม ข้อมูล ตัวแปร และค่าคงที่ การเขียนโปรแกรมแบบ
มีเงื่อนไข และการท างานแบบวนรอบ (Loop) 

ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมตามข้ันตอน 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ปัญหา  การออกแบบโปรแกรม  
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  การทดสอบโปรแกรม  และการจัดท าเอกสารประกอบ มีทักษะและความเข้าใจ
ด้านการเขียนโปรแกรม 

เพ่ือให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของการเขียนโปรแกรม   เข้าใจวิธีการเขียนโปรแกรม   และมีเจตคติที่ดี
ในการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการท างานและการประกอบอาชีพอย่างถูกต้อง
ตามกระบวนการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ 
       ว. 4.2 ม.4/1 
รวม 1 ผลการเรียนรู้ 

     โครงสร้างรายวิชา   
ล าดับ

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 
ความรู้เบื้องต้น

การเขียน
โปรแกรม 

1. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ท่ีได้รับจากการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้
เกิดขึ้นในตัวนักเรียน 

หลักการท างานท่ัวไป
ของคอมพิวเตอร์ 
และการสื่อสารข้อมูล 4 10 

2 
การเขียน
โปรแกรม
เบื้องต้น 

3. เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์แนวทาง กระบวนการ
การแก้ไขปัญหา และสามารถแก้โจทย์ปัญหาท่ีก าหนดให้
ได้ 
4. นักเรียนสามารถจ าลองความคิดในการวางแผนการ
แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนโดยใช้ข้อความหรือแผนภาพ 

การเปิด – ปิด 
บันทึกโปรแกรม Dev 
C++โครงสร้าง ตัว
แปร ค่าคงที่ 

16 40 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

(Flowchart) ได้ 

3 การเขียนผังงาน 

5. นักเรียนสามารถจ าลองความคิดในการวางแผนการ
แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนโดยใช้ข้อความหรือแผนภาพ 
(Flowchart) ได้ 
3. บอกความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน 
(Flowchart) และเลือกใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
6. วิเคราะห์งาน ออกแบบโปรแกรม โครงสร้างแบบล าดับ
โดยใช้ผังงาน (Flowchart) ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

การเขียนผังงาน 
(Flowchart) 

4 10 

4 การวิเคราะห์และ
แก้ไขโจทย์ปัญหา 

7. สามารถเข้าสู่การใช้งาน Dev C++ และเลิกใช้งานได้ 
8. สามารถพิมพ์และใช้งาน Dev C++ เพื่อใช้บันทึกไฟล์
งาน และสั่งให้โปแกรมท างานได้ 
9. นักเรียนสามารถเขียนโครงสร้าง การคอมไพล์ และการ
รันภาษาซีได้ 
10. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมแสดงผล ตามผังงาน 
(Flowchart) ได้ 

การแก้ไขปัญหา 
พร้อมการเขียนผัง
งาน 

6 15 

5 
การเขียน

โปรแกรมเพื่อ
น าไปใช้งาน 

11. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

การเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษา C++ โดย
โปรแกรม Dev C++ 

10 25 

รวม 40 100 

 

รหัสวิชา ว31211                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
วิชา  ฟิสิกส ์1    เวลา 4  ชั่วโมง /สัปดาห์  จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

ศึกษา วิเคราะห์ หลักการของงานและพลังงาน ประสิทธิภาพเครื่องกล  โมเมนตัมและการชน การ
เคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ และการเคลื่อนที่แบบ S.H.M โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปรายใช้กระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
เห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยม
ที่เหมาะสม 
ผลกาเรียนรู้ 
 สาระฟิสิกส์ ข้อ 1 ผลการเรียนรู้ที่ 10-17    
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 งานและพลัง
งาน 

มาตรฐาน ว 2.2 ตัวช้ีวัด 
ข้อ 5-6  
สาระฟสิิกส์ ข้อ 1 
ผลการเรยีนรู้ที่ 10-17 

 ศึกษาเกี่ยวกับ งานและพลังงาน แรงอนุรักษ์ 
กฎการอนุรักษ์พลังงาน ประสิทธิภาพเครื่องกล 

25 35 

2 โมเมนตัมแล
ะการชน 

มาตรฐาน ว 2.2 ตัวช้ีวัด 
ข้อ 5-6  
สาระฟสิิกส์ ข้อ 1 
ผลการเรยีนรู้ที่ 10-17  

ศึกษาเกี่ยวกับ โมเมนตัม การชน 
การอนุรักษ์โมเมนตมั แรงดล การดล 

20 30 

3 การเคลื่อนที่ 
2 มิติ 

มาตรฐาน ว 2.2 ตัวช้ีวัด 
ข้อ 5-6  
สาระฟสิิกส์ ข้อ 1 
ผลการเรยีนรู้ที่ 10-17 

ศึกษาเกี่ยวกับ การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ 
การเคลื่อนที่แบบวงกลม 
การเคลื่อนที่แบบซิมเปิล้ฮาโมนิกส์อย่างง่าย 
พร้อมกันน าไปประยุกต์ใช้ 

35 35 

รวม 80 100 

 
รหัสวิชา ว31213                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
วิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1    เวลา 4  ชั่วโมง /สัปดาห์  จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 ศึกษา วิเคราะห์ หลักการของงานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่แบบหมุน สมดุล
กล สภาพยืดหยุ่น โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
ผลกาเรียนรู้ 
 ว 6.1 ( ม.4/10-17)   
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
 
รหัสวิชา ว31213                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
วิชา เคมี 1     เวลา 4  ชั่วโมง /สัปดาห์  จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
         อธิบายความสัมพันธ์และค านวณปริมาตร ความดัน จ านวนโมล และอุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ 
ตามกฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์–ลูสแซก กฎรวมแก๊ส กฎของอาโวกาโดร กฎแก๊สอุดมคติ และ
ความดันย่อยจากกฎความดันย่อยของดอลตัน  พร้อมทั้งสืบค้นข้อมูล น าเสนอตัวอย่าง และอธิบายการ
ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่าง ๆ ของแก๊สในการอธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาใน
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ชีวิตประจ าวันและในอุตสาหกรรม อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ค านวณและ
เปรียบเทียบอัตราการแพร่ของแก๊ส โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม 
       แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด ค านวณ
ปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เก่ียวข้องกับมวลสาร  ความเข้มขน้ของสารละลาย  ปริมาตรแก๊ส   สารใน
ปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน  ปริมาณสารต่าง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี  และผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยา
เคมีบอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ  ค านวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ  มวลโมเลกุล และมวลสูตร 
ค านวณปริมาณสารจากความสัมพันธ์ของโมล  จ านวนอนุภาค มวล และปริมาตรของแก๊สที่ STP อัตราส่วน
โดยมวลของธาตุองค์ประกอบของสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงท่ี  สูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร  
ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่าง ๆ  เตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นในหน่วยโมลาริตี และปริมาตร
สารละลายตามที่ก าหนด  เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์ รวมทั้งค านวณ
จุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลาย โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การ
ส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ มีความ สามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมี
จิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม                                                                   
ผลการเรียนรู้ 

สาระเคมีข้อ 1 ม.5/1-6   ข้อ 2 ม.4/1-7  ข้อ 3 ม.4/1-11    
รวม  24  ผลการเรียนรู้ 

โครงสร้างรายวิชา   

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 
  

ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 สาระเคมีข้อ 2 
ม.4/1 - 7 
สาระเคมีข้อ 3 
ม.4/1 - 8    

-  มวลอะตอม 
-  มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ 
-  มวลโมเลกุล 
-  โมล 
-  ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวน โมล 
อนุภาค มวล และปริมาตรของก๊าซ 
-  สูตรเคมี 
-  สมการเคมี 
-  กฎทรงมวลและกฎสัดส่วนคงท่ี 
-  ความสัมพันธ์ของก๊าซ (กฎของเกย์
ลูสแซก และอาโวกาโดร) 
-  ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของ
สารในสมการเคม ี  
-  การค านวณหาปริมาณสารจา
สมการเคมีท่ีมีมากกว่าหน่ึงสมการ 

35 50 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

-  สมการเคมีกับสารก าหนดปริมาณ     

2 
  

ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 สาระเคมีข้อ 3 
ม.4/9 - 11       

-  สารละลาย 
-  หน่วยความเข้มข้นของสารละลาย 
-  การเตรียมสารละลาย 
-  การเปล่ียนหน่วยจากร้อยละเป็น
โมลต่อลติร 
-  สมบัติเกี่ยวกับจุดเดือดและจุดเยือก
แข็งของสารละลาย 
-  ความสัมพันธ์ระหว่างค่า  Kb  และ  
Kf   กับมวลโมเลกุล 
- การพิจารณาสถานะของสาร 
- สมบัติของของแข็ง 
- การจัดเรียงอนุภาคในของแข็ง 
- การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง 
- สมบัติของของเหลว 
- ความดันไอและจุดเดือด 
- สมบัติของก๊าซ 
- ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ 
- กฎต่าง ๆ ของก๊าซ 
- การแพร่ของก๊าซ 
- เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับก๊าซ    
ของเหลว  และของแข็ง   

20 
 

17 

3 ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ  สาระเคมีข้อ 1 
ม.5/1 - 6      

 25 33 

รวม 80 100 

 
รหัสวิชา ว31235                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
วิชา เคมีเพิ่มเติม 1    เวลา 3 ชั่วโมง /สัปดาห ์ จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 มวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนโมล อนุภาค มวลและปริมาตรของแก๊ส 
สูตรโมเลกุล สูตรเอมพิริคัล สูตรโครงสร้าง การค านวณหามวลเป็นร้อยละจากสูตร การเขียนและดุลสมการ
เคมี การค านวณหาอัตราส่วนจ านวนโมลของสารตั้งต้นที่ท าปฏิกิริยาพอดีกัน สารก าหนดปริมาณ การค านวณ
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ปริมาณสารจากสมการเคมีอย่างง่ายและจากสมการเคมีหลายขั้นตอน ผลได้ร้อยละของสารผลิตภัณฑ์ 
สารละลาย ความเข้มข้นของสารละลาย การเตรียมสารละลาย สมบัติบางประการของสารละลาย    
 
รหัสวิชา ว31241                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
วิชา ชีววิทยา 1     เวลา 4  ชั่วโมง /สัปดาห ์ จ านวน 2.0 หน่วยกิต                                                   
 ศึกษาและอธิบายการศึกษาชีววิทยา และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ก าเนิดของสิ่งมีชีวิต สารเคมีที่เป็น
องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต การรักษาดุลยภาพร่างกายของสิ่งมีชีวิต การหมุนเวียนเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน
ของร่างกาย ความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและอนุกรมวิธาน รวมถึงมนุษย์กบั
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์  
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การทดลอง ส ารวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล การ
อภิปราย และอธิบาย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อ่ืน 
เข้าใจ  หรือน าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาระดับสูงขึ้น หรือตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 
       เห็นคุณค่าและความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  
ตัวช้ีวัด 
สาระที ่1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ว1.1 ม.4/1, 4 , ว1.2 ม.4/2-4/7 , ว1.3 ม.4/1, 6  รวม 11 ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ 

สาระชีววิทยาเพ่ิมเติม ข้อ 1 ม.4/3-9, ข้อ 2 ม.6/1-5 , ข้อ 4 ม.5/1-3, 8-17, 19-21, ข้อ 5 ม.6/9-13      
รวม  33  ผลการเรียนรู้ 

 โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรี
ยนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 
  

ความหลากหลายทางชีว
ภาพ 

ว.1.3 ม.4/6 
สาระชีววิทยาเพิ่
มเติม 
ข้อ 2 ม.6/1-5 

1. ความหลากหลายทางชีวภาพ และความเชื่อมโยง
ระหว่าง ความหลากหลายทางพันธุกรรม ความ
หลากหลายของสปีชีส์ และ ความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ 
2.การจ าแนกสิ่งมีชีวิตจากหมวดหมู่ใหญ่จนถึง
หมวดหมู่ย่อย และวิธีการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ใน
ล าดับ ขั้นสปีชีส์ 
3. การสร้างไดโคโทมัสคีย์ในการระบุสิ่งมีชีวิต หรือ
ตัวอย่างที่ก าหนดออกเป็นหมวดหมู่ 
4. สิ่งมีชีวิตกลุ่มแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุ่มโพรทิสต์
สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืช สิ่งมีชีวิตกลุ่มฟังไจ และสิ่งมีชีวิต

28 20 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรี
ยนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

กลุ่มสัตว์ วิเคราะห์เปรียบเทียบส่ิงมีชีวิตแต่ละกลุ่ม 

2 เคมีท่ีเป็นพื้นฐานของสิ่ง
มีชีวิตและการย่อยอาหา
รของสิ่งมีชีวิต 

ว.1.3 ม.4/1 
สาระชีววิทยาเพิ่
มเติม ข้อ 1           
ม.4/3-9 และข้อ 
4 ม.5/1-3 

1. อธิบายคุณสมบัติ ความแตกต่าง และประโยชน์
ของสารอินทรีย์ เช่น โปรตีน ลิพิด กรดนิวคลีอิค และ
สารอนินทรีย์ เช่น น้ า ออกซิเจน เป็นต้น 
2. โครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต ระบุกลุ่มของ
คาร์โบไฮเดรต รวมท้ังความส าคัญของคาร์โบไฮเดรต
ท่ีมีต่อสิ่งมีชีวิต 
3. โครงสร้างของโปรตีน และความส าคัญของโปรตีน
ท่ีมีต่อสิ่งมีชีวิต สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของ
ลิพิด และความส าคัญของลิพิดท่ีมีต่อสิ่งมีชีวิต 
4. ปฏิกิริยาเคมี ท่ีเกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต อธิบายการ
ท างานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต 
5. โครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ท่ี
ไม่มีทางเดินอาหาร สัตว์ท่ีมีทางเดินอาหารแบบไม่
สมบูรณ์ และสัตว์ท่ีมีทางเดินอ าหารแบบสมบูรณ์ 
6. โครงสร้าง หน้าท่ี และกระบวนการย่อยอาหาร 
และการดูดซึมสารอาหารภายในระบบย่อยอาหาร
ของมนุษย์ 

20 15 

3 การรักษาสมดุลร่างกาย 
ระบบหมุนเวียนเลือดแล
ะระบบภูมิคุ้มกัน 

ว.1.2 ม.4/2-7 
สาระชีววิทยาเพิ่
มเติม 
ข้อ 4 ม.5/8-17, 
9-21 

1. การควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกาย
โดยระบบ 
หมุนเวียนเลือด ผิวหนัง และกล้ามเน้ือโครงร่าง 
อธิบายการควบคุมดุลยภาพของกรด-เบสของ เลือด
โดยการท างานของไตและปอด 
2. การตอบสนองของร่างกายแบบไม่ 
จ าเพาะ และแบบจ าเพาะต่อสิ่งแปลกปลอมของ
ร่างกาย 
3. โรคหรืออาการที่เกิดจากความ 
ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน 
4. ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องท่ีมีสาเหตุมาจากการติด
เชื้อ HIV 
5. โครงสร้างและการท างานของหัวใจและหลอดเลือด
ในมนุษย์ 
6. โครงสร้างหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยน้ านม ทิศ
ทางการไหลของเลือดผ่านหัวใจของมนุษย์ และเขียน
แผนผังสรุป การหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ 
7.ความแตกต่างของเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ด

20 15 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรี
ยนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

เลือดขาว เพลตเลต และพลาสมา อธิบายหมู่เลือด
และหลักการให้และ รับเลือดในระบบ ABO และ
ระบบ Rh  
8. ส่วนประกอบและหน้าท่ีของน้ าเหลือง รวมท้ัง
โครงสร้างและหน้าท่ีของหลอดน้ าเหลือง และ 
ต่อมน้ าเหลือ 
9. กลไกการต่อต้านหรือท าลายสิ่งแปลกปลอมแบบ
ไม่จ าเพาะและแบบจ าเพาะ 
10. โครงสร้างและหน้าท่ีในการก าจัด 
ของเสียออกจากร่างกายของฟองน้ า ไฮดรา พลานา
เรีย ไส้เดือนดิน แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
11. กลไกการทางานของหน่วยไต ในการก าจัดของ
เสียออกจากร่างกาย และเขียนแผนผังสรุปขั้นตอน
การก าจัดของเสีย ออกจากร่างกายโดยหน่วยไต 
12. ความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคต่าง ๆ 
13. โครงสร้างและการท างานของหัวใจและหลอด
เลือดในมนุษย์ 
14. โครงสร้างหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม ทิศ
ทางการไหลของเลือดผ่านหัวใจของมนุษย์และเขียน
แผนผังสรุปการหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ 
15. ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบ
หมุนเวียนเลือดแบบปิด 
16. ทิศทางการไหลของเลือดและการเคล่ือนท่ีของ
เซลล์เม็ดเลือดในหางปลาและสรุปความสัมพันธ์
ระหว่างขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการไหล
ของเลือด 

4 มนุษย์กับทรัพยากรธรร
มชาติและสิ่งแวดล้อม 

ว.1.1 ม.4/1, 4 
สาระชีววิทยาเพิ่
มเติม ข้อ 5 
ม.6/9-13 
  

1. ความสัมพันธ์ของสภาพทางภูมิศาสตร์บนโลกกับ
ความหลากหลายของไบโอม และยกตัวอย่างไบโอม
ชนิดต่าง ๆ 
2. ปัญหาและผลกระทบท่ีมีต่อทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม พร้อมท้ังน าเสนอแนวทางในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
3.ปัญหา การขาดแคลนน้ า การเกิดมลพิษทางน้ า 
และผลกระทบท่ีมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง
เสนอแนวทางการวางแผนการจัดการน้ าและการ
แก้ไขปัญหา 

10 10 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรี
ยนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

4. ปัญหามลพิษทางอากาศ และผลกระทบท่ีมีต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมท้ังเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหา 
5.ปัญหาท่ีเกิดกับทรัพยากรดิน และผลกระทบท่ีมีต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมท้ังเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหา 
6. ปัญหาผลกระทบท่ีเกิดจากการท าลายป่าไม้ 
รวมท้ังเสนอแนวทางในการป้องกันการท าลาย ป่าไม้
และก ารอนุรักษ์ป่าไม้ 
7. ปัญหาผลกระทบท่ีท าให้สัตว์ป่ามีจ านวนลดลง 
และแนวทางในการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
8. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สอบกลางภาค 1 20 

สอบปลายภาค 1 20 

รวม 80 100 

 
รหัสวิชา ว31243                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
วิชา ชีววิทยาเพ่ิมเติม 1     เวลา 4  ชั่วโมง /สัปดาห ์จ านวน 2.0 หน่วยกิต   

ศึกษาและอธิบายการศึกษาชีววิทยา และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ก าเนิดของสิ่งมีชีวิต สารเคมีที่เป็น
องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต การรักษาดุลยภาพร่างกายของสิ่งมีชีวิต การหมุนเวียนเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน
ของร่างกาย ความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและอนุกรมวิธาน รวมถึงมนุษย์กบั
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การทดลอง ส ารวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล 
การอภิปราย และอธิบาย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อ่ืน 
เข้าใจ  หรือน าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาระดับสูงขึ้น หรือตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 
       เห็นคุณค่าและความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  
ตัวช้ีวัด 
สาระที ่1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ว1.1 ม.4/1, 4 , ว1.2 ม.4/2-4/7 , ว1.3 ม.4/1, 6  รวม 11 ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ 

สาระชีววิทยาเพ่ิมเติม ข้อ 1 ม.4/3-9, ข้อ 2 ม.6/1-5 , ข้อ 4 ม.5/1-3, 8-17, 19-21, ข้อ 5 ม.6/9-13      
รวม  33  ผลการเรียนรู้ 
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รหัสวิชา ว31281                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
วิชา ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1   เวลา 2 ชั่วโมง /สัปดาห ์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาวิเคราะห์ ส ารวจตรวจสอบและท าการทดลอง เกี่ยวกับการวัดและเลขนัยส าคัญ เครื่องเคาะ
สัญญาณเวลา กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน  การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิคและลูกตุ้มอย่างง่าย 
การศึกษาคลื่นนิ่งด้วยวิธีของเมลล์ การสั่นพ้องของคลื่นเสียง ค่าดัชนีหักเหแสงของวัตถุ เลนส์นูนและเลนส์เว้า  
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและการ
อภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความ สามารถในการตัดสินใจ 
เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยม
ที่เหมาะสม                                           
ผลการเรียนรู้  

สาระฟิสิกส์    ข้อ 1 ม.4/1-2,3,5 
ข้อ 2 ม.5/1,4,5,8,11  

รวม 9 ผลการเรียนรู้      
โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรีย
นรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนักค
ะแนน 

1 การวัดและเลข
นัยส าคัญ 

สาระฟิสิกส์ ข้อ 1 
ม.4/1-2 

การทดลองทางฟิสิกส์เกี่ยวกับการวัดปริมาณต่าง ๆ การ
บันทึกปริมาณท่ีได้จากการวัดด้วยจ านวน 
เลขนัยส าคัญท่ีเหมาะสม และค่าความคลาดเคลื่อน การ
วิเคราะห์และการแปลความหมายจากกราฟ เช่น การหา
ความชันจากกราฟเส้นตรง จุดตัดแกน พื้นท่ีใต้กราฟ  

2 10 

2 เครื่องเคาะสัญ
ญาณเวลา 

สาระฟิสิกส์ ข้อ 1 
ม.4/3 

ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่ง 
การกระจัด ความเร็ว 
และความเร่งของการเคล่ือนท่ีของวัตถุในแนวตรงท่ีมีคว
ามเร่งคงตัวจากกราฟและสมการ 
รวมท้ังทดลองหาค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลก 
และค านวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2 10 

3 กฎการเคลื่อนท่ี
ข้อท่ีสองของนิว
ตัน 

สาระฟิสิกส์ ข้อ 1 
ม.4/5 

เขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุอิสระ ทดลอง 
และอธิบายกฎการเคลื่อนท่ีของนิวตันและการใช้กฎการเ
คลื่อนท่ีของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนท่ีของวัตถุ 
รวมท้ังค านวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2 10 

4 เคลื่อนท่ีแบบฮา
ร์มอนิก 

สาระฟิสิกส์ ข้อ 2 
ม.5/1 

ทดลอง และอธิบายการเคลื่อนท่ีแบบฮาร์มอนิก 
อย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้ม 
อย่างง่าย รวมท้ังค านวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2 10 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรีย
นรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนักค
ะแนน 

5 การศึกษาคลื่น
น่ิง 

สาระฟิสิกส์ ข้อ 2 
ม.5/4 

คลื่นน่ิงเกิดจากคลื่นอาพันธ์สองขบวนแทรกสอดกัน 
แล้วเกิดต าแหน่งที่มีการแทรกสอดแบบเสริม 
ตลอดเวลา เรียกว่า ปฏิบัพ และต าแหน่งที่มี 
การแทรกสอดแบบหักล้างตลอดเวลา เรียกว่า บัพ 

2 10 

6 การสั่นพ้องของ
คลื่นเสียง 

สาระฟิสิกส์ ข้อ 2 
ม.5/5 

ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของ 
อากาศในท่อปลายเปิดหน่ึงด้าน 

2 10 

7 การแทรกสอดข
องคลื่นแสง 

สาระฟิสิกส์ ข้อ 2 
ม.5/8 

ทดลอง และอธิบายการแทรกสอดของแสง 
ผ่านสลิตคู่และเกรตติง การเลี้ยวเบน 
และการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตเดี่ยว 
รวมท้ังค านวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2 10 

8 เลนส์นูนและเล
นส์เว้า 

สาระฟิสิกส์ ข้อ 2 
ม.5/11 

ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพ 
ท่ีเกิดจากเลนส์บาง หาต าแหน่ง ขนาด ชนิด 
ของภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุ 
ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมท้ังค านวณ 
ปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2 10 

สอบกลางภาค   2 10 

สอบปลายภาค   2 10 

รวม 20 100 

 
รหัสวิชา ว32201                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
วิชา พื้นฐานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  เวลา 2 ชั่วโมง /สัปดาห ์จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
       ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ด้านวิศวกรรมเก่ียวกับ กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 
อะตอมและนิวเคลียร์ฟิสิกส์ และฟิสิกส์สมัยใหม่ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ 
การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจ 
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
ผลกาเรียนรู้ 
 ว 6.4  (ม.6/1-18)   
รวม 18 ผลการเรียนรู้ 
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รหัสวิชา ว32211                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5   
วิชา ฟิสิกส์ 2      เวลา 4 ชั่วโมง /สัปดาห ์ จ านวน 2.0 หน่วยกิต                                                
 ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของคลื่น องค์ประกอบของคลื่น    อัตราเร็วของ คลื่น
กล  การสะท้อนของคลื่นน้ าและคลื่นในเส้นเชือก  การหักเหของคลื่นน้ า  การแทรกสอดของคลื่นน้ าผ่านช่อง
แคบเดี่ยวกับช่องแคบคู่  การเลี้ยวเบนของคลื่นน้ าผ่านช่องแคบและสิ่งกีดขวาง    ลักษณะของคลื่นเสียง  
อัตราเร็วของเสียงในอากาศ  การสะท้อนของเสียง การหักเหของเสียง การแทรกสอดของเสียง การเลี้ยวเบน
ของเสียงการสั่นพ้องในท่อ การเกิดบีตส์  ปรากฎการณ์ดรอปเปลอร์และคลื่นกระแทก ความเข้มเสียง  ระดับ
ความเข้มของเสียง คุณภาพเสียง หูกับการได้ยิน การเกิดเงา  การวัดอัตราเร็วของแสง  การสะท้อนของแสง
บนกระจกเงาราบ การสะท้อนของแสงบนกระจกโค้ง  การหักเหของแสงผ่านตัวกลาง  ลึกจริง - ลึกปรากฏ  
การหักเหของแสงผ่านเลนส์ ปรากฏการณ์เกี่ยวกับแสง การมองเห็นแสงสีต่างๆ ความสว่างของแสง หลักการ
ท างานของแว่นขยาย กล้องจุลทรรศน์  กล้องโทรทัศน์  เครื่องฉายสไลด์  การกระจายของแสงผ่านปริซึม  การ
เกิดรุ้งกินน้ า  การกระเจิงของแสง  แสงและการมองเห็นสี การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตและเกรตติง การ
กระเจิงของแสง โพลาไรด์ของแสง  และการน าความรู้เรื่องเสียงไปประยุกต์ใช้ 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและการ
อภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความ สามารถในการตัดสินใจ 
เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคานิยม
ที่เหมาะสม   
ตัวช้ีวัด 

ว 2.3 ม.5/3-10               
รวม 8 ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ 

สาระฟิสิกส์ข้อ 2 ม.5/3-13  
รวม 11 ผลการเรียนรู้ 

โครงสร้างรายวิชา  

ล าดับที ่ ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนักคะ
แนน 

1 
  

คลื่น ว 2.3 ม.5/3 
สาระฟสิิกส์ข้อ 2 
ม.5/3 - 4 

- ประเภทของคลื่น 
- องค์ประกอบของคลื่น     
- อัตราเร็วของคลื่นกล  
- การสะท้อนของคลื่นน้ าและคลื่นในเส้น
เชือก  
- การหักเหของคลื่นน้ า  
- การแทรกสอดของคลื่นน้ าผ่านช่องแคบ
เดี่ยวกับช่องแคบคู่  

16 20 
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ล าดับที ่ ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนักคะ
แนน 

- การเลี้ยวเบนของคลื่นน้ าผ่านช่องแคบ
และสิ่งกีดขวาง 

2 
  

เสียงและการไ
ด้ยิน 

ว 2.3 ม.5/4-8 
สาระฟสิิกส์ข้อ 2 
ม.5/5 - 7 
  

-ลักษณะของคลื่นเสียง  
-อัตราเร็วของเสียงในอากาศ  
-การสะท้อนของเสียง 
-การหักเหของเสยีง 
-การแทรกสอดของเสียง 
-การเลี้ยวเบนของเสียงการสั่นพ้องในท่อ 
-การเกิดบีตส์  
-ปรากฎการณ์ดรอปเปลอร์และคลื่น
กระแทก 
-ความเข้มเสียง  
-ระดับความเข้มของเสยีง 
-คุณภาพเสียง-หูกับการได้ยิน 

24 30 

3 แสงและทัศน
อุปกรณ ์

ว 2.3 ม.5/9-10 
สาระฟสิิกส์ข้อ 2 
ม.5/9 - 13 
  

-การเกิดเงา  
-การวัดอัตราเร็วของแสง  
-การสะท้อนของแสงบนกระจกเงาราบ 
- การสะท้อนของแสงบนกระจกโค้ง  
-การหักเหของแสงผ่านตัวกลาง  
-ลึกจริง - ลึกปรากฏ  
-การหักเหของแสงผ่านเลนส ์
-ปรากฏการณ์เกีย่วกับแสง 
-การมองเห็นแสงสีต่างๆ 
-ความสว่างของแสง 
-หลักการท างานของแว่นขยาย 
-กล้องจุลทรรศน์  
-กล้องโทรทัศน์  
-เครื่องฉายสไลด์  
-การกระจายของแสงผ่านปริซึม  
-การเกิดรุ้งกินน้ า  
-การกระเจิงของแสง  
-แสงและการมองเห็นส ี

24 30 

4 แสงเชิงฟิสิกส ์ สาระฟสิิกส์ข้อ 2 
ม.5/8 
  

-การแทรกสอดของแสงผ่านสลิต 
-การแทรกสอดของแสงผ่านเกรตติง 
-การกระเจิงของแสง 
-โพลาไรด์ของแสง 

16 20 

 รวม 80 100 
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รหัสวิชา ว32215                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
วิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2     เวลา 4 ชั่วโมง /สัปดาห ์ จ านวน 2.0 หน่วยกิต  
       ศึกษา วิเคราะห์ การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่นกล คลื่นแสง ทัศนอุปกรณ์ เสียง และสี โดย
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการ
อภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
น าความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

ว 6.2 (ม.5/1-13)  
รวม 13 ผลการเรียนรู้ 

 โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การเคลื่อนที่
แบบซิมเปลิฮาร์

โมนิก  

- มาตรฐาน ว ๒.๒ 
ตัวช้ีวัดที ่๕ 
- สาระเพิม่เตมิ 
ฟิสิกส์ ข้อ ๒ ผล
การเรยีนรู้ข้อท่ี ๑ 

 การเคลื่อนที่แบบซมิเปลิฮาร์มอนิก เป็นการ
เคลื่อนที่ของวัตถุท่ีกลับไปกลับมาซ้ ารอยเดิมผา่น
ต าแหน่งสมดุล โดยมีคาบและแอมพลิจูดคงตัวและ
มีการกระจัดจากต าแหน่งสมดลุที่เวลาใด ๆ เป็น
ฟังก์ชันแบบไซน์ ตัวอย่างของการเคลื่อนที่แบบซิม
เปิลฮาร์มอนิก ได้แก่ การสั่นของวัตถุติดปลายสปริง 
และการแกว่งของลูกตุม้อย่างง่าย  

12 15 

2 ความถี่
ธรรมชาติและ
การสั่นพ้อง 

- มาตรฐาน ว ๒.๓
ตัวช้ีวัดที ่๔ 
- สาระเพิม่เตมิ 
ฟิสิกส์ ข้อ ๒ ผล
การเรยีนรู้ข้อท่ี ๒ 

เมื่อดึงวัตถุท่ีติดปลายสปริงออกจากต าแหน่งสมดุล
แล้วปล่อยใหส้ั่น วัตถุจะสั่นด้วยความถี่เฉพาะตัว
การดึงลูกตุม้ออกจากแนวดิ่งแล้วปล่อยให้แกว่ง
ลูกตุ้มจะแกว่งด้วยความถีเ่ฉพาะตวัเช่นกัน ความถี่
ที่มีค่าเฉพาะตัวนี้ เรียกว่า ความถี่ธรรมชาติ เมื่อ
กระตุ้นให้วัตถสุั่นด้วยความถี่ที่มีคา่เท่ากับความถี่
ธรรมชาติของวัตถุ จะท าให้วัตถสุัน่ด้วยแอมพลิจดู
เพิ่มขึ้น เรียกว่า การสั่นพ้อง 

4 5 

3 คลื่นกล และ
ธรรมชาติของ

คลื่น 

- มาตรฐาน ว ๒.๓
ตัวช้ีวัดที ่๓ 
- สาระเพิม่เตมิ 
ฟิสิกส์ ข้อ ๒ ผล
การเรยีนรู้ข้อท่ี ๓ 
และ ๔ 

คลื่นเป็นปรากฏการณ์การถ่ายโอนพลังงานจากท่ี
หนึ่งไปอีกท่ีหนึ่ง คลื่นท่ีถ่ายโอนพลังงานโดยต้อง
อาศัยตัวกลางเรียกว่า คลื่นกล ส่วนคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าถ่ายโอนพลังงานโดยไม่ต้องอาศัย
ตัวกลาง นอกจากน้ียังจ าแนกชนิดของคลื่นกล
ออกเป็นสองชนิด ได้แก่ คลื่นตามขวาง และคลื่น
ตามยาว คลื่นท่ีเกิดจากแหล่งก าเนิดคลื่นท่ีส่งคลื่น
อย่างต่อเนื่องและมรีูปแบบที่ซ้ ากันบรรยายไดด้้วย 
ปรากฏการณ์คลื่น ได้แก่  การสะท้อน การหักเห 
การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน ชนิดของคลื่น 

12 15 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ส่วนประกอบของคลื่น การแผ่ของหน้าคลื่น 
หลักการของฮอยเกนส์ และการรวมกันของคลื่น
ตามหลักการซ้อนทับ พร้อมท้ังค านวณอัตราเร็ว 
ความถี ่และความยาวคลื่น 

4 คลื่นเสียง - มาตรฐาน ว ๒.๓
ตัวช้ีวัดที ่๓, ๔, ๕, 
๖ และ ๗ 
- สาระเพิม่เตมิ 
ฟิสิกส์ ข้อ ๒ ผล
การเรยีนรู้ข้อท่ี ๕, 
๖ และ ๗ 

การเคลื่อนที่ของเสียง ความสมัพนัธ์ระหว่าง
อัตราเร็วของเสียงในอากาศท่ีขึ้นกับอุณหภูมิใน
หน่วยองศาเซลเซียส องค์ประกอบของการได้ยิน 
คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง สมบัติของคลื่น
เสียง ความเขม้เสียง ระดบัเสยีง การสั่นพ้องของ
อากาศในท่อปลายเปิด บตี คลื่นนิง่ ปรากฏการณ์ 
ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง 

26 30 

5 คลื่นแสง - มาตรฐาน ว ๒.๓ 
ตัวช้ีวัดที ่๓, ๔, ๕, 
๙ และ ๑๐ 
- สาระเพิม่เตมิ 
ฟิสิกส์ ข้อ ๒ ผล
การเรยีนรู้ข้อท่ี ๘, 
๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ 
และ ๑๓ 

การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคูแ่ละเกรตติง การ
เลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตเดี่ยว 
การสะท้อนของแสงท่ีผิววัตถตุามกฎการสะท้อน 
เขียนรังสีของแสงและค านวณต าแหน่งและขนาด
ภาพของวัตถ ุเมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและ
กระจกเงาทรงกลม ความสัมพันธ์ระหว่างดรรชนีหัก
เห มุมตกกระทบ และมุมหักเหรวมทั้งอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความลึกจริงและความลึก
ปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมดของแสง 
รังสีของแสงเพื่อแสดงภาพท่ีเกิดจากเลนส์บาง หา
ต าแหน่ง ขนาด ชนิดของภาพ และความสมัพันธ์
ระหว่างระยะวัตถรุะยะภาพและความยาวโฟกัส 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติทีเ่กี่ยวกับแสง การมองเห็น
แสงสี สีของวัตถ ุการผสมสารสี และการผสมแสงส ี

28 35 

รวม 80 100 
 
รหัสวิชา ว32231                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
วิชา เคมี 2     เวลา 4 ชั่วโมง /สัปดาห ์ จ านวน 2.0 หน่วยกิต  
 ทดสอบและอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล อธิบายการเปลี่ยนแปลงความ 
เข้มข้นของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า และอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เมือ่เริ่มปฏิกิริยา 
จนกระท่ังระบบอยู่ในภาวะสมดุล ค านวณค่าคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยา ค านวณความเข้มข้น ของสารที่ภาวะ
สมดุล ค านวณค่าคงที่สมดุลหรือความเข้มข้นของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน ระบุปัจจัยที่มีผล ต่อภาวะสมดุลและ
ค่าคงที่สมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเมื่อภาวะสมดุล ของระบบถูกรบกวน โดย
ใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ ยกตัวอย่าง และอธิบายสมดุลเคมี ของกระบวนการที่เกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิต 
ปรากฏการณ์ในธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม ระบ ุและอธิบายว่าสารเป็นกรดหรือเบสโดยใช้
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ทฤษฎีกรด–เบสของอาร์เรเนียสเบรินสเตด–ลาวรี และลิวอิส ระบุคู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบส
ของเบรินสเตด-ลาวรี ค านวณและเปรียบเทียบความสามารถ ในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส  
ค านวณค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียม ไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลายกรดและเบส  
เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทิน เขียน
ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความ เป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ ทดลอง และอธิบายหลักการ
การไทเทรตและ เลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมส าหรับการไทเทรตกรด-เบส ค านวณปริมาณสารหรือความ
เข้มข้น ของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต อธิบายสมบัติ องค์ประกอบ และประโยชน์ของ
สารละลายบัฟเฟอร์ สืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับกรด–เบส 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบการสืบ ค้นข้อมูลและ การ
อภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
       เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม                               
ผลการเรียนรู้ 

สาระเคมีขอ้ 2  ม.5/7-23   
รวม 17 ผลการเรียนรู้ 

 โครงสร้างรายวิชา   

ล า 
ดับที ่

ชื่อหน่วย  
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 
  

ปฏิกิริยาผันก
ลับได้และภา
วะสมดุล     

ว 2.1 ม.5/13 
สาระเคมี ข้อ 2  
ม.5/7 - 11    

1.นักเรียนสามารถอธิบายการเปลีย่นแปลงท่ีผัน 
กลับไดแ้ละภาวะสมดลุที่เกดิขึ้นจากการเปลี่ยน 
แปลงของสารได้        
2. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของค่า คงที่สมดลุ 
(K) กับสมการเคมีได้                                
3. นักเรียนสามารถเขยีนความสัมพันธ์ระหว่าง 
ค่าคงท่ีสมดลุกับความเข้มข้นของสารตา่งๆใน ระบบได้       

16 
  

20 
  

2 
  

ปัจจัยที่มีผล
ต่อภาวะ 
สมดลุและ      
สมดลุ 
เคมีในสิ่งม ี
ชีวิต 

ว 2.1 ม.5/13 
สาระเคมี ข้อ 2 
ม.5/12 - 13    

1. นักเรียนสามารถอธิบายผลทีเ่กิดขึ้นกับระบบ ที่อยู่ใน
ภาวะสมดลุเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความ เข้มข้น    ความ
ดัน  อุณหภูมิ หรือการเติมตัวเร่ง และก๊าซเฉื่อยได้                
2. นักเรียนสามารถอธิบายการปรบัตัวของระบบ เมื่อเข้า
สู่ภาวะสมดุลโดยใช้หลักของเลอชาเตอลิ เยร์และน า
หลักการนีไ้ปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมได้                                                        
3. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างและอธิบายสมดุล เคมีที่
เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได ้

16 
  

20  
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ล า 
ดับที ่

ชื่อหน่วย  
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

3 สารละ ลาย 
อิเล็กโทรไลต์
และความ 
หมาย 
กรดเบส 

ว 2.1 ม.5/13 
สาระเคมี ข้อ 2 
ม.5/15 - 16    

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของสาร 
ละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเลก็โทรไลตไ์ด้        
2.นักเรียนสามารถอธิบายการแตกตัวเป็น 
ไอออนของสารในน้ าและบอกได้วา่ไอออนใด 
แสดงสมบัติของกรดหรือของเบส                                    
3. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของกรด 
เบสตามทฤษฎีของอาร์รีเนยีส เบรนิสเตด-เลาวร์ี 
และลิวอิสได้                                                           
4. นักเรียนสามารถบอกคู่กรด-เบสโดยใช้ 
ทฤษฎีกรดเบสของเบรินสเตด-เลาว์รีได้        

16 
  

20 
  

4 
  

การแตกตัวแ
ละค่า 
พีเอชของ 
กรด เบส 
  

ว 2.1 ม.5/13 
สาระเคมีข้อ 2 
ม.5/17 

1. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกบัการแตกตัว 
ของกรดเบสและค่าคงท่ีการแตกตวัของกรดอ่อน (Ka) 
และเบสอ่อน(Kb)                                                                                                                      
2. นักเรียนสามารถค านวณเกี่ยวกบัค่า Ka, Kb และ 
[H3O+], [OH-] ได้                             
3.เขียนความสมัพันธ์ระหว่าง [H3O+], [OH-

]และค่าคงท่ีการแตกตัวของน้ า(Kw) 
และค านวณเกี่ยวกับความสมัพันธ์นี้ได้                                  
4. นักเรียนสามารถบอกความหมาย ของ pH 
ของสารละลายและค านวณเกีย่วกบั pH 
ของสารละลายได้            

16 20 

5 
  

 การไท 
เทรตและ 
สารละ 
ลายบัฟ 
เฟอร ์

ว 2.1 ม.5/13 
สาระเคมีข้อ 2 
ม.5/19- 23     

1. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างและอธิบาย 
สารละลายกรดเบสในชีวิตประจ าวันและสิ่งมี ชีวิต                                                                                                           
2. นักเรียนสามารถอธิบายการเกดิปฏิกิรยิา 
ระหว่างสารละลายกรดเบสพร้อมทั้งเขียนสมการ 
เคมีที่เกิดขึ้น                                                  
3. นักเรียนสามารถบอกความหมายของ ปฏิกิริยา 
สะเทิน จุดสมมูล จดุยุติ ในปฏิกริยิาเคมไีด้                                             
4. นักเรียนสามารถอธิบายและเขียนสมการเคมี 
แสดงการเกดิปฏิกริิยาไฮโดรไลซิสของเกลือประ 
เภทต่างๆ                                           
5. นักเรียนสามารถอธิบายสมดุลของอินดิ เคเตอร์ 
การเปลีย่นสีของอินดิเคเตอรเ์มื่อ 
อยู่ในสารละลายกรดและสารละลายเบสและใช้อินดิเคเต
อร์ตรวจ สอบความเป็นกรดเบส ของสารละลายได้                                               
6. นักเรียนสามารถบอกหลักการไทเทรต 
วิธีการไทเทรตและเลือกใช้อินดิเคเตอร์ให้เหมาะ 
สมกับการไทเทรตได้และอธิบายการประยุกต์ใช้ 
เทคนิคไทเทรตในชีวิตประจ าวันได้                   

16 20 
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ล า 
ดับที ่

ชื่อหน่วย  
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

7. อธิบายความหมายของสารละลายบัฟเฟอร์ 
การค านวณ pHและการท างานของสารละลาย บัฟเฟอร ์
ได ้

รวม 80 100 

  
 รหัสวิชา ว32235                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
วิชา เคมีเพิ่มเติม 2   เวลา 4 ชั่วโมง /สัปดาห์   จ านวน 2.0 หน่วยกิต  
       สมบัติของของแข็ง การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง สมบัติของ
ของเหลว การระเหย จุดเดือดกับความดันไอของของเหลว สมบัติของแก๊ส ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิ ความ
ดัน และปริมาตรของแก๊สที่ภาวะต่างๆ ตามกฎของของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์-ลูสแซก กฎรวมแก๊ส 
กฎแก๊สสมบูรณ์ กฎความดันย่อยของดาลตัน การแพร่ของแก๊ส ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติ
และกฎต่างๆ ของแก๊สในชีวิตประจ าวัน 
       อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กฎอัตราดิฟเฟอเรนเชียล การหาอันดับของปฏิกิริยา กฎอัตราอินทิเกรต 
ปฏิกริิยาอันดับศูนย์ ปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง ปฏิกิริยาอันดับสอง สมการอาร์เรเนียส ทฤษฎีการเกิดปฏิกิริยา 
ทฤษฎีการชน ทฤษฎีสภาวะทรานซิชัน กลไกการเกิดปฏิกิริยา ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา 

โครงสร้างรายวิชา 

ล า 
ดับที ่

ชื่อหน่วย  
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 
  

ของแข็ง ว 5.1 ม.5/1-6 สมบัติของของแข็ง การเปลี่ยนสถานะของ 
ของแข็ง การจัดเรียงอนุภาคของ ของแข็ง 

8 10 

2 ของเหลว ว 5.1 ม.5/1-6 สมบัติของของเหลว การระเหย จดุเดือดกับ 
ความดันไอของของเหลว 

8 10 

3 ก๊าซ ว 5.1 ม.5/1-6 สมบัติของแก๊ส ความสัมพันธ์ของอุณหภูม ิ
ความดัน และปริมาตรของแก๊สทีภ่าวะต่าง ๆ 
ตามกฎของของบอยล์ กฎของชารล์ กฎของ 
เกย์-ลูสแซก กฎรวมแกส๊ กฎแกส๊สมบูรณ์กฎ 
ความดันย่อยของดาลตัน การแพรข่องแก๊ส 
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ 
สมบัติและกฎต่าง ๆ ของแก๊สในชีวิตประจ าวัน 

24 30 

4 การเกิด 
ปฏิกิริยาเคม ี

ว 5.2 ม.5/1-13  อัตราการเกิดปฏิกริิยาเคมี กฎอัตราดิฟเฟอเรน 
เชียล การหาอันดับของปฏิกิริยา 
กฎอัตราอินทิเกรต ปฏิกริิยาอันดบัศูนย ์

24 30 
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ล า 
ดับที ่

ชื่อหน่วย  
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

ปฏิกิริยาอันดบัหนึ่ง ปฏิกิริยาอันดบัสอง สมการ 
อาร์เรเนยีส 

5 ทฤษฎี 
การเกิด 
ปฏิกิริยา 

ว 5.2 ม.5/1-13 ทฤษฎีการเกิดปฏิกิริยา ทฤษฎีการชน ทฤษฎี 
สภาวะทรานซิชัน 

8 10 

6 กลไก 
การเกิด 
ปฏิกิริยา 

ว 5.2 ม.5/1-13 กลไกการเกิดปฏิกิริยา ปัจจัยที่มผีลต่ออัตราการ 
เกิดปฏิกริิยา 

8 10 

รวม 40 100 

 

รหัสวิชา ว32243                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
วิชา ชีววิทยา  2        เวลา 4 ชั่วโมง /สัปดาห์  จ านวน 2.0 หน่วยกิต  
 ศึกษาเกี่ยวกับวัฏจักรของพืชแบบสลับของพืชมีดอก กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ผู้และเพศเมีย 
และการปฏิสนธิของพืชมีดอก การเกิดโครงสร้างของเมล็ดและผล ศึกษาชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช 
โครงสร้างภายในของราก ล าต้น  และใบ ศึกษาการแลกเปลี่ยนแก็สและการคายน้ าของพืช กลไกลการล าเลียง
น้ า ธาตุอาหาร และอาหารของพืช  ศึกษาการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืช กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ซีสาม (C3)  พืชซีสี่ (C4) และพืชแคม 
(CAM) ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง รวมทั้งการศึกษาสภาพการพักตัวของเมล็ดและปัจจัย
ที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด สิ่งเร้าภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและน าไปประโยชน์
ทางการเกษตร  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และสรุป เพ่ือให้ เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ในด้านการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา  ด้านการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม         
ผลการเรียนรู้                                                             

สาระชีววิทยา ข้อที่ 1–17    
รวม  17  ผลการเรียนรู้    
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                                                         โครงสร้างรายวิชา   

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การสืบพันธุ์ข
องพืชดอก 

สาระชีววิทยา ข้อ 
13-16  

ศึกษาวัฏจักรชีวิตของพืชแบบสลับของพืชดอก    ศึกษา ทอดลอง 
กระบวนการสืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของพืชมีดอก และอธิบายการ
ปฏิสนธิของพืชมีดอก ศึกษา ทดลอง การเกิดเมล็ดและการเกิดผลของ
โครงสร้างเมล็ดและผล และยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง
ของผลและเมล็ด 

15 10 

2 
  

การเจริญเติบโ
ตและการเจริ
ญเติบโตของพื
ชดอก  

สาระชีววิทยา ข้อ 
1-4  

  ศึกษา ทดลอง อธิบายเน้ือเยื่อพืช โครงสร้างภายของรากและภายใน
ของราก โครงสร้างภายนอกของล าต้นและโครงสร้างภายในของล าต้น
และศึกษาภาคตัดขวาง  และโครงสร้างของใบภายนอกและภาคตัดขวาง  
และศึกษาหน้าท่ีและโครงสร้างของพืช 

15 10 

3 
  

การล าเลียงข
องพืช  

สาระชีววิทยา ข้อ 
5-8  

 ศึกษา ทดลอง การแลกเปลี่ยนแก็สและการคายน้ า ธาตุอาหาร และ
ยกตัวอย่างธาตุอาหารท่ีมีความส าคัญการเจริญเติบโตของพืช และอธิบาย
กลไกลการล าเลียงในพืชตามทฤษฏีของการนักวิทยาศาสตร์ท่ีมีการศึกษา
มาแล้ว   

15 10 

4 การสังเคราะ
ห์ด้วยแสง 

สาระชีวิทยา ข้อ 
9-11  

ศึกษาพัฒนาการการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตท่ีเกี่ยวกับ
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
ซีสาม (C3) เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนได ออกไซด์ในพืชซีสาม 
(C3)  พืช ซีสี่ (C4)  และพืช CAM และ สืบค้นข้อมูล อภิปรายและสรปุ
ปัจจัย ความเข้มของแสง ความเข้มข้นของ คาร์บอนไดออกไซด์ และ
อุณหภูมิท่ีมีผล ต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ตลอดจนศึกษา
ปฏิบัติการในส่วนของการสังเคราะห์ด้วยแสง 

20 15 

5 การควบคุมกา
รเจริญเติบโต
ของพืช  

 สาระชีวิทยา 17-
18  

ศึกษา ทดลอง  บทบาทและ หน้าท่ีของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอ 
เรลลิน เอทิลีน และกรดแอบไซซิก สืบค้นสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับการ
น าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร  ทดลอง และอภิปราย เกี่ยวกับสิ่งเร้า
ภายนอกท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 

12 15 

 จิตพิสัย           - 10 

กลางภาค   1 20 

ปลายภาค 1 20 

รวม 80 100 
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รหสัวิชา ว32245                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
วิชา ชีววิทยาเพิ่มเติม  2  เวลา 4 ชั่วโมง /สัปดาห์    จ านวน 2.0 หน่วยกิต                                                      

ส่วนประกอบของพืช การแลกเปลี่ยนแก๊สและคายน้ าของพืช การล าเลียงของพืช 
การสังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต และการตอบสนองของพืช 
รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ผลการเรียนรู้ 

ว 4.3 (ม.5/1-18)                                                    
รวม    18   ข้อ 

  โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 สัณฐานวิทยาและ
เนื้อเยื่อพืช 

ว 4.3 ม.5/1 อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืชและเขียน
แผนผังเพื่อสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช 

4 7 

2 สัณฐานวิทยาและ
เนื้อเยื่อพืช 

ว 4.3 ม.5/2 สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของรากพืชใบ
เลี้ยงเดี่ยวและรากพืชใบเลี้ยงคู่จากการตัดตามขวาง 

4 5 

3 สัณฐานวิทยาและ
เนื้อเยื่อพืช 

ว 4.3 ม.5/3 สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของล าต้นพืช
ใบเลี้ยงเดี่ยวและล าต้นพืชใบเลี้ยงคู่จากการตัดตามขวาง 

4 5 

4 สัณฐานวิทยาและ
เนื้อเยื่อพืช 

ว 4.3 ม.5/4 สังเกต และอธิบายโครงสร้างภายในของใบพืชจากการตัดตาม
ขวาง 

4 5 

5 วัฏจักรชีวิตแบบสลับ
ของพืชดอก 

ว 4.3 ม.5/13 อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก 4 8 

6 การสร้างเซลล์สืบพันธุ์
และการปฏิสนธิของ

พืชดอก 

ว 4.3 ม.5/14 อธิบาย และเปรียบเทียบกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้
และเพศเมียของพืชดอกและอธิบายการปฏิสนธิของพืชดอก 

4 8 

7 สัณฐานวิทยาและ
กระบวนการเกิดเมล็ด

พืชดอก 

ว 4.3 ม.5/15 อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอกโครงสร้างของ
เมล็ดและผล และยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างต่าง 
ๆ ของเมล็ดและผล 

4 6 

8 การงอกของเมล็ด ว 4.3 ม.5/16 ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการงอกของ
เมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ดและบอกแนวทางในการแก้สภาพ
พักตัวของเมล็ด 

4 6 

9 Gas exchange 
/transpiration 

ว 4.3 ม.5/5 สืบค้นข้อมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปลี่ยนแก๊สและการ
คายน้ าของพืช 

4 5 

10 Gas exchange 
/transpiration 

ว 4.3 ม.5/6 สืบค้นข้อมูล และอธิบายกลไกการล าเลียงน้ าและธาตุอาหารของ
พืช 

4 5 

11 Plant Nutrients  ว 4.3 ม.5/7 สืบค้นข้อมูล อธิบายความส าคัญของธาตุอาหารและยกตัวอย่าง
ธาตุอาหารท่ีส าคัญท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 

4 4 

12 Translocation  ว 4.3 ม.5/8 อธิบายกลไกการล าเลียงอาหารในพืช 4 5 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

13 History of 
photosynthesis  

ว 4.3 ม.5/9 สืบค้นข้อมูล และสรุปการศึกษาท่ีได้จากการทดลองของ
นักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

4 3 

14 C3 process  ว 4.3 ม.5/10 อธิบายขั้นตอนท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของ
พืช C3 

4 5 

15 Type of CO2 
fixation 

ว 4.3 ม.5/11 เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C3 พืช C4 
และ พืช CAM 

4 7 

16 CO2 concentration  ว 4.3 ม.5/12 สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปปัจจัยความเข้มของแสง ความ
เข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิ ท่ีมีผลต่อการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

4 5 

17 Plant hormone  ว 4.3 ม.5/17 สืบค้นข้อมูล อธิบายบทบาทและหน้าท่ีของออกซิน ไซโทไคนิน 
จิบเบอเรลลิน เอทิลีนและกรดแอบไซซิก และอภิปรายเกี่ยวกับ
การน าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 

4 6 

18 Plant response to 
stimuli  

ว 4.3 ม.5/18 สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งเร้าภายนอกท่ีมีผล
ต่อการเจริญเติบโตของพืช 

4 5 

รวม 72 100 

 
รหัสวิชา ว32213                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
วิชา ฟิสิกส์ 3     เวลา 4 ชั่วโมง /สัปดาห ์ จ านวน 2.0 หน่วยกิต                             
 ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และอธิบายค านวณเก่ียวกับการเคลื่อนที่แบบหมุนและสมการเบื้องต้น ทอร์ค
และโมเมนต์ความเฉื่อย โมเมนตัมเชิงมุม งานและพลังงานในการหมุน สภาพยืดหยุ่น สภาพพลาสติก ความ
เค้น ความเครียด ค่ามอดูลัสของยัง  ของไหลเบื้องต้น ความดัน แรงดัน กฎของปาสคาล แรงลอยตัว แรงตึงผิว 
ความหนืด การไหลและสมการแบร์นูลลี่  ความร้อน อุณหภูมิผสม ความร้อนกับกลศาสตร์และความร้อนกับ
พลังงานไฟฟ้า การถ่ายโอนความร้อน แก๊สและกฎต่างๆของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส พลังงานภายในระบบ  
ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า แรงระหว่างประจุ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า งานในการเคลื่อน
ประจ ุพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุและการต่อตัวเก็บประจุ  

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  อภิปรายและการทดลองเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
สาระฟิสิกส์ ข้อ 3 ม./1-6   ข้อ 4 ม.6/1-9   

รวม  15  ข้อ 
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โครงสร้างรายวิชา   

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียน
รู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การเคลื่อนท่ีแ
บบหมุน 

  -การเคลื่อนท่ีแบบหมุนและสมการเบื้องต้น 
-ทอร์คและโมเมนต์ความเฉื่อย 
-โมเมนตัมเชิงมุม 
-งานและพลังงานในการหมุน 

12 10 

2 
  

สมบัติเชิงกลขอ
งสาร 

สาระฟิสิกส์ข้อ 4 
ม.6/2 - 6 

-สภาพยืดหยุ่น 
-สภาพพลาสติก 
-ความเค้น ความเครียด 
-ค่ามอดูลัสของยัง  
-ของไหลเบื้องต้น 
-ความดัน แรงดัน 
-กฎของปาสคาล 
-แรงลอยตัว 
-แรงตึงผิว 
-ความหนืด 
-การไหลและสมการแบร์นูลลี่ 

28 35 

3 
  

ความร้อน สาระฟิสิกส์ข้อ 4 
ม.6/1,7 - 9 
  

-ความร้อน 
-อุณหภูมิผสม 
-
ความร้อนกับกลศาสตร์และความร้อนกับพลังงานไฟ
ฟ้า 
-การถ่ายโอนความร้อน 
-แก๊สและกฎต่างๆของแก๊ส 
-ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 
-พลังงานภายในระบบ 

16 20 

4 ไฟฟ้าสถิตย์ สาระฟิสิกส์ข้อ 3 
ม.5/1 - 6 
  

-ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า 
-แรงระหว่างประจุ 
-สนามไฟฟ้า 
-ศักย์ไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า 
-งานในการเคลื่อนประจุ 
-พลังงานจลน์และพลังงานศักย์ไฟฟ้า 
-ตัวเก็บประจุและการต่อตัวเก็บประจุ 

24 35 

 รวม 80 100 
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รหัสวิชา ว32216                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
วิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม 3   เวลา 4 ชั่วโมง /สัปดาห์   จ านวน 2.0 หน่วยกิต  
       ศึกษา วิเคราะห์ ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง กฎของโอหม์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจ 
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

 ว 6.3 (ม.5/1-11)                                                     
รวม    11   ข้อ 
 

รหัสวิชา ว32232                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
วิชา เคมี 3    เวลา 4 ชั่วโมง /สัปดาห์   จ านวน 2.0 หน่วยกิต  
 ทดลอง และเขียนกราฟการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของสารที่ท าการวัดในปฏิกิริยาค านวณ อัตราการเกิด 
ปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพ่ิมข้ึนของสารที่ไม่ได้วัดในปฏิกิริยาเขียนแผนภาพ และอธิบายทิศ
ทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีทดลอง และอธิบายผลของความ
เข้มข้น พ้ืนที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีต่ออัตราการเกิด ปฏิกิริยาเคมี เปรียบเทียบ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น พ้ืนที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยา 
ยกตัวอย่าง และอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิต ประจ าวันหรืออุตสาหกรรม ค านวณ
เลขออกซิเดชัน และระบุปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันและระบุตัว
รีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ รวมทั้งเขียนครึ่งปฏิกิริยา ออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ 
ทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถ ในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์ และเขียนแสดงปฏิกิริยารีดอกซ์ 
ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้ เลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยา ระบุองค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้า และ
เขียนสมการเคมีของปฏิกิริยา ที่แอโนดและแคโทด ปฏิกิริยารวม และแผนภาพเซลล์ค านวณค่าศักย์ไฟฟ้า
มาตรฐานของเซลล์ และระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้าและปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นอธิบายหลักการ
ท างาน และเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมี
ด้วย กระแสไฟฟ้า และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟ้าที่ใช้ในการชุบโลหะ การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า 
การท าโลหะให้บริสุทธิ์ และการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะสืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน  

ศึกษาและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชนิด สมบัติ และการน ามาใช้ประโยชน์ของธาตุและสารประกอบ ที่
ส าคัญในประเทศไทย ศึกษาการถลุงหรือสกัดแร่เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมเซรา
มิกส ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับโซเดียมคลอไรด์ และอุตสาหกรรมปุ๋ย  
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูล และการ
อภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ ตัดสินใจ 
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       เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม 
และค่านิยมที่เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

สาระเคมีข้อ 2  ม.5/1-6, 24-32      
จ านวน 15 ข้อ 

 โครงสร้างรายวิชา 

ล า 
ดับที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 
  

ความหมาย 
และชนิด 
อัตราการ 
เกิดปฏิกิริยา 
เคมี 

ว 2.1 ม.5/13 
สาระเคมี ข้อ 2 
ม.5/1 - 3    

1. สามารถบอกความหมายของอัตรา 
การเกิดปฏิกิริยาเคมีได้                                     
2.สามารถค านวณหาอัตราการเกิด                
ปฏิกิริยาเคมีได้                                                         
3.แปลความหมายจากกราฟแสดงการ 
เปลี่ยนแปลงพลังงานกับการด าเนินไปของ 
ปฏิกิริยาเคมีได้                                            
4.สามารถอธิบายกลไกของปฏิกิริยาและพลังงานก่
อกัมมันต์กับปฏิกิริยาเคมีท่ีมีหลายขั้น ตอนได้ 

15 
  

15 
  

2 
  

ปัจจัยท่ีมีผลต่ออั
ตราการเกิดปฏิกิ
ริยาเคมี 

ว 2.1 ม.5/13 
สาระเคมีข้อ 2 
ม.5/4-6     

1.สามารถอธิบายปัจจัยต่างๆที่มีผลต่ออัตรา 
การเกิดปฏิกิริยาได้                                         
2.สามารถใช้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลง 
พลังงานในปฏิกิริยาเคมีอธิบายผลของ 
ความเข้มข้น อุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีมี 
ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้  
3.มีความรู้เกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการเกิดป
ฏิกิริยาเคมีสามารถน ามาใช้อธิบายกระบวนการท่ีเ
กิดขึ้นในชีวิตประจ าวันหรือ อุตสาหกรรม 

15 
  

15 

3 เลขออกซ ิเดชัน 
ตัวออกซิไดส์ 
ตัวรีดิวส์และปฏิ
กิริยา รีดอกซ์ 

ว 2.1 ม.5/13 
สาระเคมี ข้อ 2 
ม.5/24 - 27    

1.สามารถอธิบายความหมายของปฏิกิริยารีดักชัน 
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน  ปฏิกิริยา รีดอกซ์ 
ตัวรีดิวซ์และ ตัวออกซิไดส์ได้  
พร้อมท้ังบอกประโยชน์ของปฏิกิริยารีดอกซ์ 
2.สามารถเรียงล าดับความสามารถในการรับอิเล็ก
ตรอนของธาตุหรือไอออนต่างๆท่ีได้จากการทดลอ
งและเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวออก
ซิไดส์และตัวรีดิวซ์ได้ 
3.สามารถดุลสมการรีดอกซ์โดยวิธีครึ่งปฏิกิริยาแล
ะวิธีเลขออกซิเดชันได้          

15 
  

15 
  

4 
  

ส่วนประกอบขอ
งเซลล์ ไฟฟ้าเคม ี
และการค า 
นวณค่าศักย์ไฟฟ้
ามาตร ฐาน  

ว 2.1 ม.5/13 
สาระเคมีข้อ 2 
ม.5/28-30 

1.สามารถอธิบายหลักการท างานพร้อมท้ังเขียนสม
การแสดงปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นในเซลล์  กัลวานิกได ้ 
2.สามารถเขียนแผนภาพเซลล์กัลวานิกได้   3. 
สามารถบอกความแตกต่างระหว่างเซลล์ 
กัลวานิกและเซลล์อิเล็กโทรไลต์ได้ 

15 15 
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ล า 
ดับที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

5 
  

หลักการเซลล์ 
อิเล็กโทรไลต์ 
การชุบโลหะ 
เทคโนโลยีเกี่ยวกั
บไฟฟ้าเคมี 

ว 2.1 ม.5/13 
สาระเคมีข้อ 2 
ม.5/31-32     

1.สามารถน าหลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลต์มาใช้ใ
นการแยกสารเคมีด้วยไฟฟ้าพร้อมท้ัง 
เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นได้                 
2. สามารถอธิบายหลักการชุบโลหะด้วย 
ไฟฟ้าและการท าให้บริสุทธิ์ พร้อมท้ังเขียน 
สมการแสดงปฏิกิรยาท่ีเกิดขึ้นได้                              
3. สามารถอธิบายสาเหตุพร้อมท้ังเขียน 
สมการแสดงปฏิกิริยาการผุกร่อนของโลหะ 
และวิธีการป้องกันการผุกร่อนของโลหะได้               
4. สามารถอธิบายพร้อมท้ังยกตัวอย่าง 
การน าหลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลต์และ 
เซลล์กัลวานิกมาใช้ประโยชน์ในด้าน ต่างๆได้   
น าความรู้เรื่องเซลล์เคมีไฟฟ้าและความก้าว 
หน้าทางเทคโนโลยี ท่ีเกี่ยวข้องกับเซลล์เคมี ไฟฟ้า 
น าไปสู่นวัตกรรมด้านพลังงานท่ีเป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

20 40 

รวม 80 100 

  
รหัสวิชา ว32236                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
วิชา เคมีเพิ่มเติม 3   เวลา 4 ชั่วโมง /สัปดาห์   จ านวน 2.0 หน่วยกิต   
       สมดุลเคมี กระบวนการที่ผันกลับได้ ค่าคงที่สมดุล การค านวณความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุล 
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล หลักเลอชาเตอริเยร์ สารละลายกรด-เบส ทฤษฎีกรด-เบส คู่กรด-เบส การแตกตัว
ของกรด-เบส การแตกตัวเป็นไอออนของน้ า pH ของสารละลาย ปฏิกิริยาระหว่างกรด-เบส ปฏิกิริยาไฮโดรลิ
ซิส อินดิเคเตอร์ การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ 
       เลขออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดอกซ์ การดุลสมการรีดอกซ์ เซลล์กัลวานิก ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์และ
ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ เซลล์ความเข้มข้น เซลล์อิเล็กโทรไลต์ การแยกสารละลายด้วยกระแสไฟฟ้า 
การชุบโลหะ การท าโลหะให้บริสุทธิ์ การผุกร่อนของโลหะและวิธีป้องกัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 
 

รหัสวิชา ว32242                            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
วิชา ชีววิทยา 3   เวลา 3 ชั่วโมง /สัปดาห์   จ านวน 1.5 หน่วยกิต                                                                      
 ศึกษาการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์รวมทั้งการหายใจ  การแลกเปลี่ยนแก๊ส ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์
ของสิ่งมีชีวิต  การหายใจระดับเซลล์   การแบ่งเซลล์ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต และรวมทั้งน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์     โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และสรุป เพ่ือให้ เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ มี
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ความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ในด้านการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา  ด้านการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

สาระชีววิทยา  ข้อ 8-9,16-17-1-3,4-7-12-15     
รวม  15   ผลการเรียนรู้                                

โครงสร้างรายวิชา  

ล าดับที่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การย่อยอาห
ารของ 
สัตว์ 

สาระชีววิทยา ข้อ 
1-3  

  
  

-รามีการปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยอาหารนอกเซลล์ส่วนอะมีบา
และพารามีเซียมมีการย่อย อาหารภายในฟูดแวคิวโอลโดยเอนไซม์
ในไลโซโซม  
- ฟองน้ าไม่มีทางเดินไม่มีทางเดินอาหารแต่จะมีเซลล์พิเศษท า
หน้าท่ีจับอาหารเข้าสู่เซลล์และอวัยวะภายในเซลล์โดยเอนไซม์
ในไลโซโซมไฮดราและพลานาเรียมีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์
จะกินอาหารและขับกากอาหารออกทางเดียวกัน   
- ไส้เดือนดิน  แมลง สัตว์ไม่กระดูกสันหลัง และสัตว์มีกระดูกสัน
หลังจะมีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์  
- การย่อยอาหารของมนุษย์ประกอบด้วย การย่อยเชิงกลโดยการ
บดอาหารให้มีขนาดเล็กลงและการย่อยทางเคมีโดยอาศัยเอนไซม์
ในทางเดิน อาหารท าให้โมเลกุลของอาหารมีขนาดเล็ก จนเซลล์
สามารถดูดซึมและน าไปใช้ได้การย่อยอาหารของมนุษย์เกิดขึ้นท่ี
ช่องปากกระเพาะอาหารและล าไส้เล็กสารอาหารที่ย่อยแล้ววิตามิน
บางชนิดและธาตุอาหารจะถูกดูดซึมท่ีวิลลัสข้าสู่หลอดเลือดฝอย 
แล้วผ่านตับก่อนเข้าสู่หัวใจส่วนสารอาหารประเภทลิพิดและ
วิตามินท่ีละลายในไขมันจะถูกดูดซึมเข้าสู่หลอดน้ าเหลืองฝอย  
- อาหารท่ีไม่ถูกย่อยหรือย่อยไม่ได้จะเคลื่อนต่อไป ยังล าไส้ใหญ่น้ า
ธาตุอาหารและวิตามินบางส่วน ดูดซึมเข้าสู่ผนังล าไส้ใหญ่ท่ีเหลือ
เป็นกากอาหาร จะถูกก าจัดออกทางทวารหนัก 

10 10 

2 
  

การแลกเปลี่
ยนแก็ส  

สาระชีววิทยา ข้อ 
4-7  

  

- ไส้เดือนดินมีการแลกเปลี่ยนแก๊สผ่านเซลล์บริเวณ ผิวหนังที่เปียก
ช้ืน 
 - แมลงมีการแลกเปลี่ยนแก๊สโดยผ่านทางท่อลมซ่ึงแตกแขนงเป็น
ท่อลมฝอย ปลาเป็นสัตว์น้ ามีการแลกเปล่ียนแก๊สท่ีละลายอยู่ในน้ า
ผ่านเหงือก สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกใช้ปอดและผิวหนัง ในการ
แลกเปลี่ยนแก๊ส สัตว์เลื้อยคลาน   สัตว์ปีก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
น้ านมอาศัยปอดในการแลกเปล่ียนแก๊สทางเดินหายใจของมนุษย์
ประกอบด้วย ช่องจมูก  โพรงจมูก  คอหอย กล่องเสียงท่อลม

10 10 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

หลอดลม และถุงลมในปอด ปอดเป็นบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยน
แก๊สระหว่าง ถุงลมกับหลอดเลือดฝอยและบริเวณเซลล์ของ 
เนื้อเยื่อต่างๆ มีการแลกเปล่ียนแก๊ส โดยการแพร่ผ่านหลอดเลือด
ฝอย เช่นกัน การหายใจเข้าและการหายใจออกเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงความดันของอากาศภายในปอดโดยการท างานร่วมกัน
ของกล้ามเนื้อกะบังลมและกล้ามเน้ือระหว่างกระดูกซ่ีโครง 
 และควบคุมโดยสมองส่วนพอนส์ และเมดัลลาออบลอง
กาตา 

3 
  

ปฏิกิริยาเคมี
ภายในเซลล์

สิ่งมีชีวิต  

สาระชีววิทยา ข้อ 
8-9  

เมแทบอลิซึมเป็นปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึ้นภายใน เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 
ปฏิกิริยาเคมีประกอบด้วย ปฏิกิริยาคายพลังงานและปฏิกิริยาดูด
พลังงานปฏิกิริยาเคมีเหล่าน้ีจะด าเนินไปได้อย่างรวดเร็ว 
จ าเป็นต้องอาศัยเอนไซม์ช่วยเร่งปฏิกิริยา เอนไซม์ส่วนใหญ่เป็น
สารประเภทโปรตีน ท าหน้าท่ีเร่งปฏิกิริยาเคมีในขณะท่ี
เกิดปฏิกิริยา เคมีในเซลล์ สารตั้งต้นจะเข้าไปจับกับเอนไซม์ ท่ี
บริเวณจ าเพาะของเอนไซม์ท่ีเรียกว่า บริเวณเร่งถ้าสารตั้งต้นมี
โครงสร้างเข้ากับบริเวณเร่งได้สารตั้งต้นน้ันจะถูกเปลี่ยนเป็นสาร
ผลิตภัณฑ์อุณหภูมิสภาพความเป็นกรด-เบส และตัวยับยั้งเอนไซม์
เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการท างานของเอนไซม์    

10 10 

4 การหายใจระ
ดับเซลล์ 

สาระชีววิทยา ข้อ 
17 

การหายใจระดับเซลล์เป็นการสลายสารอาหารท่ีมีพลังงานสูง โดย
มีออกซิเจนเป็นตัวรับ อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายประกอบด้วย ๓ 
ขั้นตอนคือ ไกลโคลิซิส วัฏจักรเครบส์และกระบวนการถ่ายทอด
อิเล็กตรอน การหายใจระดับเซลล์  พลังงานส่วนใหญ่ได้จาก
ขั้นตอนการถ่ายทอดอิเล็กตรอน   พลังงานน้ี จะถูกเก็บไว้ในพันธะ
เคมีในโมเลกุลของ ATP   ในภาวะท่ีมีออกซิเจนไม่เพียงพอ 
ท าให้การหายใจ ของเซลล์ไม่สมบูรณ์ จึงเกิดได้เฉพาะไกลโคลิซิส 
ผลท่ีได้จากการหายใจในสภาวะน้ีในสัตว์จะได้ กรดแลกติก ใน
จุลินทรีย์และพืชอาจได้กรดแลกติกหรือเอทิลแอลกอฮอล์ 

15 15 

5. การแบ่งเซล
ล์ 

สาระชีววิทยา ข้อ 
16 

  แบบไมโอซสิจากตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พร้อมท้ังอธิบาย
และเปรียบเทียบการแบ่ง นิวเคลียสแบบไมโทซิส และแบบไมโอซิส 
การแบ่งเซลลข์องสิ่งมีชีวีติเป็นการเพิ่มจ านวนเซลล์ ซ่ึงเป็น
กระบวนการท่ีเกิดขึ้นต่อเนื่องกันเป็น วัฏจักรโดยวัฏจักรของเซลล์
ประกอบด้วย อินเตอร์เฟสการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและ การ
แบ่งไซโทพลาซึม      การแบ่งนิวเคลียส มี 2แบบ คือ การแบ่ง
นิวเคลียส แบบไมโทซิส และการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิส การ
แบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส ประกอบด้วย ระยะโพรเฟส    
 เมทาเฟส  แอนาเฟส      และเทโลเฟส  การแบ่ง

3 5 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

นิวเคลียสแบบไมโอซิสประกอบด้วย ระยะโพรเฟสI เมทาเฟส I แอ
นาเฟส I   เทโลเฟส I  ระยะโพรเฟส II เมทาเฟส II    แอนาเฟส II  
และเทโลเฟส II  
 การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสท าให้เซลล์ร่างกาย เพิ่มจ านวนเพื่อ
การเจริญเติบโต และซ่อมแซม ส่วนท่ีสึกหรอหรือถูกท าลายไปได้
ส่วนการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสมีความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิต ใน
กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์การแบ่งไซโทพลาซึมในเซลล์พืชจะ
มีการสร้าง แผ่นกั้นเซลล์และเซลล์สัตว์จะมีการคอดเว้าเข้าหากัน
ของเยื่อหุ้มเซลล์ 

6 การสืบพันธุ์แ
ละการเจริญเ
ติบโตของสัต

ว์ 

สาระชีววิทยา ข้อ 
12-14 

  การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธุ์ แบบอาศัยเพศใน
สัตว์ การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของสัตว์เป็นการ สืบพันธุ์ท่ีไม่มี
การรวมของเซลล์สืบพันธุ์ เช่น การแตกหน่อและการงอกใหม่การ
สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของสัตว์เป็นการสืบพันธุ์ ท่ีเกิดจากการรวม
นิวเคลียสของเซลล์สืบพันธุ์ ซ่ึงมีท้ังการปฏิสนธิภายนอกและการ
ปฏิสนธิ ภายในสัตว์บางชนิดมี 2 เพศในตัวเดียวกัน แต่การผสม
พันธุ์ส่วนใหญ่จะผสมข้ามตัว 
  การสืบพันธุ์ของมนุษย์มีกระบวนการสร้างสเปิร์ม จากเซลล์
สเปอร์มาโทโกเนียมภายในอัณฑะ และ กระบวนการสร้างเซลล์ไข่
จากเซลล์โอโอโกเนียม ภายในรังไข่ 
 อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายประกอบด้วย อัณฑะ ท่ีท าหน้าท่ีสร้าง
สเปิร์มและฮอร์โมนเพศชายและ มีโครงสร้างอื่นๆ ท่ีท าหน้าท่ี
ล าเลียงสเปิร์ม สร้างน้ าเลี้ยงสเปิร์ม และสารหล่อลื่นท่อปัสสาวะ
อัณฑะประกอบด้วยหลอดสร้างสเปิร์ม ซ่ึงภายในมีเซลล์สเปอร์มา
โทโกเนียมท่ีเป็นเซลล์ต้ังต้นของกระบวนการสร้างสเปิร์ม  อวัยวะ
สืบพันธุ์ของเพศหญิงประกอบด้วย รังไข่     ท่อน าไข่ 
มดลูก  และช่องคลอด รังไข่ ท าหน้าท่ีสร้างเซลล์ไข่และฮอร์โมน
เพศหญิงกระบวนการสร้างสเปิร์มเริ่มต้นจากสเปอร์มาโทโกเนียม
แบ่งเซลล์แบบไมโทซิสได้ สเปอร์มาโทโกเนียมจ านวนมากซ่ึงต่อมา
บางเซลล์พัฒนาเป็นสเปอรม์าโทไซตร์ะยะแรกโดยสเปอรม์าโทไซต์ 
ระยะแรกจะแบง่เซลล์บบไมโอซิสI ได้เปอรม์าโทไซต์ ระยะท่ีสองซึ่ง
จะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสIIได้สเปอร์มาทิดตามล าดับ จากน้ันพัฒนา
เป็น สเปิร์ม  
   กระบวนการสร้างเซลล์ไข่เริ่มจากโอโอโกเนียม แบ่งเซลล์แบบไม
โทซสิไดโอโอโกเนียมซ่ึงจะพัฒนาเป็นโอโอไซต์ในระยะแรก     
 แล้วแบ่งแบบไมโอชีสI ได้โอโอไซต์ระยะท่ีสองซึ่งจะเกิด
การตกไข่ตอ่ไป เมื่อได้รับการกระตุ้นจากสเปิร์มโอโอไซต์ระยะท่ี
สอง จะแบ่งแบบไมโอซิส II แล้วพัฒนาเป็นเซลล์ไข่ 

10 10 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

   การปฏิสนธิเกิดขึ้นภายในท่อน าไข่ได้ไซโกต ซ่ึงจะเจริญเป็น
เอ็มบริโอและไปฝังตัวท่ีผนังมดลูก จนกระท่ังครบก าหนดคลอด  
การเจริญเติบโตของสัตว์  เช่น   กบ  ไก่และสัตว์ เลี้ยงลูกด้วย
น้ านม จะเริ่มต้นด้วยการแบ่งเซลล์ ของไซโกต  การเกิดเน้ือเยื่อ
เอ็มบริโอ  ๓ ชั้น คือ เอกโทเดิร์ม  เมโซเดิร์ม และเอนโดเดิร์ม การ
เกิด อวัยวะ โดยมีการเพิ่มจ านวนขยายขนาดและการเปลี่ยนแปลง
รูปร่างของเซลล์เพื่อท าหน้าท่ี เฉพาะอย่าง ซ่ึงพัฒนาการของ
อวัยวะต่างๆจะท าให้เกิดรูปร่างที่แน่นอนในสัตว์แต่ละชนิด  
   การเจริญเติบโตของมนุษย์จะมีขั้นตอนคล้ายกับ การ
เจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมอื่นๆโดยเอ็มบริโอจะฝังตัวท่ี
ผนังมดลูก   และมีการแลกเปลี่ยนสารระหว่างแม่กับลูก
ผ่านทางรก 

 จิตพิสัย           - 10 

กลางภาค   1 20 

ปลายภาค 1 20 

รวม 60 100 

 

รหัสวิชา ว32246                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
วิชา ชีววิทยาเพิ่มเติม 3       เวลา 3 ชั่วโมง /สัปดาห ์
จ านวน 2.0 หน่วยกิต                                                                80 คาบ/ภาคเรียน 

การย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์ รวมทั้งการหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส การล าเลียงสารและ
การหมุนเวียนเลือด ภูมิคุ้มกันของร่างกาย และการขับถ่าย การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ฮอร์โมนกับการ
รักษาดุลยภาพ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ตัวช้ีวัด    

ว 4.4 (ม.5/1-21), (ม.6/12-16)                                    
รวม    26   ตัวชี้วัด 
 
รหัสวิชา ว32282                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
วิชา ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2   เวลา 2 ชั่วโมง /สัปดาห ์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต        
 ศึกษาและท าปฏิบัติการเกี่ยวกับการพิสูจน์ชนิดของธาตุ สมดุลเคม ี อินดิเคเตอร์  การวัด pH ของ
สารละลาย สารละลายบัฟเฟอร์ การเตรียมสารละลายมาตรฐาน การไทเทรตกรด-เบส การค านวณความ
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เข้มข้นของสารละลาย โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบการ
สืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความ 
สามารถในการตัดสินใจ 
เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยม
ที่เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

สารเคมีข้อ 1  ม.4/1-11 ข้อ 2  ม.5/1-17, 19-22, 24      
จ านวน 33 ข้อ 

 โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วย การเรียนรู้ มาตรฐานการเรียน
รู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 โลหะอลัคาไลน ์ ว 2.1 ม.5/5 - 7  
ว 2.1 ม.5/24 – 25 
สาระเคมีข้อ 1 
ม.4/4 - 8       

การจ าแนกธาต ุ
สมบัติของธาต ุ
การตรวจสอบชนิดของธาต ุ

4 10 

2 การพิสูจน์ธาต ุ ว 2.1 ม.5/1 - 4  
สาระเคมีข้อ 1 
ม.4/1 - 3    

แบบจ าลองอะตอมของโบร ์
การพิสูจน์ชนิดของธาตุด้วยวิธีการ frame - 
test  

4 10 

3 สมดลุเคม ี ว 2.1 ม.5/13 
สาระเคมี ข้อ 2  
ม.5/7 - 13   

ภาวะสมดลุ 
ปัจจัยทีมีผลต่อภาวะสมดลุ 
หลักของเลชาเตอน์ลิเย 

4 10 

4 กรด - เบส  ว 2.1 ม.5/13 
สาระเคมี ข้อ 2 
ม.5/15 - 16    

สมบัติของสารละลายกรด - เบส 
การตรวจสอบความเป็นกรด - 
เบสด้วยสมบตัิต่างๆ 

4 10 

5 การตรวจสอบความเป็นก
รด - เบสด้วยอินดิเคเตอร ์

ว 2.1 ม.5/13 
สาระเคมีข้อ 2 
ม.5/17 

อินดิ่เคเตอร ์
การตรวจสอบความเป็นกรด - 
เบสด้วยอินดิเคเตอร ์

4 10 

6 การเตรียมสารละลาย สาระเคมีข้อ 3 
ม.4/9 - 11       

การเตรียมสารละลายจากสารบรสิทุธ์ิ 
การเตรียมสารละลายจากสารสารละลาย 

4 10 

7 การไทเทรต ว 2.1 ม.5/13 
สาระเคมีข้อ 2 
ม.5/19- 21    

การไทเทรตกรด - เบส 
วิธีการไทเทรตกรด - เบส 
การค านวณความเข้มข้นของสารละลายจาก

12 30 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วย การเรียนรู้ มาตรฐานการเรียน
รู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

ารไทเทรต         

8 บัฟเฟอร ์ ว 2.1 ม.5/13 
สาระเคมีข้อ 2 
ม.5/22- 23   

สารละลายบัฟเฟอร ์
การท างานของสารละลายบัฟเฟอร์ 

4 10 

รวม 40 100 

 
รหัสวิชา ว33283                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
วิชา ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3                      เวลา 2 ชั่วโมง /สัปดาห์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต      

ศึกษา สืบค้น  อภิปราย และท าปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์เบื้องต้น การแพร่ผ่านของ
สาร การสกัด DNA จากตัวอย่างพืช การจัดเรียงตัวของเนื้อเยื่อบริเวณราก ล าต้น ใบ  ปัจจัยที่มีผลต่ออัตรา
การคายน้ าการคายน้ า  โครงสร้างและหน้าที่ของพืชมีดอก การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชมีดอก   เกิดผลและ
โครงสร้างของผล   วัดดัชนีการงอกของเมล็ด การตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริญเติบโต   
การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต  โปรติสตา  สาหร่ายลักษณะของฟังไจ   อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์   
ปฏิสัมพันธ์ของการแก่งแย่งแข่งขันของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน เทคนิคการเก็บความหลากหลายทางชีวภาพของ
สิ่งมีชีวิตและการจัดเก็บตัวอย่างพรรณไม้ เทคนิคการเก็บรักษาสัตว์ที่มีในท้องถิ่น 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และสรุป เพ่ือให้ เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน
ด้านการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา  ด้านการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การใช้กล้องจุลทรรศน์เ
บื้องต้น 

 ศึกษาและท าปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์และ
การใช้อย่างถูกวิธี 
หลักการใช้งานของกล้องจุลทรรศน์  
ประเภทของกล้องจุลทรรศน์  
ตลอดจนการดูแลรักษาให้ถูกวิธี    

4 5 

2 การแพร่ผ่านของสาร  ศึกษาและท าปฏิบัติการการแพร่ผ่านของสารแ 4 5 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

  บบต่างๆ เช่น  การแพร่แบบง่าย  
การแพร่โดยอาศัยตัวพา  การออสโมชีส   

3 
  

การสกัด DNA 
จากตัวอย่างพืช 

   ศึกษาและท าปฏิบัติการการสกัด DNA จาก
ตัวอย่างพืช  เทคโนโลยีท างานดีเอ็นเอ สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น การเกษตร
สิ่งแวดล้อม การแพทย์ นิติวิทยาศาสตร์ โดย
ค านึงถึงความปลอดภัยทางชีวภาพ ชีวจริย
ธรรม และผลกระทบต่อสังคม 

4    5 

4 โครงสร้างการเจริญของ
พืชและการคายน้ าของ
พืช 

 ศึกษาและท าปฏิบัติการโครงสร้างของพืชและก
ารคายน้ า  

4 5 

5 โครงสร้างและหน้าท่ีขอ
งพืชมีดอก 

 ศึกษาและท าปฏิบัติการโครงสร้างและหน้าท่ีขอ
งพืชมีดอก การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชมีดอก   
เกิดผลและโครงสร้างของผล    
และวัดดัชนีการงอกของเมล็ดได้ 

   4 5 

6 การตอบสนองของพืชต่
อสารควบคุมการเจริญเ
ติบโต   

 ศึกษาและท าปฏิบัติการตอบสนองของพืชต่อสา
รควบคุมการเจริญเติบโต   

4 5 

7 การจัดหมวดหมู่ของสิ่ง
มีชีวิต 

 ศึกษาและท าปฏิบัติการการจัดหมวดหมู่ของสิ่ง
มีชีวิตและการท ารูปวิธานได้ 

4 5 

8 กลุ่มของสิ่งมีชีวิต  ศึกษาและท าปฏิบัติการข้อมูลลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตและลักษณะทางนิเวศวิทยาของ
สิ่งมีชีวิต เช่น  โปรติสตา  สาหร่าย ลักษณะ
ของฟังไจ   อาณาจักรพืช และอาณาจักร
สัตว์ 

2 5 

9 นิเวศวิทยา  ศึกษาปฏิบัติการเรื่องปฏิสัมพันธ์ของการแก่งแย่
งแข่งขันของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันได้ 

2 5 

10 ศึกษาข้อมูลภาคสนาม  ศึกษา อธิบาย ในการเก็บข้อมูลเทคนิค
ภาคสนามการเก็บความหลากหลายทางชีวภาพ
ของสิ่งมีชีวิต และการจัดเก็บตัวอย่างพรรณไม้ 
เทคนิคการเก็บรักษาสัตว์ท่ีมีในท้องถิ่นและ
ศึกษาข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์ของสิ่งมีชีวิต  

6 5 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

 จิตพิสัย           - 10 

การน าเสนองานในการศึกษาข้อมูลภาคสนาม/รายงานหน้าชั้น หรือ เป็นรูปแบบการท าโปสเตอร์ - 20 

ปลายภาค - 20 

รวม 80 100 

 
รหัสวิชา ว32292                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์   เวลา 1 ชั่วโมง /สัปดาห์   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ การตั้งคาถามหรือการระบุปัญหา 
การส ารวจตรวจสอบโดยการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ การสืบค้นข้อมูล  การตั้งสมมติฐานที่
เป็นไปได้หลายแนวทาง การตัดสินใจเลือกตรวจสอบสมมติฐานที่เป็นไปได้ การวางแผนการส ารวจตรวจสอบ
เพ่ือแก้ปัญหาหรือตอบค าถาม การวิเคราะห์เชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆโดยใช้สมการทาง
คณิตศาสตร์ หรือสร้างแบบจ าลองจากผลหรือความรู้ที่ได้รับจากการส ารวจตรวจสอบศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม
ในการท าโครงงานหรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ ด้วยความมุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบและซื่อสัตย์ในการ
สืบเสาะหาความรู้ โดยใช้เครื่องมือและวิชาการที่ได้ผลถูกต้องและเชื่อถือได้ สามารถสื่อสารความคิด ความรู้ 
จากผลการส ารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จัดแสดง หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ความรู้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต มีจิตวิทยาศาสตร์และตระหนักในคุณค่าของความรู้และ
เทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เห็นคุณค่าในการค้นพบความรู้ พบค าตอบ หรือแก้ปัญหาได้ รู้ว่าปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นนอนสามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูล และ
เครื่องมือที่อยู่ในเวลาสั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กัน 
ผลการเรียนรู้    

ว 4.1 ม.3/2 - 3/5, ว 4.1 ม.5/1  
รวม 5 ข้อ 

โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียน
รู้/ตัวชี้วัด 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

  ว 4.1 ม.3/2 ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อ
พัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วเิคราะห์
ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปญัหา โดยค านึงถึงความ

  75 
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หน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียน
รู้/ตัวชี้วัด 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

ถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

  ว 4.1 ม.3/3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดวิเคราะห์เปรยีบเทียบ และ
ตัดสินใจเลือกข้อมลูที่จ าเป็นภายใต้เง่ือนไขและทรัพยากรทีม่ี
อยู ่เสนอแนวทางการแก้ปัญหาใหผู้้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือ
วิธีการที่หลากหลายวางแผนขั้นตอนการท างานและ
ด าเนินการแก้ปญัหาอย่างเป็นข้ันตอน 

  

  
ว 4.1 ม.3/4 ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห ์และให้เหตุผลของปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบเง่ือนไข พร้อมท้ังหาแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแกป้ัญหา 

  

  ว 4.1 ม.3/5 ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสด ุ อุปกรณ์เครื่องมือกลไก
ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องกับลักษณะของงานและ
ปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 

  

   ว 4.1 ม.5/1 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมลู และใช้ความรูด้้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
แก้ปัญหาหรือเพิ่มมลูค่าให้กับบริการหรือผลิตภณัฑ์ที่ใช้ใน
ชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค ์

   

  น าเสนองาน หรือสื่อสารบอก ใหผู้อ้ื่นเข้าใจได้ถูกต้อง  25 

รวม 40 100 

  
รหัสวิชา ว33211                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
วิชา ฟิสิกส์ 4     เวลา 4 ชั่วโมง /สัปดาห์   จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
  ศึกษาสืบค้นเก่ียวกับประจุไฟฟ้า และการอนุรักษณ์ประจุไฟฟ้า ตัวน าและฉนวน การเหนี่ยวน าไฟฟ้า 
แรงระหว่างประจุและกฏของคูลอมบ์ เส้นแรงไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุ และความจุไฟฟ้า 
การน าความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์  กระแสไฟฟ้า แหล่งก าเนิดกระแสไฟฟ้า การน าไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้าในตัวน า กฏของโอห์มและความต้านทาน สภาพต้านทานและสภาพน าไฟฟ้า การต่อตัวต้านทาน  
การต่อเซลล์ไฟฟ้า แอมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ และ มัลติมิเตอร์  พลังงานไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้า 
วงจรไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก  แรงที่กระท าต่ออนุภาคไฟฟ้าและลวดตัวน า
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ขณะเคลื่อนที่ในบริเวณท่ีมีสนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวน าในลักษณะต่างๆ แรง
ระหว่างลวดตัวน าสองเส้นที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน แรงที่กระท าต่อขดลวดที่อยู่ในบริเวณสนามแม่เหล็ก กัล
วานอมิเตอร์ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสเหนี่ยวน า การผลิตพลังงานไฟฟ้า และการส่งก าลังไฟฟ้า หม้อ
แปลง และการน าความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ 
เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยม
ที่เหมาะสม                                                   
ผลการเรียนรู้       

สาระฟิสิกส์ข้อ 3    ม.5/1-10     ม.6/1-8   
รวม 18  ผลการเรียนรู้ 

  โครงสร้างรายวิชา 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 - ไฟฟ้าสถิต 
- แรงทางไฟฟ้า 
- สนามไฟฟ้า 

สาระฟิสิกส์ 
ข้อ 3 ม.5 ข้อ 
1-3  

 ศึกษาเกี่ยวกับ ทฤษฎีการถ่ายเทประจุ 
การเกิดไฟฟ้าสถิต แรทางไฟฟ้า 
และการเกิดสนามไฟฟ้าเนื่องจากเส้นแรงไฟฟ้า 

15 10 

2 - ศักย์ไฟฟ้า 
- งานในการเลื่อน 
  ประจุ 
- ความจุทางไฟฟ้า 
- วงจรตัวเก็บประจุ 

สาระฟิสิกส์ข้อ 
3 ม.5 ข้อ 4-6 

พลังงานเน่ืองจากการไหลถ่ายเทของประจุ 
ท าให้เกิดศักย์ไฟฟ้า และการสะสมประจุในตัวเก็บประจุ 
การต่อวงจรตัวเก็บประจุ การหาค่าความจุรวม 
และพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ 

15 20 

3 - กระแสไฟฟ้า 
- กฎของโอห์ม 
 และความต้านทาน 

สาระฟิสิกส์ข้อ 
3 ม.5 ข้อ 7-8 

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ความต้านทาน 
และการต่อวงจรตัวต้านทาน 

15 15 

4 - แรงเคลื่อนไฟฟ้า 
  - แอมป์มิเตอร์ –
โวลท์มิเตอร์ 
  - ก าลังไฟฟ้า 

สาระฟิสิกส์ข้อ 
3 ม.5 ข้อ 9-
10 

การต่อวงจรเซลล์ไฟฟ้า การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
มัลติมิเตอร์ 
การค านวณหาปริมาณพลังงานไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้า 

11 15 

5 - แม่เหล็กไฟฟ้า สาระฟิสิกส์ข้อ 
3 ม.6 ข้อ 1-4 

สนามแม่เหล็กและการไฟลของกระแสไฟฟ้า 
การเหน่ียวน ากระแสไฟฟ้าด้วยวิธีรบกวนสนามแม่เหล็ก 
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวน า 

10 20 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

6 - ไฟฟ้ากระแส 
สลับ 

สาระฟิสิกส์ข้อ 
3 ม.6 ข้อ 5-7 

สมการคลื่นส าหรับไฟฟ้ากระแสสลับ 
การค านวณวงจรไฟฟ้าสลับเม่ือมีตัวต้านทาน 
ตัวเก็บประจุ และ ตัวเหน่ียวนะ 
การเกิดเรโซแนนซ์ในวงจรไฟฟ้ากระแสลับ 

10 15 

7 อธิบายการสื่อสารโดยอา
ศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใน
การส่งผ่านข้อมูล 

สาระฟิสิกส์ข้อ 
3 ม.6 ข้อ 8 

อธิบายและเปรียบเทียบการส่งสัญญาณ รับ และ ส่ง 
ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสเปกตรัมช่วงคลื่นการสื่อสารใ
นรูปแบบต่างๆ 
และอธิบายสัญญาณประเภทอะนาล็อคและดิจิตอล 

4 5 

รวม 80 100 

 
รหัสวิชา ว33215                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
วิชา  ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4    เวลา 4 ชั่วโมง /สัปดาห์   จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

ศึกษา วิเคราะห์ แม่เหล็ก ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจ 
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 
   ว 6.3 (ม.6/1-8)                                                       
รวม    8   ตัวชี้วัด 

  โครงสร้างรายวิชา 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 พื้นฐานวงจรไฟฟ้า ว 6.3 
ม.5/7, ม.6/3 

แนวคิดพื้นฐานของปริมาณทางไฟฟ้าในการค านวณ
วงจรไฟฟ้า เช่นความต่างศักย ์ กระแสไฟฟ้า   
การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระและ 
กระแสไฟฟ้าในลวดตัวน า ความสมัพันธ์ระหว่าง 
กระแสไฟฟ้าในลวดตัวน ากับความเร็วลอยเลื่อน 
ของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแน่นของ 
อิเล็กตรอนในลวดตัวน าและพื้นท่ีหน้าตัด ของลวด
ตัวน า และค านวณปรมิาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4 4 

2 การวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง 

ว 6.3  
ม.5/8-9 

กฎของโอห์ม อธิบาย ความสมัพันธ์ระหว่างความ
ต้านทานกับความยาว พื้นที่หน้าตดั และสภาพ

8 12 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

ต้านทานของตัวน าโลหะ ที่อุณหภมูิคงตัว และ
ค านวณปรมิาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอธิบาย
และค านวณ ความตา้นทานสมมูล เมื่อน าตัว
ต้านทาน มาต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนาน 
การค านวณอเีอ็มเอฟของแหล่งก าเนิดไฟฟ้า
กระแสตรง รวมทั้งอธิบาย และค านวณพลังงาน
ไฟฟ้า และก าลังไฟฟ้า 

3 ก าลังงานไฟฟ้า
กระแสตรง 

ว 6.3  
ม.5/10-11 

การค านวณอเีอ็มเอฟสมมูลจากการ ตอ่แบตเตอรี่
แบบอนุกรมและแบบขนาน รวมทัง้ค านวณปริมาณ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงซึ่ง
ประกอบด้วย แบตเตอรีแ่ละตัวต้านทาน  
การเปลีย่นพลังงานทดแทนเป็น พลังงานไฟฟ้า 
รวมทั้งสืบค้นและอภิปราย เกี่ยวกบัเทคโนโลยี ที่
น ามาแก้ปัญหาหรือ ตอบสนองความต้องการ
ทางด้านพลังงาน ไฟฟ้า โดยเน้นดา้นประสิทธิภาพ
และ ความคุม้ค่าดา้นค่าใช้จ่าย  

4 5 

4 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
เบื้องต้น 

ว 6.3  
ม.6/3,4,6 

หลักการท างานของแกลแวนอมิเตอร์ และมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งค านวณ ปริมาณต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
หลักการท างานและประโยชน์ของ เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้ากระแสสลับ ๓ เฟส การแปลงอีเอ็มเอฟของ
หม้อแปลง และค านวณ ปริมาณตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
การเกิดอีเอม็เอฟเหนี่ยวน า กฎการเหนี่ยวน า
ของฟาราเดย์ และค านวณ ปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งน าความรู้ เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน า
ไปอธิบายการท างาน ของเครื่องใช้ไฟฟ้า 

8 12 

5 พืน้ฐานการ
วิเคราะห์
วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ 

ว 6.3  
ม.6/5,6 

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลบัด้วยสมการ 
KCL และ KVL  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วย
แผนภาพเฟสเซอร ์

8 12 

6 ค่า RMS และก าลัง
งานไฟฟ้า

กระแสสลับ 

ว 6.3  
ม.6/5, 6 

อธิบาย และค านวณความต่างศักย์อาร์เอ็มเอส และ
กระแสไฟฟ้าอาร์เอม็เอส  

4 5 

7 ปรากฏการณ์ทาง
แม่เหล็ก 

ว 6.3  
ม.6/1 

สังเกตและอธิบายเส้นสนามแมเ่หล็ก อธิบาย และ
ค านวณฟลักซ์แม่เหล็กในบริเวณทีก่ าหนด สังเกต
และอธิบายสนามแมเ่หล็กท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้าใน
ลวดตัวน าเส้นตรง และโซเลนอยด ์

6 7 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

8 สนามแมเ่หล็กและ
การค านวณ 

ว 6.3  
ม.6/2 

อธิบายและค านวณแรงแมเ่หล็กท่ีกระท าต่ออนุภาค
ที่มีประจไุฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก  แรง
แม่เหล็กท่ีกระท าต่อเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน
และวางในสนามแม่เหล็ก  รัศมีความโค้งของ  การ
เคลื่อนที่เมื่อประจเุคลื่อนที่ตั้งฉากกับ  
สนามแมเ่หล็ก  รวมทั้งอธิบายแรงระหว่าง
เส้นลวดตัวน าคู่ขนานท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่าน 

8 12 

9 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ว 6.3  
ม.6/7 

อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า  

6 7 

10 แสงและการ
ประยุกต ์

ว 6.3  
ม.6/7 

แสงไม่โพลาไรส์  แสงโพลาไรส์เชิงเส้น และแผ่นโพ
ลารอยด์  การน าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
ในช่วงความถี่ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้และหลัก 
การท างานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

8 12 

11 การสื่อสารแบบ 
analog 

ว 6.3  
ม.6/8 

อธิบายการสื่อสารโดยอาศยั คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใน
การส่งผ่านสารสนเทศ การสื่อสารด้วยสญัญาณ แอ
นะล็อก 

4 5 

12 การสื่อสารแบบ 
digital 

ว 6.3  
ม.6/8 

อธิบายการสื่อสารโดยอาศยั คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใน
การส่งผ่านสารสนเทศ การสื่อสารด้วยสญัญาณ
สัญญาณดิจิทัล 

4 5 

รวม 72 100 

 
รหัสวิชา ว33231                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
วิชา  เคมี 4     เวลา 4 ชั่วโมง /สัปดาห์   จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
          ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ รูปร่างของโมเลกุลโคเวเลนต์ สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ แรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ พันธะโคเวเลนต์กับโครงผลึกร่างตาข่าย ศึกษาถึงพันธะของคาร์บอนในการเกิด
สารอินทรีย์  การเขียนสูตรโครงสร้างแบบย่อไอโซเมอริซึม  สมบัติของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  ประเภท
ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน อัลเคน อัลคีน อัลไคน์ สารประกอบของคาร์บอนที่มีหมู่อะตอมแสดงสมบัติ
เฉพาะ  แอลกอฮอล์  กรดอินทรีย์   เอสเทอร ์ แอลดีไฮด์และคีโตน เอมีน  เอไมด์  อีเทอร์  การศึกษา
โครงสร้างและปฏิกิริยาของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ ไลปิด  โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต  กรดนิวคลีอิก 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและการ
อภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยม
ที่เหมาะสม  
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ผลการเรียนรู้ 
สาระเคมี ข้อ 1 ม.4/17-19,  ข้อ 1  ม.6/1-11   

รวม  14 ข้อ 
โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย/มาตรฐาน 
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลาเรียน  
(คาบ) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 บทท่ี 1 
โมเลกุลโคเวเลนต์ 
สาระเคมี 
ผลการเรียนรู้ 
(ตามหลักสูตร 2551 
ปรับปรุง 2560) ม.4 

โมเลกุลโคเวเลนต์ เกิดจากการสร้างพันธะโคเวเลนต์ระหว่างอะตอมของ
ธาตุท่ีเป็นอโลหะกับอโลหะ ยกเว้น B และ Be ถ้าจับกับอโลหะถือว่าเป็น
พันธะโคเวเลนต์   โดยนักเรียนสามารถเขียนแสดงโครงสร้าง   
   โมเลกุลโคเวเลนต์และสามารถตอบค าถามเกี่ยวกับโครงสร้างโมเลกุล
โคเวเลนต์ ได้แก่  จ านวนพันธะโคเวเลนต์ จ านวนพันธะโคเวเลนต์  ชนิด
ของพันธะโคเวเลนต์ 
จ านวนอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ  จ านวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว  จ านวน
เวเลนซ์อิเล็กตรอนของโมเลกุลเป็นไปตามกฎออกเตทหรือไม่ รูปร่างของ
โมเลกุลโคเวเลนต์ 
   การศึกษาแรงยึดเหน่ียวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ ได้แก่  แรงวาลเดอร์
วาลส์ และ พันธะไฮโดรเจน  ซ่ึงสามารถน าไปอธิบายคุณสมบัติเกี่ยวกับ 
จุดเดือด และ ความดันไอของสารได้ 

16 20 

2 บทท่ี 2 เคมีอินทรีย์ 
สาระเคมี 
ผลการเรียนรู้ 
(ตามหลักสูตร 2551 
ปรับปรุง 2560)  ม.6/1-
10 

      เคมีอินทรีย์ หมายถึงสารประกอบของคาร์บอน  ซ่ึงสามารถเขียน
แสดงสูตรโครงสร้างได้หลายแบบ ได้แก่  สูตรโครงสร้างแบบเส้น  สูตร
โครงสร้างแบบย่อ  สูตรโครงสร้างแบบเส้นและมุม  
     สารอินทรีย์ จะมีคุณสมบัติการเป็นไอโซเมอร์ น่ันคือ สูตรโมเลกุล
เหมือนกันแต่สูตรโครงสร้างต่างกัน  
      การจ าแนกประเภทของสารอินทรีย์  สามารถใช้เกณฑ์  
องค์ประกอบของธาตุท่ีเป็นองค์ประกอบในสารอินทรีย์น้ัน  ได้แก่  
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน และ อนุพันธ์ไฮโดรคาร์บอน 
       สารอินทรีย์แต่ละชนิด จะมีไอโซเมอร์ ซ่ึงได้แก่ ไอโซเมอร์โครงสร้าง  
และ สเตอริโอไอโซเมอร์  คือ การท่ีสารอินทรีย์มีสูตรโมเลกุลเหมือนกัน
แต่มีสูตรโครงสร้างท่ีแตกต่างกัน 
       สารอินทรีย์แต่ละชนิด จะมีกลุ่มอะตอมท่ีแสดงลักษระเฉพาะ  
เรียกว่า หมู่ฟังก์ชัน 
       สารอินทรีย์แต่ละชนิดจะมีการเรียกชื่อ ซ่ึงจ าแนกเป็น ชื่อสามัญ 
และชื่อ IUPAC 
      สมบัติทางกายภาพของสารอินทรีย์ท่ีต้องทราบ  ได้แก่  จุดเดือด จุด
หลอมเหลว  การละลายน้ า  การน าไฟฟ้า  
สมบัติทางเคมีของสารอินทรีย์ แต่ละชนิด จะขึ้นกับหมู่ฟังก์ชันของ
สารอินทรีย์ชนิดน้ันๆ  
       ประโยชน์ของสารอินทรีย์แต่ละชนิด  หรือ สาระน่ารู้เกี่ยวกับ

40 50 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วย/มาตรฐาน 
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลาเรียน  
(คาบ) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

สารอินทรีย์แต่ละชนิดท่ีพบในชีวิตประจ าวัน 

3 บทท่ี 3 เรื่อง 
สารชีวโมเลกุล 
สาระชีววิทยา 
ผลการเรียนรู้ 
(ตามหลักสูตร 2551 
ปรับปรุง 2560) ม.4/1-
7 

     สารชีวโมเลกุล  คือ สารอินทรีย์ท่ีพบในสิ่งมีชีวิต 
แบ่งออกเป็นท่ีต้องศึกษา ได้แก่ ไลปิด  โปรตีน   คาร์โบไฮเดรต  
และกรดนิวคลีอิก 
      ไลปิด เป็นสารชีวโมเลกุล 
ท่ีจ าแนกเป็นกลุ่มโดยใช้องค์ประกอบท่ีมีกรดไขมันเป็นเกณฑ์  
กลุ่มท่ีไม่กรดไขมันได้แก่  ไขมันและน้ ามัน , ไข, ฟอสโฟไลปิด, 
สฟิงโกไลปิด ,ไกโคลสฟิงโกไลปิด  และ 
กลุ่มท่ีไม่มีกรดไขมันเป็นองค์ประกอบได้แก่  สเตอรอยด์ท่ีเป็นฮอร์โมน  
กรดน้ าดี  และ คอเลสเตอรอล 
     กรดไขมันท่ีเป็นส่วนประกอบของไลปิด  จัดเป็นสารอินทรีย์ 
ประเภทกรดอินทรีย์  ซ่ึงจ าแนกเป็น  กรดไขมันอิ่มตัว และ 
กรดไขมันไม่อิ่มตัว  ซ่ึงการท่ีไลปิดกลุ่มท่ีมีกรดไขมันเป็นองค์ประกอบ  
มีกรดไขมันท่ีชนิดต่างกัน  จึงส่งผลต่อสมบัติของไลปิดชนิดน้ันๆ 
     โปรตีน  จัดเป็นสารชีวโมเลกุลท่ีเป็นพอลิเมอร์  
มีมอนอเมอร์เป็น กรดอะมิโน  ซ่ึงกรดอะมิโนสร้างพันธะโคเวเลนต์กัน  
เรียกว่า พันธะเปปไทด์  
ประเภทของกรดอะมิโน  ขึ้นอยู่กับว่า ไซ่ข้างของกรดอะมิโน 
ว่ามีกลุ่มอะตอม หรืออะตอมใด  
    เมื่อกรดอะมิโนต่อกันด้วยพันธะเปปไทด์ จะเกิดเป็นโปรตีน  
โดยการสึกษาโครงสร้างของโประตีน มี 4 ระดับ  ได้แก่โครงสร้างปฐมภูมิ  
ทุติยภูม ิ โครงสร้างตติยภูมิ และโครงสร้างจตุรภูมิ 
         การศึกษาสมบัติของโปรตีน  ได้แก่  การทดสอบโปรตีน   
การศึกษาการแปลงสภาพโปรตีน  การศึกษาปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสโปรตีน 
        เอนไซม ์เป็นโปรตีน ท่ีท าหน้าท่ีเร่งปฏิกิริยาในเซลล์สิ่งมีชีวิต  
ท าให้สารตั้งต้นเกิดปฏิกิริยาได้ง่ายขึ้น 
โดยสารตั้งต้นจะรวมตัวกับเอนไซม์ได้อย่างเหมาะสม 
ซ่ึงเอนไซม์จะเร่งปฏิกิริยาให้เกิดเร็วขึ้น  
เนื่องจากเอนไซม์ท าหน้าท่ีลดพลังงาน 
ก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยา 
       การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการท างานของเอนไซม์  ได้แก่  
ชนิดของสารตั้งต้น  ชนิดของเอนไซม์  ปริมาณเอนไซม์  
ปริมาณของสารตั้งต้น  อุณหภูมิ  ค่าความเป็นกรด เบส   การเหน่ียวน า  
และการยับยั้งการท างานของเอนไซม์ 
      การจ าแนกประเภทของคาร์โบไฮเดรต  จ าแนกเป็น 
monosaccharide  disaccharide และ polysaccharide 
           การศึกษาปฏิกิริยาของสารชีวโมเลกุลท่ีเป็นคาร์โบไฮเดรต ได้แก่ 

24 30 
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การทดสอบ reducing sugar และ การทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีน 
       กรดนิวคลีอิกเป็นสารพันธุกรรม ซ่ึงแบ่งออกเป็น DNA และ 
RNA  โดยโครงสร้างประกอบด้วย  น้ าตาลเพนโตส  หมู่ฟอสเฟส 
และเอมีนเบส 

สอบกลางภาค 1 20 

สอบปลายภาค 1 20 

รวม 80 100 

       

รหัสวิชา ว33235                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6   
วิชา  เคมีเพิ่มเติม 4    เวลา 4 ชั่วโมง /สัปดาห์   จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
       พันธะของคาร์บอน ไอโซเมอริซึม หมู่ฟังก์ชัน การเขียนสูตรโครงสร้าง การเรียกชื่อสารประกอบ
อินทรีย์ ได้แก่ ไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล อะโรมาติก ฟนอล อีเทอร แอลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิก เอส
เทอร เอมีนและเอไมด์ สมบัติทางกายภาพและกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ การน าสารอินทรีย์ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและอุตสาหกรรม ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและ
สมบัติของพอลิเมอร์ ประเภทและการทดสอบพลาสติก การน าไปใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการใช้และการ
ก าจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์รวมทั้งแนวทางแก้ไข    
 ผลการเรียนรู้  

สาระเคมี   ม.4  ม.6/1-10  ม.4/1-7 
รวม  17  ข้อ 

  โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยที ่ ชื่อหน่วย/มาตรฐาน 
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลาเรียน  
(คาบ) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ว. 5.1 ม.6/1 สืบค้น
ข้อมูล และน าเสนอ 
ตัวอย่าง สารประกอบ 
อินทรีย์ที่มี พันธะเดี่ยว 
พันธะคู่ หรือ พันธะ
สาม ที ่พบใน
ชีวิตประจ าวัน 

สารประกอบอินทรีย์เป็น สารประกอบของคาร์บอนส่วน ใหญ่พบ
ในสิ่งมีชีวิต มีโครงสร้าง หลากหลายและแบ่งได้หลาย ประเภท 
เนื่องจากธาตุคาร์บอน สามารถเกดิพันธะโคเวเลนต์กับ ธาตุ
คาร์บอนด้วยพันธะเดี่ยว พันธะคู่ พันธะสาม นอกจากน้ียัง 
สามารถเกิดพันธะโคเวเลนต์กับ ธาตุอื่นๆ ได้อีกด้วย และมีการน า 
สารประกอบอินทรียไ์ปใช้ ประโยชน์อย่างหลากหลาย 

4  
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2 ว. 5.1 ม.6/2 โครงสร้างของสารประกอบ อินทรยี์แสดงได้ด้วย สูตร โครงสร้างลิว
อิส สูตรโครงสร้างแบบย่อ หรือ สตูรโครงสรา้งแบบเส้น 

4  

3 ว. 5.1 ม.6/3 สารประกอบอินทรียม์ีหลาย ประเภท การพิจารณาประเภท ของ
สารประกอบอินทรีย์อาจใช้ หมู่ฟังก์ชันเป็นเกณฑไ์ด้เป็นแอลเคน 
แอลคีน แอลไคน์ อะโร มาติกไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์ อีเทอร์ 
เอมีน แอลดไีฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก เอสเทอร์ เอไมด ์

4  

4 ว. 5.1 ม.6/4 การเรยีกช่ือสารประกอบอินทรีย์ ประเภทแอลเคน แอลคีน แอล 
ไคน ์แอลกอฮอล์ อีเทอร์ เอมีน แอลดีไฮด์ คโีตน กรดคาร์บอกซิ 
ลิก เอสเทอร์ และ เอไมด์ จะ เรียกตามระบบ IUPAC หรืออาจ 
เรียกโดยใช้ช่ือสามัญ 

4  

5 ว. 5.1 ม.6/5 ปรากฏการณ์ทีส่ารมสีูตรโมเลกลุ เหมือนกันแต่มสีมบตัิแตกตา่งกัน 
เรียกว่า ไอโซเมอริซึม และเรียก สารแตล่ะชนิดว่า ไอโซเมอร์ ไอ 
โซเมอร์ทีม่ีสตูรโมเลกุลเหมือนกัน แต่มีสตูรโครงสร้างต่างกัน 
เรียกว่า ไอโซเมอร์โครงสร้าง 

4  

6 ว. 5.1 ม.6/6 สารประกอบอินทรีย์ที่มหีมู่ ฟังก์ชัน ขนาดโมเลกุล หรือโครงสร้าง
ของสารต่างกันจะมีจุด เดือดและการละลายในน้ าต่างกัน ส าหรับ
การละลายของ สารพิจารณาได้จากความมีขั้ว ของตัวละลาย และ 
ตัวท าละลาย โดยสารสามารถละลายได้ในตัว ท าละลายที่มีขั้ว
ใกล้เคียงกัน 

4  

7 ว. 5.1 ม.6/7 สารประกอบอินทรีย์ประเภทแอลเคน แอลคีน แอลไคน์อะโร 
มาติกไฮโดรคาร์บอน เป็น สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่ง เมื่อ
เกิดปฏิกริิยาการเผาไหม้ ปฏิกิริยากับโบรมีนและปฏิกิริยา กับ
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต จะให้ผลของปฏิกริิยาต่างกัน จึง 
สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการ จ าแนกประเภทของสารประกอบ 
ไฮโดรคาร์บอนได ้

4  

8 ว. 5.1 ม.6/8 กรดคารบ์อกซิลิกท าปฏิกิริยากับ แอลกอฮอลไ์ด้เป็นเอสเทอร์ 
เรียกว่า ปฏิกริิยาเอสเทอริฟิเคชัน กรดคาร์บอกซลิิกท าปฏิกริิยากับ 
เอมีนเกิดเป็นเอไมด์ เอสเทอร์ และเอไมด์สามารถเกิดปฏิกริิยา 
ไฮโดรลิซสิ 

6  

9 ว. 5.1 ม.6/9 ปฏิกิริยาไฮโดรลิซสิของเอสเทอร์ ในเบสแอลคาไล เรียกว่า 2  
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หน่วยที ่ ชื่อหน่วย/มาตรฐาน 
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลาเรียน  
(คาบ) 

น้ าหนัก
คะแนน 

ปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 

10 ว. 5.1 ม.6/10 สารประกอบอินทรียส์ามารถ น าไปใช้ประโยชน์ ได้มากมายใน 
ชีวิตประจาวัน รวมทั้งน าไปใช้ เป็น สารตั้งต้นและตัวท าละลาย 
ในอุตสาหกรรมดา้นต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและ 
พลังงาน อุตสาหกรรมอาหารและ ยา อุตสาหกรรมเกษตร 

2  

11 ว. 5.3 ม.6/2 การศึกษาและการแก้ปญัหาใน สถานการณ์ หรือประเด็นท่ีสนใจ ท 
าได้โดยการบูรณาการความรู้ ทางเคมีร่วมกับวิทยาศาสตร์ แขนง
อื่น รวมทั้งคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และทักษะ กระบวนการ ทาง
วิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการออกแบบเชิง วิศวกรรม โดยเน้นการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค ์

2  

12 ว. 5.3 ม.6/3 การน าเสนองานหรือแสดงผลงาน เป็นการเปิดโอกาสใหผู้้มสี่วน
ร่วม ได้แลกเปลี่ยนแนวคดิ ผลงาน รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการพัฒนา 
งาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือประกอบการ 
น าเสนอซึ่งจะท าให้การสื่อสารมี ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2  

 ว. 5.1 ม.6/11 พอลิเมอร์เป็นสารที่มีโมเลกลุ ขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยหน่วย 
ย่อยที่เรียกว่า มอนอเมอร์ เชื่อมตอ่กันด้วยพันธะโคเวเลนต์ โดยมี
ทั้งพอลิเมอร์ ธรรมชาติและ พอลิเมอร์สังเคราะห์ ปฏิกิริยา การ
เกิดพอลิเมอร์อาจเป็น ปฏิกิริยาแบบควบแนน่ หรือ ปฏิกิริยาแบบ
เติม ขึ้นอยู่กับหมู่ ฟังก์ชันและโครงสร้างของมอนอ เมอร ์

2  

 ว. 5.1 ม.6/12 พอลิเมอร์มโีครงสร้างต่างกันอาจเป็นโครงสร้าง แบบเส้น แบบก่ิง 
หรือแบบร่างแห ขึ้นอยู่กับชนิด ของมอนอเมอร์และภาวะของ 
ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ ซึ่ง โครงสร้างของพอลิเมอร์ส่งผลต่อ 
จุดหลอมเหลว ความหนาแน่น ความเปราะ ความเหนียว ความ 
ยืดหยุ่น จึงสามารถน าไป ประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย 

4  

 ว. 5.1 ม.6/13 พอลิเมอร์ที่ให้ความร้อนแล้ว สามารถน ากลับมา ขึ้นรูปใหมไ่ด้ 
เรียกว่า พอลิเมอร์เทอรม์อ พลาสติก ส่วนใหญ่มโีครงสร้าง แบบ
เส้นและแบบกิ่ง ส่วน พอลิ เมอรท์ี่ให้ความร้อนแล้วไม่อ่อน ตัว จึง
ไม่สามารถน ากลับมาขึ้นรูป ใหม่ได้ เรียกว่า พอลเิมอร์เทอร์ มอ
เซต มีโครงสร้างแบบร่างแห พลาสติกมีทั้งที่เป็นพอลเิมอร์ เทอรม์อ
พลาสติกและพอลิเมอร์ เทอร์มอเซต ผลติภณัฑ์ยางเป็น พอลิเมอร์
เทอร์มอเซต ซึ่งท าให้มี สมบัติและการน าไปใช้ประโยชน์ ต่างกัน 

4  
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หน่วยที ่ ชื่อหน่วย/มาตรฐาน 
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลาเรียน  
(คาบ) 

น้ าหนัก
คะแนน 

 ว. 5.1 ม.6/14 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือ การสังเคราะห์ พอลเิมอร์ เช่น วัล
คาไนเซชัน การสังเคราะห์ โค พอลิเมอร์ การสังเคราะห์พอลิ 
เมอร์น าไฟฟ้า เป็นการปรับปรุง คุณภาพของพอลิเมอร์เพื่อให้ได้ 
ผลิตภณัฑ์ที่สามารถน าไปใช้ ประโยชน์ได้อย่าง เหมาะสมและ
หลากหลายมากข้ึน 

4  

 ว. 5.1 ม.6/15 การใช้และการก าจดัผลิตภัณฑ์ พอลิเมอร์ อาจส่งผลกระทบต่อ 
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม จึงควร ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
และแนวทางแก้ไข 

4  

 ว. 5.3 ม.6/4 การสัมมนา การประชุมวิชาการ หรือการร่วมแสดงผลงาน 
สิ่งประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ เปน็การเปิดโอกาสใหผู้้เรยีนมี ส่วน
ร่วมได้แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น 

4  

รวม 60  

 รหัสวิชา ว33243                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
วิชา  ชีววิทยา 4    เวลา 3 ชั่วโมง /สัปดาห์   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
         ศึกษาสืบค้น ทฤษฎีกลไกการเกิดระบบประสาท  ศึกษาโครงสร้างของเซลล์ประสาท กลไกการท างาน 
ของเซลล์ประสาท ระบบประสาทส่วนกลางและรอบนอกอย่างละเอียด และการท างานของอวัยวะรับสัมผัส  
เชื่อมโยงการท างานของระบบประสาทกับฮอร์โมน ผู้เรียนสามารถสืบค้น อภิปรายกลไกการควบคุมของ
ฮอร์โมนต่างๆ กลไกในการออกฤทธ์ของฮอร์โมน ประเภทของฮอร์โมน และความส าคัญของระบบต่อมไร้ท่อใน
ร่างกายมนุษย ์ศึกษา สืบค้นการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตทั้งสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง 
กระบวนการท างานของระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก  ศึกษาโครงสร้างของ โครโมโซม  ค้นคว้าและท า
ความเข้าใจกฎของเมนเดล กลไกการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความผิดปกติท่ีสามารถถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม สารชีวโมเลกุล โครงสร้างดีเอ็นเอและกรดนิวคลีอิก การจ าลองตัวของดีเอ็นเอ การสังเคราะห์
โปรตีน พันธุวิศกรรมและชีวจริยธรรม 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและการ
อภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยม
ที่เหมาะสม                
ผลการเรียนรู้ 

สาระชีววิทยา ข้อ 2  ม.4/1-11,  ข้อ  4  ม.5/1-11 และ ม. 6 ข้อ 16   
รวม  23 ข้อ 
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โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียน
รู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 การรับรู้และกา
รตอบ 
สนอง 

สาระ ชีววิทยา   
ผลการเรยีนรู้ ข้อ 4 
ม.6/1-8  

• สิ่งมีชีวิตในปัจจุบันมีความหลากหลายและมี
วิวัฒนาการ โครงสร้างร่างกายที่ซบัซ้อนแตกต่างกัน 
สิ่งมีชีวิตที่ร่างกายไม่ซับซ้อนก็มรีะบบประสาทใน
ร่างกายไมซ่ับซ้อนด้วย ดังนั้นสิ่งมชีีวิตที่มีระบบ
ประสาทแตกต่างกันความสามารถในการรับรู้ 
ตอบสนองก็ต่างกันด้วย 
• โครงสร้างของเซลล์ประสาทมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่
กับการส่งกระแสประสาท 
• ระบบประสาทในร่างกายของมนษุย์แบ่งเป็น 2 
ระบบหลักคือระบบประสาทส่วนกลางและระบบ
ประสาทรอบนอก และมีการแยกย่อยตามระบบ
ประสาทสั่งการอีกด้วย 
• ระบบประสาทเป็นตัวควบคุมการท างานของอวัยวะ
รับสัมผัสต่างๆ คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง 

20 17 

2 
  

พันธุศาสตร ์ สาระ ชีววิทยา 
ผลการเรยีนรู ้
ข้อ 2 ม.4/1-11 

• เมนเดลศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
โดยการผสมพันธุ์ถ่ัวลันเตา จนสรปุเป็นกฎแห่งการ
แยกและกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ ลักษณะทาง
พันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล 
เช่น การข่มไมส่มบรูณ์การข่มร่วมกันมัลตเิปิลแอลลี
ลยีนบนโครโมโซมเพศและพอลิยนี 
• ลักษณะพันธุกรรมบางลักษณะมคีวามแตกต่างกัน
ชัดเจน เช่น การมีติ่งหูหรือไม่มีติ่งหูซึ่งเป็นลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันไมต่อ่เนื่อง 
• โครโมโซมภายในเซลลร์่างกายแบ่งเป็นออโตโซม
และโครโมโซมเพศ ลักษณะทางพันธุกรรม 
ส่วนใหญ่ถูกควบคุมด้วยยีนบนออโตโซม 
บางลักษณะถูกควบคมุด้วยยีนบนโครโมโซมเพศซึ่ง
ส่วนมากเป็นยีนบนโครโมโซม X 
• การเกิดครอสซิงโอเวอร์ในการแบ่งเซลล์แบบไมโอ
ซิสอาจท าให้ยีนบนโครโมโซมเดยีวกันแยกจากกันได้
ส่งผลใหรู้ปแบบของเซลลส์ืบพันธุ์ท่ีได้แตกตา่งไป 
• โมเลกลุของ DNA เป็นพอลินิวคลีโอไทด์ 2 สาย
เรียงสลับทิศและบิดเป็นเกลยีวเวยีนขวา โดยการเข้า
คู่กันของสาย DNA เกิดจากการจบัคู่ของเบสคู่สมคือ 
A คู่กับ T และ C คู่กับ G 
• ยีน คือสาย DNA บางช่วงทีค่วบคุมลักษณะทาง
พันธุกรรมได้โดยยีนก าหนดล าดับกรดอะมโินของ
โปรตีนซึ่งท าหน้าท่ีเป็นโครงสร้าง เอนไซม์และอื่น ๆ 

31 21 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียน
รู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

มีผลท าใหเ้ซลล์และสิ่งมีชีวิตปรากฏลักษณะต่าง ๆ ได ้
• DNA จ าลองตัวเองได้ และท าหน้าท่ีในกระบวนการ
สังเคราะห์โปรตีน 
• มิวเทชันเป็นการเปลีย่นแปลงของล าดับหรือ 
จ านวนนิวคลีโอไทด์ใน DNA หรือจ านวนโครโมโซม 
• พันธุวิศวกรรมคือการตดัต่อพันธกุรรรมเพื่อกสร้าง
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 
• เทคโนโลยีทางดเีอ็นเอ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ด้านต่าง ๆ เช่น สิ่งแวดล้อม นิติวทิยาศาสตร ์
การแพทย์การเกษตร และอุตสาหกรรม โดยการใช้
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอต้องค านึงถึงความปลอดภยั
ทางชีวภาพ ชีวจริยธรรม และผลกระทบต่อสังคม 

3 
  

ระบบต่อม 
ไร้ท่อ 

สาระ ชีววิทยา 
ผลการเรยีนรู ้
ข้อ 4 ม.6/16  

ฮอร์โมนเป็นสารเคมีที่ร่างกายสร้างขึ้นมาจากต่อมไร้
ท่อ ท่ีอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายส่งเข้าสู่กระแส
เลือดเพื่อล าเลียงส่งไปยังอวัยวะเป้าหมาย เพื่อใช้ใน
การควบคุม กระตุ้น หรือ ยับยั้งการสร้างสาร ของ
อวัยวะเป้าหมายนั้นๆเพื่อใหร้่างกายมีการเจรญิที่เป็น
ปกติ  ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อในร่างกายมนุษย์มี
มากมาย สามารถแบ่งออกเป็นออร์โมนท่ีจ าเป็นต่อ
ร่างกายและที่ไม่จ าเป็นแต่ขาดไม่ได้ ต่อมไร้ท่อท่ี
ส าคัญ ได้แก่ ต่อมใตส้มอง ต่อมไทรอยด์ ตับอ่อน 
ฯลฯ 
• การควบคุมการหลั่งฮอร์โมนอาศยัหลักการที่
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของฮอรโ์มน เช่น การ
ควบคุมแบบย้อนกลับ การควบคุมโดยระบบประสาท 
เป็นต้น 

15 11 

4 การเคลื่อนไหว
ของสิ่งมีชีวิต 

 สาระ ชีววิทยา 
ผลการเรยีนรู้ ข้อ 4 
ม.6/9-11 

• สิ่งมีชีวิตมีโครงสร้างที่ใช้ในการเคลื่อนที่แตกต่างกัน 
ถ้าเป็นสัตว์ช้ันต่ าทีม่ีโครงสร้างง่ายๆจะมโีครงสร้างที่ใ
ช้ในการเคลื่อนที่ไม่ซับซ้อนและในสัตว์บางชนิดอาจมี
โรงสรา้งพิเศษท่ีช่วยในการเคลื่อนที่ เช่น พังผืด 
ใบพาย เป็นต้น 

12 11 

สอบกลางภาค 1 20 

สอบปลายภาค 1 20 

 รวม 80 100 
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 รหัสวิชา ว33245                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
วิชา  ชีววิทยาเพิ่มเติม 4    เวลา 4 ชั่วโมง /สัปดาห์   จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

การรับรู้และ การตอบสนอง การเคลื่อนที ่ และพฤติกรรมของสัตว์ แนวคิดเก่ียวกับระบบนิเวศ 
กระบวนการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสาร ในระบบนิเวศ ความหลากหลายของไบโอม การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ประชากรและรูปแบบการเพ่ิมของประชากร ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหา และผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ และแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ผลการเรียนรู้    

ว 4.4  (ม.6/1-11,17-19), ว 4.5  (ม.6/1-13)          
รวม    27  ข้อ 

   โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 
การรับรู้และ
ตอบสนอง 

1. สืบค้นข้อมูล 
อธิบาย และ
เปรียบเทียบ
โครงสร้าง 
และหน้าท่ีของระบบ
ประสาทของไฮดรา 
พลานาเรีย ไส้เดือน
ดิน กุ้ง หอย แมลง 
และสัตว์มีกระดูกสัน
หลัง 
2. อธิบายเกี่ยวกับ
โครงสร้างและหน้าท่ี
ของ 

เซลล์ประสาท 
3. สืบค้นข้อมูล 
อธิบายโครงสร้าง
และหน้าท่ีของ 
ตา หู จมูก ลิ้น และ
ผิวหนังของมนุษย์ 
ยกตัวอย่าง 
โรคต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง และบอก
แนวทางในการดูแล
ป้องกัน และรักษา 

- สัตว์ส่วนใหญ่มีระบบประสาทท าให้สามารถรับรู้และ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ เช่น ไฮดรา มีร่างแหประสาท 
พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย และแมลงมีปม
ประสาทและเส้นประสาท ส่วนสัตว์มีกระดูกสันหลัง มี
สมอง ไขสันหลัง ปมประสาทและเส้นประสาท 
- หน่วยท างานของระบบประสาท คือ เซลล์ 
ประสาท ซ่ึงประกอบด้วยตัวเซลล์ และ 
เส้นใยประสาทท่ีท าหน้าท่ีรับและส่งกระแสประสาท
เรียกว่า เดนไดรต์และแอกซอน ตามล าดับ 
- เซลล์ประสาทจ าแนกตามหน้าท่ี ได้เป็น 
เซลล์ประสาทรับความรู้สึก เซลล์ประสาทสั่งการและ
เซลล์ประสาทประสานงาน 
- เซลล์ประสาทจ าแนกตามรูปร่างได้เป็นเซลล์ประสาท
ขั้วเดียว เซลล์ประสาทขั้วเดียวเทียมเซลล์ประสาทสอง
ขั้ว และเซลล์ประสาทหลายขั้ว 
- ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง เป็นอวัยวะรับความรู้สึกท่ี
รับสิ่งเร้าท่ีแตกต่างกัน จึงมีความส าคัญท่ีควรดูแล 
ป้องกัน และรักษาให้สามารถท างานได้เป็นปกติ 
- ตาประกอบด้วย ชั้นสเคลอรา โครอยด์และเรตินา
เลนส์ตาเป็นเลนส์นูนอยู่ถัดจากกระจกตาท าหน้าท่ีรวม
แสงจากวัตถุไปท่ีเรตินา ซ่ึงประกอบด้วย เซลล์รับแสง 
และเซลล์ประสาทท่ีน ากระแสประสาทสู่สมอง 
- หูประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ หูส่วนนอก หูส่วนกลาง
และหูส่วนใน ภายในหูส่วนในมีคอเคลีย ซ่ึงท าหน้าท่ีรับ
และเปลี่ยนคลื่นเสียงเป็นกระแสประสาท นอกจากนี้ยัง
มีเซมิเซอร์คิวลาร์แคเเนลท าหน้าท่ีรับรู้เกี่ยวกับการทรง
ตัวของร่างกาย 
- จมูกมีเซลล์ประสาทรับกลิ่นอยู่ภายในเยื่อบุจมูกท่ีเป็น
ตัวรับสารเคมีบางชนิดแล้วเกิดกระแสประสาทส่งไปยัง
สมอง 

4 5% 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

- ลิ้นท าหน้าท่ีรับรส โดยมีตุ่มรับรสกระจาย 
อยู่ท่ัวผิวล้ินด้านบน ตุ่มรับรสมีเซลล์รับรส 
อยู่ภายใน เมื่อเซลล์รับรสถูกกระตุ้นด้วยสารเคมีจะ
กระตุ้นเดนไดรต์ของเซลล์ประสาทเกิดกระแสประสาท
ส่งไปยังสมอง 
- ผิวหนัง มีหน่วยรับส่ิงเร้าหลายชนิด เช่น หน่วยรับ
สัมผัส หน่วยรับแรงกด หน่วยรับความเจ็บปวด หน่วย
รับอุณหภูมิ 

2 
การเคลื่อนท่ีของ

สัตว์ 

1. สืบค้นข้อมูล 
อธิบาย และ
เปรียบเทียบ
โครงสร้างและหน้าท่ี
ของวัยวะที่เกี่ยวข้อง
กับการเคล่ือนท่ี 
ของแมงกะพรุน 
หมึก ดาวทะเล 
ไส้เดือนดิน แมลง 
ปลา และนก 
2. สืบค้นข้อมูล และ
อธิบายโครงสร้าง
และหน้าท่ีของ
กระดูกและ
กล้ามเน้ือท่ีเกี่ยวข้อง
กับการ 
เคลื่อนไหวและการ
เคลื่อนท่ีของมนุษย์ 
3. สังเกต และ
อธิบายการท างาน
ของข้อต่อชนิดต่าง 
ๆ และการท างาน
ของกล้ามเนื้อโครง
ร่าง 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนไหวและการ
เคลื่อนท่ี 
ของมนุษย์ 

- สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวบางชนิดเคลื่อนท่ีโดยการไหลของ
ไซโทพลาซึม บางชนิดใช้แฟลเจลลัมหรือซิเลีย ในการ
เคลื่อนท่ี 
- สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น แมงกะพรุน 
เคลื่อนท่ีโดยอาศัยการหดตัวของเนื้อเยื่อบริเวณขอบ
กระดิ่งและแรงดันน้ า 
- หมึกเคลื่อนท่ีโดยอาศัยการหดตัวของกล้ามเน้ือ
บริเวณล าตัว ท าให้น้ าภายในล าตัวพ่นออกมาทางไซ
ฟอน ส่วนดาวทะเลใช้ระบบท่อน้ าในการเคลื่อนท่ี 
- ไส้เดือนดินมีการเคล่ือนท่ี โดยอาศัยการหดตัวและ
คลายตัวของกล้ามเน้ือวงและกล้ามเน้ือตามยาวซ่ึง
ท างานในสภาวะตรงกันข้าม 
- แมลงเคลื่อนท่ีโดยใช้ปีกหรือขา ซ่ึงมีกล้ามเนื้อภายใน
เปลือกหุ้มท างานในสภาวะตรงกันข้าม 
- สัตว์มีกระดูกสันหลัง เช่น ปลา เคลื่อนท่ีโดยอาศัยการ
หดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อท่ียึดติดอยู่กับกระดูก
สันหลังท้ัง ๒ ข้าง ท างานในสภาวะตรงกันข้าม และมี
ครีบท่ีอยู่ในต าแหน่งต่าง ๆ ช่วยโบกพัดในการเคลื่อนท่ี 
ส่วนนกเคลื่อนท่ีโดยอาศัยการหดตัวและคลายตัวของ
กล้ามเน้ือกดปีกกับกล้ามเน้ือยกปีกซ่ึงท างานในสภาวะ
ตรงกันข้าม 
- มนุษย์เคลื่อนท่ีโดยอาศัยการท างานของกระดูกและ
กล้ามเน้ือซ่ึงยึดกันด้วยเอ็นยึดกระดูก 
- บริเวณท่ีกระดูกตั้งแต่ ๒ ชิ้นมาต่อกัน เรียกว่าข้อต่อ 
และยึดกันด้วยเอ็นยึดข้อ 
- กระดูกเป็นเน้ือเยื่อที่ใช้ค้ าจุนและท าหน้าท่ีในการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย แบ่งตามต าแหน่งได้เป็นกระดูก
แกนและกระดูกรยางค์ 
- กล้ามเน้ือในร่างกายมนุษย์แบ่งออกเป็น กล้ามเน้ือ
โครงร่าง กล้ามเน้ือหัวใจ และกล้ามเน้ือเรียบกล้ามเนื้อ
ท้ัง ๓ ชนิด พบในต าแหน่งที่ต่างกันและมีหน้าท่ี
แตกต่างกัน 
- กล้ามเน้ือโครงร่างส่วนใหญ่ท างานร่วมกันเป็นคู่ ๆ ใน
สภาวะตรงกันข้าม 

4 5% 

3 
พฤติกรรมท่ีมีมา
แต่ก าเนิดและ

สืบค้นข้อมูล อธิบาย 
เปรียบเทียบ และ 

- พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการแสดงพฤติกรรม 
- พฤติกรรมท่ีเป็นมาแต่ก าเนิดแบ่งออกได้เป็นหลาย

4 5% 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

พฤติกรรมท่ีเกิด
จากการเรียนรู้ 

ยกตัวอย่าง
พฤติกรรมท่ีเป็นมา
แต่ก าเนิด 
และพฤติกรรมท่ีเกิด
จากการเรียนรู้ของ

สัตว์ 

ชนิด เช่น โอเรียนเตชัน (แทกซิสและไคนีซิส) รีเฟล็กซ์ 
และฟิกแอกชันแพทเทิร์น 
- พฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ แบ่งได้เป็น 
แฮบบิชูเอชัน การฝังใจ การเชื่อมโยง 
(การลองผิดลองถูกและการมีเงื่อนไข) 
และการใช้เหตุผล 

4 
พฤติกรรมกับ

วิวัฒนาการของ
ระบบประสาท 

สืบค้นข้อมูล อธิบาย 
และยกตัวอย่าง 
ความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรม
กับ 

วิวัฒนาการของ
ระบบประสาท 

ระดับการแสดงพฤติกรรมท่ีสัตว์แต่ละชนิด 
แสดงออกจะแตกต่างกันซ่ึงเป็นผลมาจาก 

วิวัฒนาการของระบบประสาทท่ีแตกต่างกัน 

4 5% 

5 
พฤติกรรมทาง
สังคมและการ
สื่อสารของสัตว์ 

สืบค้นข้อมูล อธิบาย 
และยกตัวอย่างการ
สื่อสาร 
ระหว่างสัตว์ท่ีท าให้
สัตว์แสดงพฤติกรรม 

- ระดับการแสดงพฤติกรรมท่ีสัตว์แต่ละชนิด 
แสดงออกจะแตกต่างกันซ่ึงเป็นผลมาจาก 
วิวัฒนาการของระบบประสาทท่ีแตกต่างกัน 
- การสื่อสารเป็นพฤติกรรมทางสังคมแบบหน่ึงซึ่งมี
หลายวิธี เช่น การสื่อสารด้วยท่าทางการสื่อสารด้วย
เสียง การสื่อสารด้วยสารเคมีและการสื่อสารด้วยการ
สัมผัส 

4 5% 

6 
ปฏิบัติการ

พฤติกรรมของ
สัตว์ 

สืบค้นข้อมูล ทดลอง 
สรุป และอภิปราย

ผลการทดลอง 

พฤติกรรมท่ีเป็นมาแต่ก าเนิดแบ่งออกได้เป็น 
หลายชนิด เช่น โอเรียนเตชัน (แทกซิสและ 
ไคนีซิส) รีเฟล็กซ์ และฟิกแอกชันแพทเทิร์น 

 

4 5% 

7 แนวคิดเกี่ยวกับ
ระบบนิเวศ 

อธิบายและ
ยกตัวอย่าง 

ความหมายของ
ระบบนิเวศ  

โครงสร้างของระบบ
นิเวศและ ตัวอย่าง
ของระบบนิเวศแบบ

ต่างๆ 

• ระบบนิเวศ เป็นระบบท่ีมีการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต
ในหน่ึงหน่วยพื้นท่ีซ่ึงก่อให้เกิดความสัมพันธ์ต่อสิ่งมีชีวิต
ด้วยกันเองและปฏิสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อม  
 • ในแต่ละระบบนิเวศมีองค์ประกอบหลักสองส่วนคือ
องค์ประกอบทางชีวภาพ และองค์ประกอบทาง
กายภาพ  
  • ระบบนิเวศจะด ารงอยู่ได้ต้องมีกระบวนการต่าง ๆ
เกิดขึ้นกระบวนการท่ีส าคัญได้แก่การถ่ายทอด พลังงาน
และการหมุนเวียนสาร 

4 7% 

8 ความสัมพันธ์ใน
ระบบนิเวศ 

สืบค้นข้อมูล 
อธิบาย ยกตัวอย่าง 
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งมีชีวิตต่อปัจจัย
ทางกายภาพและ

ชีวภาพ 
 

• สิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ในระบบนิเวศหน่ึงๆ ย่อมมี
ความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
ด้วยกันเองและระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมท่ี
สิ่งมีชีวิตน้ันอาศัยอยู่ 
• ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันมีหลากหลาย
รูปแบบ เช่น ภาวะพึ่งพากัน การได้ประโยชน์ร่วมกัน 
ภาวะอิงอาศัย ภาวะปรสิต และภาวะแก่งแย่งแข่งขัน 
• ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับปัจจัยทางกายภาพ 
เช่น แสง อุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณแก๊สออกซิเจน  

4 5% 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

9 กระบวนการ 
ถ่ายทอด
พลังงานในระบบ
นิเวศ 

วิเคราะห์ อธิบาย
ยกตัวอย่าง และ
เขียนแผนภาพ
กระบวนการ
ถ่ายทอดพลังงานใน
ระบบนิเวศ 
ยกตัวอย่างการ
เกิดไบโอแมกนิฟิเค
ชันและบอกแนวทาง
ในการลดการเกิดไบ
โอแมกนิฟิเคชัน 

• การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศสามารถแสดงได้
ด้วยแผนภาพท่ีเรียกว่าโซ่อาหาร สายใยอาหาร และ
พีระมิดทางนิเวศวิทยา   
• พลังงานท่ีถ่ายทอดไปในแต่ละล าดับขั้นการกิน 
อาหารมีปริมาณที่ไม่เท่ากันพลังงานส่วนใหญ่จะสูญเสีย
ไปในรูปความร้อนระหว่างการถ่ายทอด จากสิ่งมีชีวิต
หน่ึงไปยังสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหน่ึง 
• การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศบางครั้งอาจท าให้
มีสารพิษสะสมอยู่ในสิ่งมีชีวิตด้วยเรียกว่าการเกิดไบโอ
แมกนิฟิเคชัน ซ่ึงอาจมีระดับความเข้มข้นของสารพิษ
มากขึ้นตามล าดับขั้นของการกินจนอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อสิ่งมีชีวิต  
 

4 8% 

10 การหมุนเวียน
สารในระบบ

นิเวศ 

สืบค้นข้อมูลและ
เขียนแผนภาพเพื่อ
อธิบายวัฏจักร
ไนโตรเจน วัฏจักร
ก ามะถันและวัฏจักร
ฟอสฟอรัส 

• สารต่าง ๆ ในระบบนิเวศมีการหมุนเวียนเกิดขึ้นผ่าน
ท้ังสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตกลับคืนสู่ระบบอย่างเป็นวัฏ
จักร เช่น วัฏจักรไนโตรเจน  วัฏจักรฟอสฟอรัส  
และวัฏจักรก ามะถัน 

4 5% 

11 ความ
หลากหลาย
ของไบโอม 

สืบค้นข้อมูล 
ยกตัวอย่างของ  ไบ
โอมท่ีกระจายอยู่ใน
เขตภูมิศาสตร์ต่างๆ
บนโลกได้ 

• ไบโอมคือระบบนิเวศขนาดใหญ่ท่ีกระจายอยู่ตาม เขต
ภูมิศาสตร์ต่างๆ บนโลก เช่น ไบโอมป่าดิบชื้น ไบโอม
ทุนดรา ไบโอมสะวันนา ไบโอมทะเลทราย โดยแต่ละ
 ไบโอมจะมีลักษณะเฉพาะของปัจจัยทาง
กายภาพ ชนิดของพืชและชนิดของสัตว์ 

4 5% 

12 การเปลี่ยนแปลง
แทนท่ี  

   ของสิ่งมีชีวิต
ในระบบนิเวศ 

 

สืบค้นข้อมูล อธิบาย 
ยกตัวอย่างและ
เปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงแทนท่ี
แบบปฐมภูมิและ
การเปลี่ยนแปลง
แทนท่ีแบบทุติย                 
ภูมิได้ 

• ระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลงได้                              
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อย่างช้า ๆ ท าให้ระบบนิเวศ
ปรับสมดุลได้ แต่การเปล่ียนแปลง การเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอาจส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบ
ทางชีวภาพในระบบนิเวศท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
แทนท่ีของสิ่งมีชีวิต 
• การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีทางนิเวศวิทยามีท้ัง 
การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีแบบปฐมภูมิและ 
การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีแบบทุติยภูมิ 

4 5% 

13 ประชากร สืบค้นข้อมูล อธิบาย 
ยกตัวอย่าง และสรุป 

เกี่ยวกับ
ลักษณะเฉพาะของ

ประชากรของ 
สิ่งมีชีวิตบางชนิด 

• ประชากรของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีลักษณะ 
หลายประการท่ีเป็นลักษณะเฉพาะ เช่น ขนาดของ
ประชากร ความหนาแน่นของประชากรการกระจายตัว
ของสมาชิกในประชากรโครงสร้างอายุของประชากร 
อัตราส่วนระหว่างเพศ อัตราการเกิดและอัตราการตาย 
การอพยพเข้า 
การอพยพออกของประชากร และการรอดชีวิตของ
สมาชิกที่มีอายุต่างกัน 
• ลักษณะเฉพาะของประชากรมีอิทธิพลต่อ 

4 7% 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรซ่ึงเป็น 
กระบวนการท่ีเกิดขึ้นอยู่เสมอ 

14 รูปแบบการเพิ่ม
ของประชากร  
 

1. สืบค้นข้อมูล 
อธิบาย เปรียบเทียบ 

และยกตัวอย่าง 
การเพิ่มของ

ประชากรแบบเอ็ก
โพเนนเชียล 

และการเพิ่มของ
ประชากรแบบลอจิ

สติก 
2. อธิบาย และ

ยกตัวอย่างปัจจัยท่ี
ควบคุมการเติบโต 

ของประชากร 

• การเพิ่มประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลเป็นการเพิ่ม
จ านวนประชากรอย่างรวดเร็วแบบทวีคูณ 
• การเพิ่มประชากรแบบลอจิสติกเป็นการเพิ่มจ านวน
ประชากรท่ีขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหรือมีตัวต้านทาน
ในสิ่งแวดล้อมมาเกี่ยวข้อง 
• การเติบโตของประชากรขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ 
ซ่ึงแบ่งได้เป็น ปัจจัยท่ีขึ้นกับความหนาแน่น 
ของประชากร และปัจจัยท่ีไม่ขึ้นกับความหนาแน่นของ
ประชากร 
• ประชากรมนุษย์มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว
แบบเอ็กโพเนนเชียลหลังจากการปฏิวัติทาง
อุตสาหกรรมเป็นต้นมา 

4 8% 

15 ทรัพยากรน้ า 
รูปแบบการใช้

ทรัพยากร 
ผลกระทบ 

ปัญหามลพิษ
และแนวทางการ

จัดการ 

วิเคราะห ์อภิปราย 
และสรุปปัญหา 

การขาดแคลนน้ า 
การเกิดมลพิษทาง

น้ า และ 
ผลกระทบท่ีมีต่อ

มนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม รวมท้ัง 
เสนอแนวทางการ
วางแผนการจัดการ

น้ า 
และการแก้ไขปัญหา 

• ปัญหาท่ีเกิดกับทรัพยากรน้ า ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ปล่อยน้ าท่ีผ่านการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มนุษย์และยังไม่ได้รับการบ าบัดลงสู่แหล่งน้ า ท าให้เกิด
มลพิษทางน้ า 
• การตรวจสอบคุณภาพน้ านิยมใช้การหาค่า 
ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ า และค่าปริมาณออกซิเจน
ท่ีจุลินทรีย์ในน้ าใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ า 
• การจัดการทรัพยากรน้ า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ควรมีการวางแผนการใช้น้ า การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า 
รวมท้ังการปลูกจิตส านึกในการใช้น้ าอย่างถูกต้อง 

4 5% 

16 ทรัพยากรดิน 
รูปแบบการใช้

ทรัพยากร 
ผลกระทบ 

ปัญหามลพิษ
และแนวทางการ

จัดการ 

วิเคราะห ์อภิปราย 
และสรุปปัญหาท่ี

เกิดกับ 
ทรัพยากรดิน และ
ผลกระทบท่ีมีต่อ

มนุษย์และ 
สิ่งแวดล้อม รวมท้ัง
เสนอแนวทางการ

แก้ไข 
ปัญหา 

• มลพิษทางดินและปัญหาความเสื่อมโทรมของดินส่วน
ใหญ่มีสาเหตุจากการกระท าของมนุษย์ 
• การจัดการทรัพยากรดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ควรมีการป้องกันและการแก้ปัญหาการเกิดมลพิษและ
ความเสื่อมโทรมของดิน รวมท้ังการปลูกจิตส านึกใน
การใช้ดินอย่างถูกต้อง 

4 5% 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

17 ทรัพยากรอากาศ 
รูปแบบการใช้

ทรัพยากร 
ผลกระทบ 

ปัญหามลพิษ
และแนวทางการ

จัดการ 

วิเคราะห ์อภิปราย 
และสรุปปัญหา

มลพิษทาง 
อากาศ และ

ผลกระทบท่ีมีต่อ
มนุษย์และ 

สิ่งแวดล้อม รวมท้ัง
เสนอแนวทางการ

แก้ไข 
ปัญหา 

• การปนเปื้อนของสารเคมี ฝุ่นละออง และจุลินทรีย์
ต่าง ๆ ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ ซ่ึงเกิดได้ท้ังจาก
ธรรมชาติและจากการกระท าของมนุษย์ 
• การเกิดมลพิษทางอากาศท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
เช่น การเกิดพายุ การเกิดไฟป่า และการเกิดแก๊สพิษ
จากการย่อยสลายของจุลินทรีย์ 
• การเกิดมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการกระท าของ
มนุษย์ เช่น การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในรูปแบบต่าง ๆ 
• การจัดการทรัพยากรอากาศควรประกอบด้วยการ
ก าหนดนโยบาย และวางแผนงานเพื่อป้องกันและแก้ไข 
รวมท้ังการปลูกจิตส านึกในการดูแลรักษาคุณภาพ
อากาศ 

4 5% 

18 ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า 

รูปแบบการใช้
ทรัพยากร 
ผลกระทบ 

ปัญหามลพิษ
และแนวทางการ

จัดการ 

วิเคราะห ์อภิปราย 
และสรุปปัญหา 

ผลกระทบ 
ท่ีเกิดจากการท าลาย

ป่าไม้และสัตว์ป่า 
รวมท้ังเสนอ 

แนวทางในการ
ป้องกันการท าลาย

ป่าไม้และ 
การอนุรักษ์ป่าไม้

และสัตว์ป่า 
 

• พื้นท่ีป่าไม้ท่ีลดลงอาจมีสาเหตุมาจากธรรมชาติ เช่น 
ไฟป่า แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรืออาจมีสาเหตุมา
จากการกระท าของมนุษย์ เช่น การตัดไม้ท าลายป่า 
การบุกรุกพื้นท่ีป่าเพื่อครอบครองที่ดินการเผาป่า การ
ท าเหมืองแร่ 
• พื้นท่ีป่าไม้ท่ีลดลงท าให้ภูมิประเทศมีสภาพ 
แห้งแล้ง เกิดอุทกภัย เกิดการพังทลายของดินตลอดจน
การเพิ่มขึ้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซ่ึงเป็นแก๊ส
เรือนกระจกชนิดหน่ึง นอกจากนี้ท าให้สัตว์ป่าและพืช
พรรณธรรมชาติลดจ านวนลงหรือสูญพันธุ์ได้ 
• การจัดการทรัพยากรป่าไม้ควรจัดการให้มี 
ทรัพยากรป่าไม้คงอยู่อย่างยั่งยืนหรือเพิ่มขึ้น เช่น การ
ก าหนดพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ ส่งเสริมการปลูกป่าป้องกันการ
บุกรุกป่า การใช้ไม้อย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการปลูกจิตส านึกเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้ 
• การลดจ านวนลงของสัตว์ป่าเป็นผลเน่ืองมาจากการ
กระท าของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ คือ การท าให้แหล่งท่ีอยู่
อาศัยลดลงและการล่าสัตว์ป่า 
• การจัดการทรัพยากรสัตว์ป่าควรมีการด าเนินการให้มี
พื้นท่ีป่าไม้เพ่ือการอยู่อาศัยอย่างเพียงพอรวมท้ังการไม่
ท าร้ายสัตว์ป่าหรือท าให้สัตว์ป่าลดจ านวนลง รวมท้ัง
การปลูกจิตส านึกให้ช่วยกันอนุรักษ์ 

4 5% 

รวม 72 100 
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วิชา  ฟิสิกส์ 5      เวลา 4 ชั่วโมง /สัปดาห์    จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
           ศึกษาสืบค้นวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ และปริมาณต่าง ๆ ที่ใช้กับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ การเขียน
แผนภาพเฟเซอร์ของกระแสไฟฟ้า และความต่างศักย์ของแต่ละส่วนประกอบในวงจร การหาค่าตัวประกอบ
ก าลัง ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้าเหนี่ยวน าและสนามแม่เหล็กเหนี่ยวน า ทฤษฏีของแมกซ์เวลล์  
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สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ค านวณหารัศมีวงโคจรของอิเล็กตรอนและพลังงานอะตอมศึกษา
ปรากฏการณ์โพโตอิเล็กตริก  กลศาสตร์ควอนตัม หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก แรงนิวเคลียร์และ
พลังงานยึดเหนี่ยว  ปฏิกิริยาฟิชชัน และฟิวชัน  ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสี และพลังงานนิวเคลียร์โทษ
และวิธีป้องกันอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม                                    

ผลการเรียนรู้  

สาระฟิสิกส์ ข้อ 3    ม.6/7-8   ข้อ 4  ม.6/10-18                    

รวม  11  ข้อ 

   โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ 
ความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 -  ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
-  การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
จากสายอากาศ 

สาระฟิสิกส์ 
ข้อ 3 
ม.6 ข้อ 7-8 

 ศึกษาเกี่ยวกับ 
ทฤษฎีการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
การแผ่กระจายไปในอากาศ 
ลักษณะของการเดินทางของคลื่น 

20 25 

2 -  โครงสร้างอะตอม 
-  ทฤษฎีทางฟิสิกส์ส าหรับ
อะตอม 
-  รังสีเอกซ์ 

สาระฟิสิกส์ข้อ 4 
ม.6 ข้อ 10-11 

เข้าใจโครงสร้างของอะตอมจากแนวคิดของนัก
วิทยาศาสตร์ต่างๆ 
และใช้ทฤษฎีทางฟิสิกส์อธิบายโครงสร้างอะตอ
ม การเคลื่อนท่ีของอิเล็กตรอน 
การเกิดรังสีเอกซ์ 

15 25 

3 -  การทดลองโฟโต้อิเล็กตริก 
- กลศาสตร์ควอนตัม 
- กัมมันตภาพรังสี และ 
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ชนิดต่างๆ 

สาระฟิสิกส์ข้อ 4 
ม.6 ข้อ 12-18 

-  เข้าใจหลักทวิภาคของคลื่นและอนุภาค การ
ทดลองโฟโต้อิเล็กตริก การศึกษากลศาสตร์ 
ควอนตัม 
-  สารกัมมันตภาพรังสี และปฏิกิริยานิวเคลียร์ 
- รู้จักและเข้าใจงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค 

15 25 

4 ทบทวนเน้ือหา / 
การท าข้อสอบ 

 ทบทวนเน้ือหาโดยรวม และฝึกฝนท าข้อสอบ 30 25 

รวม 80 100 
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รหัสวิชา ว33234                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
วิชา  เคมี 5      เวลา 3 ชั่วโมง /สัปดาห์   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
         ศึกษาวิเคราะห์ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ จากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือพอลิ
เมอร์   วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์รวมทั้ง การน าไปใช้
ประโยชน์  ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสติก และผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการน าไปใช้ ประโยชน์ อธิบาย
ผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และ การสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของ พอลิเมอร์ สืบค้นข้อมูล และ
น าเสนอตัวอย่างผลกระทบ จากการใช้และการก าจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ และแนวทางแก้ไข   สามารถก าหนด
ปัญหาและน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา โดยใช้ความรู้ทางเคมีจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ในชีวิตประจ าวัน 
การประกอบอาชีพ หรือ  อุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่  อาชีพทางเคมีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมถลุงแร่ อาชีพทาง
เคมีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณี   อาชีพทางเคมีเก่ียวกับอุตสาหรรมเซรามิกส์  อาชีพทางเคมีเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ   อาชีพทางเคมีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมจากปิโตรเลียม  แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการ
ความรู้ทางเคมี ร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน รวมทั้งทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบ 
เชิงวิศวกรรม โดยเน้นการคิดวิเคราะห์การ แก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์เพ่ือแก้ ปัญหาในสถานการณ์หรือ
ประเด็นที่สนใจ  . น าเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ได้จากการแก้ปัญหา ในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบการ
สืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม                                          
ผลการเรียนรู้ 

สาระเคมี ข้อ 1 ม.5/11-15,  ข้อ 3  ม.6/1-4    
รวม  9  ข้อ  

 
รหัสวิชา ว33242                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
วิชา  ชีววิทยา 5      เวลา 3 ชั่วโมง /สัปดาห ์ จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
       ศึกษา สืบค้น ปัจจัยที่ท าให้เกิดพฤติกรรมในสิ่งมีชีวิต จ าแนกและตรวจสอบการเกิดพฤติกรรมที่มีแต่
ก าเนิด และพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ สืบค้นและตรวจสอบพฤติกรรมทางสังคมของสัตว์ในท้องถิ่น  
เชื่อมโยงการเกิดพฤติกรรมกับวิวัฒนาการ สืบค้นหลักฐานทางวิวัฒนาการ ทฤษฎีวิวัฒนาการ สมดุลฮาร์ดี-ไวน์
เบิร์ก  การเกิดสปีชีส์ใหม่ การก าเนิดของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของพืชและสัตว์  สืบค้นอภิปรายวิวัฒนาการ
ของมนุษย์ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม                              
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ผลการเรียนรู้ 
สาระชีววิทยา ข้อ 2  ม.4/12-15,  ข้อ  4  ม.6/17-19   

รวม  8  ข้อ    
โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเ
รียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนักค
ะแนน 

1 พฤติกรรม สาระชีววิทยา ข้อ 2  
ม.4/ 12-15 

สิ่งมีชีวิตมีการแสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งเร้าอัน
เป็นไปเพ่ือความอยู่รอด 
ศึกษาปัจจัยท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมในสิ่งมีชีวิต 
จ าแนกและตรวจสอบการเกิดพฤติกรรมท่ีมีแต่ก าเนิด 
และพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 
สืบค้นและตรวจสอบพฤติกรรมทางสังคมของสัตว์ในท้อง
ถิ่น  เชื่อมโยงการเกิดพฤติกรรมกับวิวัฒนาการ 

26 25 

2 วิวัฒนาการ สาระชีววิทยา ข้อ  4  
ม.6 / 17-19 

ศึกษาหลักฐานทางวิวัฒนาการ ทฤษฎีวิวัฒนาการ 
สมดุลฮาร์ด-ีไวน์เบิร์ก  การเกิดสปีชีส์ใหม่ 
การก าเนิดของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของพืชและสัตว์  
ศึกษาสืบค้น และอภิปรายวิวัฒนาการของมนุษย์ 

32 35 

สอบกลางภาค 1 20 

สอบปลายภาค 1 20 

 รวม 60 100 

 

รหัสวิชา ว33261                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
วิชา   โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2   เวลา 3 ชั่วโมง /สัปดาห ์ จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
  ศึกษาและสืบค้นเกี่ยวกับการก าเนิดเอกภพ โครงสร้างกาแล็กซีทางช้างเผือก การเกิดดาวฤกษ์และ
วิวัฒนาการ เกิดของระบบสุริยะ ลมสุริยะ  การสังเกตท้องฟ้า แผนที่ดาว การใช้กล้องโทรทรรศน์ เพ่ือให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหา มีความสามารถในการสื่อสาร น า
ความรู้และหลักการไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์       
ผลการเรียนรู้ 

ว 3.1                                                                   
รวม    1   ข้อ 
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รหัสวิชา ว33263                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
วิชา  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และโลกและอวกาศ เวลา 2 ชั่วโมง /สัปดาห ์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
  ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด โครงสร้างโลก การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา ธรณีประวัติ ความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก และศึกษาวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซ ีดาว
ฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อวกาศ ศึกษา ค้นคว้า ส ารวจ ทดลอง อภิปราย แสดงและเสนอความคิดในรูปแบบหลากหลาย วิเคราะห์
สาเหตุและผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาที่ยั่งยืนวิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อม
ของโลกท่ีเชื่อมโยงกับประชากรมนุษย์ เข้าใจสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศจนถึงระดับโลก เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ สามารถ 
เสนอแนวทางเพ่ือแก้ปัญหาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความ ความ
ตระหนัก มีจิตส านึกท่ีท ากิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด 

ว 3.1 ม.6/1-ม.6/10, ว 3.2 ม.6/1-ม.6/14 มาตรฐาน ว 1.1 ม.6   
รวม   25  ตัวชี้วัด         

 โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 โครงสร้างโลก ว 3.2 ม.6/1 
  

การศึกษาโครงสร้างโลกใช้ข้อมูลหลายด้าน 
เช่นองค์ประกอบทางเคมีของหินและแร่องค์ประกอบทา
งเคมีของอุกกาบาต 
ข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนท่ีเคลื่อนท่ีผ่านโลก 
จึงสามารถแบ่งชั้นโครงสร้างโลกได้๒ แบบ 
คือโครงสร้างโลกตามองค์ประกอบทางเคมีแบ่งได้เป็น ๓ 
ช้ัน ได้แก่ เปลือกโลกเนื้อโลก และแก่นโลก 
และโครงสร้างโลกตาม 
สมบัติเชิงกล แบ่งได้เป็น ๕ ชั้น ได้แก่ ธรณีภาค 
ฐานธรณีภาค มัชฌิมภาค แก่นโลกชั้นนอก 
และแก่นโลกชั้นใน 

3 7 

2 
  
  
  
  
  
  

การแปรสัณฐานของแผ่
นธรณี 

ว 3.2 ม.6/3 
  

แผ่นธรณีต่าง ๆ 
เป็นส่วนประกอบของธรณีภาคการเปล่ียนแปลงขนาดแ
ละต าแหน่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
การเคลื่อนท่ีของแผ่นธรณีดังกล่าวอธิบายได้ตามทฤษฎีธ
รณีแปรสัณฐาน 
ซ่ึงมีรากฐานมาจากทฤษฎีทวีปเลื่อนและทฤษฎีการแผ่ข
ยายพื้นสมุทร 
โดยมีหลักฐานท่ีสนับสนุนได้แก่รูปร่างของขอบทวีปท่ีสา
มารถเชื่อมต่อกันได้ความคล้ายคลึงกันของกลุ่มหินและแ

3 7 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

นวเทือกเขาซากดึกด าบรรพ์ร่องรอยการเคลื่อนท่ีของตะ
กอนธารน้ าแข็ง 
ภาวะแม่เหล็กโลกบรรพกาลอายุหินของพื้นมหาสมุทร 
รวมท้ังการค้นพบสันเขากลางสมุทร 
และร่องลึกก้นสมุทร 

3 
  

ปรากฏการณ์ทางธรณีวิ
ทยา 

ว 3.2 ม.6/4 
ว 3.2 ม.6/5 
ว 3.2 ม.6/6 
  
  
  

- ภูเขาไฟระเบิด 
เกิดจากการแทรกดันของแมกมาขึ้นมาตามส่วนเปราะบ
าง 
หรือรอยแตกบนเปลือกโลกมักพบหนาแน่นบริเวณรอยต่
อระหว่างแผ่นธรณี 
- 
แผ่นดินไหวเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานท่ีสะสมไว้ขอ
งเปลือกโลกในรูปของคลื่นไหวสะเทือนแผ่นดินไหวมีขน
าดและความรุนแรงแตกต่างกันมักเกิดขึ้นบริเวณรอยต่อ
ของแผ่นธรณี 
- สึนามิคือ 
คลื่นน้ าท่ีเกิดจากการแทนท่ีมวลน้ าในปริมาณมหาศาล 
ส่วนมากจะเกิดในทะเลหรือมหาสมุทร 
โดยคลื่นมีลักษณะเฉพาะ 
คือความยาวคลื่นมากและเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วสูง 

3 7 

4 ธรณีประวัติ ว 3.2 ม.6/2 
  

ทฤษฎีทวีปเลื่อนและทฤษฎีการแผ่ขยายพื้นสมุทร 
โดยมีหลักฐานท่ีสนับสนุนได้แก่รูปร่างของขอบทวีปท่ีสา
มารถเชื่อมต่อกันได้ความคล้ายคลึงกันของกลุ่มหินและแ
นวเทือกเขาซากดึกด าบรรพ์ร่องรอยการเคลื่อนท่ีของตะ
กอนธารน้ าแข็ง 
ภาวะแม่เหล็กโลกบรรพกาลอายุหินของพื้นมหาสมุทร 
รวมท้ังการค้นพบสันเขากลางสมุทร 
และร่องลึกก้นสมุทร 

3 7 

5 เอกภพ ว3.1 ม.6/1 
ว3.1 ม.6/2 
ว3.1 ม.6/3 
  
  
  

ทฤษฎีก าเนิดเอกภพท่ียอมรับในปัจจุบัน 
คือทฤษฎีบิกแบง 
ระบุว่าเอกภพเริ่มต้นจากบิกแบงท่ีเอกภพมีขนาดเล็กมา
ก 
และมีอุณหภูมิสูงมากซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นของเวลาและวิวัฒ
นาการของเอกภพ โดยหลังเกิดบิกแบง 
เอกภพเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีอุณหภูมิลดลง 
มีสสารคงอยู่ในรูปอนุภาคและปฏิยานุภาคหลายชนิด 
และมีวิวัฒนาการต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน 
ซ่ึงมีเนบิวลากาแล็กซีดาวฤกษ์และระบบสุริยะเป็นสมาชิ
กบางส่วนของเอกภพ 

2 6 

6 ดาวฤกษ์ ว3.1 ม.6/4 
ว3.1 ม.6/5 

ดาวฤกษ์ส่วนใหญ่อยู่รวมกันเป็นระบบดาวฤกษ์คือ 
ดาวฤกษ์ท่ีอยู่รวมกันต้ังแต่ ๒ 

2 5 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

ว3.1 ม.6/6 
ว3.1 ม.6/7 
  
  
  
  

ดวงขึ้นไปดาวฤกษ์เป็นก้อนแก๊สร้อนขนาดใหญ่ 
เกิดจากการยุบตัวของกลุ่มสสารในเนบิวลาภายใต้แรงโน้
มถ่วง 
ท าให้บางส่วนของเนบิวลามีขนาดเล็กลงความดันและอุ
ณหภูมิเพ่ิมขึ้น เกิดเป็นดาวฤกษ์ก่อนเกิด 
เมื่ออุณหภูมิท่ีแก่นสูงขึ้นจนเกิดปฏิกิริยาเทอร์มอนิวเคลี
ยร์ดาวฤกษ์ก่อนเกิดจะกลายเป็นดาวฤกษ์ดาวฤกษ์อยู่ใน
สภาพสมดุลระหว่างแรงดันกับแรงโน้มถ่วงซ่ึงเรียกว่า 
สมดุลอุทกสถิตจึงท าให้ดาวฤกษ์มีเสถียรภาพและปลดป
ล่อยพลังงานเป็นเวลานาน ตลอดช่วงชีวิตของดาวฤกษ์ 

7 ระบบสุริยะ ว3.1 ม.6/8 
ว3.1 ม.6/9 
  
  

ระบบสุริยะเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มฝุ่นและแก๊สท่ี
เรียกว่า เนบิวลาสุริยะ 
โดยฝุ่นและแก๊สประมาณร้อยละ๙๙.๘ ของมวล 
ได้รวมตัวเป็นดวงอาทิตย์ซ่ึงเป็นก้อนแก๊สร้อน หรือ 
พลาสมาสสารส่วนท่ีเหลือรวมตัวเป็นดาวเคราะห์และบริ
วารอื่น ๆ 
ของดวงอาทิตย์ดังน้ันจึงแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ต
ามลักษณะการเกิดและองค์ประกอบ 
ได้แก่ดาวเคราะห์ชั้นในดาวเคราะห์น้อยดาวเคราะห์ชั้น
นอกและดงดาวหาง 

2 5 

8 เทคโนโลยีอวกาศ ว3.1 ม.6/10 
  

มนุษย์ใช้เทคโนโลยีอวกาศในการศึกษา 
เพื่อขยายขอบเขตความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และในขณะเ
ดียวกันมนุษย์ได้น าเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์ในด้
านต่าง ๆ เช่น วัสดุศาสตร์อาหารการแพทย์  

2 6 

9 พื้นฐานสิ่งแวดล้อม สาระท่ี 
1วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.1 
ม.6 
สาระชีววิทยาเพิ่มเติม 
ข้อ 5 

การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม วิวัฒนาการของสิ่งแวดล้อม 
และสิ่งแวดล้อมศึกษา เกิดขึ้นมาช้านานในโลกน้ี 
ซ่ึงเกิดจากการประชุมในระดับเวทีโลก 
ในท่ีประชุมสหประชาชาติ ท่ีกรุงสต๊อกโฮม 
ประเทศสวีเดน เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2515 
มีการถกถึงปัญหาส่ิงแวดล้อม 
โดยมีองค์กรท่ีรับผิดชอบหลักคือ UNESCO (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization ) 
การประชุมบรรลุข้อตกลงและได้มีการจัดต้ัง UNEP 
(united nations environment programme) 
ซ่ึงน าไปสู่การจัดตั้งองค์กรสิ่งแวดล้อมศึกษาขึ้นโดยเฉพา
ะ คือ IEEP  (Institute for European 
Environmental Policy ) 
ต่อมาได้มีการประชุมด้านสิ่งแวดล้อมในเวทีระดับโลกอี
กหลายครั้ง ในหลายประเด็น 
ท าให้นานาประเทศเริ่มตื่นตัวและให้ความส าคัญเกี่ยวกั

6 20 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง ) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

บปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
และให้ความส าคัญในการจัดหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา 
การใช้ส่ือสารมวลชนในการถ่ายทอดปัญหาด้านสิ่งแวดล้
อม 
การพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและมุ่งเน้นกา
รมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 

10 สิ่งแวดล้อมและระบบนิเ
วศ 

สาระท่ี 1 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.1 
ม.6 
สาระชีววิทยาเพิ่มเติม 
ข้อ 5 

เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิต 
 กับสิ่งชีวิต และความ สัมพันธ์ 
ระหว่างสิ่งมีชีวีติกับชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ 
การถ่ายทอดพลังงาน 
การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ ความหมาย 
 ของประชากร ปัญหาและผลกระทบท่ีมีต่อ 
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไ
ขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมท้ังน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

4 10 

11 ทรัพยากรธรรมชาติและ
การอนุรักษ์ 

สาระท่ี 1 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.1 
ม.6 
สาระชีววิทยาเพิ่มเติม 
ข้อ 5 

ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีส าคัญได้แก่ ทรัพยากรน้ า ป่าไม้ 
สัตว์ป่า และสภาวะแวดล้อมอื่นๆ 
ซ่ึงมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
มนุษย์ต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ 
แต่ในขณะเดียวกันเม่ือประชากรเพิ่มมากขึ้น 
และการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ระมัดระวังก็ก่อให้เกิดผลเสี
ยหรือการลดจ านวนของทรัพยากรธรรมชาติอย่ารวดเร็ว
และจากกิจกรรมของมนุษย์ก็ท าให้สภาวะแวดล้อมเปล่ีย
นแปลงมาก 
ท าให้ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์เอง 

6 20 
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สมบูรณ์ (full paper) ด้วยภาษาอังกฤษ ทางด้านวิทยาศาสตร์น ามาต่อยอดเป็นปัญหาพิเศษหรือสัมมนา 
เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นักเรียนสนใจได้อย่างลึกซึ้งและเป็นการประมวลผลการใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้อีกทาง แปลผลงานได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน ครบถ้วน เพ่ือการฝึกฝนทักษะทางด้านภาษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อน าเสนอต่อที่
ประชุมด้วยภาษาทางราชการได้อย่างเหมาะสม ท าให้นักเรียนกล้าแสดงออก และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ เกิด
สติปัญญาในการเรียนรู้ ได้พัฒนากระบวนการคิด รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบผลงานความก้าวหน้าของ
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งานวิจัยในอดีตและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันได้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ 
การส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความ สามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม        

โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรี
ยนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ค้นข้อมูลผลงา
นทางวิชาการ 

 ศึกษา ค้นคว้า หรือสืบค้นข้อมูลผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ ท่ีตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ (full 
paper) ด้วยภาษาอังกฤษ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์น ามาต่อยอดเป็นปัญหาพิเศษ 

10 25 

2 ศึกษางานวิจัยท
างวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ 

  ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
เป็นเครื่องมือในศึกษางานวิจัย 
หาความรู้อีกทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
และแปลผลงานได้อย่างถูกต้อง 
และการฝึกฝนทักษะทางด้านภาษา 

10 15 

3 วิเคราะห์และสั
งเคราะห์ผลงาน
วิจัย 

  ฝึกทักษะ 
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการอ่านเพื่อวิเคราะห์สังเ
คราะห์แล้วจับประเด็นส าคัญของงานวิจัยมาเรียบเรียงให้เกิดค
วามเข้าใจ 
สามารถออกแบบสื่อและเตรียมข้อมูลน าเสนอผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
สามารถวางแผนการทางานได้ตามลาดับขั้นและบรรลุเป้าหมา
ย 

10 30 

4 น าเสนอผลงาน
การค้นคว้าและ
การวิจัย 

  น าเสนอต่อท่ีประชุมด้วยภาษาทางราชการได้อย่างเหมาะสม 
ท าให้นักเรียนกล้าแสดงออก และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
เกิดสติปัญญาในการเรียนรู้ ได้พัฒนากระบวนการคิด 

10 30 

 รวม 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1     รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา 

ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ือ 
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

มาตรฐาน ส 1.2      เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

  
สาระท่ี 2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส 2.1    เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และ 

ธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ 
สังคมโลกอย่างสันติสุข                      

มาตรฐาน  ส 2.2        เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธ ารงรักษา 
ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  
สาระท่ี 3  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1        เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช้ 

ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของ 
เศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

มาตรฐาน ส 3.2        เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และ 
ความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

  
สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1     เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้ 

วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2      เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และ 

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

 มาตรฐาน ส 4.3     เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก    
             ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
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สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1   เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้ 

แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ตาม 
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2   เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ 
สร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร และ 
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

รายชื่อวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา รายช่ือวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

ส21111 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1 40 

ส21112 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 2 40 

ส22111 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 3 40 

ส22112 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 4 40 

ส23111 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 5 40 

ส23112 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 6 40 

ส31101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 7 40 

ส31102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 8 40 

ส32101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 9 40 

ส32102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 10 40 

ส33101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 11 40 

ส33102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 12 40 

ส21161 ประวัติศาสตร์ 1 20 
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รหัสวิชา รายช่ือวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

ส21162 ประวัติศาสตร์ 2 20 

ส22161 ประวัติศาสตร์ 3 20 

ส22162 ประวัติศาสตร์ 4 20 

ส23161 ประวัติศาสตร์ 5 20 

ส23162 ประวัติศาสตร์ 6 20 

ส31103 ประวัติศาสตร์ 7 20 

ส31104  ประวัติศาสตร์ 8 20 

ส32103 ประวัติศาสตร์ 9 20 

ส32104 ประวัติศาสตร์ 10   20 

ส21181 ภูมิศาสตร์ 1 40 

ส22181 ภูมิศาสตร์ 2 40 

ส23181 ภูมิศาสตร์ 3 40 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา รายช่ือวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

ส31201 กฎหมายเบื้องต้น 40 

ส31204 การปกครองท้องถิ่น 40 

ส32204 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม 

40 

ส32203 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 40 

ส33208 การปกครองของไทย 40 

ส33202 สถานการณ์โลกปัจจุบัน 40 
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รหัสวิชา รายช่ือวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

ส33281 ภูมิศาสตร์  40 

 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
  

รหัสวิชา ส21111                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1   
วิชา สังคมศึกษาพื้นฐาน 1  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์           จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
 ศึกษาเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศไทย พุทธประวัติ ประวัติ
พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก  เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง การพัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรู้และการด าเนิน
ชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ การสวดมนต์แผ่เมตตา การบริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ
หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ หลักธรรมทางศาสนา  การปฏิบัติตนต่อศาสนิกชน และบุคคลต่างๆ
ตามหลักศาสนาในสถานการณ์ต่างๆ การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ วันส าคัญทาง
ศาสนาและการจัดพิธีกรรมตลอดจนปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักศาสนพิธี เพ่ือการธ ารงไว้ซึ่งความสมาน
สามัคคีในหมู่ศาสนิกชนและเพ่ือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
ตัวช้ีวัด   
     ส 1.1  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8   
                ม.1/9  ม.1/10   ม.1/11     
     ส 1.2  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  
รวม 16 ตัวชี้วัด 

โครงสร้างรายวิชา 

ที ่ ชื่อหน่วย ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา 
เรียน 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

  ปฐมนิเทศ - - เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ 
เกี่ยวกับ เนื้อหาท่ีจะเรียน 
การวัดการประเมินผล 
การวิเคราะห์ผู้เรียน 
ทดสอบก่อนเรียน 

2 - 

1 การเผยแผ่พระพุทธศา
สนาหรือศาสนาท่ีตนนั
บถือสู่ประเทศไทย 

ส 1.1 
1/1-2 

1. อธิบายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับ
ถือสู่ประเทศไทย 
2. วิเคราะห์ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรื
อศาสนาท่ีตนนับถือสู่ประเทศไ
ทย 
ความส าคัญของพระพุทธศาส
นาหรือศาสนาท่ีตนนับถือที่มีต่

6 10 
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ที ่ ชื่อหน่วย ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา 
เรียน 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ถือท่ีมีต่อสภาพแวดล้อม ใน
สังคมไทย รวมท้ังการพัฒนาตนและ
ครอบครัว 

อสภาพแวดล้อม ในสังคมไทย 
รวมท้ังการพัฒนาตนและครอ
บครัว 
  

2 พุทธประวัติ พระสาวก 
ศาสนิกชนตัวอย่างและ
ชาดก 

ส 1.1 
1/3-4 
  

3. วิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแต่
ประสูติจนถึงบ าเพ็ญทุกรกิริยาหรือ
ประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ี
ก าหนด 
4. วิเคราะห์และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิด
จากประวัติสาวก ชาดก  เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
ก าหนด 

พุทธประวัติหรือประวัติศาสดา
ท่ีตนนับถือ ประวัติพุทธสาวก 
พุทธสาวิกา ชาดก  
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่า
ง 
  

6 10 

3 หลักธรรมทางพระพุทธ 
ศาสนา 

ส 1.1 
1/5,8 

5. อธิบายพุทธคุณ 
และข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 
๔ 
หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถื
อตามท่ีก าหนด 
เห็นคุณค่าและน าไปพัฒนา 
แก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว 
8. วิเคราะห์และปฏิบัติตนตาม 
หลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือใน
การด ารงชีวิตแบบพอเพียงและดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสันติสุข 

พุทธคุณ 
และข้อธรรมส าคัญในกรอบอริ
ยสัจ ๔ 
หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตน
นับถือ 

6 10 

4 การปฏิบัติตนต่อศาสนิ
กชน 
และบุคคลต่างๆตามห
ลักศาสนาในสถานการ
ณ์ต่างๆ 

ส 1.1 
1/9-11 
  
ส 1.2 
1/1-3 

9. วิเคราะห์เหตุผลความจ าเป็นท่ี
ทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาอื่นๆ 
10. ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
11. วิเคราะห์การกระท าของบุคคล
ท่ีเป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ 
และน าเสนอแนวทางการปฏิบัติของ
ตนเอง 
 12. บ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสน
สถานของศาสนาท่ีตนนับถือ 
13. อธิบายจริยวัตรของสาวกเพื่อ

การปฏิบัติตนต่อศาสนิกชน 
และบุคคลต่างๆตามหลักศาสน
าในสถานการณ์ต่างๆ 
การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสน
สถานของศาสนาท่ีตนนับถือ 

4 10 
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ที ่ ชื่อหน่วย ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา 
เรียน 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

เป็นแบบอย่างในการประพฤติ
ปฏิบัติ และปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมต่อสาวกของศาสนาท่ีตน
นับถือ 
14. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อ
บุคคลต่างๆตามหลักศาสนา ท่ีตน
นับถือตามท่ีก าหนด 

5 วันส าคัญทางพระพุทธ 
ศาสนาและ 
ศาสนพิธี 

ส 1.2 
1/4-5 

  

15.จัดพิธีกรรมและปฏิบัติตนในศา
สนพิธ ี พิธีกรรมได้ถูกต้อง 
16. อธิบาย ประวัติความ ส าคัญ
และปฏิบัติตนในวันส าคัญทาง
ศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนดได้
ถูกต้อง 
  

วันส าคัญทางศาสนาและการ
จัดพิธีกรรมตลอดจนปฏิบัติตน
ได้ถูกต้องตามหลักศาสนพิธี 
เพื่อการธ ารงไว้ซ่ึงความสมาน
สามัคคีในหมู่ศาสนิกชนและ
เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
สุข 

6 10 

6 การบริหารจิตและการเ
จริญปัญญา 

ส 1.1 

1/6-7      

6. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อ
การเรียนรู้และการด าเนินชีวิตด้วย
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือ  วิธีคิด
แบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม และวิธี
คิดแบบคุณ-โทษและทางออก หรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
7. สวดมนต์แผ่เมตตา บริหารจิต
และเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ
หรือตามแนวทางของศาสนาท่ีตน
นับถือตามท่ีก าหนด  

การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และ
การด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโย
นิโสมนสิการ 
การสวดมนต์แผ่เมตตา 
การบริหารจิตและเจริญปัญญาด้
วยอานาปานสติหรือตามแนวทา
งของศาสนาท่ีตนนับถือ 

6 10 

สอบกลางภาค 2 20 

สอบปลายภาค 2 20 

รวม 40 100 

 
รหัสวิชา ส21112                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
วิชา สังคมศึกษาพื้นฐาน 2  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์           จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
   ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้าง
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน การถ่วงดุลอ านาจอธิปไตยเพ่ือให้เข้าใจระบบการเมืองการ
ปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
       ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคน
ในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ  ความเป็นมา หลักการและความส าคัญของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง การ
พ่ึงพาอาศัยกันและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงค์และอุปทาน และ
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือให้เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ  และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
ตัวช้ีวัด   
     ส 2.1  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4       ส 2.2  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3   
     ส 3.1  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3        ส 3.2   ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4 
  รวม14 ตัวชี้วัด 

โครงสร้างรายวิชา  

ที ่ ชื่อหน่วย ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลาเรียน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

  ปฐมนิเทศ - - เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ เกี่ยวกับ 
เนื้อหาท่ีจะเรียน 
การวัดการประเมินผล 
การวิเคราะห์ผู้เรียน 
ทดสอบก่อนเรียน 

2 - 

1 กฎหมายในการคุ้ม
ครองสิทธิของบุคค
ล 

ส 2.1 
1/1,4 

1. ปฏิบัติตามกฎหมายใน
การคุ้มครองสิทธิของ
บุคคล 
4. แสดงออก ถึงการ
เคารพในสิทธ ิเสรีภาพ
ของตนเองและผู้อื่น  

กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล 
ในส่วนกฎหมายอาญาว่าด้วยร่างกายและ
ทรัพย์สิน  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย หมวดว่าด้วยสิทธิ เสรีภาพของชน
ชาวไทย 

6 10 

2 วัฒนธรรมท่ีเป็นปัจ
จัยในการสร้างควา
มสัมพันธ์ท่ีดีหรืออ
าจน าไปสู่ความเข้า
ใจผิดต่อกัน 

ส 2.1 
1/2-3 
  

2. ระบุความสามารถของ
ตนเองในการท า
ประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 
3. อภิปรายเกี่ยวกับ
คุณค่าทางวัฒนธรรมท่ี
เปน็ปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีหรืออาจ

วัฒนธรรมท่ีเป็นปัจจัยในการสร้างความสั
มพันธ์ท่ีดีหรืออาจน าไปสู่ความเข้าใจผิดต่
อกัน 

2 5 
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ที ่ ชื่อหน่วย ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลาเรียน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

น าไปสู่ความเข้าใจผิดต่อ
กัน 

3  หลักการ 
เจตนารมณ์  
โครงสร้าง 
และสาระส าคัญขอ
งรัฐธรรมนูญแห่งรา
ชอาณาจักรไทยฉบั
บปัจจุบัน 

ส 2.2 
1/1 

5.อธิบายหลักการ 
เจตนารมณ์  โครงสร้าง 
และสาระส าคัญของรัฐธร
รมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับปัจจุบันโดยสังเข
ป 
  

หลักการ เจตนารมณ์  โครงสร้าง 
และสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 

4 5 

4 การถ่วงดุลอ านาจอ
ธิปไตย 

ส 2.2 
1/2-3 
  
  

6.  วิเคราะห์บทบาท 
การถ่วงดุลอ านาจ
อธิปไตยในรัฐธรรมนูญ
แห่งราช-อาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบัน 
7.  ปฏิบัติตนตาม
บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้องกับ
ตนเอง 

หลักการการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย  
โครงสร้างองค์กรตามอ านาจอธิปไตย 
บทบาทและหน้าท่ี  

4 10 

5  
ความหมายและคว
ามส าคัญของเศรษ
ฐศาสตร์ 
ค่านิยมและพฤติกร
รมการบริโภคของค
นในสังคม 

ส 3.1 
1/1-2 
  

8. อธิบายความหมาย
และความส าคัญของ
เศรษฐศาสตร์ 
9. วิเคราะห์ค่านิยมและ
พฤติกรรมการบริโภคของ
คนในสังคมซ่ึงส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของชุมชนและ
ประเทศ 

ความหมายและความส าคัญของ
เศรษฐศาสตร์ ค่านิยมและพฤติกรรมการ
บริโภคของคนในสังคมซ่ึงส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ 

4 5 

6 หลักการและความ
ส าคัญของปรัชญาข
องเศรษฐกิจพอเพีย
ง 

ส 3.1 
1/3   

10. อธิบายความเป็นมา 
หลักการและความส าคัญ
ของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อสังคมไทย 

หลักการและความส าคัญของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4 5 

7 บทบาทหน้าท่ีและ
ความแตกต่างของ

ส 3.2 
1/1 

11. วิเคราะห์บทบาท
หน้าท่ีและความแตกต่าง

บทบาทหน้าท่ีและความแตกต่างของสถา
บันการเงินแต่ละประเภทและธนาคารกล

4 10 
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ที ่ ชื่อหน่วย ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลาเรียน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

สถาบันการเงินแต่ล
ะประเภทและธนา
คารกลาง 

ของสถาบันการเงินแต่ละ
ประเภทและธนาคาร
กลาง 

าง 

8 การพึ่งพาอาศัยกัน
และการแข่งขันกัน
ทางเศรษฐกิจ 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่
อการก าหนดอุปสง
ค์และอุปทาน 

ส 3.2 
1/2-3 

12. ยกตัวอย่าง  ท่ี
สะท้อนให้เห็นการพึ่งพา
อาศัยกันและการแข่งขัน
กันทางเศรษฐกิจใน
ประเทศ 
13. ระบุปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อการก าหนดอุปสงค์
และอุปทาน 

การพึ่งพาอาศัยกันและการแข่งขันกัน
ทางเศรษฐกิจ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดอุปสงค์และอุปทาน 

4 5 

9 กฎหมายเกี่ยวกับท
รัพย์สินทางปัญญา 

ส 3.2 
1/4 

14. อภิปรายผลของการ
มีกฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
อาทิ กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายสิทธิบัตร 

2 5 

สอบกลางภาค 2 20 

สอบปลายภาค 2 20 

รวม 40 100 

 รหัสวิชา ส22111                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
วิชา สังคมศึกษาพื้นฐาน 3  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์           จ านวน 1.0 หน่วยกิต   
       ศึกษาพุทธศาสนาและศาสนาที่ตนนับถือเกี่ยวกับประวัติความส าคัญของพระพุทธศาสนาประวัติ
ศาสนาและพระสาวกการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศเพ่ือนบ้านการบริหารจิตและเจริญปัญญาฝึกสมาธิ
เบื้องต้นศาสนพิธีแนวปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนวันส าคัญของศาสนาพระไตรปิฏกพุทธศาสนสุภาษิตภาษาบาลี
ค าศัพท์ทางพระพุทธศาสนาโดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไป
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต น าไปพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  
ตัวช้ีวัด   

     ส 1.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8   
                ม.2/9  ม.2/10   ม.2/11     
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     ส 1.2  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5 

รวม 16 ตัวชี้วัด 

โครงสร้างรายวิชา  

ที ่ ชื่อหน่วย ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลาเรียน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

  ปฐมนิเทศ - - เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ เกี่ยวกับ 
เนื้อหาท่ีจะเรียน 
การวัดการประเมินผล 
การวิเคราะห์ผู้เรียน 
ทดสอบก่อนเรียน 

1 - 

1 ประวัติและความ
ส าคัญ 
ของพุทธศาสนา 

ส 1.1 
2/1-4 

1. อธิบายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสู่
ประเทศเพื่อนบ้าน 
2. วิเคราะห์ความส าคัญ
ของพระพุทธศาสนาท่ี
ช่วยเสริมสร้างความ
เข้าใจอันดีกับประเทศ 
เพื่อนบ้าน 
3. วิเคราะห์ความส าคัญ
ของพระพุทธศาสนา 
ในฐานะท่ีเป็นรากฐาน
ของวัฒนธรรมเอกลักษณ์
ของชาติและมรดกของ
ชาติ 
4. อภิปรายความส าคัญ
ของพระพุทธศาสนากับ
การพัฒนาชุมชนและการ
จัดระเบียบสังคม 

พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าสู่
ประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลต่อการ
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
ประเทศเพื่อนบ้าน และยังเป็น
รากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์
ของชาต ิและมรดกของชาติไทย มี
ส่วนในการพัฒนาชุมชนและการจัด
ระเบียบสังคม 

5 10 

2 พุทธประวัติ 
พระสาวก 
ศาสนิกชนตัวอย่าง
และชาดก 

ส 1.1 
2/5-6 
  

5. วิเคราะห์พุทธประวัติ 
6. วิเคราะห์และประพฤติ
ตนตาม 
แบบอย่างการด าเนินชีวิต
และข้อคิดจาก 
ประวัติสาวกชาดก/เรื่อง
เล่าและศาสนิกชน
ตัวอย่าง 

การวิเคราะห์พุทธประวัติ ประวัติพุทธ
สาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่าง 
และชาดก ย่อมท าให้ได้ข้อคิดและ
คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของท่าน 
เพื่อน าไปประยุกต์ปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง 

4 10 
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ที ่ ชื่อหน่วย ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลาเรียน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

3 หลักธรรมทางพระ
พุทธ 
ศาสนา 

ส 1.1 
2/8 

7. อธิบายธรรมคุณและ
ข้อธรรมส าคัญในกรอบ
อริยสัจ4เห็นคุณค่าและ
น าไปพัฒนาแก้ปัญหา
ของ 
ชุมชนและสังคม 

ข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 
ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และ
มรรค เป็นหลักส าคัญในการด าเนิน
ชีวิตท่ีน าไปสู่ความพ้นทุกข์ หรือหมด
ปัญหา ซ่ึงทุกคนควรมีจิตส านึกในพระ
ธรรมคุณ และปฏิบัติตามหลักธรรม 

10 10 

4 พระไตรปิฎกและ 
พุทธศาสนสุภาษิต 

ส 1.1 
2/7-8   
 
ม.2/7 
   
 
ม.2/8 
 

8. อธิบายโครงสร้างและ
สาระสังเขป 
ของพระไตรปิฎก 

พระไตรปิฎก เป็นคัมภีร์ท่ีบรรจุ
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา
ประกอบด้วย พระวินัยปิฎก 
พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรม-
ปิฎก ส่วนพุทธศาสนสุภาษิตน้ัน เป็น
ส่วนหน่ึงของหลักธรรม ซ่ึงชาวพุทธ
ทุกคนพึงน าไปเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติตน 

4 10 

5 หน้าท่ีชาวพุทธและ
มารยาทชาวพุทธ  

ส 1.2 
2/1-2 

9. ปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมต่อบุคคล 
ต่างๆตามหลักศาสนา 
10. มีมรรยาทของความ
เป็นศาสนิกชนท่ีดี 

ชาวพุทธทุกคนควรปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลัก
มรรยาทของชาวพุทธ 

3 - 

6 วันส าคัญทางพระพุ
ทธ 
ศาสนาและ 
ศาสนพิธี 

ส 1.2 
2/3-5 
  

11. วิเคราะห์คุณค่า
ของศาสนพิธี 
12. อธิบายค าสอนท่ี
เกี่ยวเน่ืองกับวันส าคัญ
ทางศาสนาและปฏิบัติตน
ได้ถูกต้อง 
13. อธิบายความแตกต่าง
ของศาสนพิธี 
ตามแนวปฏิบัติของ
ศาสนาอื่นๆเพื่อน าไปสู่
การยอมรับและความ
เข้าใจซ่ึงกันและกัน 

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
มีค าสอนท่ีส าคัญท่ีเป็นประโยชน์
ต่อศาสนิกชนทุกคน ซ่ึงชาวพุทธทุก
คนพึงเข้าร่วมในพิธีกรรม ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงในการปฏิบัติตนในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาและความแตกต่าง
ของศาสนพิธีของศาสนาอื่นๆ 

4 5 

7 การบริหารจิตและ
การเจริญปัญญา 

ส 1.1 
2/9-10    
  

14. เห็นคุณค่าของการ
พัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้
และด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ 

การสวดมนต ์แผ่เมตตา บริหารจิต
และเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ 
และวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม 
และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์เป็น

4 10 
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ที ่ ชื่อหน่วย ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลาเรียน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

15. สวดมนต์แผ่เมตตา
บริหารจิตและเจริญ
ปัญญาด้วยอานาปานสติ 

ส่วนส าคัญของการพัฒนาจิต เพื่อการ
ด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง 

8 การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทางพระ
พุทธ 
ศาสนา 

ส 1.1 
2/11 
  
  

16. วิเคราะห์การปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรม 
ทางศาสนาเพื่อการด ารง
ตนอย่างเหมาะสมใน
กระแสความเปลี่ยน 
แปลงของโลกและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 

การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา ย่อมส่งผลดีต่อความ
สงบเรียบร้อยของสังคม และส่งผลต่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในกระแส
ความเปล่ียนแปลงของโลก 

3 5 

สอบกลางภาค 1 20 

สอบปลายภาค 1 20 

รวม 40 100 

 

รหัสวิชา ส22112                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
วิชา สังคมศึกษาพื้นฐาน 4  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์           จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
 ศึกษา วิเคราะห์ ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ การพ่ึงพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชีย การกระจายของทรัพยากรในโลกท่ีส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การ
แข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศท่ีส่งผลต่อคุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิตและราคาสินค้าปัจจัย
ที่มีผลต่อการลงทุนและการออม ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและ
บริการเสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การคุ้มครองสิทธิของ
ตนเองในฐานะผู้บริโภค 
       ศึกษาวิเคราะห์บทบาท ความส าคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม ความคล้ายคลึงและ
ความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจอันดี
ระหว่างกัน ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน กระบวนการใน
การตรากฎหมาย การปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ
เสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี 
       โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่มเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจ สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการด ารงชีวิต สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
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ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียงและเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
และปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุขมี
คุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย 
ตัวช้ีวัด 
    ส 2.1  ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4     ส 2.2  ม.2/1   ม.2/2 
    ส 3.1  ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4     ส 3.2  ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4 
รวม 14 ตัวชี้วัด 

  โครงสร้างรายวิชา  

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

- ปฐมนิเทศ  - 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ เกี่ยวกับ 
เนื้อหาท่ีจะเรียนการวัดการประเมินผลการวิเคราะห์ผู้เรี
ยนทดสอบก่อนเรียน 

1 - 

1 การออม 
การลงทุน 
การผลิตสินค้าและบริ
การ 
 

ส 3.1 
2/1-2 
 

ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการลงทุนและการออมมีหลาย
ประการ ซ่ึงการลงทุนและการออมล้วนมีความส าคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจ การผลิตสินค้าและบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพน้ัน ย่อมมีหลักการผลิตและใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม 
ซ่ึงปัจจัยการผลิตและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการผลิต
สินค้าและบริการมีหลายประการ 

6 10 

2 เศรษฐกิจพอเพียงกับ
การผลิตสินค้าและบริ
การ 

ส 3.1 
2/3  ม.2/3 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการและเป้าหมาย
ส าคัญท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการผลิต
สินค้าและบริการในท้องถิ่น ซ่ึงจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ
ของชุมชนและวิถีการด าเนินชีวิตของสมาชิกในชุมชน 

4 5 

3 การคุ้มครองผู้บริโภค ส 3.1 
2/4 
 

การคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค เป็นไป
ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคโดยด าเนินกิจกรรม
พิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะ
ผู้บริโภค 

4 5 

4 ระบบเศรษฐกิจ 
การพึ่งพา 
การแข่งขันทางเศรษฐ
กิจในทวีปเอเชีย 

ส 3.2 
2/1-4 ม.2/1 
ม 4 
 

การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมี
ความแตกต่างกันไปตามระบบเศรษฐกิจ ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียล้วนมีการพึ่งพาอาศัยกัน และแข่งขันกัน
ทางเศรษฐกิจ มีการกระจายทรัพยากร ซ่ึงส่งผลดีต่อ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ คุณภาพ
สินค้า การผลิต และราคาสินค้า 

4 10 

5 กฎหมายกับการด าเนิ
นชีวิตประจ าวัน 

ส 2.1 
2/1 
ส 2.2 

การตรากฎหมายน้ัน จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของ
กระบวนการตรากฎหมายและประชาชนทุกคนจะต้อง
ปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง ชุมชน 

4 5 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

2/1 
 

และประเทศชาติ 

6 พลเมืองดี 
ตามวิถีประชาธิปไตย
และสถาบันทางสังคม 

ส 2.1 
2/2-3    ม.2/2 

การปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ 
และหน้าท่ีในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ย่อม
ส่งผลดีต่อความสงบเรียบร้อย 
และการพัฒนาประเทศให้เจริญ ก้าวหน้าอย่างมั่นคง 
สถาบันทางสังคมต่างก็มีบทบาทความส าคัญต่อวิถีการ
ด าเนินชีวิตของสมาชิกในสังคมและมีความสัมพันธ์กัน 

7 10 

7 เหตุการณ์และการ
เปลี่ยน 
แปลงส าคัญของ
ระบอบการปกครอง
ไทย 

ส 2.2 
2/2 
 

การใช้หลักการเลือกข้อมูล ข่าวสารอย่างถูกต้อง ย่อม
ส่งผลดีต่อการวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองการ
ปกครองไทยได้ถูกต้อง 

4 5 

8 วัฒนธรรมของไทย
และวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาค
เอเชีย 

ส 2.1 
2/4 
 

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมในประเทศในภูมิภาคเอเชี
ยมีท้ังความคล้ายคลึงกันและความแตกต่างกัน 
ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
กัน 

4 10 

สอบกลางภาค 1 20 

สอบปลายภาค 1 20 

รวม 40 100 

 
 รหัสวิชา ส23111                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
วิชา สังคมศึกษาพื้นฐาน 5  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 ศึกษาประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติพุทธสาวก 
พุทธสาวิกา  และชาวพุทธตัวอย่าง  การเผยแผ่พุทธศาสนา การบริหารจิตและเจริญปัญญาและสามารถน า
หลักธรรม  และการฝึกสมาธิเบื้องต้นมาใช้ในชีวิตประจ าวันมีความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธีและ  วันส าคัญของ
ศาสนา  พระไตรปิฏก  พุทธศาสนสุภาษิต ภาษาบาลี ค าศัพท์ทางพระพุทธศาสนา  ศึกษา  วิถีชีวิตไทย 
ความคิดความเชื่อทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและมีความรู้และปฏิบัติตามฮีต 12 ครอง 14 และงาน
ประเพณีของจังหวัดมหาสารคามได้ วิเคราะห์และตระหนักในข้อมูลข่าวสารในการท าความดีรวมทั้งบุคคล
ส าคัญและผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อชาติเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ยึดมั่น ศรัทธา ในศาสนาที่ตนนับถือ 
เกิดความภาคภูมิใจในวิถีไทย 
        ศึกษาการเมืองการปกครองของไทย  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เข้า
สาระกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ควรรู้โดยเน้นด้านมนุษยชน  ศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องกับตนเอง ครอบครัว 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
326 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

ชุมชน สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการปกครองของชนชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและรู้ข้อมูล
เบื้องต้นของจังหวัดมหาสารคาม  เกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจประชากรพลเมืองที่น่านับถือ  และศึกษาภูมิ
ปัญญาไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมความเชื่อ  ตลอดจนบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ไทยเพ่ือให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ  เห็นคุณค่าและวิถีชีวิตไทย  สามารถน ามาเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต  

ตัวช้ีวัด 
ส 1.1      ม.3/1 ม.3/2    ม.3/3    ม.3/4    ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7   ม.3/8 ม.3/9  ม.3/10 
ส 1.2      ม.3/1    ม.3/2    ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5    ม.3/6 ม.3/7 
ส 2.1      ม.3/1 ม.3/2    ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 
ส 2.2      ม.3/1 ม.3/2    ม.3/3    ม.3/4 

รวมตัวชี้วัด  26  ข้อ 
  โครงสร้างรายวิชา  

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

- ปฐมนิเทศ  - 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ เกี่ยวกบั 
เนื้อหาที่จะเรียนการวดัการประเมนิผลการวิเคราะ
ห์ผู้เรยีนทดสอบก่อนเรียน 

1 - 

1 ประวัติและควา
มส าคญัของพระ

พุทธศาสนา 
 

ส 1.1ม.3/1 ม.3/2 
 

พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าสู่ประเทศต่างๆ ทั่ว
โลก ส่งผลให้มีการนับถือพระพุทธศาสนาอย่าง
กว้างขวางในหลายประเทศโดยเฉพาะดินแดน ใน
ภูมิภาคเอเชีย พระพุทธศาสนา                 มี
ความส าคญัในการสร้างสรรค์ อารยธรรมและความ
สงบสุขแก่ชาวโลก 

2 3 

2 พุทธประวัติ 
พระสาวก 

ศาสนิกชนตัวอย่
าง 

และชาดก 

ส 1.1ม.3/4ม.3/5 การศึกษาพุทธประวัติ ประวัตสิาวก ชาดก เรื่องเล่า 
และศาสนิกชนตัวอย่างย่อมท าให้ได้ข้อคิดและแบบ
อย่างการด าเนินชีวิตไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติต
นอย่างเหมาะสม 

2 3 

3 หลักธรรมทางพ
ระพุทธศาสนา 

ส 1.1ม.3/6ม.3/7 ข้อธรรมส าคัญในกรอบอรยิสัจ 4 เป็นหลักค าสอน
ของพระพุทธศาสนา ซึ่งท าให้ผู้ปฏบิัติได้น าไปใช้ 
เพื่อการพัฒนาตน เตรียมพร้อมส าหรับการท างาน
และมีครอบครัว โดยมีพระสงฆ์เปน็ผู้ที่มี
ความส าคญัในการเผยแผ่หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

3 5 

4 พระไตรปิฎกแล
ะพุทธศาสนสภุา

ส 1.1ม.3/6 หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาได้ถูก
รวบรวมไว้ในพระไตรปฎิก  โดยจดัเป็นหมวดพระ

3 5 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ษิต วินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปฎิก 
ในพระไตรปิฎกมีพุทธศาสน-สภุาษิตซึ่งมีขอ้คิด
เตือนสติให้บคุคลด าเนินชีวิตไปในทางที่ดีงาม 

5 หน้าท่ีชาวพุทธแ
ละมารยาทชาว

พุทธ 

ส 1.2 ม.3/1 
ม.3/2 ม.3/3 
ม.3/6 ม.3/7 
 

ชาวพุทธทุกคนพึงปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก 
และบุคคลต่างๆตามมารยาทชาวพุทธ ปฏิบัติหน้าท่ี
ของศาสนิกชนท่ีดี แสดงตนเป็น พทุธมามกะ เสนอ
แนวทางในการ ธ ารงรักษาพระพทุธศาสนา 

3 5 

6 วันส าคัญทางพร
ะพุทธศาสนาแล

ะศาสนพิธ ี

ส 1.2 
ม.3/4 
ม.3/5 

การปฏิบัตตินในศาสนพิธี พิธีกรรมอย่างถูกต้อง 
เป็นการแสดงความเคารพในหลักค าสอนและธ ารงรั
กษาไว้ซึ่งศาสนาท่ีนับถือ 

3 5 

7 การบริหารจิตแ
ละ         

การเจรญิปัญญา 

ส 1.1 
ม.3/8 
ม.3/9 

การบริหารจิตและการเจริญปญัญาด้วยอานาปานส
ต ิการน าวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ แบบอริยสจั 
และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตปุัจจัย มีผลต่อการพัฒนา 

2 2 

8 พระพุทธศาสนา
กับการแก้ปัญหา
และการพัฒนา 

ส 1.1 
ม.3/3 
 

พระพุทธศาสนามีหลักธรรม  ซึ่งสอดคล้องกับการ
พัฒนาท่ียั่งยืน เป็นหลักส าคัญของแนวความคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์อย่างมีคณุภาพ 

1 2 

9 ศาสนากับการอ
ยู่ร่วมกันในประเ

ทศไทย 

ส 1.1ม.3/10 การยอมรับในความแตกตา่งทาง ความเชื่อและ
หลักธรรมของศาสนาอ่ืน ย่อมท าให้เกิดการยอมรับ
ในวิถีการด าเนินชีวิตที่แตกตา่งกันของศาสนิกชน 

3 5 

10 กฎหมายแพ่งแล
ะอาญา 

ส 2.1  ม. 3/1 การกระท าความผดิทางอาญาและทางแพ่งมีความแ
ตกต่างกันในลักษณะของการกระท าความผิดและบ
ทลงโทษ 

3 5 

11 สิทธิมนุษยชน ส 2.1  ม. 3/2 สิทธิมนุษยชนมีความส าคญัต่อการด ารง 
ชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นทุกคนจึงต้องมีส่วนร่วมในการ
คุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยเป็นไป
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักร
ไทยตามวาระและโอกาสที่เหมาะสม 

3 5 

12 วัฒนธรรมไทยแ
ละวัฒนธรรมสา

กล 

ส 2.1  ม. 3/3 วัฒนธรรมมีความส าคัญต่อวิถีการด าเนินชีวิตของ
มนุษย ์ดังนั้นทุกคนจึงต้องร่วมมือกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลอยา่ง
เหมาะสม 

3 5 

13 สังคมไทย ส 2.1   
ม. 3/4 
ม. 3/5 

การขัดแย้งในประเทศส่งผลกระทบต่อ                    
ความมั่นคงและการพัฒนาประเทศซึ่งทุกคนควรให้
ความร่วมมือกันหาแนวทางเพื่อลดความขัดแย้ง 

3 5 
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328 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

14 การเมืองการปก
ครองในยุคปัจจุ

บัน 

ส 2.2    
ม. 3/1 
ม. 3/2 
ม. 3/3 
ม. 3/4 
 

การปกครองระบอบเผด็จการ และระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ใช้อยู่ในยุค
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีความคล้ายคลึงและแตกต่างกับ
ประเทศอื่น  โดยมีรัฐธรรมนญูเปน็กฎหมายสูงสุด
ในการปกครองประเทศ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง การมสี่วนร่วม 

3 5 

สอบกลางภาค 1 20 

สอบปลายภาค 1 20 

รวม 40 100 

 
รหัสวิชา ส23112                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
วิชา สังคมศึกษาพื้นฐาน 6  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
       รู้และเข้าใจหลักการบริหารทรัพยากรที่มีจ ากัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  และมีความรู้ความเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานและตระหนักถึงความส าคัญของก าลังซื้อและต้นทุนค่าเสียโอกาสใน
ความต้องการสินค้าและบริการ รู้และเข้าใจความหมาย เป้าหมาย ประโยชน์ของการออม และตระหนักถึงการ
วางแผนบริหารการเงินส่วนบุคคลตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคลัง การพัฒนาเศรษฐกิจ  
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ  และทราบแหล่งผลิตของดีเมืองมหาสารคามผลิตภัณฑ์ ประจ าต าบล 

ตัวช้ีวัด 
ส 3.1   ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 
ส 3.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6  

รวมตัวชี้วัด  9  ข้อ 
  โครงสร้างรายวิชา 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

- ปฐมนิเทศ  - 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ เกี่ยวกบั 
เนื้อหาท่ีจะเรียนการวดัการประเมนิผลการวิเคราะ
ห์ผู้เรยีนทดสอบก่อนเรียน 

2 - 

1 กลไกราคาในระบบเศรษ
ฐกิจ 

 

ส 3.1 
ม. 3/1 
 

กลไกราคาเป็นเครื่องมือในระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
นิยม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาสินค้า   เกิด
จากแรงผลักดันของอุปสงค์และอุปทาน 

7 10 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

 

2 เศรษฐกิจพอเพียงกับกา
รพัฒนาประเทศ 

ส 3.1 
ม. 3/2 
ม. 3/3 
 

ปัจจุบันมีปัญหาท้องถิ่นทั้งทาง  ด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม   ซึ่งทุกคนควรมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปญัหาและพัฒนาท้องถิ่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งระบบสหกรณ์มี
แนวคิดที่สัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7 10 

3 บทบาทของรัฐบาล 
ในการพัฒนาประเทศ 

ส 3.2 
ม.3/1 
ม.3/2 
ม.3/4 
ม.3/5 

รัฐบาลมบีทบาทหน้าท่ีส าคญัใน  การก าหนด
นโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกจิที่มีต่อบุคคล 
กลุ่มคน และประเทศชาติ ปัจจุบันมีปัญหาส าคัญ ที่
ส่งผลท าใหเ้กิดภาวะเงินเฟ้อ เงินฝดื และว่างงาน 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิและการพัฒนา
ประเทศ 

7 10 

4 การค้าและการลงทุนระ
หว่างประเทศ 

ส 3.2 
ม.3/6 
 

การกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศมสีา
เหตุและมาตรการหลายด้าน ซึ่งสง่ผลต่อผู้บริโภค 
ผู้ผลิต   ในประเทศและรัฐบาล 

7 10 

5 การรวมกลุ่มทาเศรษฐกิ
จระหว่างประเทศ 

ส 3.2 
ม.3/3 
 

กลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศมีวตัถุประสงค์และน
โยบายส าคัญ แตกต่างกันออกไป ซึ่งมีความส าคัญ  
ต่อการค้าโลก 

6 10 

สอบกลางภาค 2 20 

สอบปลายภาค 2 20 

รวม 40 100 

 

รหัสวิชา ส31101                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
วิชา สังคมศึกษาพื้นฐาน 7  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษา วิเคราะห์ ตระหนัก อธิบายแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ ทั้งในเรื่องความหมาย ประเภท 
ประโยชน์ ความสัมพันธ์ และความส าคัญที่มีต่อชีวิตประจ าวัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจแบบ
ต่างๆ หน่วยเศรษฐกิจ ปัญหาพ้ืนฐานและคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเงิน 
การธนาคาร การคลัง งบประมาณ และหนี้สาธารณะ การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและกระบวนการ
ผลิต ภาวะเศรษฐกิจของไทย เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ระบบสหกรณ์ เศรษฐกิจพอเพียง ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
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เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์  ปัญหาที่เกิดขึ้น  แนวทางการแก้ไข  รู้จักใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ประชาชนมี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ด ี และส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้า 
ตัวช้ีวัด 

ส 3.1   ม.4-6/1   ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4      ส 3.2   ม.4-6/1   ม.4-6/2 ม.4-6/3  
รวม  7  ตัวชี้วัด 

 โครงสร้างรายวิชา 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 
เศรษฐศาสตรเ์บื้อง

ต้น 
 - 

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร ์
- ความสัมพันธ์ของวิชาเศรษฐศาสตร์กับวิชาอื่น 2 5 

2 ระบบเศรษฐกิจ 
และหน่วย
เศรษฐกิจ 

 
 
 

-ระบบเศรษฐกิจ 
-หน่วยเศรษฐกิจ 

3 5 

3 ความสัมพันธ์ทาง 
เศรษฐกิจ 

 - อุปสงค์และอุปทาน 
- กลไกราคาและการก าหนดจุดดลุยภาพ 
- การแทรกแซงราคา 
- ตลาด 

11 10 

4 การเงินและการ 
คลัง 

 -การเงิน 
-การคลังภาครัฐ 

4 5 

5 เศรษฐกิจระหว่าง 
ประเทศ 

 -การค้าระหว่างประเทศ 
-การเงินระหว่างประเทศ 
-การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

6 10 

6 การแก้ปัญหาและค
วามร่วมมือทางเศร
ษฐกิจในระดับชุมช

นและประเทศ 

 -การแก้ปัญหาและความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศ 
- เศรษฐกิจชุมชน 

12 15 

สอบกลางภาค 1 20 

สอบปลายภาค 1 20 
รวม 40 100 
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รหัสวิชา ส31102                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
วิชา สังคมศึกษาพื้นฐาน 8  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 ศึกษา  อธิบาย  วิเคราะห์  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพต่างๆ ของไทย
และของโลก  อิทธิพลของลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์  และ
แนวทางท่ีมนุษย์ใช้ประโยชน์ และการแก้ปัญหา การด ารงชีวิตที่เก่ียวข้องกับลักษณะทางกายภาพ  ภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ  ระบบนิเวศ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งในระบบธรรมชาติ วิธีการใช้ประโยชน์ของ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และข้อมูลทางภูมิศาสตร์  เพ่ือการจัดการต่างๆ  เช่น การประกอบอาชีพ  การใช้พื้นที ่ 
การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น อย่างมีประสิทธิภาพ 
       เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ตระหนักถึงความส าคัญและร่วมกันป้องกัน แก้ไขสภาพสิ่งแวด-ล้อม  
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในท้องถิ่น  ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย  ภูมิภาคของโลก  เพ่ือก่อให้เกิดการ
ด ารงชีวิตที่มีความสุขและปลอดภัยจากผลกระทบที่เกิดจากสภาพแวดล้อม  เช่น ภาวะโลกร้อน 
 ตัวช้ีวัด 

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

รวม 9 ตัวชี้วัด 
โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1  
เครื่องมือและข้อ

มูลทางภูมิศาสตร์ 
 ม. 4-6/1 

เครื่องมือและข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 

-  
การน าเครื่องมือและข้อมูลทางภูมิศาสตร์ไปใช้ในการตัด
สินใจเพื่อการวางแผนพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ 

6 10 

2 สภาพทางภูมิศาส
ตร ์  ของโลก  

ส 5.1 ม.4-6/2 
ส 5.1 ม.4-6/3 
  

- โลกและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก 
- ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศของโลก 

7 5 

3 วิกฤตการณ์ด้านท
รัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส 5.1 ม.4-6/4 
ส 5.2 ม.4-6/1 
  
 

- 
สาเหตุและผลกระทบของวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรร
มชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  
วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ท่ัวโลก 

8 10 

4 การจัดการวิกฤต
การณ์ทรัพยากรธ
รรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ส 5.2 ม.4-6/2 
ส 5.2 ม.4-6/3 
 

- 
มาตรการและกฎหมายเพื่อการจัดการวิกฤตการณ์ด้านท
รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  

8 10 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

องค์กรท่ีมีบทบาทในการแก้ไขวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 การจัดการทรัพย
ากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส 5.2 ม.4-6/2 
ส 5.2 ม.4-6/4 
ส 5.2 ม.4-6/5 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแ
ละสิ่งแวดล้อม 
-   การจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
-   
การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ
วดล้อม 

6 10 

6 การแก้ไขปัญหาสิ่
งแวดล้อมเฉพาะ
กรณี 

ส 5.2 ม.4-6/2 
ส 5.2 ม.4-6/5 

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยความสัมพันธ์ระหว่างมนุ
ษย์กับธรรมชาติ 
-   การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเฉพาะกรณ ี

3 5 

สอบกลางภาค 1 30 

สอบปลายภาค 1 20 

รวม 40 100 

 
รหัสวิชา ส32101                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
วิชา สังคมศึกษาพื้นฐาน 9  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
       ศึกษาเกี่ยวกับสังคมชมพูทวีป และคตคิวามเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้าหรือสังคมสมัยของ
ศาสดาที่ตนนับถือ พุทธประวัติในส่วนการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การ
บริหาร และการธ ารงรักษาศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด ข้อปฏิบัติทางสาย
กลาง ลักษณะประชาธิปไตย หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง 
การพ่ึงตนเอง และการมุ่งอิสรภาพ การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
       รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา ซ่ึงเน้น ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย
กับวิธีการแก้ปัญหา  การฝึกตน ไม่ให้ประมาท   มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคมและโลก
พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับ
การศึกษาท่ีสมบูรณ์ การเมือง และสันติภาพ หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด  ข้อคิดและ
แบบอย่างการด าเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง คุณค่าและความส าคัญของ
การสังคายนาพระไตรปิฏกหรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ และการเผยแผ่ การด าเนินชีวิตเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข และอยู่ร่วมกันเป็นชาติอย่างสมานฉันท์  ประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืนๆ โดยสังเขป  คุณค่าและ
ความ ส าคัญของค่านิยม จริยธรรมที่เป็นตัวก าหนดความเชื่อและพฤติกรรมที่แตกต่างกันของศาสนิกชนศาสนา
ต่าง ๆ   
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333 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

       โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ การคิดวิเคราะห์  การตีความ  การสังเคราะห์ การประเมินค่า  การ
จ าลองเหตุการณ์ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ ความ
ศรัทธาและการปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่ถูกต้อง 
       เพ่ือให้ตระหนักในคุณค่าของศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  
มุ่งม่ันในการท างานที่ได้รับมอบหมาย  รักความเป็นไทย   มีจิตสาธารณะ  มีน้ าใจ  เสียสละ  ค่านิยม 
จริยธรรมที่เป็นตัวก าหนดความเชื่อและพฤติกรรมที่แตกต่างกันของศาสนิกชนศาสนาต่างๆ   เพ่ือการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข และอยู่ร่วมกันเป็นชาติอย่างสมานฉันท์ 
ตัวช้ีวัด 
ส 1.1     ม.4-6/1  ม.4-6/2 ม.4-6/3  ม.4-6/4 ม.4-6/5  ม.4-6/6 ม.4-6/7  
       ม.4-6/8 ม.4-6/9  ม.4-6/10 ม.4-6/11  ม.4-6/12 ม.4-6/14 
       ม.4-6/15  ม.4-6/17  ม.4-6/18 
รวม  16  ตัวชี้วัด 

 โครงสร้างรายวิชา 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

- ปฐมนิเทศ - 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ เกี่ยวกับ เนื้อหาท่ีจะเรียน  
การวัดการประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน  
ทดสอบก่อนเรียน 

2 - 

1 ความส าคัญของศาส
นา ประเภท 

องค์ประกอบและบ่อ
เกิดของศาสนา 

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

ความหมายและความส าคัญของศาสนา ประเภท 
องค์ประกอบและบ่อเกิดของศาสนา 

4 10 

2 สังคมชมพูทวีป 
และคติความเชื่อทาง
ศาสนาสมัยก่อนพระ
พุทธเจ้าหรือสังคมส
มัยของศาสดาท่ีตนนั

บถือ 

ส 1ส1.1 
ม.4-6/1 
ม.4-6/2 
ม.4-6/3 

สังคมชมพูทวีป และคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อน
พระพุทธเจ้าหรือสังคมสมัยของศาสดาท่ีตนนับถือ พุทธ
ประวัติการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการสอนและการ   เผยแผ่
พระพุทธศาสนาหรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือ 

10 20 

3 การพัฒนาศรัทธาแล
ะปัญญาท่ีถูกต้องใน

พระพุทธศาสนา 
หรือแนวคิดของศาส

นาท่ีตนนับถือ 

ส 1.1    ส 1.1 
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 

การพัฒนาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกต้องในพระพุทธศาสนา 
หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือ 

10 20 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

ม.4-6/12 
ม.4-6/16 

4 ประวัติสาวก ชาดก 
เรื่องเล่าและศาสนิก

ชนตัวอย่าง 

ส 1.1 ร ส 1.1 
ม.4-6/14 
ม.4-6/15 

ประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง 10 10 

สอบกลางภาค 2 10 

สอบปลายภาค 2 30 

รวม 40 100 

รหัสวิชา ส32102                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
วิชา สังคมศึกษาพื้นฐาน 10  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
       ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติ  
และสังคมโลก ความหมาย องค์ประกอบและโครงสร้างทางสังคม  สถาบันทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม 
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมสากล  
ตัวช้ีวัด 
  ส 2.1        ม.4-6/1  ม.4-6/2 ม.4-6/3  ม.4-6/5  
รวม 4 ตัวชี้วัด 

 โครงสร้างรายวิชา 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

- ปฐมนิเทศ - 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ เกี่ยวกบั เนื้อหาท่ีจะเรยีน  
การวัดการประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน  
ทดสอบก่อนเรียน 

2 - 

1 กฎหมายที่เกีย่วข้องกั
บ ครอบครัว  

ส2.1 
4-6/1 

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายกฎหมายแพ่งและพ
าณิชย์ ว่าด้วยการหมั้น การสมรส  การรับบุตรบุญธรรม 
มรดก 

6 10 

3 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกั
บ ชุมชน 

ส2.1 
 4-6/1  

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายการปกครองท้องถิ่น 6 10 

4 กฎหมายที่เกีย่วข้องกั
บ ประเทศชาต ิ

ส2.1 4-6/1 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ 6 5 

5 กฎหมายที่เกีย่วข้องกั
บสังคมโลก 

ส2.1 4-6/1 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปฏญิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุ
ษยชน 

2 5 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

6 โครงสร้างทางสังคม  
การขัดเกลาทางสังคม 
และการเปลีย่นแปลง
ทางสังคม 

ส2.1 4-6/2 ความหมาย 
องค์ประกอบของสังคมและโครงสร้างทางสังคม  
สถาบันทางสังคม การขดัเกลาทางสังคม 
และการเปลีย่นแปลงทางสังคม 

4 10 

7 การปรับปรุงเปลี่ยนแ
ปลงและอนุรักษ์วัฒนธ
รรมไทย 
และวัฒนธรรมสากล 

ส2.1 
4-6/5 
 

การศึกษาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธร
รมไทย และวัฒนธรรมสากล 

4 10 

สอบกลางภาค 2 10 

สอบปลายภาค 2 30 

รวม   40 100 

 
รหัสวิชา ส33101                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
วิชา สังคมศึกษาพื้นฐาน 11  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
       ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งเป็นการศึกษา
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา การสวดมนต์แผ่เมตตาและบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน หรือ
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ การปฏิบัติตามศาสนพิธีที่ถูกต้อง เป็นศาสนิกชนที่ดีในการธ ารงรักษา
ศาสนาที่ตนนับถืออันส่งผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติ และโลก 
ตัวช้ีวัด 
ส 1.1   ม.4-6/13 ม.4-6/16 ม.4-6/19 ม.4-6/20 ม.4-6/21  
ส 1.2   ม.4-6/1  ม.4-6/2 ม.4-6/3  ม.4-6/4 ม.4-6/5  ม.4-6/6 
รวมตัวชี้วัด  11  ตัวชี้วัด 

 โครงสร้างรายวิชา 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

- ปฐมนิเทศ - 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ เกี่ยวกบั 
เนื้อหาท่ีจะเรียน  การวัดการประเมินผล 
การวิเคราะหผ์ู้เรยีน  ทดสอบก่อนเรียน 

2 - 

1 กฎหมายที่เกีย่วข้อ
งกับ ครอบครัว  

ส2.1 
4-6/1 

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายกฎหมายแพ่งแ
ละพาณิชย์ ว่าด้วยการหมั้น การสมรส  
การรับบุตรบุญธรรม มรดก 

6 10 

2 หลักธรรมทางพระ
พุทธศาสนา 

ส 1.1    
ม.4-6/13  

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 8 10 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ม.4-6/16 
3 หลักธรรมในในศาส

นาคริสต ์
ส 1.1 
ม.4-6/21 

หลักธรรมในในศาสนาคริสต ์ 6 10 

4 หลักธรรมในในศาส
นาพราหมณ์ – 
ฮินด ู

ส 1.1 
ม.4-6/21 
 

หลักธรรมในในศาสนาพราหมณ์ – ฮินด ู 6 10 

5 หลักธรรมในศาสนา
อิสลาม 

ส 1.1ม.4-6/21 หลักธรรมในศาสนาอิสลาม 6 10 

6 วันส าคัญทางพระพุ
ทธศาสนา 
การสวดมนต์แผ่เม
ตตาและบริหารจติ
และเจริญปญัญาตา
มหลักสติปัฏฐาน 
หรือตามแนวทางข
องศาสนาท่ีตนนับถื
อ 

ส 1.1      
ม.4-6/19  
ม.4-6/20 
 

การศึกษาวันส าคญัทางพระพุทธศาสนา 
การสวดมนต์แผ่เมตตาและบริหารจิตและเจรญิปัญ
ญาตามหลักสติปฏัฐาน 
หรือตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 

4 5 

7 การปฏิบัตติามศาส
นพิธีท่ีถูกต้อง เป็น 
ศาสนิกชนท่ีดีในกา
รธ ารงรักษาศาสนา
ที่ตนนับถืออันส่งผ
ลถึงการพัฒนาตน 
พัฒนาชาติ 
และโลก 

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

การปฏิบัตติาม 
ศาสนพิธีท่ีถูกต้อง 
เป็นศาสนิกชนท่ีดีในการธ ารงรักษาศาสนาท่ีตนนับ
ถืออันส่งผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติ และโลก 
 

4 15 

สอบกลางภาค 2 10 
สอบปลายภาค 2 30 

รวม   40 100 

 
รหัสวิชา ส33102                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
วิชา สังคมศึกษาพื้นฐาน 12  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
       การศึกษาเก่ียวกับรัฐ การตรวจสอบอ านาจรัฐ 
ระบอบการเมืองการปกครองที่ส าคัญเพ่ือให้เข้าใจในนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตลอดจนการประส
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านประโยชน์ร่วมกันตระหนักในความจ าเป็นที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองการปกครองและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน การปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุน ให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 
และสังคมโลก 
ตัวช้ีวัด 
  ส 2.1        ม.4-6/4 
  ส 2.2                 ม.4-6/1  ม.4-6/2 ม.4-6/3  ม.4-6/4 
รวม 5 ตัวชี้วัด 

โครงสร้างรายวิชา 

ที ่ ชื่อหน่วย ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลาเรียน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

  ปฐมนิเทศ - - เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ 
เกี่ยวกับ เนื้อหาท่ีจะเรียน 
การวัดการประเมินผล 
การวิเคราะหผ์ู้เรยีน 
ทดสอบก่อนเรียน 

2 - 

1 รัฐกับ 
การตรวจสอบอ า

นาจรัฐ 

ส 2.2 
4-6/4 

9. เสนอแนวทางและมี
ส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐ 

การศึกษาเกี่ยวกับความหมาย 
องค์ประกอบ รูปแบบของรัฐ 
การตรวจสอบอ านาจรัฐ 

10 5 

2 ระบอบการเมืองก
ารปกครอง 

ส 2.2 
4-6/1-3  

2. วิเคราะห์ปญัหา
การเมืองที่ส าคญัใน
ประเทศ จากแหล่ง 
ข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้ง
เสนอแนวทางแก้ไข 
3. เสนอแนวทางทางการ
เมืองการปกครองที่
น าไปสู่ความเข้าใจ  และ
การประสานประโยชน์
ร่วมกันระหว่างประเทศ 
4. วิเคราะห์ความส าคญั
และ   ความจ าเป็นท่ีต้อง
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย  อันมี

ระบอบการเมืองการปกครองที่
ส าคัญ 
นโยบายความสัมพันธ์ระหว่างปร
ะเทศการประสานประโยชน์ร่วม
กันการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเ
มืองการปกครอง 

10   
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ที ่ ชื่อหน่วย ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลาเรียน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 

3 การคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน 

ส2.1 
4-6/4  

1. ประเมินสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชนในประเทศ
ไทย 
และเสนอแนวทางพัฒนา 
  

การศึกษาการคุม้ครองสิทธิมนุษ
ยชน กฎหมาย 
กระบวนการและแนวทาง 
ตลอดจนองค์ที่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาช
าต ิ

8 10 

4 การปฏิบัตตินและ
มีส่วนสนับสนุน 
ให้ผู้อื่นประพฤติป
ฏิบัติเพื่อเป็นพลเ
มืองดีของประเทศ
ชาติ 
และสังคมโลก  

ส2.1 4-
6/3  

3. ปฏิบัติตนและมสี่วน
สนับสนุน ให้ผู้อื่น
ประพฤติปฏบิัติเพื่อเป็น
พลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคม
โลก 
  

การปฏิบัตตินและมสี่วนสนับสนุ
น 
ให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัตเิพื่อเป็นพ
ลเมืองดีของประเทศชาติ 
และสังคมโลก 
  

6 10 

สอบกลางภาค 2 10 

ปลายภาค 2 30 

รวม 40 100 

 
รหัสวิชา ส21161                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
วิชา ประวัติศาสตร์ 1  เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์               จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
 ศึกษาเวลาช่วงเวลาและการเทียบศักราชตามระบบต่างๆมีความส าคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ท าใ
ห้เห็นความสัมพันธ์และความส าคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคตการน าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ใน
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและประวัติศาสตร์สุโขทัยจะท าให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือการศึกษาเรื่องราวทางป
ระวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยจะท าให้เราเข้าใจพัฒนาการจากชุมชนโบราณมาสู่รัฐโบราณก่อนที่
จะสถาปนาเป็นอาณาจักรสุโขทัยและการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของอาณาจักรโบราณในดินแดนไทยศึกษาประวั
ติความเป็นมาการตั้งเมืองมหาสารคาม  
เพ่ือเข้าใจความเป็นมาของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ 
       โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 
กระบวน การเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการแก้ปัญหา และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
339 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สามารถใช้วิธีการทางปร
ะวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบเข้าใจความเป็นมาของชาติไทยพัฒนาการด้านต่างๆวัฒ
นธรรมไทยภูมิปัญญาไทยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักชาติศาสน์กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้มุ่ง
มั่นในการท างานรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ       
ตัวช้ีวัด 
       ส 4.1   ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3        ส 4.2   ม.1/1   ม.1/2        ส 4.3   ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3 
รวม 8 ตัวชี้วัด 

 โครงสร้างรายวิชา 

ที ่ ชื่อหน่วย ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา 
เรียน 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

  ปฐมนิเทศ - - เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ย
วกับเนื้อหาท่ีจะเรียน 
การวัดการประเมินผล 
การวิเคราะหผ์ู้เรยีน 
ทดสอบกอ่นเรียน 

1 - 

1 เวลาและการแบ่ง 
ยุคสมยัทางประวัติศ
าสตร ์

ส 4.1 
ม.1/1 
ม.1/2 

1.วิเคราะห์ความส าคัญของเวลาใ
นการศึกษาประวัติศาสตร ์
2.วิเคราะห์ความสมัพันธ์และควา
มส าคญัของเหตุการณ์ทางประวั
ติศาสตรไ์ทยท่ีมีผลต่อปัจจุบันแล
ะอนาคต 
3.ยกตัวอย่างและเปรียบเทียบศัก
ราชแบบต่างๆ 

เวลาช่วงเวลาและการเทียบศัก
ราชตามระบบต่างๆมีความส า
คัญต่อ 
การศึกษาประวัติศาสตร์ท าใหเ้
ห็นความสมัพันธ์และความส า
คัญของอดีตที่มีต่อปัจจบุันและ
อนาคต 
  
  

 

6 20 

2 วิธีการทางประวัติศ
าสตร ์

ส4.1 
ม.1/3 

1.เข้าใจความหมายและความส า
คัญของประวัติศาสตร์และวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ทีม่ีความสัมพั
นธ์เช่ือมโยงกัน      
2.ยกตัวอย่างหลักฐานในการศึก
ษาประวัติศาสตร์ไทยสมยัสุโขทัย
ทั้งหลักฐานช้ันต้นและหลักฐานช้ั
นรอง 
3.น าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไป

การน าวิธีการทางประวัติศาสต
ร์ 
มาใช้ในการศึกษาประวัตศิาสต
ร์ท้องถิ่นและประวตัิศาสตรส์ุโ
ขทัย 
จะท าให้ได้ข้อมลูที่น่าเชื่อถือ 

4 10 
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ที ่ ชื่อหน่วย ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา 
เรียน 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ใช้ศึกษาเรื่องราวของประวัติศาส
ตร์ไทยท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นและเหตุก
ารณส์ าคัญในสมัยสุโขทัย 
4.รู้และเข้าใจการสร้างสรรคภ์ูมิปั
ญญาของ 
อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย 

3 สมัยก่อนสโุขทัย 
ในดินแดนไทย 

ส 4.3 
ม.1/1 

1.อธิบายพัฒนาการของชุมชนโบ
ราณในภาคต่างๆของไทย 
2.อธิบายการสร้างสรรค์ภมูิปัญญ
าของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ใ
นดินแดนไทย 
3.อธิบายพัฒนาการของอาณาจัก
รโบราณก่อนสมัยสุโขทัย 
4.อธิบายการสร้างสรรค์ภมูิปัญญ
าของอาณาจักรโบราณก่อนสมัย
สุโขทัย 

การศึกษาเรื่องราวทางประวัติ
ศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแ
ดนไทย 
จะท าให้เราเข้าใจพัฒนาการจ
ากชุมชนโบราณมาสูร่ัฐโบราณ
ก่อนท่ีจะสถาปนาเป็นอาณาจั
กสุโขทัยและการสร้างสรรค์ภูมิ
ปัญญาของ 
อาณาจักรโบราณในดินแดนไท
ย 
  
  
  

5 20 

4 ประวัติศาสตร์การตั้
งเมืองมหาสารคาม 

  1.รู้และเข้าใจประวตัิความเป็นม
าการตั้งเมืองมหาสารคาม  
เพื่อเข้าใจความเป็นมาของประวั
ติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนที่โรงเ
รียนตั้งอยู่จะท าใหผู้้เรียนเข้าใจค
วามเป็นมาของประวัติศาสตร์ท้อ
งถิ่นของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงบริบทข
องพัฒนาการของเมือง 

ประวัติความเป็นมาการตั้งเมือ
งมหาสารคาม 

2 10 

สอบกลางภาค 1 20 

สอบปลายภาค 1 20 

รวม   100 
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รหัสวิชา ส21162                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
วิชา ประวัติศาสตร์ 2  เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์               จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
    ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย ที่ตั้ง
และสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่างๆ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือผ่านการรวมกลุ่มเป็นอาเซียนที่ถือว่าเป็นพัฒนาการของ
ภูมิภาคที่ตั้งและความส าคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพลของอารยธรรม
โบราณในดินแดนไทยที่มีพัฒนาการของสังคมไทยสมัยปัจจุบัน  โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวน การเรียนรู้แบบบูรณาการ 
กระบวนการแก้ปัญหา และวิธีการทางประวัติศาสตร์    เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงความส าคัญของ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย พัฒนาการด้านต่างๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมี
จิตสาธารณะ  
ตัวช้ีวัด 
       ส 4.1          ม.1/1          ม.1/2          ม.1/3           
       ส 4.2          ม.1/1          ม.1/2           
       ส 4.3          ม.1/1          ม.1/3 
รวม7ตัวชี้วัด 

  โครงสร้างรายวิชา 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนักค
ะแนน 

- ปฐมนิเทศ - 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ เกี่ยวกับ น้ือหาท่ีจะเรียน  
การวัดการประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน  
ทดสอบก่อนเรียน 

1 - 

1 
พัฒนาการของอาณา
จักรสุโขทัย 
 

ส4.3 
ม.1/2 
ม.1/3 
 

พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่างๆเกิดจากปัจจัย
ส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของอาณาจักรหลายประการ
และมีวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท่ีส่งผลต่อสังคมไทย 
ในปัจจุบัน 

7 30 

2 
พัฒนาการของ 
ภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ 

ส 4.2 
ม.1/1 
 

พัฒนาการของประเทศต่างๆ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
มีปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการในแต่ละสมัยซึ่งนอกจ
ากนั้นยังมี 
ความร่วมมือกันในภูมิภาคก่อให้เกิดความเข็มแข็งและความเ
จริญรุ่งเรืองเช่นในปัจจุบัน 

5 20 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนักค
ะแนน 

3 
แหล่งอารยธรรม 
ในภูมิภาคเอเชียตะวั
นออกเฉียงใต้ 

ส 4.2   
ม.1/2 
 

แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอิทธิพล
ต่อพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสังคมไ
ทยในปัจจุบัน 

5 10 

สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภาค 1 20 

รวม   20 100 

 
รหัสวิชา ส22161                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
วิชา ประวัติศาสตร์ 3  เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์               จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 ศึกษาวิเคราะห์การประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และความส าคัญของการ
ตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ตลอดจนวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับ
ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ พัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยา และอาณาจักรธนบุรีในด้านต่างๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักร
อยุธยา อิทธิพลของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรีที่มีต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา 
    โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา 
    เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ให้ตระหนักถึงความส าคัญ
และผลกระทบที่เกิดข้ึน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน 
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  มีความรัก  ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
   ตัวช้ีวัด 
    ส 4.1  ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3     ส 4.2  ม.2/1   ม.2/2    ส 4.3  ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3   
     รวม8 ตัวช้ีวัด 

  โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

- ปฐมนิเทศ - 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ เกี่ยวกับ เนื้อหาท่ีจะเรียน  
การวัดการประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน  
ทดสอบก่อนเรียน 

1 - 

1 
ความส าคัญของห
ลักฐานทางประวั
ติศาสตร์ 

ส 4.1 ม.2/1 
ม.2/2 
ม.2/3 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านการวิเคราะห์ด้วยวิธีกา
รทางประวัติศาสตร์ 
จะท าให้ผลการศึกษามีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
 

3 10 

2 
พัฒนาการของอา
ณาจักรอยุธยา 

ส 4. ม.2/1 
ม.2/2 
ม.2/3 

พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยามีปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อ
ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรภูมิปัญญาและวัฒนธรร
มของสมัยอยุธยายังมีอิทธิพลต่อการพัฒนา 

8 30 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ชาติไทยในยุคต่อมา 

3 
พัฒนาการของอา
ณาจักรธนบุรี 

ส 4.3 ม.2/1 
ม.2/3 
 

พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรีมีปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อ
ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรภูมิปัญญาและวัฒนธรร
มของสมัยธนบุรียังมีอิทธิพลต่อการพัฒนา 
ชาติไทยในยุคต่อมา 

6 20 

สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภาค 1 20 

รวม   20 100 

 

รหัสวิชา ส22162                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
วิชา ประวัติศาสตร์ 4  เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์               จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
    ศึกษาสรุปประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี วิเคราะห์คุณธรรมและ
แบบอย่างที่ดีของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรีมีรายละเอียดชัดเจน ครบถ้วนวิเคราะห์การ
ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และความส าคัญของการตีความหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ตลอดจนวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ การพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย  ความส าคัญของแหล่ง
อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย ในด้านต่างๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง  และรู้จัก
และอธิบายเอกลักษณ์ของสถานที่ส าคัญในจังหวัดมหาสารคาม เพ่ือเข้าใจอัตลักษณ์และจุดเด่นของจังหวัด
มหาสารคาม ซึ่งเป็นจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ 
    โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา 
    เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชียจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน รู้จักสถานที่ส าคัญในจังหวัดมหาสารคาม  ท าให้ตระหนักถึงความส าคัญและผลกระทบที่เกิดข้ึน 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  มี
ความรัก  ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
ตัวช้ีวัด 
    ส 4.1  ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3      ส 4.2 ม.2/1   ม.2/2    ส 4.3  ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3   
รวม8 ตัวช้ีวัด 

  โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

- ปฐมนิเทศ - 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ เกี่ยวกับ เนื้อหาท่ีจะเรียน  
การวัดการประเมินผล การวเิคราะห์ผู้เรียน  ทดสอบก่อนเรียน 

1 - 

1 
ประวัติและผลงา
นของบุคคลส าคั

ส 4.3 
ม.2/3 

ประวัติและผลงานของพระมหากษัตริย์ 
ขุนนางในสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี 

3 20 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

ญในการสร้างสรร
ค์ชาติไทย 

 ท่ีท าคุณประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมือง 
ในด้านต่างๆด้วยความเสียสละกล้าหาญอดทนและความเข้มแข็ง
เป็นแบบอย่าง 
ให้อนุชนรุ่นหลังได้น าไปประพฤติปฏิบัติตาม 

2 

ท่ีตั้งและสภาพภูมิ
ศาสตร์ท่ีมีผลต่อพั
ฒนาการของทวีป
เอเชีย 

ส 4.2ม.2/1 

ท่ีตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ท่ีหลากหลายของทวีปเอเชียมีอิทธิพลต่
อพัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองตลอดจนพัฒนากา
รทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆในทวีปเอเชีย 

6 20 

3 
แหล่งอารยธรรมใ
นทวีปเอเชีย 

ส 4.2ม.2/2 
แหล่งอารยธรรมตะวันออกและมรดกโลกของประเทศต่างๆในภู
มิภาคเอเชียล้วนมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์แสดงถึงความเจ
ริญรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีตซ่ึงมีอิทธิพลต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน 

6 20 

4 
สถานท่ีส าคัญ 
ของจังหวัดมหาส
ารคาม 

 
สถานท่ีส าคัญในจังหวัดมหาสารคาม 

2 10 

สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภาค 1 20 

รวม   20 100 

 
รหัสวิชา ส23161                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
วิชา ประวัติศาสตร์ 5  เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์               จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
     ศึกษา วิเคราะห์ เรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์  ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆ ที่ตนสนใจ พัฒนาการของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ 
บทบาทของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีในการสร้างสรรค์ความเจริญและความมั่นคงของชาติ พัฒนาการ
ของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ทางด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศตามช่วงสมัยต่างๆ เหตุการณ์ส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย โดยวิเคราะห์
สาเหตุ ปัจจัย และผลของเหตุการณ์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อการพัฒนา
ชาติไทย และบทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตยพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
     โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในการน าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับตนเอง ครอบครัว ท้องถิ่นของ
ตนเอง และประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ เกิดความรักความภาคภูมิใจ  ในความเป็นไทย ตระหนักถึง
ความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคต่างๆ ของโลกและผลกระทบที่เกิดข้ึนจากความเปลี่ยนแปลง
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ดังกล่าว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
ตัวช้ีวัด 
    ส 4.1  ม.3/1   ม.3/2    ส 4.2  ม.3/1   ม.3/2  ส 4.3  ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3   ม.3/4   
รวม8ตัวชี้วัด 

   โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

- ปฐมนิเทศ - 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ เกี่ยวกับ เนื้อหาท่ีจะเรียน  
การวัดการประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน  ทดสอบก่อนเรียน 

1 - 

1 

วิธีการทางประวัติ
ศาสตร์ในการศึก
ษาเรื่องราวทางป
ระวัติศาสตร์ 

ส 4.3 
ม.3/1 
ม.3/2 
 

การน าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเหตุการณ์ส า
คัญทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผลจะท าให้เหตุการณ์น้ันๆมีค
วามน่าเชื่อถือ 

2 10 

2 

พัฒนาการทางปร
ะวัติศาสตร์ไทยส
มัยรัตนโกสินทร์ต
อนต้น 

ส 4.2ม.2/1 

พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในด้านต่างๆน้ันมี
ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อความม่ันคงและความเจริญรุ่งเรืองของไ
ทยท าให้ราชธานีมีความม่ันคงและเจริญรุ่งเรืองและส่งผลความ
มั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน 

6 20 

3 

พัฒนาการทางปร
ะวัติศาสตร์ไทยส
มัยปรับปรุงและป
ฏิรูปประเทศ 

ส 4.3 
ม.3/1 
ม.3/2 
 

พัฒนาการของไทยในสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศในด้านต่
างๆท าให้ราชธานีมีความม่ันคงและเจริญรุ่งเรืองและส่งผลต่อค
วามมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน 

6 20 

4 
พัฒนาการทางปร
ะวัติศาสตร์ไทยส
มัยประชาธิปไตย 

ส 4.3 
ม.3/1 
ม.3/2 
ม.3/4 
 

พัฒนาการของไทยในสมัยประชาธิปไตยในด้านต่างๆท าให้ราช
ธานีมีความม่ันคงและเจริญรุ่งเรืองและส่งผลต่อความมั่นคงแล
ะความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน 3 10 

สอบกลางภาค 1 20 

สอบปลายภาค 1 20 

รวม   20 100 

 
รหัสวิชา ส23162                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
วิชา ประวัติศาสตร์ 6  เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์               จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 ศึกษา วิเคราะห์ เรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์  ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆ ที่ตนสนใจ พัฒนาการของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ 
บทบาทของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีในการสร้างสรรค์ความเจริญและความมั่นคงของชาติ พัฒนาการ
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ของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ทางด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศตามช่วงสมัยต่างๆ เหตุการณ์ส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย โดยวิเคราะห์
สาเหตุ ปัจจัย และผลของเหตุการณ์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อการพัฒนา
ชาติไทย และบทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตยพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  และศึกษา
ตัวอย่างการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดมหาสารคาม อัตลักษณ์ของท้องถิ่น ชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เพ่ือพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็ง 
     โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในการน าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับตนเอง ครอบครัว ท้องถิ่นของ
ตนเอง และประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ เกิดความรักความภาคภูมิใจ     ในความเป็นไทย ตระหนักถึง
ความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคต่างๆ ของโลกและผลกระทบที่เกิดข้ึนจากความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข                  
ตัวช้ีวัด 
    ส 4.1  ม.3/1   ม.3/2    ส 4.2  ม.3/1   ม.3/2    ส 4.3  ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3   ม.3/4   
รวม 8 ตัวชี้วัด 

    โครงสร้างรายวิชา 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

- ปฐมนิเทศ - 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ เกี่ยวกับ เนื้อหาท่ีจะเรียน  
การวัดการประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน  
ทดสอบก่อนเรียน 

1 - 

1 
การสร้างสรรค์ภูมิปั
ญญาและวัฒนธรรมไ
ทยสมัยรัตนโกสินทร์ 

ส 4.3 
ม.3/3 
 

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์มีอิทธิพล
ต่อการพัฒนาชาติไทยท าให้คนไทยเกิดความภาคภูมิใจเ
ห็นคุณค่าและช่วยกันอนุรักษ์ไว้ 

3 10 

2 
ภูมิภาคของโลกกับพั
ฒนาการทางประวัติ
ศาสตร์ 

ส 4.2    ม.3/1 

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางสังคมเศ
รษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคต่างๆของโลกนอกจากนั้
นอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกยังมีผลส าคัญต่อพัฒนา
การทางประวัติศาสตร์ 

8 25 

3 

ความขัดแย้งและควา
มร่วมมือของโลกในค
ริสต์ศตวรรษท่ี 20 
ถึงปัจจุบัน 

ส 4.2    ม.3/2 

โลกในศตวรรษท่ี 20 
มนุษย์มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นแต่ก็มีความขัดแย้งกันมา
กขึ้นท าให้มนุษย์หาหนทางร่วมมือขจัดความขัดแย้งโดยก
ารจัดต้ังองค์การความร่วมมือต่างๆขึ้นเพื่อให้มนุษย์ทุกค
นบนโลกอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข 

6 25 

สอบกลางภาค 1 20 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

สอบปลายภาค 1 20 
รวม   20 100 

 
 รหัสวิชา ส31103                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
วิชา ประวัติศาสตร์ 7  เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์               จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
       ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทยได้แก่เรื่อง  เวลา ยุคสมัย และวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์  การตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทย  รัฐไทยในดินแดนไทย ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
ต่อชาติไทยและการปรับปรุงประเทศสมัยรัชกาลที่ 5 
ใช้กระบวนการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญ  การตระหนักและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ 
       เพ่ือให้เกิดการตระหนักถึงความส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย  การตระหนักถึงความส าคัญของ
เหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ไทย รักความเป็นไทย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ โดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบได้ 
ตัวช้ีวัด 

ส 4.1    ม.4-6/1  ม.4-6/2   ส 4.3   ม.4-6/1  ม.4-6/2  
รวมตัวชี้วัด  4  ข้อ  

     โครงสร้างรายวิชา 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

- ปฐมนิเทศ - 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ เกี่ยวกบั 
เนื้อหาท่ีจะเรียน  การวัดการประเมินผล 
การวิเคราะหผ์ู้เรยีน  ทดสอบก่อนเรียน 

1 - 

1 
เวลา 
ยุคสมยัและวิธีการ
ทางประวัติศาสตร ์

ส 4.1 
ม.4-6/1 
ม.4-6/2 
 

- การนับเวลา ซึ่งประวัติศาสตร์ใหค้วามส าคญักับ
ช่วงเวลา เวลาเป็นปจัจัยส าคัญที่ท าให้สังคมมีความ
เปลี่ยนแปลง ศักราชและการเทียบศักราช 
- การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย แบ่ง
กว้างๆเป็น 2 สมัยคือ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และ
สมัยประวัติศาสตร ์
- วิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นวิธีการสืบค้น
เรื่องราวในอดีตอย่างเป็นระบบ โดยจะให้
ความส าคญัในเรื่องการตรวจสอบหลักฐาน 

3 10 

2 
การตั้งถิ่นฐานในดิน
แดนไทย 

 

-  ถิ่นเดิมของชนชาติไทย ซึ่งมีแนวคดิ 6 แนวคิด 
- การตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในดินแดนไทย 
- การศึกษาประวัตศิาสตร์เกีย่วกับแนวความคิด

4 10 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

เรื่องถิ่นเดิมของชนชาติไทย มีแนวความคิดเกีย่วกับ
เรื่องนี้อยู่ 6 แนวความคิด ซึ่งผู้ที่เสนอแนวความคิด
ต่างๆ สันนิษฐานโดยตคีวามและอา้งอิงข้อมูลและ
ใช้หลักฐานที่แตกต่างกัน 

3 
รัฐไทยในดินแดนไท
ย 

ส 4.3 
ม.4-6/1 
 

- แคว้นโยนกเชียงแสน      
- แคว้นหิรัญนครเงินยาง        
- แคว้นพะเยา 
- อาณาจักรลา้นนา                 
- อาณาจักรสโุขทัย                 
- แคว้นสุพรรณภูม ิ
- อาณาจักรอยุธยา               
- อาณาจักรธนบุรี                   
- อาณาจักรรตันโกสินทร ์

4 20 

4 
ความส าคญัของสถ
าบันพระมหากษตัริ
ย์ต่อชาติไทย 

ส 4.3 
ม. 4-6/2   
 

- สถาบันพระมหากษัตริยม์ีความส าคัญในฐานะเป็น
ศูนย์กลางของสังคมไทย พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขของประเทศมาโดยตลอด และทรงเป็นศูนย์
รวมจิตใจของชาวไทยให้มีความเปน็อันหนึ่งอัน
เดียวกัน 

3 10 

5 
การปรับปรุงประเท
ศสมัยรัชกาลที ่5 

ส 4.3 
ม.4-6/1 
 

สมัยรัชกาลที่ 5 
มีการปรับปรุงประเทศครั้งใหญเ่พือ่ให้รอดพ้นจากภั
ยคุกคามของมหาอ านาจจักรวรรดนิิยมตะวันตก 

3 10 

สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภาค 1 20 

รวม   20 100 

 
รหัสวิชา ส31104                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
วิชา ประวัติศาสตร์ 8  เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์               จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
       ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทยได้แก่เรื่อง   การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475   บทบาทของสตรีไทยในประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออก
และวัฒนธรรมตะวันตกต่อสังคมไทยและบุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ไทยและประวัติศาสตร์ไทยใช้กระบวนการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญ การใช้ความจ า ความเข้าใจ  การวิเคราะห์
ปัจจัยซึ่งส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 
       เพ่ือให้เกิดการตระหนักถึงความส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย  การตระหนักถึงความส าคัญของ
เหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ไทย การเห็นแบบอย่างบุคคลที่มีบทบาทต่อประวัติศาสตร์ไทย รักความเป็น
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ไทย  ตระหนักถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออกและวัฒนธรรมตะวันตกที่มีต่อสังคมไทยและวิเคราะห์
ผลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย 
ตัวช้ีวัด 
       ส 4.1    ม.4-6/1  ม.4-6/2 
       ส 4.3   ม.4-6/1  ม.4-6/2   ม.4-6/3   ม.4-6/4 ม.4-6/5 
รวม 7 ตัวชี้วัด  

โครงสร้างรายวิชา 

ที ่ ชื่อหน่วย ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลาเรียน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

  ปฐมนิเทศ - - เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ 
เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเรียนและ 
การวัดการประเมินผล 
การวิเคราะหผ์ู้เรยีน 
ทดสอบก่อนเรียน 

1 - 

1 การเปลีย่น
แปลงการป
กครอง 
พ.ศ. 2475 

ส 4.3 
ม.4-
6/1 

1. วิเคราะห์ประเด็นส าคญัของ
สถานการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลง
การปกครองได ้
2. สรุปเนื้อหา สถานการณ์ก่อนการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475 
ได้ 3.วิเคราะหส์าเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองได ้
4. เข้าใจถึงเหตุการณ์การ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง      
5. วิเคราะหผ์ลที่ตามมาหลัง
เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองได้           

เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงกา
รปกครอง พ.ศ. 2475 
  
  

3 10 

2 บทบาทของ
สตรไีทยใน
ประวัติศาส
ตร ์

ส 4.3 
ม.4-
6/1 

6.เข้าใจเนื้อหาของบทบาทของสตรีไ
ทยในอดีตโดยสังเขป 
7.วิเคราะห์บทบาทด้านการเมืองการ
ปกครองของสตรีไทยได ้
8.วิเคราะห์บทบาทด้านการสร้างคว
ามสัมพันธ์กับรัฐอื่นและการปกป้อง
บ้านเมืองของสตรไีทยได้   
9.วิเคราะห์บทบาทด้านสังคมและด้า

ประวัติศาสตร์ไทยมีการเปลี่ย
นแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ซึ่งแสดงถึงวิวัฒนาการด้านตา่ง
ๆของสังคมไทยมาโดยตลอด 
ประวัติศาสตร์ไทยไดส้ะท้อนใ
ห้เห็นถึงบทบาทของวีรสตรี 
ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อชาติบ้าน
เมืองมาตั้งแต่อดตีจนกระทั่งปั

4 10 
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ที ่ ชื่อหน่วย ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลาเรียน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

นเศรษฐกิจของสตรีไทยได้      
  

จจุบัน ไม่แพ้บุรษเช่น 
ท้าวศรีสุดาจันทร์ 
สมเด็จพระสุรโิยทัย  
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมร
าชินีนาถ เป็นต้น 

3 วัฒนธรรมแ
ละภมูิปัญญ
าไทย 

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

10.วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้า
งสรรคภ์ูมิปญัญาและวัฒนธรรมไทย
ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 
11.วางแผนก าหนดแนวทางในการมี
ส่วนร่วมในการอนรุักษ์ภูมิปญัญาแล
ะวัฒนธรรมไทย 
12.อธิบายแนวทางในการน าภูมิปญั
ญาไทยไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้     
  

รากฐานทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย มีที่มาจากวิถีชีวิต
ดั้งเดิมคือ สังคมเกษตรที่พึ่งพา
ธรรมชาติ ความคิด ความเชื่อ
ทางศาสนา การผสมผสานกับ
วัฒนธรรมต่างชาติ มีการ
ปรับปรุงดดัแปลงให้มี
เอกลักษณ์เฉพาะ และมีการ
พัฒนาถ่ายทอดมาจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งล้วนเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมอันล้ าค่าที่บรรพ
บุรุษไดส้ั่งสมไว้ให้ลูกหลานไทย 

4 20 

4 อิทธิพลของ
วัฒนธรรมต
ะวันออกแล
ะวัฒนธรรม
ตะวันตกต่อ
สังคมไทย 

 ส 4.3 
ม. 4-
6/3                                               

13.วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้า
งสรรคภ์ูมิปญัญาและวัฒนธรรมไทย
ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจบุันได ้

- วัฒนธรรมตะวันออกที่มีต่อ
สังคมไทยคือ วัฒนธรรม
อินเดีย และวัฒนธรรมจีน 
ทางด้านการเมืองการปกครอง  
ศาสนา  ภาษาและวรรณกรรม  
ศิลปกรรม   นาฏกรรม  
- วัฒนธรรมตะวันตกที่มีต่อ
สังคมไทยไทย ด้านทีส่ าคัญๆ
เช่น วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  เศรษฐกิจระบบ
ทุนนิยม  การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย  การศึกษาแบบ
ตะวันตก 

3 10 

5 บุคคลส าคั
ญ 

ส 4.3 
ม. 4-
6/4                                               

14.วิเคราะหผ์ลงานของบุคคลส าคัญ
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศท่ีมสี่วนส
ร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวตัิศ

บุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและต่า
งประเทศท่ีมสี่วนสรา้งสรรค์วั
ฒนธรรมไทยและประวตัิศาสต

3 10 
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ที ่ ชื่อหน่วย ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลาเรียน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

าสตรไ์ทย ร์ไทย 

สอบกลางภาค 1 20 

สอบปลายภาค 1 20 

รวม 20 100 

 รหัสวิชา ส32103                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
วิชา ประวัติศาสตร์ 9  เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์               จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
           ศึกษาเกี่ยวกับการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์   การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ตะวันออก  การ
แบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ตะวันตก หลักฐานทางประวัติศาสตร์  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาค
ต่างๆของโลก อารยธรรมตะวันออก   อารยธรรมจีน  อารยธรรมอินเดีย  อิทธิพลของอารยธรรมตะวันออกท่ีมี
ต่อภูมิภาคต่างๆของโลก  อารยธรรมตะวันตก   อารยธรรมเมโสโปเตเมีย อารยธรรมลุ่มน้ าไนล์  ชนชาติเก่าแก่
บางกลุ่มในเอเชียไมเนอร์และดินแดนใกล้เคียง  อารยธรรมกรีก  อารยธรรมโรมัน  พัฒนาการของยุโรปสมัย
กลาง   เหตุการณ์ส าคัญในยุโรปสมัยกลาง อารยธรรมสมัยกลางและอิทธิพลของคริสต์ศาสนาในยุโรปสมัย
กลาง 
      ใช้กระบวนการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญ การใช้ความจ า ความเข้าใจ  การวิเคราะห์          การตระหนัก
ถึง เพ่ือให้เกิดการตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
ของมนุษยชาติ และเข้าใจถึงอิทธิพลของอารยธรรมโบราณ และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลก
ตะวันตก ทีม่ีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลกได้      
ตัวช้ีวัด 
       ส 4.1    ม.4-6/1  ม.4-6/2       ส 4.2   ม.4-6/1  
รวม 3 ตัวชี้วัด  
 

 โครงสร้างรายวิชา 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

- ปฐมนิเทศ - 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ เกี่ยวกบั 
เนื้อหาท่ีจะเรียน  การวัดการประเมินผล 
การวิเคราะหผ์ู้เรยีน  ทดสอบก่อนเรียน 

1 - 

1 
ยุคสมยัและหลักฐา
นทางประวัติศาสต

ส 4.1 
ม.4-6/1 

- ประเภทของหลักฐานทางประวตัิศาสตร์แบ่งออก
ได้เป็นหลายลักษณะเช่น จ าแนกตามความส าคัญ

4 10 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ร์ ม.4-6/2 
 

ของหลักฐาน  จ าแนกตามลักษณะของหลักฐาน เป็น
ต้น 
- การแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ของแต่ละภูมิภาค
จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกตา่งกัน ซึ่งก็จะมีการจดั
หลักเกณฑ์เป็นยคุสมยัเช่น สมยัโบราณ   สมัยกลาง  
สมัยใหม่ และสมัยปัจจุบัน 

2 
อารยธรรมตะวันออ
ก 

ส 4.2 
 ม.4-6/1 
 

-  อารยธรรมตะวันออกเป็นอารยธรรมเกา่แก่ มี
ความสืบเนื่องต่อกันมาหลายพันปโีดยไม่ขาดตอน
จนถึงปัจจุบัน คือ อารยธรรมจีนและอารยธรรม
อินเดีย  ซึ่งอารยธรรมทั้งสองเป็นพื้นฐานส าคัญของ
สังคมและวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆในโลก
ตะวันออก โดยเฉพาะในญี่ปุ่น เกาหลี เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  และเอเชียใต ้

4 20 

3 
อารยธรรมตะวันตก
สมัยโบราณ 

ส 4.2 
ม.4-6/1 
 

อารยธรรมตะวันตกต่างๆเช่น อารยธรรมเมโสโปเต
เมีย อารยธรรมลุ่มน้ าไนล์  อารยธรรมกรีก โรมัน  
ล้วนแล้วแตส่ะท้อนความเจรญิในยุคต่างๆเห็นไดจ้าก
สถาปัตยกรรม ประตมิากรรม  จิตรกรรม นาฏกรรม 
วรรณกรรม และหลายอยา่งได้กลายเป็นมรดกของ
ดินแดนตะวันตกในปัจจุบัน 

5 20 

4 
พัฒนาการของยุโร
ปสมัยกลาง 

ส 4.2 
ม. 4-6/1   
 

- พัฒนาการของยุโรปในสมัยกลาง 
ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของอารยธรรมยุโรปในปัจจุบัน  
ซึ่งล้วนแล้วแตม่ีเหตุการณ์ส าคญัๆต่างๆเกิดขึ้นมากม
ายเช่น อิทธิพลของคริสต์ศาสนาในยุโรปสมัยกลาง  
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของยุโรปในสมัยกลาง 
- เหตุการณ์ส าคญัต่างๆในยุโรปสมัยกลาง เช่น 
สงครามครูเสด  สงครามร้อยปี  เป็นต้น 
-อารยธรรมต่างๆในสมัยกลาง ซึ่งล้วนส่งผล 
ส่งอิทธิพลกับประชาชนในหลายๆด้านทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจและการเมือง 

4 10 

สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภาค 1 20 

รวม   20 100 
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 รหัสวิชา ส32104                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
วิชา ประวัติศาสตร์ 10  เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์               จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
  ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของยุโรปสมัยใหม่    เหตุการณ์ส าคัญในยุโรปสมัยใหม่     การขยายอิทธิพล
ของชาติตะวันตก  การฟ้ืนฟูศิลปวิทยา การปฏิรูปศาสนา  การก าเนิดรัฐชาติ  การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และ
การปฏิวัติอุตสาหกรรม ยุคภูมิธรรมและแนวคิดประชาธิปไตย การปฏิวัติทางการเมือง     การปกครองของ
อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา  ศิลปวัฒนธรรมสมัยใหม่ สงครามโลกครั้งที่ 1   สงครามโลกครั้งที่ 2   สงคราม
เย็น  การประสานประโยชน์  ทวีปอเมริกา ทวีปแอฟริกา  ทวีปเอเชีย เหตุการณ ์11 กันยายน 2011   การก่อ
การร้ายและความขัดแย้งทางศาสนา 

ใช้กระบวนการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญ การใช้ความจ า ความเข้าใจ  การวิเคราะห์ การตระหนักถึง 
เพ่ือให้เกิดการเข้าใจถึงอิทธิพลของการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก ที่มีผลต่อพัฒนาการและ
การเปลี่ยนแปลงของโลก  อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก 
ที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก  เข้าใจถึงสาเหตุและผลกระทบของเหตุการณ์ส าคัญต่างๆที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองเข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน   เข้าใจถึงสถานการณ์ต่างๆ
ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 และปรับตัวรับกับสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนได้  และตระหนักถึงการรับอิทธิพล
ของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย 
ตัวช้ีวัด 

ส 4.2   ม.4-6/1  ม.4-6/2   ม.4-6/3   ม.4-6/4  
 รวมตัวชี้วัด  4  ข้อ 

  โครงสร้างรายวิชา 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

- ปฐมนิเทศ - 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ เกี่ยวกบั 
เนื้อหาท่ีจะเรียน  การวัดการประเมินผล 
การวิเคราะหผ์ู้เรยีน  ทดสอบก่อนเรียน 

1 - 

1 
พัฒนาการของยุโร
ปสมัยใหม ่

ส 4.2 
ม.4-6/1 
 

- การขยายอิทธิพลของชาติตะวันตก เช่นการส ารวจ
หาเส้นทางเดินเรือ การค้นพบโลกใหม่ของชาติ
ตะวันตก การค้นพบเส้นทางเดินเรือสู่ดินแดนทาง
ตะวันออก และผลจากการค้นพบดินแดนของชาติ
ตะวันตก 
- การฟื้นฟูศิลปวิทยา สาเหตุของการฟื้นฟูศิลปะ
วิทยาการ แนวคิดต่างๆในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ 
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่างานสรา้งสรรค์ตา่งๆของสังคม
ตะวันตกน้ันมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ
เวลานาน ท าให้ชาวยุโรปเข้าสูยุ่คสมัยใหม่ใน
คริสต์ศตวรรษที ่16 อย่างมีเหตุผล 

4 10 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
354 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

2 
ผลกระทบของการ
ขยายอิทธิพลของป
ระเทศในยุโรป 

ส 4.2 
 ม.4-6/3 
 

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 ชาติมหาอ านาจ
จักรวรรดินิยมตะวันตกในยโุรปแผอ่ิทธิพลไปยังทวีป
ต่างๆคือ ทวีปอเมริกา ทวีปแอฟรกิา และทวีปเอเชีย 
ท าให้เกิดผลกระทบหลายประการต่อดินแดนที่มี
อิทธิพลของจักรวรรดินิยมเข้าไปถงึไม่ว่าจะเป็นท้ัง
ด้านการเมือง การปกครอง   เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมเช่น ความก้าวหน้าต่างๆไดเ้ริ่มเกิดขึ้นใน
ทวีปแอฟริกาเช่น มีวัคซีนป้องกันโรค การสร้าง
โรงเรียน โรงพยาบาล 

4 10 

3 
ความขัดแย้งและกา
รประสานประโยชน์
ระหว่างประเทศ 

ส 4.2 
ม.4-6/2 
 

ความขัดแย้งและการแข่งขันเป็นปกติวิสัยของ
มนุษยชาติ ทั้งนี้เนื่องจากสังคมมนษุย์ได้พัฒนาขึ้นมา
จากความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติ เผ่าพันธุ ์
สิ่งแวดล้อม ผลประโยชน์ ความเชือ่ และวัฒนธรรม
ประเพณี  ความขัดแย้งในบางครั้งก็รุนแรงถึงขั้นเกิด
เป็นสงคราม ความจ าเป็นในการทีม่นุษย์จะต้องอยู่
ร่วมกันในโลกนีไ้ด้อย่างมคีวามสุข จึงต้องมีการ
ประนีประนอมเพื่อผลประโยชน์รว่มกันและได้มีการ
สถาปนนาองค์กรต่างๆขึ้นมาเพื่อประสานประโยชน์
ในโลก ความขัดแย้งครั้งส าครั้งของโลกเช่น 
- สงครามโลกครั้งท่ี 1 
- สงครามโลกครั้งท่ี 2 
- สงครามเย็น 
- องค์กรต่างๆที่มีบทบาทส าคญัในการประสาน
ประโยชน์ของโลก 

5 20 

4 
เหตุการณส์ าคัญขอ
งโลกในคริสต์ศตวร
รษที ่21 

ส 4.2 
ม. 4-6/4 
 

เหตุการณ์ตา่งๆที่เกิดขึ้นล้วนมีผลกระทบต่อสังคม
มนุษย์ในระดับท่ีแตกต่างกัน และที่ส าคัญเหตุการณ์
ต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนมีความสัมพันธ์สืบเนื่องเป็น
เหตุผลซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะเหตุการณ์ส าคญัของ
โลกต่างมผีลกระทบต่อสังคมมนุษย์อย่างกว้างขวาง
และเป็นเหตุให้เกดิเหตุการณ์ต่างๆตามมาอีก
มากมายเช่น การก่อวินาศกรรมวนัท่ี 11 กันยายน 
ค.ศ. 2011   การก่อการร้าย   ความขัดแย้งทาง
ศาสนา  เป็นต้น  การศึกษาเหตุการณส์ าคัญต่างๆ
ทางประวัติศาสตรจ์ึงมีความส าคญัต่อการท าความ
เข้าใจประวัตศิาสตร์ของมนุษยชาติ 

4 20 
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355 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภาค 1 20 

รวม   20 100 

 
รหัสวิชา ส21181                                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
วิชา ภูมิศาสตร์ 1  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์               จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
       ศึกษาลักษณะทางกายภาพ สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ที่
มีความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์ และสรุป
ข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
       ที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อท าเลตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  โครงสร้างรายวิชา 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

- ปฐมนิเทศ - 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ เกี่ยวกับ เนื้อหาท่ีจะเรียน  
การวัดการประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน  
ทดสอบก่อนเรียน 

1 - 

1 
ลักษณะทางกายภาพ 
สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ
ของทวีปเอเชีย 

ส5.2 1/1-3 
ศึกษาลักษณะทางกายภาพ 
สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีปเอเชีย 3 10 

2 
ลักษณะทางกายภาพของ 
ทวีปออสเตรเลีย และโอ
เชียเนีย 

ส5.2 1/1-3 
ศึกษาลักษณะทางกายภาพ สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของ 
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 3 10 

3 
การสืบค้นข้อมูล โดยใช้ 
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 

ส5.1 1/2-3  
ส5.2 1/1,3 
 

ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์ 
และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

4 10 

4 

ท่ีตั้งของกิจกรรมทางเศรษ
ฐกิจและสังคมในทวีปเอเชี
ย ทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

ส5.1 1/2 
 ส5.2 1/1,3 
 

ท่ีตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจัยทางกาย
ภาพและปัจจัยทางสังคมท่ีมีผลต่อท าเลต้ังของกิจกรรมท
างเศรษฐกิจและสังคม 

3 5 

5 
ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระห
ว่างสภาพแวดล้อมทางกา
ยภาพกับมนุษย์ที่ก่อให้เกิ

ส5.2 1/3 
ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทา
งกายภาพกับมนุษย์ที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการด าเ
นินชีวิต 

2 10 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

ดการสร้างสรรค์วิถีการด าเ
นินชีวิต 

6 
จิตส านึกและมีส่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากร 

ส5.2 1/4 
จิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

2 15 

สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภาค 1 20 

รวม   40 100 

รหัสวิชา ส22181                                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
วิชา ภูมิศาสตร์ 2  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์               จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 ศึกษาลักษณะทางกายภาพสาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาที่มีความสัมพันธ์
ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันโดยใช้แผนที่และใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูลวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
       ที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อท าเลที่ตั้ง
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับ
มนุษย์ที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติและการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โครงสร้างรายวิชา 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

- ปฐมนิเทศ - 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ เกี่ยวกบั 
เนื้อหาท่ีจะเรียน  การวัดการประเมินผล 
การวิเคราะหผ์ู้เรยีน  ทดสอบก่อนเรียน 

1 - 

1 
ลักษณะทางกายภา
พสาเหตุการเกดิภัย
พิบัติของทวีปยุโรป 

ส5.1 2/1-3 
ศึกษาลักษณะทางกายภาพสาเหตกุารเกิดภัยพิบัติข
องทวีปยุโรปท่ีมีความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อ
กันโดยใช้แผนที่และใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร ์

4 15 

2 

ลักษณะทางกายภา
พสาเหตุการเกดิภัย
พิบัติของทวีปแอฟริ
กา 

ส5.1 1/1-3 

ศึกษาลักษณะทางกายภาพสาเหตกุารเกิดภัยพิบัติข
องทวีปแอฟริกาท่ีมีความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมผีล
ต่อกันโดยใช้แผนที่และใช้เครื่องมอืทางภูมิศาสตร ์

4 15 

3 
การสืบค้นข้อมลู 
โดยใช้ เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร ์

ส5.1 2/1-3 
สืบค้นข้อมูลวเิคราะห์และสรุปข้อมูลตามกระบวนกา
รทางภูมิศาสตรต์ลอดจนใช้ภูมสิารสนเทศอย่างมีปร
ะสิทธิภาพ 

4 10 

4 ที่ตั้งของกิจกรรมท ส5.2 2/1-3 ที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจยัทางก 3 10 
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างเศรษฐกิจและสัง
คมในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

ายภาพและปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อท าเลที่ตั้งของกิ
จกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมประเด็นปญัหาจากป
ฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุ
ษย์ท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต 

5 

การจัดการภัยพิบตัิ
และการจัดการทรั
พยากรและสิ่งแวด
ล้อมในทวีปยุโรปแ
ละทวีปแอฟริกา 

ส5.2 2/4 

มีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการจดัการภยัพิบัติและก
ารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและ
ทวีปแอฟริกาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื 2 10 

สอบกลางภาค 1 10 
สอบปลายภาค 1 30 

รวม 40 100 

 
รหัสวิชา ส23181                                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
วิชา ภูมิศาสตร์ 3  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์               จ านวน 1.0 หน่วยกิต   
 ศึกษาลักษณะทางกายภาพสาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้และ
ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันโดยใช้แผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล
วิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
         ที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อท าเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต  มีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติและระบุความ
ร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมีผลต่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โครงสร้างรายวิชา 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

- ปฐมนิเทศ - 
เพื่อใหผู้้เรียนมีความเข้าใจ เกี่ยวกบั เนื้อหาท่ีจะเรยีน  
การวัดการประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน  
ทดสอบก่อนเรียน 

1 - 

1 
ลักษณะทางกายภาพสาเห
ตุการเกดิภัยพิบตัิของทวีป
อเมริกาเหนือ 

ส5.1 2/1-3 

ศึกษาลักษณะทางกายภาพสาเหตกุารเกิดภัยพิบัติของท
วีปอเมริกาเหนือและความสมัพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมผีลต่
อกันโดยใช้แผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสต
ร์ 

4 15 

2 
ลักษณะทางกายภาพสาเห
ตุการเกดิภัยพิบตัิของทวีป
อเมริกาใต ้

ส5.1 1/1-3 
ศึกษาลักษณะทางกายภาพสาเหตกุารเกิดภัยพิบัติของท
วีปทวีปอเมริกาใต้และความสัมพนัธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมผีล
ต่อกันโดยใช้แผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมศิาส

4 15 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ตร ์

3 
การสืบค้นข้อมลู โดยใช้ 
เครื่องมือทางภูมิศาสตร ์

ส5.2 3/1,3 
สืบค้นข้อมูลวเิคราะห์และสรุปข้อมูลตามกระบวนการท
างภูมิศาสตรต์ลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภ
าพ 

4 10 

4 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมปัจจัยทางกายภาพแ
ละปัจจยัทางสังคมที่มผีลต่
อท าเลที่ตั้งของกิจกรรมทา
งเศรษฐกิจและสังคม 

ส5.2 3/2-3 

ที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจยัทางกาย
ภาพและปจัจัยทางสังคมทีม่ีผลต่อท าเลที่ตั้งของกิจกรร
มทางเศรษฐกิจและสังคมประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ท่ีก่อให้เกิ
ดการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต 

3 10 

5 
จิตสานึกและมสี่วนร่วมใน
การจัดการภัยพิบตัิและคว
ามร่วมมือระหว่างประเทศ 

ส5.2 3/4-5 

มีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการจดัการภยัพิบัติและระบุ
ความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมผีลต่อการจดัการทรัพย
ากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริ
กาใต้เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

2 10 

สอบกลางภาค 1 10 
สอบปลายภาค 1 30 

รวม 40 100 

 
 รหัสวิชา ส31201                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
วิชา กฎหมายเบื้องต้น  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์              จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
       ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของกฎหมาย สังคมและกฎเกณฑ์แห่งความประพฤติ  
ลักษณะ ที่มา ระบบ ประเภท และศักดิ์ของกฎหมาย ขอบเขตของการใช้กฎหมาย หลักการตีความกฎหมาย
และการอุดช่องว่างของกฎหมาย  สถานการณ์ท่ีต้องใช้หลักการตีความกฎหมายและการอุดช่องว่างของ
กฎหมาย 

กฎหมายอาญาภาคความผิดเกี่ยวกับทรัพย์และร่างกายตลอดจนโทษทางอาญา  ข้อแตกต่างระหว่าง
ความผิดฐานลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ชิงทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ปล้นทรัพย์  เหตุยกเว้นโทษ เหตุ
ยกเว้นความผิด และเหตุลดหย่อนโทษ  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับกับการหมั้น การสมรส การรับบุตร
บุญธรรม ผลทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. การตีความกฎหมายเกี่ยวกับการหมั้น การสมรส ว่าเหตุใดมีผล
สมบูรณ์ เหตุใดมีผลเป็นโมฆะ และเหตุใดมีผลเป็นโมฆียะ  การหมั้น การสมรส ที่เป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขของ
กฎหมาย  พระราชบัญญัติชื่อสกุลของบุคคล  การตั้งชื่อบุคคลที่เป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขของกฎหมาย 
       โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ การคิดวิเคราะห์  การตีความ    กระบวนการกลุ่ม การจ าลองเหตุการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสื่อสาร ให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างประสบการณ์ด้านกฎหมาย 
ด้วยการถ่ายโอนความรู้เป็นใจความง่าย ๆ และข้อความสั้น ๆ 
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       เพ่ือให้ตระหนักในคุณค่าของกฎหมาย มีคุณธรรม ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันใน
การท างานที่ได้รับมอบหมาย  รักความเป็นไทย   มีจิตสาธารณะ  มีน้ าใจ  เสียสละ  น าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุน ให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเพ่ือเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 
 ผลการเรียนรู้ 
 1.สามารถอธิบายความหมายและความส าคัญของกฎหมายได้ 

2.เข้าใจเกี่ยวกับสังคมและกฎเกณฑ์แห่งความประพฤติ ลักษณะ ที่มา ประเภท และศักดิ์ของกฎหมาย 
ขอบเขตของการใช้กฎหมาย หลักการตีความกฎหมายและการอุดช่องว่างของกฎหมาย 

3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระบบกฎหมาย และประเภทของกฎหมายได้ 
4.ระบุสถานการณ์ท่ีต้องใช้หลักการตีความกฎหมายและการอุดช่องว่างของกฎหมายได้ 
5.เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายอาญาภาคความผิดเกี่ยวกับทรัพย์และร่างกายตลอดจนโทษทางอาญา 
6.เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างความผิดฐานลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ชิงทรัพย์ รีดเอา

ทรัพย์ ปล้นทรัพย์ได้ 
7.อธิบายเหตุยกเว้นโทษ เหตุยกเว้นความผิด และเหตุลดหย่อนโทษได้ 
8. เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับกับการหมั้น การสมรส การรับบุตรบุญธรรม 
9. เข้าใจเกี่ยวกับผลทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
10.ตีความกฎหมายเกี่ยวกับการหมั้น การสมรส ว่าเหตุใดมีผลสมบูรณ์ เหตุใดมีผลเป็นโมฆะ และเหตุ

ใดมีผลเป็นโมฆียะ 
11.จ าลองสถานการณ์ หรือยกตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับการหมั้น การสมรส ที่เป็น

การฝ่าฝืนเงื่อนไขของกฎหมาย 
12. เข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติชื่อสกุลของบุคคล  
13.จ าลองสถานการณ์ หรือยกตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับการตั้งชื่อบุคคลที่เป็นการ

ฝ่าฝืนเงื่อนไขของกฎหมาย 
14.ทักษะกระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ ในสถานการณ์ปัญหาด้าน

กฎหมาย 
15.ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุน ให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเพ่ือเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และ

สังคมโลก 
รวมผลการเรียนรู้  15  ข้อ 
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โครงสร้างรายวิชา 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน
/ 

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

- ปฐมนิเทศ - 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ เกี่ยวกบั เนื้อหาท่ีจะเรยีน  
การวัดการประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน  
ทดสอบก่อนเรียน 

1 - 

1 
ความหมายและความส าคัญ
ของกฎหมาย สังคมและ
กฎเกณฑ์แห่งความประพฤต ิ

 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของกฎหมาย 
สังคมและกฎเกณฑ์แห่งความประพฤติ  ลักษณะ ที่มา 
ประเภท และศักดิ์ของกฎหมาย 
ขอบเขตของการใช้กฎหมาย 
การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมาย 

6 10 

2 
อาญาภาคความผดิเกี่ยวกับ
ทรัพย์และร่างกาย  
โทษทางอาญา 

 
ศึกษากฎหมายอาญาภาคความผิดเกี่ยวกับทรัพย์และร่า
งกาย  โทษทางอาญา 8 10 

3 

กฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์กี่
ยวกับกับการหมั้น 
การสมรส 
การรับบุตรบุญธรรม 

 

ศึกษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกีย่วกับกับการหมั้น 
การสมรส การรับบตุรบญุธรรม ผลทางกฎหมาย  
การหมั้น การสมรส 
ที่เป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขของกฎหมาย 

8 10 

4 
พระราชบัญญัติช่ือสกลุของ
บุคคล 

 
พระราชบัญญัติช่ือสกลุของบุคคล  การตั้งช่ือตัว ช่ือรอง 
ช่ือสกุล  
การตั้งช่ือบุคคลที่เป็นการฝ่าฝืนเงือ่นไขของกฎหมาย 

4 5 

5 
ฝึกทักษะเพื่อหาประสบการ
ณ ์ด้านกฎหมาย 

 
ฝึกทักษะเพื่อหาประสบการณ์ ด้านกฎหมาย 
โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุม่ กระบวนการแก้ปัญหา  
กระบวนการปฏิบัต ิ

4 5 

6 
พลเมืองดีของประเทศชาติ 
และสังคมโลก 

 
น าความรูไ้ปใช้ในการปฏิบัตตินและมีส่วนสนับสนุน 
ให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัตเิพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชา
ต ิและสังคมโลก 

4 20 

สอบกลางภาค 2 10 
สอบปลายภาค 2 30 

รวม 40 100 

 
รหัสวิชา ส31204                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
วิชา การปกครองท้องถิ่น  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์               จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
  ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและประเทศชาติ  ที่เก่ียวกับพัฒนาการการปกครอง
ท้องถิ่นของไทยในแต่ละยุคสมัย หลักการกระจายอ านาจ รูปแบบและกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 
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สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในการปกครองท้องถิ่น การก ากับดูแลและการตอดตามการท างานของท้องถิ่น
โดยราชการบริหารส่วนภูมิภาคและราชการบริหารส่วนกลาง ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ตลอดจนการ
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในท้องถิ่นของตน การปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุน ให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติ
เพ่ือเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 
ผลการเรียนรู้ 

1.วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชน  และประเทศชาติ  
2.ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุน ให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเพ่ือเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 

รวมผลการเรียนรู้  2  ข้อ 
 โครงสร้างรายวิชา 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

- ปฐมนิเทศ - 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ เกี่ยวกับ 
เนื้อหาท่ีจะเรียน  การวัดการประเมินผล 
การวิเคราะห์ผู้เรียน  ทดสอบก่อนเรียน 

2 - 

1 
พัฒนาการการปกครองท้องถิ่นข
องไทยในแต่ละยุคสมัย 

ส 2.1  ม.4-6/1 

ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนแล
ะประเทศชาติ  
ท่ีเกี่ยวกับพัฒนาการการปกครองท้องถิ่นของไท
ยในแต่ละยุคสมัย 

8 15 

2 

หลักการกระจายอ านาจ รูปแบบ
และกฎหมายเกี่ยวกับการ
ปกครองท้องถิ่น สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงในการปกครอง
ท้องถิ่นของไทย 

ส 2.1   ม.4-6/1 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการกระจายอ านาจ รูปแบบ
และกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในการปกครอง
ท้องถิ่นของไทย 

8 15 

3 

การก ากับดูแลและการตอดตามก
ารท างานของท้องถิ่นโดยราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคและราชการบ
ริหารส่วนกลาง 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไ
ข 

ส 2.1  ม.4-6/3 

ศึกษาเกี่ยวกับการก ากับดูแลและการตอดตามก
ารท างานของท้องถิ่นโดยราชการบริหารส่วนภูมิ
ภาคและราชการบริหารส่วนกลาง 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

8 15 

4 

การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดก
ารในท้องถิ่นของตน 
การปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุ
น 
ให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพ
ลเมืองดีของประเทศชาติ 

ส 5.2   ม.4-6/5 

ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในท้อง
ถิ่นของตน การปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุน 
ให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของปร
ะเทศชาติ 

10 15 

สอบกลางภาค 2 10 
สอบปลายภาค 2 30 

รวม 40 100 
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รหัสวิชา ส32204                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
วิชา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
      ศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
และโลก มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา  บทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมือทั้งในประเทศ
และนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการ
ด าเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ผลการเรียนรู้ 
       1.วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและ
โลก 
       2  ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา  บทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมือทั้งใน
ประเทศและนอกประเทศเก่ียวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       3. ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
       4. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
รวมผลการเรียนรู้  4  ข้อ 

 โครงสร้างรายวิชา 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

- ปฐมนิเทศ - 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ เกี่ยวกบั เนื้อหาท่ีจะเรยีน  
การวัดการประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน  
ทดสอบก่อนเรียน 

2 - 

1 

สถานการณ์และวิกฤ
ตการณ์ด้านทรัพยาก
รธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมของป
ระเทศไทยและโลก 

ส 5.2   
ม.4-6/1 

ศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์และวิกฤตการณด์้านทรัพย
ากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและโลก 8 15 

2 

มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา  
บทบาทขององค์การ
และการประสานควา
มร่วมมือท้ังในประเท
ศและนอกประเทศ 

ส 5.2    
ม.4-6/2 

ศึกษาเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
บทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมือท้ังใ
นประเทศและนอกประเทศเกีย่วกับกฎหมายสิ่งแวดล้
อม การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8 15 

3 
การอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ

ส 5.2   
ม.4-6/3 

ศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก 

8 15 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

และสิ่งแวดล้อมใน
ภูมิภาคต่างๆ ของ
โลก 

4 

การมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาและการด าเ
นินชีวิตตามแนวทาง
การอนุรักษ์ทรัพยาก
รและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ศึกษาเกี่ยวกับการมสี่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการ
ด าเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ง
แวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

10 15 

สอบกลางภาค 2 20 
สอบปลายภาค 2 20 

รวม 40 100 

 

รหัสวิชา ส32203                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
วิชา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์         จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
       ศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของไทยและสากล และการเลือกรับวัฒนธรรม
สากล การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย   ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน การอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น ทั้งในประเทศไทยและโลก 
ผลการเรียนรู้ 
       1.  วิเคราะห์ความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
และเลือกรับวัฒนธรรมสากล 
       2.  วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย   
ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน 
       3.  วางแผนก าหนดแนวทางและมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 
       4. อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ 
ของท้องถิ่น ทั้งในประเทศไทยและโลก 
รวมผลการเรียนรู้  4  ข้อ 

 
 
 
 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
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โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนักค
ะแนน 

- ปฐมนิเทศ - 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ เกี่ยวกับ 
เนื้อหาท่ีจะเรียน  การวัดการประเมินผล 
การวิเคราะห์ผู้เรียน  ทดสอบก่อนเรียน 

2 - 

1 วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง 
ส 2.1  
ม.4-6/5 
 

ศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางวัฒ
นธรรมของไทยและสากล 
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
และการเลือกรับวัฒนธรรมสากล 

8 10 

2 
ปัจจัยท่ีส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญ
ญาไทยและวัฒนธรรมไทย   
ซ่ึงมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน 

ส 4.3 
ม.4-6/3 

ศึกษาปัจจัยท่ีส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไ
ทยและวัฒนธรรมไทย   
ซ่ึงมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน 

8 15 

3 
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธร
รมไทย 

ส 3.2  ม.4-
6/2 

ศึกษาการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไ
ทย 

8 15 

4 

การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมใน
การสร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็น
เอกลักษณ์ 
ของท้องถิ่น ท้ังในประเทศไทยและ
โลก 

ส 3.2     
ม.4-6/3 

ศึกษาการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้
างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ 
ของท้องถิ่น ท้ังในประเทศไทยและโลก 
 

10 20 

สอบกลางภาค 2 20 

สอบปลายภาค 2 20 

รวม 40 100 

 
รหัสวิชา ส32208                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
วิชา การปกครองของไทย   เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์         จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 ศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒนาการการปกครองของไทยในยุคสมัยต่างๆ  
นโยบายและนวัตกรรมทางการเมืองในแต่ละยุคสมัย พรรคการเมือง อุดมการณ์ทางการเมือง การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง  ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย ตลอดจนปัญหาการเมืองที่ส าคัญใน
ประเทศไทย 
ผลการเรียนรู้ 
       1. วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่ส าคัญในประเทศ จากแหล่ง ข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข 

2. วิเคราะห์ความส าคัญและ   ความจ าเป็นที่ต้องธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  3. วิเคราะห์ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย 
รวมผลการเรียนรู้  4  ข้อ 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
365 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

 โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนักค
ะแนน 

- ปฐมนิเทศ - 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ เกี่ยวกับ 
เนื้อหาท่ีจะเรียน  การวัดการประเมินผล 
การวิเคราะห์ผู้เรียน  ทดสอบก่อนเรียน 

2 - 

1 

ความส าคัญและความจ าเป็นท่ีต้องธ า
รงรักษาไว้ซ่ึงการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ส 2.2   
ม.4-6/3 

ศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญและความจ าเป็นท่ี
ต้องธ ารงรักษาไว้ซ่ึงการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

4 10 

2 

พัฒนาการการปกครองของไทยในยุค
สมัยต่างๆ  
นโยบายและนวัตกรรมทางการเมืองใ
นแต่ละยุคสมัย 

ส 2.2   ม.4-
6/3 

ศึกษาพัฒนาการการปกครองของไทยในยุคส
มัยต่างๆ  
นโยบายและนวัตกรรมทางการเมืองในแต่ละ
ยุคสมัย 

8 15 

3 

พรรคการเมือง 
อุดมการณ์ทางการเมือง 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในประเทศ
ไทย 

ส 2.2   
ม.4-6/3 

ศึกษาเกี่ยวกับพรรคการเมือง 
อุดมการณ์ทางการเมือง 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในประเทศไทย 

8 15 

4 
ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัต
ริย์ต่อชาติไทย 

ส 4.3   ม.4-
6/2  

ศึกษาความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริ
ย์ต่อชาติไท 

6 10 

5 
ปัญหาการเมืองท่ีส าคัญในประเทศไท
ย 

ส 2.2   ม.4-
6/1  

ศึกษาปัญหาการเมืองท่ีส าคัญในประเทศไทย 
ท้ังการทุจริตในระบบราชการ การรัฐประหาร 
การกระจายความเป็นธรรม ความเสมอภาค 
การขาดวินัยของคนในประเทศ 
 

8 10 

สอบกลางภาค 2 20 
สอบปลายภาค 2 20 

รวม 40 100 

  
 รหัสวิชา ส33202                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
วิชา สถานการณ์โลกปัจจุบัน    เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์       จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 ศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางทางการเมืองการปกครองที่น าไปสู่ความเข้าใจ  และการประสานประโยชน์
ร่วมกันระหว่างประเทศ       ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อ
สังคมไทย  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ  เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน ตลอดจนสถานการณ์ของโลกใน
คริสต์ศตวรรษที่ 21 
  



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
366 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

ผลการเรียนรู้ 
 1. เสนอแนวทางทางการเมืองการปกครองที่น าไปสู่ความเข้าใจ  และการประสานประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างประเทศ 

2. วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย 
3. วิเคราะห์ผลดีผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
4. วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  

เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน 
5. วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 

รวมผลการเรียนรู้  4  ข้อ 
โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

- ปฐมนิเทศ - 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ เกี่ยวกับ เนื้อหาท่ีจะเรียน  
การวัดการประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน  
ทดสอบก่อนเรียน 

2 - 

1 
แนวทางทางการเมือง
และการประสาน
ประโยชน์ 

ส 2.2  
ม.4-6/2 

ศึกษาแนวทางทางการเมืองการปกครองที่น าไปสู่ความ
เข้าใจ  และการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ประเทศ 

8 10 

2 
การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ในยุคโลกาภิวัตน์ 

ส 3.2   
ม.4-6/2 

ศึกษาผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกา
ภิวัตน์ท่ีมีผลต่อสังคมไทย 

8 10 

3 
ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ 

ส 3.2      
ม.4-6/3 

ศึกษาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแ
บบต่าง ๆ 8 15 

4 

เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ท่ี
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม  เศรษฐกิจ  
และการเมือง 

ส 4.2    
ม.4-6/2  

ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ 
ท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ  
และการเมือง  เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน 

10 15 

5 
สถานการณ์ของโลกใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 21 

ส 4.2    
ม.4-6/4 

ศึกษาสถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 
2 10 

สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภาค 1 20 

รวม 40 100 

 
รหัสวิชา ส33281                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
วิชา ภูมิศาสตร์     เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์                 จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลกท่ีมี
อิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ซึ่งท าให้เกิดปัญหาหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
367 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

ซึ่งมีผลต่อกันโดยใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ค้นหาวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์และน าภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ 
       ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์วิถีการด าเนินชีวิตและความส าคัญ
ของสิ่งแวดล้อมสถานการณ์สาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
กฎหมายและนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์กรที่เก่ียวข้องและการประสานความร่วมมือ
ที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิตมีจิตส านึกแนวทางและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ผลการเรียนรู้ 
       1. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพ้ืนที่ในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลกซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ 
       2. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพซึ่งท าให้เกิดปัญหาหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและ
ภูมิภาค  ต่างๆของโลก 
       3. ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหาวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง      
 ภูมิศาสตร์และน าภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
       4. วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ในการสร้างสรรค์วิถี
การด าเนิน   ชีวิตของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกและเห็นความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
       5. วิเคราะห์สถานการณ์สาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ของประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
       6. ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหากฎหมายและนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  บทบาทขององค์การที่เก่ียวข้องและการประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
       7. วิเคราะห์แนวทางและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
รวมผลการเรียนรู้  7  ข้อ 
 

โครงสร้างรายวิชา 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

- ปฐมนิเทศ - 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ เกี่ยวกับ เนื้อหาท่ีจะเรียน  
การวัดการประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน  
ทดสอบก่อนเรียน 

2 - 

1 

การเปลี่ยนแปลงลัก
ษณะทางกายภาพขอ
งพื้นท่ีในประเทศไทย
และภูมิภาคต่างๆขอ

ส5.1 4-6/1-2 

การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีในประเทศ
ไทยและภูมิภาคต่างๆของโลกที่มีอิทธิพลจากปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ซ่ึงท าให้เกิดปัญหาหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ
ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซ่ึงมีผลต่อกันโดยใช้แผนท่ีและ

10 15 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

งโลก เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ค้นหา 

2 
การใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ค้นหาวิเคร
าะห์และสรุปข้อมูล 

ส5.1 4-6/3 
การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ค้นหาวิเคราะห์และสรุปข้อมูล
ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์และน าภูมิสารสนเทศมาใช้ป
ระโยชน์ในชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ 

10 15 

3 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่
งแวดล้อมทางกายภา
พกับกิจกรรมของมนุ
ษย์ 

ส5.2 4-6/1-2  

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของ
มนุษย์วิถีการด าเนินชีวิตและความส าคัญของสิ่งแวดล้อมสถา
นการณ์สาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 

6 10 

4  ส5.2 4-6/3 
กฎหมายและนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ
มองค์กรท่ีเกี่ยวข้องและการประสานความร่วมมือท่ีก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต 

6 10 

5 

สร้างจิตส านึก 
แนวทางและมีส่วนร่
วมในการจัดการทรัพ
ยากรและสิ่งแวดล้อม 

ส5.2 4-6/4 

สร้างจิตส านึก 
แนวทางและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้
อมของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลกเพื่อการพัฒนา
ท่ียั่งยืน 

2 10 

สอบกลางภาค 2 10 
สอบปลายภาค 2 30 

รวม 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี  1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

มาตรฐาน พ 1.1     เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
สาระท่ี  2  ชีวิตและครอบครัว 
 มาตรฐาน  พ 2.1    เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะ 

ในการด าเนินชีวิต 
สาระท่ี  3  การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 

มาตรฐาน  พ 3.1    เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม และกีฬา 
 มาตรฐาน  พ 3.2    รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ า 

อย่างสม่ าเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณ 
ในการแข่งขัน  และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระท่ี  4  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
 มาตรฐาน พ 4.1     เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ  

การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
สาระท่ี  5 ความปลอดภัยในชีวิต 

มาตรฐาน พ 5.1     ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ  
การใช้ยาสารเสพติด และความรุนแรง 
 

รายชื่อวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา รายช่ือวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

พ21101 สุขศึกษา 1 1 

พ21103 ยิมนาสติก 1 

พ21102 สุขศึกษา 2 1 

พ21104 เทเบิลเทนนิส 1 

พ22101 สุขศึกษา 3 1 

พ22103 แบดมินตัน 1 
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รหัสวิชา รายช่ือวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

พ22102 สุขศึกษา 4 1 

พ22104 กรีฑา 1 

พ23101 สุขศึกษา 5 1 

พ23103 ลีลาศ 1 

พ23102 สุขศึกษา 6 1 

พ23104 กิจกรรมเข้าจังหวะ 1 

พ31101 สุขศึกษา 7  1 

พ31102 สุขศึกษา 8  1 

พ31103 สุขศึกษา 1 1 

พ31104 พลศึกษา 1  1 

พ32101 สุขศึกษา 9  1 

พ32102 สุขศึกษา 10  1 

พ32103 สุขศึกษา 2 1 

พ32104 พลศึกษา 2  1 

พ33101 สุขศึกษา 11  1 

พ33102 สุขศึกษา 12  1 

พ33103 สุขศึกษา 3 1 

พ33104 พลศึกษา 3 1 
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รายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา รายช่ือวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

พ31201 ดาบสองมือ   1 

พ31202 ฟุตบอล 1 

พ31203 กีฬาไทย 1 

พ31204 ฟุตซอล   1 

พ32201 วอลเลย์บอล 1 

พ32202 บาสเกตบอล 1 

พ33201 ลอนเทนนิส 1 

พ33202 แอโรบิกดานซ์ 1 

พ33203 โยคะเพ่ือสุขภาพ 1 

 
ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
 
รหัสวิชา พ21101                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
วิชา สุขศึกษา 1                    เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห ์            จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
       ศึกษา  อธิบาย และวิเคราะห์  เกี่ยวกับความส าคัญ  วิธีการดูแลระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ
ให้ท างานตามปกติ  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น  ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเอง
กับเกณฑ์มาตรฐาน  วิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ ์ และพัฒนาการทางเพศ
อย่างเหมาะสม  แสดงทักษะการปฏิเสธเพ่ือป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ   
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์และอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  
เห็นคุณค่าของตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  มีทักษะในการด าเนินชีวิต  เห็นคุณค่าในการสร้างเสริมสุขภาพ
และการด ารงสุขภาพอย่างยั่งยืน 
มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักความเป็นไทย มีวินัย มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะและน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด 

พ 1.1 ม.1/1-4  ,  พ 2.1 ม.1/1-2      
รวมทั้งหมด 6  ตัวชีว้ ัด 
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โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับที ่ ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู ้
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ร่างกายของเรา พ 1.1   ม.1/1      
 ม.1/2 

  

ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อมีความส าคัญต่อสุข
ภาพ การเจริญเติบโต 
และพัฒนาการของวัยรุ่นจึงต้องดแูลรักษาระบบประส
าทและระบบต่อมไร้ท่ออย่างถูกวิธ ี
เพื่อให้สามารถท างานไดต้ามปกตแิละมีประสิทธิภาพ 

6    30 

พ 1.1   ม.1/3      
 ม.1/4 
พ 4.1   ม.1/3 

  

วัยรุ่นกับการเจรญิเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 
วัยรุ่นแตล่ะคนจะมีภาวะการเจรญิเติบโตของร่างกายที่
แตกต่างกันจึงต้องมีแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริ
ญเติบโตสมวัยและมีน้ าหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
เพื่อการมีสุขภาพที่ดีในอนาคต 

6   30 

2 วัยรุ่นและพัฒนา
การทางเพศ 

พ 2.1   ม.1/1 
  

วัยรุ่นมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศอย่างรวดเร็ว 
จึงต้องรู้จักวิธีการปรับตัวอย่างเหมาะสม 

4    20 

พ 2.1   ม.1/2 การป้องกันการถูกล่วงละเมดิทางเพศการใช้ทักษะการป
ฏิเสธในสถานการณ์ที่สอดคล้องและเหมาะสม 
จะสามารถป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

4    20 

รวม 20 100 

 

รหัสวิชา พ21103             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1          
วิชายิมนาสติก       ภาคเรียนที่ 1            เวลา 20  ชั่วโมง           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬายิมนาสติก อธิบายประโยชน์และความส าคัญของการเล่นกีฬา
ยิมนาสติก เข้าใจมารยาทในการเป็นผู้เล่นและผู้ชมกีฬายิมนาสติกท่ีดี  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายใน
การเล่นกีฬายิมนาสติก จ าแนกองค์ประกอบที่เสริมสร้างสุขภาพ  แนวทางการป้องกันและดูแลการบาดเจ็บ
จากกิจกรรมกีฬายิมนาสติก  มีทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานของกีฬายิมนาสติก โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ
กระบวนการกลุ่มและการท างานเป็นทีม เห็นคุณค่ารักการออกก าลังกาย  มีความรับผิดชอบ  ขยัน  ชื่นชมใน
ความสามารถของตัวเอง   
รหัสตัวช้ีวัด  

พ 3.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.⅓ พ 3.2  ม.1/1, ม.1/3, ม.1/5 
รวมทั้งหมด 6 ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา  

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ปฐมนิเทศ - การปฐมนิเทศมีความส าคัญต่อการเรียนในรายวิชากีฬา
ยิมนาสติก การปฐมนเิทศก่อนการเรียน เป็นการชี้แจง
จุดประสงค์ เกณฑ์การวดัผล ตลอดจนข้อตกลงต่างๆ 
ร่วมกัน โดยผู้เรียนมสี่วนร่วม ซึ่งจะท าให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ 

1 - 

2 ความรู้ทั่วไปของกี
ฬายิมนาสติก 

พ 3.2  ม.1/1 การเรยีนวิชายิมนาสติกให้ถูกต้องตามหลักการมี
ความส าคญัต่อคณุภาพของผูเ้รียน การศึกษาเรื่องความรู้
ทั่วไปของกีฬายิมนาสติก ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับประวัตคิวามเป็นมา ประเภทของกีฬา
ยิมนาสติก ประโยชน์ มารยาทในการเป็นผูเ้ล่นและผู้ชม
กีฬายิมนาสติกที่ด ี

1 5 

3 หลักการฝึกกีฬายิ
มนาสติกด้วยความ
ปลอดภัย 

พ 3.2  ม.1/1 หลักการฝึกกีฬายิมนาสติกด้วยความปลอดภัยให้ถูกต้อง
ตามหลักการมคีวามส าคัญต่อการฝึกปฏิบัติ  การศึกษา 
เรื่องหลักการฝึกกีฬายมินาสติกด้วยความปลอดภัย ท าให้
ผู้เรยีนเกิดความเข้าใจเกีย่วกับอุปกรณ์ในการฝึก หลักการ
ฝึกกีฬายิมนาสติกด้วยความปลอดภัย การบาดเจ็บจาก
กิจกรรมยิมนาสติก และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

1 5 

4 การเตรียมร่างกาย
ก่อนการเล่นกีฬาห
รือออกก าลังกาย 

พ 3.1  ม.1/1 การเตรียมร่างกายให้ถูกต้องตามหลักการมคีวามส าคัญ
ก่อนการเล่นกีฬา การศึกษาเรื่องการเตรียมร่างกายก่อน
การเล่นกีฬาหรือออกก าลังกาย ท าให้ผู้เรยีนเกิดความ
เข้าใจเกี่ยวกับ หลักการขั้นตอนการปฏิบัติและวิธีการ
เตรียมร่างกายก่อนการเล่นกีฬาหรือออกก าลังกาย 

1 10 

5 การเสริมสร้างสมร
รถภาพทางกายใน
กีฬายิมนาสติก 

พ 3.1  ม.1/1 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในกีฬายิมนาสติกให้
ถูกต้องตามหลักการมีความส าคัญ การศึกษาเรื่องการ
เสรมิสร้างสมรรถภาพทางกายในกีฬายิมนาสติก ท าให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกายหลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายแบบท่ัวไป
และแบบเฉพาะที่ ผู้เรียนสามารถน าไปเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายตัวเองได ้

2 10 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

6 การม้วนตัว พ 3.1  ม.1/1, 
ม.1/2, 
  

การม้วนตัวให้ถูกต้องตามหลักการมีความส าคัญต่อการ
เคลื่อนไหวร่างกายในกีฬายมินาสติก การศึกษาเรื่องการ
ม้วนตัวแบบต่างๆ ท าใหผู้้เรยีนเกดิความเข้าใจเกี่ยวกับ  
หลักการ วิธีการ ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ  ในท่าม้วนหน้าขา
งอ ม้วนหลังขางอ ม้วนหน้าขาแยก ม้วนหลังขาแยก  และ
พุ่งม้วน 

6 10 

7 การเหวี่ยงตัว พ 3.1  ม.1/1, 
ม.1/2, 
  

การเหวี่ยงตัวให้ถูกต้องตามหลักการมีความส าคญัต่อการ
เคลื่อนไหวร่างกายในกีฬายมินาสติก ต่อการเคลื่อนไหว
ร่างกายในกีฬายิมนาสติก การศึกษาเรื่องการการเหวี่ยง
ตัว ท าให้ผู้เรยีนเกิดความเข้าใจเกีย่วกับ  หลักการ วิธีการ 
ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ  ในท่าล้อเกวียน 

2 10 

8 การทรงตัว พ 3.1  ม.1/1, 
ม.1/2, 
  

การทรงตัวให้ถูกต้องตามหลักการมีความส าคัญต่อการ
เคลื่อนไหวร่างกายในกีฬายมินาสติก ตามหลักการที่
ถูกต้อง เป็นพื้นฐานส าคัญต่อการเคลื่อนไหวร่างกายใน
กีฬายิมนาสติก การศึกษาเรื่องการการทรงตัว ท าให้
ผู้เรยีนเกิดความเข้าใจเกีย่วกับ  หลักการ วิธีการ ขั้นตอน
การฝึกปฏิบัติ  ในท่าหกกบ และทา่ยืนขาเดียวกางแขน 

 
2 

 
10 

9 การต่อตัว พ 3.1  ม.1/1, 
ม.1/3 
  

การทรงตัวให้ถูกต้องตามหลักการมีความส าคัญต่อการ
เคลื่อนไหวร่างกายในกีฬายมินาสติก ตามหลักการที่
ถูกต้อง เป็นพื้นฐานส าคัญต่อการเคลื่อนไหวร่างกายใน
กีฬายิมนาสติก การศึกษาเรื่องการการทรงตัว ท าให้
ผู้เรยีนเกิดความเข้าใจเกีย่วกับ  หลักการ วิธีการ ขั้นตอน
การฝึกปฏิบัติ  ในท่าต่อตัวแบบสองคน  แบบสามคน  
แบบสี่คน  และแบบห้าคน 

2 10 

10 การแข่งขันต่อตัว พ 3.1 ม.1/3 
พ 3.2 ม.1/3, 
ม.1/5 
  

การแข่งขันต่อตัวให้ถูกต้องตามหลักการมคีวามส าคัญต่อ
การเคลื่อนไหวรา่งกายในกีฬายิมนาสติก ต่อกระบวนการ
ฝึกปฏิบัติกระบวนการกลุม่และการท างานเป็นทีม
การศึกษาเรื่องการแข่งขันต่อตัว ท าให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ วิธีการ ขัน้ตอนการฝึกปฏิบัติ 
การประยุกต์ และการบรูณาการ 

1 10 

สอบปลายภาค 1 20 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

รวม 20 100 

 

รหัสวิชา พ21102                                                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
วิชา สุขศึกษา 2                    เวลา 1  ชัว่โมง /สัปดาห ์            จ านวน 0.5 
หน่วยกิต         ศึกษา อธิบาย และวิเคราะห์ เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย  ปัญหาที่เกิดจากภาวะ
โภชนาการ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ  ควบคุมน้ าหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  สร้างเสริมและ
ปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ  ท าการปฐมพยาบาล และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย 
ลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและป้องกันการติดสารเสพติด ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการ
เกิดโรคและอุบัติเหตุ  และวิธีการชักชวนผู้อ่ืนให้ลด  ละ  เลิก สารเสพติดโดยใช้ทักษะต่าง ๆ     
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์และอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  
เห็นคุณค่าของตนเอง  ครอบครัว มีทักษะในการด าเนินชีวิต  เห็นคุณค่าในการสร้างเสริมสุขภาพและการด ารง
สุขภาพอย่างยั่งยืน 
มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักความเป็นไทย มีวินัย มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะและน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  
รหัสตัวช้ีวัด  

พ 4.1 ม.1/1-4  ,  พ 5.1 ม.1/1-4  
รวมทั้งหมด 8 ตัวช้ีวัด 

โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การสร้างเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรค 

พ 4.1  ม.1/1     
 ม.1/2 

  

ปัญหาภาวะโภชนาการจะเกิดจากการรับประทานอาหาร
ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
จึงควรวิเคราะห์ภาวะโภชนาการของตนเองเพื่อเลือกรับป
ระทานอาหารท่ีมีคุณค่าและเหมาะสมกับวัย 

5 20 

พ 4.1  ม.1/4 
  

การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถ-ภาพทางกาย 
ควรพิจารณาถึงผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่าง
ถูกวิธีของแต่ละบุคคล 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 

3 20 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

2 ความปลอดภัยในชีวิต พ 5.1  ม.1/1 การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้นอย่างถูกวิ
ธี 
จะท าให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยก่อนส่งต่อถึงบุคลากรทาง
การแพทย์ 

5 20 

พ 5.1  ม.1/2 
      ม.1/3 

สารเสพติดมีอันตรายต่อสุขภาพและสร้างปัญหาท่ีส่งผลก
ระทบท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 
การมีความรู้และอธิบายถึงลักษณะและอาการของผู้ติดส
ารเสพติด 
ตลอดจนความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโ
รคและอุบัติเหตุ 
จะท าให้เกิดความเข้าใจและสามารถป้องกันตนเองจากส
ารเสพติด   

5 20 

พ 5.1  ม.1/2     
 ม.1/4 

สารเสพติดมีอันตรายต่อสุขภาพ 
และสร้างปัญหาท่ีส่งผลกระทบท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 
จึงควรหาแนวทางในการป้องกันการติดสารเสพติด 
และชักชวนให้ผู้อื่นลด ละ เลิกสารเสพติด 

2 20 

รวม 20 100 

 

รหัสวิชา พ21104                      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1         
วิชาเทเบิลเทนนิส       ภาคเรียนที่ 2            เวลา 20  ชั่วโมง              จ านวน 0.5 
หน่วยกิต 
  ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาเทเบิลเทนนิส อธิบายประโยชน์และความส าคัญของการ
เล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส มารยาทในการเป็นผู้เล่นและผู้ชมกีฬาเทเบิลเทนนิสที่ดี  มีความรู้ความเข้าใจในอุปกรณ์
การเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส  มีทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานของกีฬาเทเบิลเทนนิส โดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติ
เป็นกลไกในการพัฒนาทักษะ การวิเคราะห์เปรียบเทียบการเล่น  วิธีรุกและการป้องกันของกีฬาเทเบิลเทนนิส 
สามารถแข่งขันและเภทบุคคลและทีม มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกาการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส มีน้ าใจ
นักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา  
ตัวช้ีวัด  

พ 3.1 ม.1/1, ม.½  พ 3.2  ม.1/1,ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 ม.1/6       
รวมทั้งหมด 8 ตัวช้ีวัด 

 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
377 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ปฐมนิเทศ - การปฐมนิเทศมีความส าคัญต่อการเรียนในรายวิชากีฬาเท
เบิลเทนนสิ การปฐมนเิทศก่อนการเรียน 
เป็นการช้ีแจงจุดประสงค์ เกณฑ์การวัดผล 
ตลอดจนข้อตกลงต่างๆ ร่วมกัน โดยผู้เรียนมสี่วนร่วม 
ซึ่งจะท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

1 - 

2 ความรู้ทั่วไปของกีฬา 
เทเบิลเทนนสิ 

พ 3.2  ม.1/1 การเรยีนวิชาเทเบิลเทนนิส 
ให้ถูกต้องตามหลักการมีความส าคญัต่อคุณภาพของผู้เรีย
น การศึกษาเรื่อง ความรู้ทั่วไปของกีฬาเทเบิลเทนนสิ 
ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่ถูกตอ้งเกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาของกีฬาเทเบิลเทนนิส 
ประโยชน์และความส าคญัของการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนสิ 
มารยาทในการเป็นผูเ้ล่นและผู้ชมกีฬาเทเบิลเทนนิสที่ดี 
อุปกรณ์การเล่นกีฬาเทเบลิเทนนิส 

2 10 

3 ทักษะการเคลื่อนไหว
พื้นฐานของกีฬาเทเบิล
เทนนิส 

พ 3.1  ม.1/1, 
 ม.1/2 

ทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานของกีฬาเทเบิลมีความส าคัญ
ต่อทักษะพื้นฐานของการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนสิ 
การศึกษาเรื่อง 
ทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานของกีฬาเทเบิลเทนนิส  
ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกบั การจับไม้ 
การเดาะลูก การส่งลูก  การตีโต้  การเล่นลูกหมุน  
การเล่นลูกตดั และการเล่นลูกหยอด 

7 40 

4 การรุกและการป้องกัน
ของกีฬาเทเบิลเทนนิส 

พ 3.2  ม.1/2, 
ม.1/3, ม.1/4 

การรุกและการป้องกันของกีฬาเทเบิลเทนนสิมีความส าคั
ญต่อการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส 
การศึกษาเรื่องการรุกและการป้องกันของกีฬาเทเบิลเทน
นิส ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเกีย่วกับ 
กลไกในการพัฒนาทักษะ การรุกและการป้องกัน 
การเล่นลูกพลิกแพลง การตบลูก  และการบล็อกลูกตบ 

2 10 

5 กติกาการแข่งขันเทเบิ
ลเทนนิส 

พ 3.2 ม.1/1,   
  ม.1/3 

กติกาการแข่งขนัเทเบลิเทนนิสมีความส าคญัต่อ 
การศึกษาเรื่อง กติกาการแข่งขัน 
เทเบิลเทนนสิ  ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกมการ
เล่นเทเบลิเทนนสิที่ถูกต้อง 

2 10 

6 แข่งขันเทเบิลเทนนิส พ 3.2  ม.1/2, แข่งขันเทเบิลเทนนิสตามหลักการที่ถูกต้อง 5 10 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

ม.1/3, ม.1/4, 
ม.1/5 ม.1/6 

  

มีส าคญัต่อการพัฒนาด้านทักษะการเคลื่อนไหว  อารมณ์ 
สังคม และสติปญัญา การศึกษาเรือ่งแข่งขันเทเบิลเทนนิส 
ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกบั  การแข่งขัน การ
วิเคราะหเ์ปรยีบเทียบการเล่น มีวินัย เคารพสิทธิ และการ
มีน้ าใจนักกีฬา 

สอบปลายภาค 1 20 

รวม 20 100 

 

รหัสวิชา พ22101                                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
วิชา สุขศึกษา 3                    เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห ์            จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
 ศึกษา อธิบาย และ วิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และสติปัญญาใน
วัยรุ่น ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ ์สังคม และ
สติปัญญา ในวัยรุ่น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ เจตคติในเรื่องเพศ วัฒนธรรม/ค่านิยม/ความเชื่อท้องถิ่นท่ีอาจมีผลต่อ
เจตคติในเรื่องเพศ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน วิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยง
จากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เอดส์  และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ความส าคัญของความเสมอภาคทาง
เพศ และวางตัวได้อย่างเหมาะสม 
       โดยใช้กระบวนการสังเกต การอธิบาย วิเคราะห์ สาธิต และกระบวนการกลุ่มเพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารในสิ่งที่เรียนรู้ 
       มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักความเป็นไทย มีวินัย มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะและน าความรู้ ที่ได้
ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด  

พ 1.1 ม.2/1-2,พ 2.1 ม.2/1-4            
รวมทั้งหมด 6 ตัวช้ีวัด 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย 
และปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย 

2. .บอกลักษณะทั่วไปของวัยรุ่น พัฒนาการที่ส าคัญในช่วงวัยรุ่น 
ตลอดจนเสนอแนะวิธีการปฏิบัติตนเพื่อการเติบโตที่สมวัยได้ 

3. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ(ครอบครัว, วฒันธรรม,เพ่ือน,สื่อต่างๆ)ได้ 
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4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม/ค่านิยม/ความเชื่อท้องถิ่นที่อาจมีผลต่อเจตคติในเรื่องเพศและ
สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

5. บอกปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนและสมารถหลีกเลี่ยงจากจากปัญหาดั
งกล่าวได้อย่างเหมาะสม 

6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์,โรคเอดส์และเสนอแนะแนวทางการป้องกันโร
คได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

7. รู้ เข้าใจ พฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ 
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์ดังกล่าว 

8. ตระหนักและเห็นความส าคัญของความเสมอภาคทางเพศ 
9. บอกวิธีการวางตัวต่อเพศตรงข้ามได้อย่างเหมาะสม 

รวมผลการเรียนรู้  9 ข้อ 
โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 พัฒนาการและการเจริ
ญเติบโตของมนุษย์ 

พ 1.1 ม.2/1-2 - พัฒนาการและการเจริญเติบโตของมนุษย์ 
- พัฒนาการและการเจริญเติบโตของวัยรุ่น 
- ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคม  
และสติปัญญา 
*พันธุกรรม 
*สิ่งแวดล้อม 
*การอบรมเลี้ยงดู 

2 
 
2 
 
2 
 

10 
 

10 
 

10 
 
 

 

2 เพศศึกษาน่ารู้ พ 2.1 ม.2/1-4 - ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ 
(ครอบครัว, วัฒนธรรม,            
เพื่อน,สื่อต่างๆ) 
- วัฒนธรรม/ค่านิยม/ความเชื่อท้องถิ่นท่ีอาจมี
ผลต่อเจตคติในเรื่องเพศ 
- ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
- โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์,โรคเอดส์ 
- การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ 
- ความส าคัญของความเสมอภาคทางเพศ 
- การวางตัวต่อเพศตรงข้าม 

2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

10 
 
 
 

10 
 
 

10 
 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

รวม 20 100 

 

รหัสวิชา พ22103                                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
วิชา แบดมินตัน                    เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห ์            จ านวน 0.5 หน่วยกติ                                      

ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาแบดมินตันอธิบายประโยชน์และความส าคัญของการเล่นกีฬา
แบดมินตัน มารยาทในการเป็นผู้เล่นและผู้ชมกีฬาแบดมินตันที่ดี  มีความรู้ความเข้าใจในใช้อุปกรณ์และการ
เก็บรักษา มีทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานของกีฬาแบดมินตันในรูปแบบการฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะไปสู่การเล่น
ที่ด ีน าทักษะที่ได้ฝึกปฏิบัติไปใช้ในการเล่นหรือแข่งขันทั้งเล่นเดี่ยวและเล่นคู่ได้เข้าใจกติกาการเล่นและการ
แข่งขันกีฬาแบดมินตัน มีวินัย มีน้ าใจนักกีฬา ป้องกันและดูแลการบาดเจ็บจากกิจกรรมกีฬาแบดมินตัน   
รหัสตัวช้ีวัด  

พ 3.1 ม.2/1-4, พ 3.2 ม.2/1-5         
รวมทั้งหมด 9 ตัวช้ีวัด 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจในประวัติความเป็นมาของกีฬาแบดมินตัน 
2. อธิบายประโยชน์และความส าคัญของการเล่นกีฬาแบดมินตัน 
3. มีความรู้ความเข้าใจมารยาทในการเป็นผู้เล่นและผู้ชมกีฬาแบดมินตันที่ดี 
4. มีความรู้ความเข้าใจในใช้อุปกรณ์และการเก็บรักษา  
5. มีทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานของกีฬาแบดมินตัน 
6. มีทักษะในจับไม้แบดมินตันและทักษะในการตีลูกแบดมินตัน 
7. น าทักษะที่ได้ฝึกปฏิบัติไปใช้ในการเล่นหรือแข่งขันทั้งเล่นเดี่ยวและเล่นคู่ได้  
8. เข้าใจกติกาการเล่นและการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน  
9. มีวินัย มีน้ าใจนักกีฬา  
10. ป้องกันและดูแลการบาดเจ็บจากกิจกรรมกีฬาแบดมินตัน  

รวมผลการเรียนรู้  10 ข้อ 
โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ปฐมนิเทศ - การปฐมนิเทศมีความส าคัญต่อการเรียนในรายวิชากีฬาแบดมินตัน 
การปฐมนิเทศก่อนการเรียน เป็นการชี้แจงจุดประสงค์ 
เกณฑ์การวัดผล ตลอดจนข้อตกลงต่าง ๆ ร่วมกัน 
โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม ซ่ึงจะท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

1 - 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

2 ประวัติความเ
ป็นมาและมรร
ยาทในการแข่
งขัน และชม 

พ 3.2  ม.1/1 การเรียนวิชาแบดมินตัน ความรู้ท่ัวไปของกีฬาแบดมินตัน ท าให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬา
แบดมินตันให้ถูกต้องตามหลักการ มีความส าคัญต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน การศึกษาเรื่อง ประโยชน์และความส าคัญของการเล่นกีฬา
แบดมินตัน มารยาทในการเป็นผู้เล่นและผู้ชมกีฬาแบดมินตันท่ีดี 

2 5 

3 อุปกรณ์กีฬาแ
บดมินตัน 

พ 3.1  ม.1/1, 
 ม.1/2 

มีความเข้าใจหลักการและวิธีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเล่นกีฬา
แบดมินตันตลอดจนการเก็บรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ 

1 5 

4 ทักษะการเล่น
ขั้นพื้นฐาน 

พ 3.2  ม.1/2, 
ม.1/3, ม.1/4 

ศึกษาและปฏิบัติทักษะเบื้องต้น ฟุตเวอร์ค การจับไม้แร็ตเก็ตท่ีดี 
การเดาะลูกหน้ามือ – หลังมือ การตีลูกโด่ง การเล่นลูกหยอด 
การเล่นลูกงัดหน้ามือ – หลังมือ การเล่นลูกเสิร์ฟ การตีลูกดาด 
การตีลูกตบ ตลอดจนการเล่นและการแข่งขัน  

8 40 

5 กติกาการเล่น
และการแข่งขั

น 

พ 3.2 ม.1/1,   
  ม.1/3 

กติกาการแข่งขันแบดมินตันมีความส าคัญต่อ 
การเล่นและการแข่งขัน เรียนรู้ทักษะการนับแต้ม(การนับคะแนน) 
ท้ังการเล่นประเภทเด่ียว – คู่  

2 10 

6 การแข่งขันแบ
ดมินตัน 

พ 3.2  ม.1/2, 
ม.1/3, ม.1/4, 
ม.1/5 ม.1/6 

  

แข่งขันแบดมินตันตามหลักการท่ีถูกต้อง 
มีส าคัญต่อการพัฒนาด้านทักษะการเคล่ือนไหว  อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา การศึกษาเรื่องแข่งขันแบดมินตัน ท าให้ 
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ  การแข่งขัน 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการเล่น มีวินัย เคารพสิทธิ 
และการมีน้ าใจนักกีฬา 

5 10 

สอบปลายภาค 1 20 

รวม 20 100 

 
รหัสวิชา พ22102                                                                  ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2   
วิชา สุขศึกษา 4                    เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห ์            จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
  ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ การเลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล การเลือกใช้สถาน
บริการสุขภาพในท้องถิ่น ผลของการใช้เทคโนโลยีและความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ ที่มีต่อสุขภาพ  
ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต ลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหา
สุขภาพจิต วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเอง ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ปัจจัยและแหล่งที่ช่วยเหลือ  ฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด วิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและ
สถานการณ์เสี่ยง ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจน าไปสู่อันตราย 
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       โดยใช้กระบวนการสังเกต การอธิบาย วิเคราะห์ สาธิต และกระบวนการกลุ่มเพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารในสิ่งที่เรียนรู้ 
       มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักความเป็นไทย มีวินัย มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะและน าความรู้ที่ได้ไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด  

พ 4.1 ม.2/1-7, พ 5.1 ม.2/1-3           
รวมทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ 
 1.อธิบายหลักการเลือกใช้สถานบริการทางสุขภาพและเลือกใช้บริการสถานบริการสุขภาพในท้องถิ่น
ได้อย่างเหมาะสม 

2.บอกผลกระทบของเทคโนโลยีและความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพได้ 
3.อธิบายสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้ 
4.อธิบายลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและน าเสนอแนวทางป้องกันแก้ไข 
5.อธิบายและสาธิตวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
6. บอกวิธีการทดสอบเกณฑ์สมรรถภาพทางกายและการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและฝึกปฏิบัติได้

อย่างถูกต้อง 
7. อธิบายวิธีการ ปัจจัยและแหล่งที่ช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด 
8. บอกวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง (อุบัติเหตุจากการเดินทาง) 
9. อธิบายและสาธิตทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง (ทักษะปฏิเสธ  ทักษะการต่อรอง  ฯลฯ)  และ

หลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ 
รวมผลการเรียนรู้  9 ข้อ 

โครงสร้างรายวิชา 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียน

รู้/ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 รักษ์สุขภาพ พ 4.1 ม.2/1-7 - หลักการเลือกใช้สถานบริการทางสุขภาพและ
สถานบริการสุขภาพในท้องถิ่น 
- ผลกระทบของเทคโนโลยีและความ
เจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
- ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต 
- ลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต
และแนวทางป้องกันแก้ไข 
- วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด 
- เกณฑ์สมรรถภาพทางกายและการพัฒนา
สมรรถภาพทางกาย 

2 
 
2 
 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียน
รู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

2 ชีวิตกับความปลอดภัย พ 5.1 ม.2/1-3 - วิธีการ ปัจจัยและแหล่งที่ช่วยเหลือ   
ฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด 
- การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและ 
สถานการณ์เสี่ยง 
(อุบัติเหตุจากการเดินทาง) 
- ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง (ทักษะปฏิเสธ  
ทักษะการต่อรอง  ฯลฯ)  
และหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันท่ีอาจ 

2 
 

3 
 

 
3 
 

 

10 
 

15 
 
 

15 

รวม 20 100 

 
รหัสวิชา พ22104                                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
วิชา กรีฑา                   เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห ์                 จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬากรีฑา อธิบายประโยชน์และความส าคัญของการเล่นกีฬากรีฑา 
มารยาทในการเป็นผู้เล่นและผู้ชมกีฬากรีฑาท่ีดี มีความรู้ความเข้าใจในใช้อุปกรณ์และการเก็บรักษา มีทักษะ
การเคลื่อนไหวพ้ืนฐานของกีฬากรีฑา โดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติทั้งประเภทลู่และลาน พัฒนาทักษะไปสู่การ
เล่นที่ด ีน าทักษะที่ได้ฝึกปฏิบัติไปใช้ในการเล่นหรือแข่งขันทั้งประเภทลู่และลาน มีวินัย มีน้ าใจนักกีฬา ป้องกัน
และดูแลการบาดเจ็บจากกิจกรรมกีฬากรีฑา                                  
รหัสตัวช้ีวัด    

พ 3.1 ม.2/1-4, พ 3.2 ม.2/1-5                   
รวมทั้งหมด 9 ตัวช้ีวัด 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาของกีฬากรีฑา  
2. อธิบายประโยชน์และความส าคัญของการเล่นกีฬากรีฑา  
3. มีความรู้ความเข้าใจมารยาทในการเป็นผู้เล่นและผู้ชมกีฬากรีฑาที่ดี  
4. มีความรู้ความเข้าใจในใช้อุปกรณ์และการเก็บรักษา  
5. อธิบายและปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานของกีฬากรีฑา  
6. อธิบายและปฏิบัติทักษะแบบฝึกปฏิบัติประเภทลู่ 
7. อธิบายและปฏิบัติทักษะแบบฝึกปฏิบัติประเภทลาน  
8. น าทักษะที่ได้ฝึกปฏิบัติไปใช้ในการเล่นหรือแข่งขันทั้งประเภทลู่และลาน  
9. มีวินัย มีน้ าใจนักกีฬา  
10. ป้องกันและดูแลการบาดเจ็บจากกิจกรรมกีฬากรีฑา 

รวมผลการเรียนรู้  10 ข้อ 
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รหัสวิชา พ23101                                                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
 วิชา สุขศึกษา 5                    เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห ์            จ านวน 0.5 
หน่วยกิต 
         ศึกษา  อธิบายและวิเคราะห์  เกี่ยวกับความส าคัญของการเปลี่ยนแปลง ด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ ์
สังคม  และสติปัญญาในแต่ละวัย อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น สื่อ 
โฆษณา  ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์ ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการตั้งครรภ์  สาเหตุความขัดแย้งในครอบครัว และ แนวทางป้องกัน  แก้ไขความขัดแย้งใน
ครอบครัวโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์และอภิปราย  เพ่ือให้เกดิความรู ้ 
ความเข้าใจ  เห็นคุณค่าของตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  มีทักษะในการด าเนินชีวิต  เห็นคุณค่าในการสร้าง
เสริมสุขภาพและการด ารงสุขภาพอย่างยั่งยืนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักความเป็นไทย มีวินัย มุ่งม่ันในการท างาน 
มีจิตสาธารณะและน าความรู้ ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม                     
รหัสตัวช้ีวัด  

พ 1.1 ม.3/1-3  ,  พ 2.1 ม.3/1-3        
รวมทั้งหมด 6 ตัวช้ีวัด 

โครงสร้างรายวิชา 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 วัยและการเปลี่ยนแปลง พ 1.1 ม. 3/1 การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้า
นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาในแต่ละช่วงของชีวิต 
จะท าให้เราเข้าใจพัฒนาการของแต่ละด้า
นในแต่ละช่วงวัยของชีวิต 

4 20 

2 อิทธิพลของสังคมต่อพั
ฒนาการของวัยรุ่น 

พ 1.1  ม. 3/2       
ม. 3/3 

อิทธิพลและความคาดหวังของสังคม 
และสื่อโฆษณาเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเ
จริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น 

3 20 

3 อนามัยเจริญพันธุ์และ
การตั้งครรภ์ 

พ 2.1  ม. 3/1       
ม. 3/2 

คุณภาพชีวิตท่ีดีมาจากครอบครัวท่ีอบอุ่น 
โดยมีพื้นฐานมาจากความเข้าใจเรื่อง
อนามัยแม่และเด็ก การวางแผน
ครอบครัว และการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม 
นอกจากนี้การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการตั้งครรภ์ยังช่วยให้เราเข้าใจ 
และรู้จักหลีกเลี่ยงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ
การตั้งครรภ์ และการเลี้ยงดูทารกได้ 

5 20 

4 การสร้างสัมพันธภาพใ พ 2.1    ม. 3/3 การสร้างสัมพันธภาพกับครอบครัว จะต้อง 4 20 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

นครอบครัว   วิเคราะห์สาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัว และร่วมกันหาแนวทางการ
ป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว
อย่างเหมาะสม 

5 อาหารท่ีเหมาะสมกับวั
ย 

พ 4.1   ม. 3/1 การก าหนดรายการอาหารให้เหมาะสม
กับวัย ควรค านึงถึงความประหยัดและ
คุณค่าทางโภชนาการ 

4 20 

รวม 20 100 

 
รหัสวิชา พ23103                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     
วิชา ลีลาศ                   ภาคเรียนที่ 1               เวลา 20  ชั่วโมง      จ านวน 0.5 
หน่วยกิต                  

ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาลีลาศ อธิบายประโยชน์และความส าคัญของกีฬาลีลาศ มารยาทใน
การเต้นลีลาศและผู้ชมกีฬาลีลาศท่ีดี เคารพกฎกติกาการแข่งขันลีลาศ รู้หลักการสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย การจ าแนกองค์ประกอบที่สร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้ทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานของกีฬาลีลาศในการ
ส่งเสริมสุขภาพ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย  มีความรับผิดชอบ  ขยัน  ชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 
 รหัสตัวช้ีวัด  

พ 3.1 ม.3/1, ม.3/2 
พ 3.2 ม.3/1, ม.3/3, ม.3/4 

รวมทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด 
โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ปฐมนิเทศ - การปฐมนิเทศมีความส าคัญต่อการเรียนในรายวิชากีฬาลีลาศ 
การปฐมนิเทศก่อนการเรียน เป็นการชี้แจงจุดประสงค์ 
เกณฑ์การวัดผล ตลอดจนข้อตกลงต่างๆ ร่วมกัน 
โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม 
ซ่ึงจะท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

1 - 

2 ความรู้ท่ัวไปของกีฬา
ลีลาศ 

พ 3.1  ม.3/1, 
ม. 3/2 
พ 3.2 ม.3/1, 

การเรียนวิชาลีลาศให้ถูกต้องตามหลักการมีความส าคัญต่อคุณภ
าพของผู้เรียน การศึกษาเรื่องความรู้ท่ัวไปของกีฬาลีลาศ 
ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติความเป็นม

      2 5 
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

ม.3/3 า ประโยชน์และความส าคัญของการกีฬาลีลาศ 
กติกาการแข่งขันลีลาศ 
มารยาทในการเต้นลีลาศและผู้ชมกีฬาลีลาศท่ีดี 

3 หลักการสร้างเสริมสม
รรถภาพทางกาย 

พ 3.1 
ม.3/1,ม3/2 
พ3.2  ม3/3 

หลักการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายท่ีถูกต้องมีความส าคัญต่
อการพัฒนาร่างกาย การศึกษา 
เรื่องหลักการหลักการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 
ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ  วิธีการ 
และขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 

2 10 

4 การจ าแนกกิจกรรมแ
ละองค์ประกอบท่ีสร้า
งเสริมสุขภาพ 

พ 3.1  ม.3/2 
พ 3.2  ม.3/3, 
 ม.3/4 

การจ าแนกกิจกรรมและองค์ประกอบท่ีสร้างเสริมสุขภาพมี
ความส าคัญต่อหลักการท่ีถูกต้องในการสร้างเสริมสุขภาพ 
การศึกษาเรื่องการจ าแนกกิจกรรมและองค์ประกอบท่ีสร้าง
เสริมสุขภาพ ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ท่ีสร้างเสริมสุขภาพ 

2 5 

5 ทักษะการเคลื่อนไหว
พื้นฐานการเต้นลีลาศ
จังหวะ  ช่า  ช่า  ช่า        
  

พ 3.1  ม.3/2 
พ 3.2  ม.3/3 

ทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานของกีฬาลีลาศท่ีถูกต้อง 
มีความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว 
การศึกษาเรื่องการเต้นลีลาศจังหวะ  ช่า  ช่า  ช่า   
ท าให้ผู้เรียนกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเต้นลีลาศจังหวะ  
ช่า  ช่า  ช่า  ในรูปสเตปต่างๆ 

4 20 

6 ทักษะการเคลื่อนไหว
พื้นฐานการการเต้นลี
ลาศจังหวะ บีกิน     

 
พ 3.1  ม.3/2พ 
3.2  ม.3/3 

ทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานของกีฬาลีลาศท่ีถูกต้อง 
มีความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว 
การศึกษาเรื่องการเต้นลีลาศจังหวะ  บีกิน 
ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเต้นลีลาศจังหวะ 
บีกิน ในรูปสเตปต่างๆ 

4 20 

7 ทักษะการเคลื่อนไหว
พื้นฐานการการเต้นลี
ลาศจังหวะ ไจว์ร็อค     

พ 3.1  ม.3/2 
พ 3.2  ม.3/3 

ทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานของกีฬาลีลาศท่ีถูกต้อง 
มีความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว 
การศึกษาเรื่องการเต้นลีลาศจังหวะ  ไจว์ร็อค  
ท าให้ผู้เรียนกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเต้นลีลาศจังหวะไ
จว์ร็อค ในรูปสเตปต่างๆ 

4 20 

สอบปลายภาค 1 20 

รวม 20 100 
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รหัสวิชา พ23102                                                                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
วิชา สุขศึกษา 6                     เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห ์                จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
        ศึกษา  อธิบายและวิเคราะห์   การก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ  วัยทารก วัยเด็ก (วัย
ก่อนเรียน วัยเรียน)  วัยรุ่น  วยัผู้ใหญ่  วัยสูงอายุ  โดยค านึงถึงความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ โรคที่
เป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย  ปัญหาสุขภาพในชุมชน  แนวทางแก้ไขปัญหา
สุขภาพในชุมชน  การวางแผนและจัดเวลาในการออกก าลังกาย  การพักผ่อน และการสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบต่าง ๆ และการพัฒนาสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ  ปัจจัยเสี่ยง  
และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  แนวทางการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ  ปัญหาและผลกระทบจากการใช้
ความรุนแรง  วิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง  อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง (คลิป
วิดีโอ  การทะเลาะวิวาท  อินเทอร์เน็ต  เกม ฯลฯ  ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อ
สุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ  และวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สืบค้นข้อมูล  
วิเคราะห์และอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  เห็นคุณค่าของตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  มี
ทักษะในการด าเนินชีวิต  เห็นคุณค่าในการสร้างเสริมสุขภาพและการด ารงสุขภาพอย่างยั่งยืน มีความใฝ่รู้ใฝ่
เรียน รักความเป็นไทย มีวินัย มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะและน าความรู้  ที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม               
รหัสตัวช้ีวัด  

พ 4.1 ม.3/1-5  ,  พ 5.1 ม.3/1-5        
รวมทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด 

โครงสร้างรายวิชา 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 

เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 อาหารท่ีเหมาะสมกับวั
ย 

พ 4.1  ม. 3/1 การก าหนดรายการอาหารให้เหมาะสมกับ
วัย ควรค านึงถึงความประหยัดและคุณค่า
ทางโภชนาการ 

3 10 

2 โรคและการป้องกัน พ 4.1  ม. 3/2 
  

การเจ็บป่วยและการตายของคนไทยมีสาเห
ตุมาจากการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อ 
และโรคไม่ติดต่อ 
จึงต้องมีการป้องกันโรคอย่างถูกต้อง 

5 30 

3 การสร้างเสริมสุขภาพใ
นชุมชน 

พ 4.1  ม. 3/3 
  

ชุมชนแต่ละชุมชนล้วนมีปัญหาสุขภาพท่ี
แตกต่างกัน การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
สุขภาพจึงนับเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยให้การ
แก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3 10 

4 การพัฒนาสมรรถภาพ พ 4.1  ม. 3/4      การวางแผนการปฏิบัติตนในการออกก าลัง 2 10 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

ทางกายเพื่อสุขภาพ  ม. 3/5                                                        
 ม. 3/2 

กาย การพักผ่อน และการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ควรพิจารณาถึงผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคล 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
ซ่ึงเป็นท่ีมาของการมีสุขภาพกายและ
สุขภาพใจท่ีด ี  

5 พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภ
าพและความรุนแรง 

พ 5.1   ม. 3/1      
 ม. 3/2      
 ม. 3/3 
       ม. 3/4 

หากบุคคลใดบุคคลหน่ึงมีปัจจัยเสี่ยงต่อ
สุขภาพหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 
ย่อมส่งผลกระทบต่อครอบครัวและชุมชน 
การศึกษาท าความเข้าใจและรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงตลอดจนความรุนแรงต่างๆ 
จะท าให้สามารถด าเนินชีวิตไปได้อย่างมี
ความสุขและปลอดภัย 

2  30 

6 การช่วยฟื้นคืนชีพ พ 5.1  ม. 3/5 
  

การช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี 
จะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยปลอดภัยก่อนได้รับ
การรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์ 

5 30  

รวม 20 100 

 

 รหัสวิชา พ23104                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
วิชากิจกรรมเข้าจังหวะ              ภาคเรียนที่ 2            เวลา 20  ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต                      
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของกิจกรรมเข้าจังหวะ ประโยชน์ของกิจกรรมเข้าจังหวะ รู้หลักการ
จัดระบบการออกก าลังกายเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานของกิจกรรมเข้าจังหวะ 
โดยใช้การเต้นร าพ้ืนเมืองนานาชาติ น าหลักความรู้วิธีการไปประยุกต์การเต้นร าพ้ืนเมืองนานาชาติ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต ด้านการสร้างเสริมสุขภาพของตนและผู้อ่ืน เห็นคุณค่ารักการออกก าลังกาย  มีความรับผิดชอบ  
ขยัน  ชื่นชมในความสามารถของตัวเอง 
รหัสตัวช้ีวัด  

พ 3.1  ม.3/2, ม.3/3 พ 3.2  ม.3/2, ม.3/4, ม.3/5 
รวมทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด 

โครงสร้างรายวิชา  

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ปฐมนิเทศ - การปฐมนิเทศมีความส าคัญต่อการเรียนในรายวิชากีฬา 1 - 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

กิจกรรมเข้าจังหวะ การปฐมนิเทศก่อนการเรียน 
เป็นการชี้แจงจุดประสงค์ เกณฑ์การวัดผล 
ตลอดจนข้อตกลงต่างๆ ร่วมกัน โดยผู้เรียนมสี่วนร่วม 
ซึ่งจะท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

2 ความรู้ทั่วไปของกิจ
กรรมเขา้จังหวะ 

พ 3.2  ม.3/2 การเรยีนวิชากิจกรรมเข้าจังหวะ ให้ถูกตอ้งตาม
หลักการมีความส าคัญต่อคุณภาพของผู้เรียน การศึกษา
เรื่อง ความรู้ทั่วไปของกีฬากิจกรรมเข้าจังหวะ ท าให้
ผู้เรยีนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกีย่วกับประวัติความ
เป็นมา ของกิจกรรมเข้าจังหวะการเต้นร าพื้นเมือง
นานาชาติ และประโยชน์ของกิจกรรมเข้าจังหวะ 

1 10 

3 หลักการจดัระบบกา
รออกก าลังกายเพื่อส
ร้างเสริมสุขภาพ 

พ 3.2  ม.3/2 หลักการจดัระบบการออกก าลังกายเพื่อสร้างเสรมิสุขภ
าพมีความส าคัญต่อคณุภาพชีวิต การศึกษาเรื่อง 
หลักการจดัระบบการออกก าลังกายเพื่อสร้างเสรมิสุขภ
าพ ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเกีย่วกับ 
หลักการจดัระบบการออกก าลังกาย  
กิจกรรมเพื่อสร้างเสรมิสุขภาพ  
การทดสอบสมรรถทางกาย  
การประเมินผลสมรรถภาพทางกาย 

3 10 

4 การเคลื่อนไหวพ้ืนฐา
นของกิจกรรมเข้าจัง
หวะ 

พ 3.1  ม.3/2 การเคลื่อนไหวพ้ืนฐานของกิจกรรมเข้าจังหวะมีความส า
คัญต่อการพัฒนาการเคลื่อนที่ การศึกษาเรื่อง 
การเคลื่อนไหวพ้ืนฐานของกิจกรรมเข้าจังหวะ 
ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกบั 
การเคลื่อนไหวรา่งกายแบบอยู่กับที่ และแบบเคลื่อนที่ 

1 10 

5 การเต้นร าพื้นเมืองน
านาชาติ 

พ 3.1  ม.3/2 การเต้นร าพื้นเมืองนานาชาติ มคีวามส าคญัต่อการ
พัฒนาการเคลื่อนที่ของร่างกายประกอบเพลง 
การศึกษาเรื่อง การเต้นร าพื้นเมืองนานาชาติ ท าให้
ผู้เรยีนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมการ
เต้นร าพื้นเมืองของแต่ละประเทศ ท่าทาง จังหวะดนตรี 
และการท างานของร่างกายประสานสัมพันธ์กันดี มีการ
เคลื่อนที่ท่ีถูกต้องอย่างเป็นระบบ 

6 30 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

6 การประยุกต์การเต้น
ร าพื้นเมืองนานาชาติ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชี
วิต 

พ 3.1  ม.3/2 
พ 3.2 ม.3/2, 
ม.3/4 

  

การประยุกต์การเต้นร าพื้นเมืองนานาชาติตามหลักการ
ที่ถูกต้อง มีส าคัญต่อการพัฒนาคณุภาพชีวิตดา้นการ
สร้างเสริมสุขภาพ การศึกษาเรื่อง การประยุกต์การ
เต้นร าพื้นเมืองนานาชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ท าให้
ผู้เรยีนเกิดความเข้าใจเกีย่วกับ  หลักการ วิธีการ 
ขั้นตอนการประยุกต์ท่าเต้นเพื่อประกอบกับจังหวะที่
สนุกสนาน 

4 10 

7 การสร้างเสริมสุขภา
พของตนและผู้อื่น 

พ 3.1  ม.3/2, 
ม.3/3 
พ 3.2 ม.3/2, 
ม.3/4, ม.3/5 

  

การสร้างเสริมสุขภาพของตนและผู้อื่นตามหลักการที่
ถูกต้อง มีส าคัญต่อการสุขภาพที่ด ีการศึกษาเรื่อง การ
สร้างเสริมสุขภาพของตนและผู้อื่น ท าให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพของตนและ 
การขยายผลความรู้ให้กับผู้อื่นโดยรูปแบบการจดั
กิจกรรมการออกก าลังกายประกอบจังหวะ 

3 10 

สอบปลายภาค 1 20 

รวม 20 100 

 

รหัสวิชา พ31101                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
วิชา สุขศึกษา 7                    เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห ์            จ านวน 0.5 หน่วยกิต                          
 ศึกษา อธิบาย และวิเคราะห์  กระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบ
ห่อหุ้มร่างกาย กระดูก กล้ามเนื้อ อิทธิพลของครอบครัว  เพ่ือน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทาง
เพศและการด าเนินชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรม อ่ืน ๆ 
       โดยใช้กระบวนการสังเกต การอธิบาย วิเคราะห์ สาธิต และกระบวนการกลุ่มเพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารในสิ่งที่เรียนรู้ 
       มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักความเป็นไทย มีวินัย มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะและน าความรู้  ที่ได้
ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 รหัสตัวช้ีวัด  

พ 1.1 ม.4/1 , พ 2.1 ม.4/1-2   
รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด 
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 ผลการเรียนรู้ 
 1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของร่างกายและกระบวนการสร้างเสริมประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบอวัยวะต่างๆ 

2. อธิบายถึงโครงสร้างและหน้าที่การท างานของระบบผิวหนัง และเสนอแนะแนวทางในการสร้าง
เสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบดังกล่าวได้ 

3. อธิบายถึงโครงสร้างและหน้าที่การท างานของระบบกระดูก และเสนอแนะแนวทางในการสร้าง
เสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบดังกล่าวได้ 

4.อธิบายถึงโครงสร้างและหน้าที่การท างานของระบบกล้ามเนื้อ และเสนอแนะแนวทางในการสร้าง
เสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบดังกล่าวได้ 

5. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของพฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นใน
ปัจจุบัน 

6.อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศได้ 
7.อธิบายลักษณะ สาเหตุของพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศและเสนอแนะแนวทางในการปรับตัวเพ่ือ

ด าเนินชีวิตในสังคมได้ 
8. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ 
9. อธิบายค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมอื่น ๆและปฏิบัติตนในเรื่องเพศได้

เหมาะสมกับความเป็นไทย 
รวมผลการเรียนรู้  9 ข้อ 

โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 การสร้างเสริมการท างานข
องระบบต่างๆในร่างกาย 

พ 1.1 ม.4/1 - องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์,การท างาน
ของระบบห่อหุ้มร่างกาย กระดูก กล้ามเนื้อ   
-  การสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพของ
ระบบห่อหุ้มร่างกาย กระดูก กล้ามเนื้อ 
(อาหาร  การออกก าลังกาย  นันทนาการ  การ
ตรวจสุขภาพ ฯลฯ) 

6 
 
5 
 

25 
 

25 
 

2 เพศศึกษาน่ารู ้ พ 2.1 ม.4/1-2 - อิทธิพลของครอบครัว  เพื่อน สังคม และ
วัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศ และการ
ด าเนินชีวิต 
- วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีผลต่อพฤตกิรรมทาง
เพศ 
- ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมอื่น ๆ 

3 
 
 
3 
 
3 
 

20 
 

 
15 
 

15 
 

รวม 20 100 
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รหัสวิชา พ31102                                                                         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
วิชา สุขศึกษา 8                    เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห ์                   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 ศึกษา อธิบาย และ วิเคราะห์  บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรคในชุมชน อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพ่ือการเลือกบริโภค ปฏิบัติตามสิทธิ
ผู้บริโภค ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง  การใช้และการจ าหน่ายสารเสพติด วางแผน  ก าหนดแนวทาง
ลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
       โดยใช้กระบวนการสังเกต การอธิบาย วิเคราะห์ สาธิต และกระบวนการกลุ่มเพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารในสิ่งที่เรียนรู้ 
       มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักความเป็นไทย มีวินัย มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะและน าความรู้ ที่ได้
ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม                              
รหัสตัวช้ีวัด  

พ 4.1 ม.4/1-3 , พ 5.1 ม.4/1-2 
รวมทั้งหมด  5 ตัวชี้วัด 

โครงสร้างรายวิชา  

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนักค
ะแนน 

1 รักษ์สุขภาพ พ 4.1 ม.4/1 
 
 
 
พ 4.1 ม.4/2-3 

- บทบาทและความ รับผิดชอบของบุคคลท่ีมี
ต่อ การสร้างเสริมสุขภาพและ การป้องกันโรค
ในชุมชน 
 
- อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ  
- แนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและ
ปลอดภัย   
- แนวทางเลือกบริโภค อุปโภคสินค้าในท้องถิ่น 
อย่างปลอดภัย  
- สิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภค และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับ            การคุ้มครองผู้บริโภค 

3 
 
 
2 
 
2 
 
1 
 
2 

10 
 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 

2 ชีวิตกับความปลอดภัย พ 5.1 ม.4/1-2 - การวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
ครอบครอง การใช้และการจ าหน่ายสารเสพติด 
(ตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม)  
- โทษทางกฎหมายท่ีเกิดจากการครอบครอง 
การใช้และการจ าหน่ายสารเสพติด  
- การวางแผน ก าหนด แนวทางลดอุบัติเหตุ 
และ สร้างเสริมความปลอดภัยใน 

3 
 
 
 
3 
 
 
4 

20 
 
 
 

10 
 
 

20 

รวม 20 100 
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รหัสวิชา พ31103                                                                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
วิชา สุขศึกษา 1                    เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห ์                 จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 ศึกษา อธิบาย และวิเคราะห์  กระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบ
ห่อหุ้มร่างกาย กระดูก กล้ามเนื้อ อิทธิพลของครอบครัว  เพ่ือน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทาง
เพศและการด าเนินชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรม อ่ืน ๆ 
       โดยใช้กระบวนการสังเกต การอธิบาย วิเคราะห์ สาธิต และกระบวนการกลุ่มเพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารในสิ่งที่เรียนรู้ 
       มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักความเป็นไทย มีวินัย มุง่มั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะและน าความรู้  ที่ได้
ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด  

พ 1.1 ม.4/1 , พ 2.1 ม.4/1-2            
รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด 
 ผลการเรียนรู้ 
 1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของร่างกายและกระบวนการสร้างเสริมประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบอวัยวะต่างๆ 

2. อธิบายถึงโครงสร้างและหน้าที่การท างานของระบบผิวหนัง และเสนอแนะแนวทางในการสร้าง
เสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบดังกล่าวได้ 

3. อธิบายถึงโครงสร้างและหน้าที่การท างานของระบบกระดูก และเสนอแนะแนวทางในการสร้าง
เสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบดังกล่าวได้ 

4.อธิบายถึงโครงสร้างและหน้าที่การท างานของระบบกล้ามเนื้อ และเสนอแนะแนวทางในการสร้าง
เสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบดังกล่าวได้ 

5. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของพฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นใน
ปัจจุบัน 

6.อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศได้ 
7.อธิบายลักษณะ สาเหตุของพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศและเสนอแนะแนวทางในการปรับตัวเพ่ือ

ด าเนินชีวิตในสังคมได้ 
8. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ 
9. อธิบายค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมอื่น ๆและปฏิบัติตนในเรื่องเพศได้

เหมาะสมกับความเป็นไทย 
รวมผลการเรียนรู้  9 ข้อ 
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โครงสร้างรายวิชา 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ 

เรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนักค
ะแนน 

1 การสร้างเสริมการท างานขอ
งระบบต่างๆในร่างกาย 

พ 1.1 ม.4/1 - องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์,การท างาน
ของระบบห่อหุ้มร่างกาย กระดูก กล้ามเนื้อ   
-  การสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพของ
ระบบห่อหุ้มร่างกาย กระดูก กล้ามเน้ือ   
(อาหาร  การออกก าลังกาย  นันทนาการ  การ
ตรวจสุขภาพ ฯลฯ) 

6 
 
 
 
5 
 

25 
 
 
 

25 
 

2 เพศศึกษาน่ารู้ พ 2.1 ม.4/1-2 - อิทธิพลของครอบครัว  เพื่อน สังคม และ
วัฒนธรรมท่ีมีต่อพฤติกรรมทางเพศ และการ
ด าเนินชีวิต 
- วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ 
- ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมอื่น ๆ 

3 
 

 
3 
 
3 

20 
 

 
15 
 

15 

รวม 20 100 

 
รหัสวิชา  พ31104              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
รายวิชาพลศึกษา 1                ภาคเรียนที่ 2          เวลา 20  ชั่วโม    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล ประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตบอล มารยาทในการเป็นผู้
เล่นและผู้ชมกีฬาฟุตบอลที่ดี กติกาการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสากล การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในการเล่น
กีฬาฟุตบอล จ าแนกองค์ประกอบที่เสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันและดูแลการบาดเจ็บจากกิจกรรมกีฬา
ฟุตบอล ฝึกการเคลื่อนไหวทักษะพื้นฐานของกีฬาฟุตบอล เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย มีความรับผิดชอบ 
ขยัน  ชื่นชมในความสามารถของตัวเอง 
รหัสตัวช้ีวัด  

พ 3.1 ม.4/1-5, พ 3.2 ม.4/1-4           
รวมทั้งหมด 9 ตัวช้ีวัด 
 ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล  
2. มีความรู้ความเข้าใจประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตบอล  
3. มีความรู้ความเข้าใจมารยาทในการเป็นผู้เล่นและผู้ชมกีฬาฟุตบอลที่ดี  
4. มีความรู้ความเข้าใจกติกาการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสากล  
5. อธิบายการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในการเล่นกีฬาฟุตบอล  
6. จ าแนกองค์ประกอบที่เสริมสร้างสุขภาพ  
7. เข้าใจการป้องกันและดูแลการบาดเจ็บจากกิจกรรมกีฬาฟุตบอล  
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8. อธิบายและปฏิบัติฝึกการเคลื่อนไหวทักษะพ้ืนฐานของกีฬาฟุตบอล  
9. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย  
10. มีความรับผิดชอบ ขยัน  ชื่นชมในความสามารถของตัวเอง 

รวมผลการเรียนรู้  10 ข้อ 
โครงสร้างรายวิชา  

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐสนการเรียนรู้/ตัว
ชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

 ปฐมนิเทศ - การปฐมนิเทศมีความส าคัญต่อการเรียนในรายกีฬาฟุตบอล 
การปฐมนิเทศก่อนการเรียน เป็นการชี้แจงจุดประสงค์ 
เกณฑ์การวัดผล ตลอดจนข้อตกลงต่าง ๆ ร่วมกัน 
โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม 
ซ่ึงจะท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1  

1 ความรู้ท่ัวไปของกี
ฬาฟุตบอลและฟุต
ซอล 

พ 3.1 ม.4/1-5,  
พ 3.2 ม.4/1-4 

การเรียนกีฬาฟุตบอลให้ถูกต้องตามหลักการมีความส าคัญต่อ
คุณภาพของผู้เรียน 
การศึกษาเรื่องความรู้ท่ัวไปของกีฬาฟุตบอล 
ท าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา 
ประโยชน์มารยาทในการเป็นผู้เล่นและผู้ชมกีฬา 

1 5 

2 หลักการฝึกกีฬาฟุ
ตบอล 
ด้วยความปลอดภั
ย 

พ 3.1 ม.4/1-5,  
พ 3.2 ม.4/1-4 

หลักการฝึกกีฬาฟุตบอลด้วยความปลอดภัยมีความส าคัญต่อก
ารฝึกปฏิบัติ  การศึกษาเรื่องหลักการฝึกกีฬาฟุตบอล 
ด้วยความปลอดภัย 
ท าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย 
การบาดเจ็บจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวรูปแบบต่
าง ๆ ในการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล 

1 5 

3 การเสริมสร้างสมร
รถภาพทางกายใน
การเล่นกีฬาฟุตบ
อล 

พ 3.1 ม.4/1-5,  
พ 3.2 ม.4/1-4 

การมีสุขภาพท่ีดีขึ้นอยู่กับหลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางก
าย การศึกษาเรื่องสมรรถภาพทางกาย 
ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเสริมสร้างสมรรถภ
าพทางกาย ในการเล่นกีฬาฟุตบอล 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายในชีวิตประ
จ าวัน 

1 5 
  
  

4 ทักษะพื้นฐานกีฬา
ฟุตบอล : 
การอบอุ่นร่างกาย
ก่อนและหลังการเ
ล่นกีฬาฟุตบอล  

พ 3.1 ม.4/1-5,  
พ 3.2 ม.4/1-4 

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตบอลท่ีถูกต้องตามหลักการ 
มีความส าคัญต่อการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้เรียน 
การศึกษาเรื่องทักษะพื้นฐาน 
การอบอุ่นร่างกายก่อนและหลังการเล่นกีฬาฟุตบอล 
ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การอบอุ่นร่างกายก่อนและหลังการเล่นกีฬาฟุตบอล 
หลักการการอบอุ่นร่างกายก่อนและหลังการเล่นกีฬาฟุตบอล 

1 5 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐสนการเรียนรู้/ตัว
ชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

ด้วยความปลอดภัย  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายในชีวิตประ
จ าวัน 

5 ทักษะพื้นฐานกีฬา
ฟุตบอล : 
การเคลื่อนไหวร่าง
กายเบื้องต้นและก
ารสร้างความคุ้นเ
คยกับลูกฟุตบอล 

พ 3.1 ม.4/1-5,  
พ 3.2 ม.4/1-4 

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตบอล ท่ีถูกต้องตามหลักการ 
มีความส าคัญต่อการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้เรียน 
การศึกษาเรื่องทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นแ
ละการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอล 
ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้
องต้นและการสร้างความคุ้นเคย 
หลักการการเคล่ือนไหวร่างกายเบื้องต้นและการสร้างความคุ้
นเคยด้วยความปลอดภัย  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายในชีวิตประ
จ าวัน 

1 5 
  

6 ทักษะพื้นฐานกีฬา
ฟุตบอล : 
เทคนิคของการหยุ
ดบอลหรือรับบอล 

พ 3.1 ม.4/1-5,  
พ 3.2 ม.4/1-4 

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตบอลท่ีถูกต้องตามหลักการ 
มีความส าคัญต่อการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้เรียน 
การศึกษาเรื่องวิธีการของการหยุดบอลหรือรับบอล 
ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการของการหยุดบอลห
รือรับบอล 
หลักการการหยุดบอลหรือรับบอลด้วยความปลอดภัย  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายในชีวิตประ
จ าวัน 

1 5 
  

7 ทักษะพื้นฐานกีฬา
ฟุตบอล : 
การเลี้ยงลูกบอล 

พ 3.1 ม.4/1-5,  
พ 3.2 ม.4/1-4 

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตบอลท่ีถูกต้องตามหลักการ 
มีความส าคัญต่อการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้เรียน 
การศึกษาเรื่องทักษะพื้นฐานการเลี้ยงลูกบอล 
ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกบอลด้วยเท้า 
หลักการฝึกการเลี้ยงลูกบอลด้วยความปลอดภัย  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายในชีวิตประ
จ าวัน 

2 5 
  

8 ทักษะพื้นฐานกีฬา
ฟุตบอล : การส่ง-
การรับลูกบอล 

พ 3.1 ม.4/1-5,  
พ 3.2 ม.4/1-4 

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตบอล ท่ีถูกต้องตามหลักการ 
มีความส าคัญต่อการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้เรียน 
การศึกษาเรื่องทักษะพื้นฐานการส่ง-การรับลูกบอล 
ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่ง-การรับลูกบอล 
หลักการฝึกการส่ง-การรับลูกบอลด้วยความปลอดภัย  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายในชีวิตประ
จ าวัน 

2 5 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐสนการเรียนรู้/ตัว
ชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

9 ทักษะพื้นฐานกีฬา
ฟุตบอล : 
การควบคุมลูกบอ
ล 

พ 3.1 ม.4/1-5,  
พ 3.2 ม.4/1-4 

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตบอล ท่ีถูกต้องตามหลักการ 
มีความส าคัญต่อการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้เรียน 
การศึกษาเรื่องทักษะพื้นฐานการควบคุมลูกบอล 
ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมลูกบอล 
หลักการฝึกการควบคุมลูกบอลด้วยความปลอดภัย  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายในชีวิตประ
จ าวัน 

1 5 

10 ทักษะพื้นฐานกีฬา
ฟุตบอล : 
การยิงประตู 

พ 3.1 ม.4/1-5,  
พ 3.2 ม.4/1-4 

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตบอล ท่ีถูกต้องตามหลักการ 
มีความส าคัญต่อการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้เรียน 
การศึกษาเรื่องทักษะพื้นฐานการยิงประตู 
ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยิงประตู 
หลักการฝึกการยิงประตูด้วยความปลอดภัย  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายในชีวิตประ
จ าวัน 

1 5 

11 ทักษะพื้นฐานกีฬา
ฟุตบอล : 
การโหม่งลูกบอล 

พ 3.1 ม.4/1-5,  
พ 3.2 ม.4/1-4 

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตบอล ท่ีถูกต้องตามหลักการ 
มีความส าคัญต่อการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้เรียน 
การศึกษาเรื่องทักษะพื้นฐานการโหม่งลูกบอล 
ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโหม่งลูกบอล 
หลักการฝึกการโหม่งลูกบอลด้วยความปลอดภัย  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายในชีวิตประ
จ าวัน 

1 5 

12 ทักษะพื้นฐานกีฬา
ฟุตบอล : 
การรักษาประตู 

พ 3.1 ม.4/1-5,  
พ 3.2 ม.4/1-4 

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตบอล ท่ีถูกต้องตามหลักการ 
มีความส าคัญต่อการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้เรียน 
การศึกษาเรื่องทักษะพื้นฐานการรักษาประตู 
ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาประตู 
หลักการฝึกการรักษาประตูด้วยความปลอดภัย  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายในชีวิตประ
จ าวัน 

1 5 

13 การเล่นฟุตบอล 
เป็นทีม  

พ 3.1 ม.4/1-5,  
พ 3.2 ม.4/1-4 

ต าแหน่งการยืน หน้าท่ีของผู้เล่น ต าแหน่งการยืน 
กลวิธีในการเล่นฟุตบอล แบบฝึกการเล่นฟุตบอลเป็นทีม 
การฝึกปฏิบัติท่ีถูกต้องตามหลักการ 
มีความส าคัญต่อการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้เรียน 
การศึกษาเรื่องต าแหน่งการยืน หน้าท่ีของผู้เล่น 
ต าแหน่งการยืน กลวิธีในการเล่นฟุตบอล 
แบบฝึกการเล่นฟุตบอลเป็นทีม 

2 20 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐสนการเรียนรู้/ตัว
ชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเล่นกีฬาฟุตบอลเป็น
ทีม และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
การออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน 

14 เกมน ากีฬาฟุตบอ
ล 

พ 3.1 ม.4/1-5,  
พ 3.2 ม.4/1-4 

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตบอล ท่ีถูกต้องตามหลักการ 
มีความส าคัญต่อการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้เรียน 
การศึกษาเรื่องเกมน ากีฬาฟุตบอล 
ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกมการเล่นส าหรับกีฬาฟุ
ตบอล หลักการฝึกเกมน ากีฬาฟุตบอลด้วยความปลอดภัย  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายในชีวิตประ
จ าวัน 

1 5 

15 กติกาการแข่งขัน พ 3.1 ม.4/1-5,  
พ 3.2 ม.4/1-4 

กฎ กติกาเป็นกฎเกณฑ์สากล 
หรือสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ ได้ก าหนดขึ้น 
เป็นหลักในการปฏิบัติ  
การศึกษาเรื่องกติกาการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงกีฬ
าฟุตบอล 

1 5 

16 การประยุกต์กีฬา
ฟุตบอลเพื่อการอ
อกก าลังกาย  

พ 3.1 ม.4/1-5,  
พ 3.2 ม.4/1-4 

ความส าเร็จของการเรียนกีฬาฟุตบอลขึ้นอยู่กับความรู้
เกี่ยวกับหลักการประยุกต์เพื่อการออกก าลังกาย การศึกษา
เรื่องการประยุกต์กีฬาฟุตบอล เพื่อการออกก าลังกาย ท าให้
เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการประยุกต์กีฬาฟุตบอล 
เพื่อการออกก าลังกาย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

1 10 
  

รวม 20 100 

 
รหัสวิชา พ32101                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
วิชา สุขศึกษา 9                   เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์                    จ านวน 0.5 หน่วยกิต     
 ศึกษา อธิบายและ วิเคราะห์ กระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบย่อย
อาหาร ไหลเวียน หายใจ ขับถ่าย แนวทางในการเลือกใช้ทักษะต่าง ๆ ในการป้องกัน ลดความขัดแย้ง และ
แก้ปัญหาเรื่องเพศ  และครอบครัว   
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์และอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  
เห็นคุณค่าของตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  มีทักษะในการด าเนินชีวิต  เห็นคุณค่าในการสร้างเสริมสุขภาพ
และการด ารงสุขภาพอย่างยั่งยืน 
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       มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักความเป็นไทย มีวินัย มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะและน าความรู้ ที่ได้ไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด  

พ 1.1 ม.5/1 , พ 2.1 ม.5/1     
รวมทั้งหมด  2  ตัวชี้วัด 

โครงสร้างรายวิชา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้

/ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การเจริญเติบโตและการพัฒน
าของมนุษย์ 

พ 1.1  ม.5/1 
          

การสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพ
การท างานของระบบต่างๆ ในร่างกาย 
จะช่วยให้ร่างกายท างานได้เป็นปกติ 
และส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรง 

4  50 

2 การวางแผนดูแลสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว 

พ 1.1  ม.5/2 
          

การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเอง
และครอบครัว ถือเป็นกิจกรรมท่ีมี
คุณค่า ซ่ึงน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพท้ังของตนเองและ
สมาชิกในครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น และ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

3 20  

3 

  

 

ทักษะในการป้องกัน 
ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหา
เรื่องเพศและครอบครัว 

พ 2.1  ม.5/3 

          

การเลือกใช้ทักษะท่ีเหมาะสมในการ
ป้องกัน ลดความขัดแย้ง และ
แก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัวจะ
ช่วยสร้างเสริมสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน 

3 
 30 

รวม 20 100  

 
รหัสวิชา พ32102                                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
วิชา สุขศึกษา 10                   เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห ์     จ านวน 0.5 หน่วยกิต   
 ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์  สาเหตุของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย เช่น โรคจากการประกอบ
อาชีพ โรคทางพันธุกรรม  แนวทางการป้องกันการเจ็บป่วย  การวางแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเอง  
ครอบครัว  การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน  ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของคน
ไทยและเสนอแนวทางป้องกัน  ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อสุขภาพ  และการปฐม
พยาบาลกระดูกหักและการบาดเจ็บข้อต่อ และการปฐมพยาบาลพันผ้าและผ้าสามเหลี่ยมอย่างถูกวิธี 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
400 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

              โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์และอภิปราย  เพ่ือให้เกิด
ความรู้  ความเข้าใจ  เห็นคุณค่าของตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  มีทักษะในการด าเนินชีวิต  เห็นคุณค่าใน
การสร้างเสริมสุขภาพและการด ารงสุขภาพอย่างยั่งยืน 
          มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักความเป็นไทย มีวินัย มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะและน าความรู้  ที่ได้
ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม           
รหัสตัวช้ีวัด  

พ 4.1 ม.5/1-3 , พ 5.1 ม.5/1-3          
รวมทั้งหมด  6 ตัวชี้วัด 

โครงสร้างรายวิชา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้

/ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การเจ็บป่วยและการตายขอ
งคนไทย 

พ 4.1  ม.5/1 
          

การวิเคราะห์สาเหตุของการเจ็บป่วย
และการตายของคนไทย 
จะช่วยให้สามารถหาแนวทางการป้อ
งกัน ท่ีเหมาะสมได้ 

7 30  
 
 

2 การสร้างเสริมสุขภาพ พ 5.1  ม.5/2 
          

การวางแผนการพัฒนาสุขภาพ
ของตนเอง ครอบครัว  การมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพของบุคคลในชุมชน  ปัจจัยท่ี
มีผลต่อสุขภาพของคนไทยและเสนอ
แนวทางป้องกัน ทักษะการตัดสินใจ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อ
สุขภาพ 

5 30 

3 ความปลอดภัยในชีวิต พ 5.1  ม.5/2 
 

ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีได้รับ
บาดเจ็บ  แผลเลือดออก  
กระดูกหัก  ควรจะมีความรู้ความ
เข้าใจถึงสาเหตุ  อาการและวิธีการ
ปฐมพยาบาลท่ีถูกต้อง  จึงจะท าให้
ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องก่อน
น าส่งแพทย์ 

8 40 

รวม 20 100 

 
 
 
 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
401 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

รหัสวิชา พ32103                                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
วิชา สุขศึกษา 3                    เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห ์                    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 ศึกษา อธิบายและ วิเคราะห์  กระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบ
ย่อยอาหาร ไหลเวียน หายใจ ขับถ่าย  แนวทางในการเลือกใช้ทักษะต่าง ๆ  ในการป้องกัน ลดความขัดแย้ง 
และแก้ปัญหาเรื่องเพศ  และครอบครัว   
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์และอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  
เห็นคุณค่าของตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  มีทักษะในการด าเนินชีวิต  เห็นคุณค่าในการสร้างเสริมสุขภาพ
และการด ารงสุขภาพอย่างยั่งยืน 
       มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักความเป็นไทย มีวินัย มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะและน าความรู้  ที่ได้
ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด  

พ 1.1 ม.5/1 , พ 2.1 ม.5/1               
รวมทั้งหมด  2  ตัวชี้วัด 

โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียน
รู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ระบบหายใจ 
ระบบไหลเวยีนโลหิต 
ระบบย่อยอาหาร 
และระบบขับถ่าย 

พ 1.1  ม.5/1 
          

การสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท าง
านของระบบต่างๆ ในร่างกาย 
จะช่วยให้ร่างกายท างานได้เป็นปกติ 
และส่งผลใหม้ีสุขภาพแข็งแรง 

4  50 

2 การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเ
องและครอบครัว 

พ 1.1  ม.5/2 
          

การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอ
บครัว ถือเป็นกิจกรรมที่มีคณุค่า 
ซึ่งน าไปสู่การปฏิบตัิเพื่อส่งเสริมสขุภาพท้ังข
องตนเองและสมาชิกในครอบครัวให้ดียิ่งข้ึน 
และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีค
วามสุข 

3 20  

3 
  
  

  

ทักษะในการป้องกัน 
ลดความขดัแย้งและแก้ปัญหาเรื่
องเพศและครอบครัว 

พ 2.1  ม.5/3 
          

การเลือกใช้ทักษะทีเ่หมาะสมในการป้องกัน 
ลดความขดัแย้ง 
และแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัวจะช่วย
สร้างเสริมสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน 

3  30 

รวม 20 100  

 

 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
402 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

รหัสวิชา พ32104                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
วิชา พลศึกษา 4                    เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห ์          จ านวน 0.5 
หน่วยกิต 
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล อธิบายประโยชน์และความส าคัญของการเล่นกีฬา
บาสเกตบอล มีมารยาทในการเป็นผู้เล่นและผู้ชมกีฬาบาสเกตบอลที่ดี มีความรู้ความเข้าใจในใช้อุปกรณ์และ
การเก็บรักษา มีทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานของกีฬาบาสเกตบอลจากรูปแบบการฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะไปสู่
การเล่นที่ดี น าทักษะที่ได้ฝึกปฏิบัติไปใช้ในการเล่นหรือแข่งขันได้ เข้าใจกติกาการเล่นและการแข่งขันกีฬา
บาสเกตบอล มีวินัย มีน้ าใจนักกีฬา ป้องกันและดูแลการบาดเจ็บจากกิจกรรมกีฬาบาสเกตบอล 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล  
2. อธิบายประโยชน์และความส าคัญของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล  
3. รู้และเข้าใจมารยาทในการเป็นผู้เล่นและผู้ชมกีฬาบาสเกตบอลที่ดี  
4. มีความรู้ความเข้าใจในใช้อุปกรณ์และการเก็บรักษา  
5. รู้และเข้าใจทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานของกีฬาบาสเกตบอล 
6. รู้และเขา้ใจทักษะการส่งลูกแบบต่างๆ 
7. รู้และเข้าใจทักษะการเคลื่อนที่ส่งลูกแบบต่างๆ 
8. น าทักษะที่ได้ฝึกปฏิบัติไปใช้ในการเล่นหรือแข่งขันได้  
9. เข้าใจกติกาการเล่นและการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล  
10. มีวินัย มีน้ าใจนักกีฬา  
11. ป้องกันและดูแลการบาดเจ็บจากกิจกรรมกีฬาบาสเกตบอล           

รวมผลการเรียนรู้  11  ข้อ 
 
 

รหัสวิชา พ33101                                                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
วิชา สุขศึกษา 11                   เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห ์                จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์  กระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบสืบพันธุ์ 
ประสาท ต่อมไร้ท่อ วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว สาเหตุและผลของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียน  หรือเยาวชนในชุมชน  และเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหา 
       โดยใช้กระบวนการสังเกต การอธิบาย วิเคราะห์ สาธิต และกระบวนการกลุ่มเพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารในสิ่งที่เรียนรู้ 
       มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักความเป็นไทย มีวินัย มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะและน าความรู้ที่ได้ไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
403 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

รหัสตัวช้ีวัด   
พ 1.1 ม.6/1-2      พ 2.1 ม.6/1            

รวมทั้งหมด  3 ตัวชี้วัด 
โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนักค
ะแนน 

1 รักษ์สุขภาพ พ 4.1 ม.6/1 - การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทาง
กลไก 
- การทดสอบสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก 
- ประโยชน์ของการมีสมรรถภาพทางกายและทางกลไกที่ดี 
 

3 
 

5 
 

2 
 

15 
 

20 
 

15 
 

2 ชีวิตกับความปลอด
ภัย 

พ 5.1 ม.6/1-2 - การจัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา สารเสพติด
และความรุนแรง 
- ตัวอย่างการจัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา สาร
เสพติดและความรุนแรง 
- กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
 
- ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 

2 
 
3 

 
2 

 
3 
 

10 
 

15 
 

10 
 

15 
 

   รวม 20 100 

 

รหัสวิชา พ33102                                                                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
วิชา สุขศึกษา 12                   เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห ์              จ านวน 0.5 หน่วยกติ                 
 ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์  วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพกายและสมรรถภาพ
กลไก มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา  การใช้สารเสพติด  และความรุนแรง  เพ่ือสุขภาพของ
ตนเอง ครอบครัว  และสังคม มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
       โดยใช้กระบวนการสังเกต การอธิบาย วิเคราะห์ สาธิต และกระบวนการกลุ่มเพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารในสิ่งที่เรียนรู้ 
       มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักความเป็นไทย มีวินัย มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะและน าความรู้ที่ได้ไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด  

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



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
404 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

 ผลการเรียนรู้ 
 1.อธิบายความหมายของสมรรถภาพทางกลไก 
ประโยชน์และวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกท่ีเหมาะสมกับตนเองได้ 

2.สามารถวางแผนในการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกและประเมินสมรรถภาพทางกลไกแบบง่ายๆได้
ด้วยตนเอง 

3.บอกแนวทางและวิธีการในการจัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา 
สารเสพติดและความรุนแรงได้ 

4.บอกตัวอย่างการจัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา สารเสพติดและความรุนแรง 
5.จัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา สารเสพติดและความรุนแรง 
6. บอกตัวอย่างการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนได้ 
7. จัดกิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนได้ 

รวมผลการเรียนรู ้ 7 ข้อ 

โครงสร้างรายวิชา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตั

วชี้วัด 
สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 รักษ์สุขภาพ พ 4.1 ม.6/1 - การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไก 
- การทดสอบสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไก 
- ประโยชน์ของการมีสมรรถภาพทางกายและ
ทางกลไกท่ีดี 

3 
 

5 
 

2 
 

15 
 

20 
 

15 
 

2 ชีวิตกับความปลอดภัย พ 5.1 ม.6/1-2 - การจัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้
ยา สารเสพติดและความรุนแรง 
- ตัวอย่างการจัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงต่อ
การใช้ยา สารเสพติดและความรุนแรง 
- กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
- ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชน 

2 
 
3 
 
2 

 
3 
 

10 
 

15 
 

10 
 

15 
 

รวม 20 100 

 

รหัสวิชา พ33103                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
วิชา สุขศึกษา 3                    เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห ์         จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์  กระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบสืบพันธุ์ 
ประสาท ต่อมไร้ท่อ วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลใน



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
405 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

ครอบครัว สาเหตุและผลของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียน  หรือเยาวชนในชุมชน  และเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหา 
       โดยใช้กระบวนการสังเกต การอธิบาย วิเคราะห์ สาธิต และกระบวนการกลุ่มเพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารในสิ่งที่เรียนรู้ 
       มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักความเป็นไทย มีวินัย มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะและน าความรู้ ที่ได้
ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด   

พ 1.1 ม.6/1-2  พ 2.1 ม.6/1            
รวมทั้งหมด  3 ตัวชี้วัด 

โครงสร้างรายวิชา 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรีย
นรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 รักษ์สุขภาพ พ 4.1 ม.6/1 - การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
และสมรรถภาพทางกลไก 
- การทดสอบสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไก 
- ประโยชน์ของการมสีมรรถภาพทาง
กายและทางกลไกท่ีด ี

3 
 

5 
 

2 
 

15 
 

20 
 

15 
 

2 ชีวติกับความปลอดภัย พ 5.1 ม.6/1-2 - การจัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงต่อ
การใช้ยา สารเสพตดิและความรุนแรง 
- ตัวอย่างการจัดกิจกรรมป้องกันความ
เสี่ยงต่อการใช้ยา สารเสพตดิและความ
รุนแรง 
- กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภยัใน
ชุมชน 
- ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสรมิความ
ปลอดภัยในชุมชน 

2 
 

3 
 

 
2 

 
3 
 

10 
 

15 
 

 
10 

 
15 
 

รวม 20 100 

 

รหัสวิชา  พ33104               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
รายวิชาพลศึกษา 3     เวลา 20  ชั่วโมง          จ านวน 0.5 หน่วยกิต   

ศึกษาประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับแอโรบิกดานซ์  ประโยชน์ของแอโรบิกดานซ์ มารยาทในการเป็นผู้
เล่นและผู้ชมกีฬาแอโรบิกดานซ์ที่ดี กติกาการแข่งขันกีฬา แอโรบิกดานซ์ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
จ าแนกองค์ประกอบที่เสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันและดูแลการบาดเจ็บจากกิจกรรมแอโรบิกดานซ์  ฝึกการ
เคลื่อนไหวทักษะพ้ืนฐานเบื้องต้นของแบบแอโรบิกดานซ์ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย  มีความรับผิดชอบ  



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
406 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

ขยัน  ชื่นชมในความสามารถของตัวเอง มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักความเป็นไทย มีวินัย มุ่งม่ันในการท างาน มีจิต
สาธารณะและน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  
รหัสตัวช้ีวัด  

พ 3.1 ม.4-6/1-5  พ 3.2 ม.4-6/1-4           
รวมทั้งหมด 9 ตัวช้ีวัด 

โครงสร้างรายวิชา  

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

 ปฐมนิเทศ - การปฐมนิเทศมีความส าคัญต่อการเรียนในรายวิชาแอโรบิก
ดานซ์ การปฐมนเิทศก่อนการเรียน 
เป็นการชี้แจงจุดประสงค์ เกณฑ์การวัดผล 
ตลอดจนข้อตกลงต่าง ๆ ร่วมกัน โดยผู้เรียนมสี่วนร่วม 
ซึ่งจะท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1  

1 ความรู้ทั่วไป
ของกีฬาแอโร
บิกดานซ ์

พ 3.1  
ม.4-6/1 
 
พ 3.2  
ม.4-6/3  

การเรยีนวิชาแอโรบิกดานซ ์
ให้ถูกต้องตามหลักการมีความส าคญัต่อคุณภาพของผู้เรียน 
การศึกษาเรื่องความรู้ทั่วไปของกฬีาแอโรบิกดานซ์ 
ท าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา 
ประโยชน์มารยาทในการเป็นผูเ้ลน่และผู้ชม 

1 5 

2 หลักการฝึก
กีฬาแอโรบิก
ดานซ์ด้วย
ความปลอดภัย 

พ 3.1  
ม.4-6/1 
ม.4-6/5 
พ 3.2  
ม.4-6/1 
ม.4-6/2  

หลักการฝึกกีฬาแอโรบิกดานซด์้วยความปลอดภัยมีความส า
คัญต่อการฝึกปฏิบตัิ  
การศึกษาเรื่องหลักการฝึกกีฬาแอโรบิกดานซ์ด้วยความปลอ
ดภัย ท าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกบัความปลอดภัย 
การบาดเจ็บจากกิจกรรมกีฬาแอโรบิกดานซ์ 
และการปฐมพยาบาล 

1 5 

3 การเสริมสร้าง
สมรรถภาพ
ทางกายของแอ
โรบิกดานซ ์

พ 3.1  
ม.4-6/1 
ม.4-6/2 
ม.4-6/3 
ม.4-6/5 
พ 3.2  
ม.4-6/1-4 

การมีสุขภาพที่ดีขึ้นอยู่กับหลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทา
งกาย การศึกษาเรื่องสมรรถภาพทางกาย 
ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเสริมสร้างสมรรถ
ภาพทางกายของแอโรบิกดานซ์ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

1 5 

  

4 การเลือกเพลง
และจังหวะ

พ 3.1  
ม.4-6/1-5 

หลักการเลือกเพลงและการนับจังหวะเพลงที่เหมาะสมของ
การเต้นแอโรบิกดานซ์ 1 10 
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407 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

ของแอโรบิก
ดานซ ์

พ 3.2  
ม.4-6/1-4 

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

5 ทักษะพื้นฐาน
แอโรบิกดานซ์ 
ระดับพื้นฐาน : 
ท่าฝึกชุดที ่1,
ท่าฝึกชุดที ่2   

 พ 3.1  
ม.4-6/1-5 
 
พ 3.2  
ม.4-6/1-4 

การฝึกปฏิบัติแอโรบิกดานซ์ ระดบัพ้ืนฐาน : ท่าฝึกชุดที่ 1 
ที่ถูกต้องตามหลักการ 
มีความส าคัญต่อการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้เรียน 
การศึกษาเรื่องท่าฝึกชุดที่ 1 และชุดที ่2 จ านวน 24 ท่า 
ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว 
ของท่าแอโรบิก 
ระดับพื้นฐานด้วยความปลอดภยัและสามารถน าไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4 20 

6 ทักษะพื้นฐาน
แอโรบิกดานซ์
แบบแรง
กระแทกต่ า : 
ท่าฝึกชุดที ่3 

พ 3.1  
ม.4-6/1-5 
 
พ 3.2  
ม.4-6/1-4 

การฝึกปฏิบัติแอโรบิกดานซ์ ระดบักลาง : ท่าฝึกชุดที่ 3 
ที่ถูกต้องตามหลักการ 
มีความส าคัญต่อการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้เรียน 
การศึกษาเรื่องท่าฝึกชุดที่ 3 จ านวน 1 ุ2 ท่า 
ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของท่าแ
อโรบิกดานซ์ ระดับกลางด้วยความปลอดภัย  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2 10 

7 ทักษะพื้นฐาน
แอโรบิกดานซ์
แบบแรง
กระแทกต่ า : 
ท่าฝึกชุดที ่4 

พ 3.1  
ม.4-6/1-5 
 
พ 3.2  
ม.4-6/1-4 

การฝึกปฏิบัติแอโรบิกดานซ์ ระดบัสูง : ท่าฝึกชุดที่ 4 
ที่ถูกต้องตามหลักการ 
มีความส าคัญต่อการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้เรียน 
การศึกษาเรื่องท่าฝึกชุดที่ 4 จ านวน 15 ท่า 
ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของท่าแ
อโรบิกดานซ์ ระดั[สูงด้วยความปลอดภัย  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2 10 

8 ทักษะการ
เคลื่อนไหวด้วย
เทคนิคการเป็น
ผู้น าและการ
สร้างทีมเพื่อ
แข่งขัน 

พ 3.1  
ม.4-6/1-5 
 
พ 3.2  
ม.4-6/1-4 

การฝึกปฏิบัติการเคลื่อนไหวด้วยเทคนิคการสร้างทีมเพื่อแข่ง
ขันที่ถูกต้องตามหลักการ 
มีความส าคัญต่อการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้เรียน 
การศึกษาเรื่องเทคนิคการสร้างทีมเพื่อแข่งขันแอโรบิกดานซ์ 
ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างทีม 

3 20 

9 การประยุกต์ พ 3.1  ความส าเร็จของการเรียนกีฬาแอโรบิกดานซ์ขึ้นอยู่กับความรู้
2 10 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

กีฬาแอโรบิก
ดานซ์เพื่อการ
ออกก าลังกาย 

ม.4-6/1-5 
 
พ 3.2  
ม.4-6/1-4 

เกี่ยวกับหลักการประยุกต์เพื่อการออกก าลังกาย 
การศึกษาเรื่องการประยุกต์กีฬาแอโรบิกดานซเ์พื่อการออก
ก าลังกาย 
ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการประยุกต์กีฬาแ
อโรบิกดานซเ์พื่อการออกก าลังกาย 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

10 กฎ กติกาการ
แข่งขันกีฬาแอ
โรบิกดานซ ์

พ 3.1  
ม.4-6/1 
ม.4-6/5 
 
พ 3.2  
ม.4-6/2 

กฎ กติกาเป็นกฎเกณฑ์สากล 
หรือสมาคมแอโรบิกดานซไ์ด้ก าหนดขึ้น 
เป็นหลักในการปฏิบัติ 
การศึกษาเรื่องกติกาการแข่งขันกีฬาแอโรบิกดานซ์ 
ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงกี
ฬาแอโรบิกดานซ ์

2 5 

รวม 20 100 

 
รหัสวิชา  พ31202       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
รายวิชาฟุตบอล         เวลา 20  ชั่วโมง     จ านวน 0.5 หน่วยกิต                          
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล ประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตบอล มารยาทในการเป็นผู้
เล่นและผู้ชมกีฬาฟุตบอลที่ดี  กติกาการแข่งขันกีฬาฟุตซอลสากล การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในการ
เล่นกีฬาฟุตบอล จ าแนกองค์ประกอบที่เสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันและดูแลการบาดเจ็บจากกิจกรรมกีฬา
ฟุตบอล ฝึกการเคลื่อนไหวทักษะพื้นฐาน เบื้องต้นของกีฬาฟุตบอล เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย  มีความ
รับผิดชอบ  ขยัน  ชื่นชมในความสามารถของตัวเอง 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอลได้ 
2. อธิบายประโยชน์และมารยาทในการเป็นผู้เล่นและผู้ชมกีฬาฟุตบอลได้ 
3. อธิบายวิธีการดูแลรักษาและเก็บอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลได้ 
4. อธิบายหลักการฝึกกีฬาฟุตบอลด้วยความปลอดภัยได้ 
5. อธิบายการบาดเจ็บจากกิจกรรมกีฬาฟุตบอลและปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 
6. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในการเล่น 
    กีฬาฟุตบอลได้ 
7. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการอบอุ่นร่างกายก่อนและหลังการเล่นกีฬาฟุตบอลได้ 
8. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นและการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลได้ 
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9. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยเทคนิคของการหยุดบอลหรือรับบอลได้ 
10. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการเลี้ยงลูกบอลด้วยเท้าได้ 
11. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการส่ง-การรับลูกบอลด้วยเท้าได้ 
12. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการควบคุมลูกบอลได้ 
13. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการยิงประตูได้ 
14. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการโหม่งลูกบอลได้ 
15. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการรักษาประตูได้ 
16. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการบริหารร่างกายก่อนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลได้ 
17. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยเทคนิคการเล่นเป็นกีฬาฟุตบอลได้ 
18. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยเกมน ากีฬาฟุตบอลได้ 
19. อธิบาย กฎ กติกาการแข่งขันกีฬาฟุตบอลได้ 
20. ประยุกต์แบบฝึกกีฬาฟุตบอลเพ่ือการออกก าลังกายในชีวิตประจ าวันได้ 

รวมผลการเรียนรู้    20  ข้อ      
โครงสร้างรายวิชา  

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

 ปฐมนิเทศ - การปฐมนิเทศมีความส าคัญต่อการเรียนในราย
กีฬาฟุตบอล การปฐมนิเทศก่อนการเรยีน เป็น
การชี้แจงจุดประสงค์ เกณฑ์การวดัผล ตลอดจน
ข้อตกลงต่าง ๆ ร่วมกัน โดยผู้เรยีนมีส่วนร่วม 
ซึ่งจะท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

1  

1 ความรู้ทั่วไปของ
กีฬาฟุตบอล 

1. อธิบายประวัติความเป็นมา
ของกีฬาฟุตบอลได ้
2. อธิบายประโยชน์และ
มารยาทในการเป็นผูเ้ล่นและ
ผู้ชมกีฬาฟุตบอลได ้
3. อธิบายวิธีการดูแลรักษา
และเก็บอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล
ได ้

การเรยีนกีฬาฟุตบอลให้ถูกต้องตามหลักการมี
ความส าคญัต่อคณุภาพของผูเ้รียน การศึกษา
เรื่องความรู้ทั่วไปของกีฬาฟุตบอล ท าให้เกิด
ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัตคิวามเป็นมา 
ประโยชน์มารยาทในการเป็นผูเ้ลน่และผู้ชมกีฬา 

1 5 

2 หลักการฝึกกีฬา
ฟุตบอล 
ด้วยความปลอด

4. อธิบายหลักการฝึกกีฬา
ฟุตบอลด้วยความปลอดภัยได ้
5. อธิบายการบาดเจบ็จาก

หลักการฝึกกีฬาฟุตบอลด้วยความปลอดภัยมี
ความส าคญัต่อการฝึกปฏิบัติ  การศึกษาเรื่อง
หลักการฝึกกีฬาฟุตบอล ด้วยความปลอดภัย ท า

1 5 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

ภัย กิจกรรมกีฬาฟตุบอลและ
ปฏิบัติการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได ้

ให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย การ
บาดเจ็บจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
รูปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬาและการปฐม
พยาบาล 

3 การเสริมสร้างสม
รรถภาพทางกาย
ในการเล่นกีฬาฟุ
ตบอล 

6. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว
ร่างกายด้วยการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายในการเล่น
กีฬาฟุตบอลได ้
 

การมีสุขภาพที่ดีขึ้นอยู่กับหลักการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การศึกษาเรือ่งสมรรถภาพ
ทางกาย ท าให้เกิดความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
วิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ในการ
เล่นกีฬาฟุตบอล และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน 

1 5 
  
  

4 ทักษะพื้นฐานกีฬ
าฟุตบอล : 
การอบอุ่นร่างกา
ยก่อนและหลังก
ารเล่นกีฬาฟุตบอ
ล  

7. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว
ร่างกายด้วยการอบอุ่นร่างกาย
ก่อนและหลังการเล่นกีฬา
ฟุตบอลได ้
 
 

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตบอลทีถู่กต้องตาม
หลักการ มีความส าคัญต่อการเคลือ่นไหว
ร่างกายของผู้เรยีน การศึกษาเรื่องทักษะ
พื้นฐาน การอบอุ่นร่างกายก่อนและหลังการเล่น
กีฬาฟุตบอล ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ การอบอุ่นร่างกายก่อนและหลังการ
เล่นกีฬาฟุตบอล หลักการการอบอุ่นร่างกาย
ก่อนและหลังการเล่นกีฬาฟุตบอล ด้วยความ
ปลอดภัย  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน 

1 5 

5 ทักษะพื้นฐานกีฬ
าฟุตบอล : 
การเคลื่อนไหวรา่
งกายเบื้องต้นแล
ะการสร้างความ
คุ้นเคยกับลูกฟุต
บอล 

8. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว
ร่างกายเบื้องต้นและการสร้าง
ความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลได ้
 

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตบอล ที่ถูกต้องตาม
หลักการ มีความส าคัญต่อการเคลือ่นไหว
ร่างกายของผู้เรยีน การศึกษาเรื่องทักษะ
พื้นฐานการเคลื่อนไหวรา่งกายเบือ้งต้นและการ
สร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอล ท าให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
ร่างกายเบื้องต้นและการสร้างความคุ้นเคย 
หลักการการเคลื่อนไหวร่างกายเบือ้งต้นและการ
สร้างความคุ้นเคยด้วยความปลอดภัย  และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกาย
ในชีวิตประจ าวัน 

1 5 
  

6 ทักษะพื้นฐาน 9. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตบอลทีถู่กต้องตาม
1 5 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

กีฬาฟุตบอล : 
เทคนิคของการ
หยุดบอลหรือรับ
บอล 

ร่างกายด้วยเทคนิคของการ
หยุดบอลหรือรับบอลได ้
 

หลักการ มีความส าคัญต่อการเคลือ่นไหว
ร่างกายของผู้เรยีน การศึกษาเรื่องวิธีการของ
การหยุดบอลหรือรับบอล ท าให้เกดิความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการของการหยุดบอล
หรือรับบอล หลักการการหยดุบอลหรือรบับอล
ด้วยความปลอดภยั  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายใน
ชีวิตประจ าวัน 

  

7 ทักษะพื้นฐาน
กีฬาฟุตบอล : 
การเลีย้งลูกบอล 

10. ปฏิบัติทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกายด้วยการ
เลี้ยงลูกบอลด้วยเท้าได ้
 

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตบอลทีถู่กต้องตาม
หลักการ มีความส าคัญต่อการเคลือ่นไหว
ร่างกายของผู้เรยีน การศึกษาเรื่องทักษะ
พื้นฐานการเลีย้งลูกบอล ท าให้เกดิความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกบอลด้วยเท้า 
หลักการฝึกการเลี้ยงลูกบอลด้วยความปลอดภัย  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกก าลัง
กายในชีวิตประจ าวัน 

2 5 
  

8 ทักษะพื้นฐาน
กีฬาฟุตบอล : 
การส่ง-การรับลูก
บอล 

11. ปฏิบัติทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกายด้วยการส่ง-
การรับลูกบอลด้วยเท้าได ้

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตบอล ที่ถูกต้องตาม
หลักการ มีความส าคัญต่อการเคลือ่นไหว
ร่างกายของผู้เรยีน การศึกษาเรื่องทักษะ
พื้นฐานการส่ง-การรบัลูกบอล ท าให้เกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่ง-การรับลูกบอล 
หลักการฝึกการส่ง-การรับลูกบอลด้วยความ
ปลอดภัย  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน 

2 5 
  

9 ทักษะพื้นฐาน
กีฬาฟุตบอล : 
การควบคุมลูก
บอล 

12. ปฏิบัติทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกายด้วยการ
ควบคุมลูกบอลได ้
 

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตบอล ที่ถูกต้องตาม
หลักการ มีความส าคัญต่อการเคลือ่นไหว
ร่างกายของผู้เรยีน การศึกษาเรื่องทักษะ
พืน้ฐานการควบคุมลูกบอล ท าให้เกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมลกูบอล 
หลักการฝึกการควบคุมลูกบอลด้วยความ
ปลอดภัย  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน 

1 5 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

10 ทักษะพื้นฐาน
กีฬาฟุตบอล : 
การยิงประต ู

13. ปฏิบัติทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกายด้วยการยิง
ประตไูด ้

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตบอล ที่ถูกต้องตาม
หลักการ มีความส าคัญต่อการเคลือ่นไหว
ร่างกายของผู้เรยีน การศึกษาเรื่องทักษะ
พื้นฐานการยิงประตู ท าให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการยิงประตู หลักการฝึกการยิง
ประตดู้วยความปลอดภัย  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายใน
ชีวิตประจ าวัน 

1 5 

11 ทักษะพื้นฐาน
กีฬาฟุตบอล : 
การโหม่งลูกบอล 

14. ปฏิบัติทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกายด้วยการ
โหม่งลูกบอลได ้
 

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตบอล ที่ถูกต้องตาม
หลักการ มีความส าคัญต่อการเคลือ่นไหว
ร่างกายของผู้เรยีน การศึกษาเรื่องทักษะ
พืน้ฐานการโหม่งลูกบอล ท าให้เกดิความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการโหม่งลูกบอล หลักการฝึกการ
โหม่งลูกบอลด้วยความปลอดภัย  และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายใน
ชีวิตประจ าวัน 

1 5 

12 ทักษะพื้นฐาน
กีฬาฟุตบอล : 
การรักษาประต ู

15. ปฏิบัติทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกายด้วยการ
รักษาประตูได ้

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตบอล ที่ถูกต้องตาม
หลักการ มีความส าคัญต่อการเคลือ่นไหว
ร่างกายของผู้เรยีน การศึกษาเรื่องทักษะ
พื้นฐานการรักษาประตู ท าให้เกดิความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการรักษาประตู หลกัการฝึกการ
รักษาประตูด้วยความปลอดภัย  และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายใน
ชีวิตประจ าวัน 

1 5 

13 การเล่นฟุตบอล
เป็นทีม 

17. ปฏิบัติทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกายด้วยเทคนิค
การเล่นเป็นทีมฟุตบอลได ้

ต าแหน่งการยืน หน้าท่ีของผู้เล่น ต าแหน่งการ
ยืน กลวิธีในการเล่นฟุตบอล แบบฝึกการเล่น
ฟุตบอลเป็นทีม การฝึกปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
หลักการ มีความส าคัญต่อการเคลือ่นไหว
ร่างกายของผู้เรยีน การศึกษาเรื่องต าแหน่งการ
ยืน หน้าท่ีของผู้เล่น ต าแหน่งการยืน กลวิธีใน
การเล่นฟุตบอล แบบฝึกการเล่นฟุตบอลเป็นทีม 
ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเล่น
กีฬาฟุตบอลเป็นทีม และสามารถน าไป

2 20 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

ประยุกต์ใช้ใน การออกก าลังกายใน
ชีวิตประจ าวัน 

14 เกมน ากีฬา
ฟุตบอล 

18. ปฏิบัติทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกายด้วยเกมน า
กีฬาฟุตบอลได ้

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตบอล ที่ถูกต้องตาม
หลักการ มีความส าคัญต่อการเคลือ่นไหว
ร่างกายของผู้เรยีน การศึกษาเรื่องเกมน ากีฬา
ฟุตบอล ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เกมการเล่นส าหรับกีฬาฟตุบอล หลักการฝึกเกม
น ากีฬาฟุตบอลด้วยความปลอดภยั  และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกาย
ในชีวิตประจ าวัน 

1 5 

15 กติกาการแข่งขัน 19. อธิบายกฏ กติกาการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอลได ้

กฎ กติกาเป็นกฎเกณฑ์สากล หรอืสหพันธ์
ฟุตบอลระหว่างประเทศ ได้ก าหนดขึ้น เป็นหลัก
ในการปฏิบัติ  การศึกษาเรื่องกติกาการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอล ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงกีฬาฟุตบอล 

1 5 

16 การประยุกต์กีฬา
ฟุตบอลเพื่อการ
ออกก าลังกาย  

20. ประยุกต์แบบฝึกกีฬา
ฟุตบอลเพื่อการออกก าลังกาย
ในชีวิตประจ าวันได ้

ความส าเร็จของการเรียนกีฬาฟุตบอลขึ้นอยู่กับ
ความรู้เกี่ยวกับหลักการประยุกต์เพื่อการออก
ก าลังกาย การศึกษาเรื่องการประยุกต์กีฬา
ฟุตบอล เพื่อการออกก าลังกาย ท าให้เกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการประยกุต์กีฬา
ฟุตบอล เพื่อการออกก าลังกาย และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

1 10 
  

รวม 20 100 

 

รหัสวิชา  พ31203             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
รายวิชาฟุตซอล   เวลา 20  ชั่วโมง    จ านวน 0.5 หน่วยกิต                           
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล ประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตซอล มารยาทในการเป็นผู้
เล่นและผู้ชมกีฬาฟุตซอลที่ดี  กติกาการแข่งขันกีฬาฟุตซอลสากล ศึกษาการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายใน
การเล่นกีฬาฟุตซอล จ าแนกองค์ประกอบที่เสริมสร้างสุขภาพ อธิบายการป้องกันและดูแลการบาดเจ็บจาก
กิจกรรมกีฬาฟุตซอล ฝึกการเคลื่อนไหวทักษะพ้ืนฐาน เบื้องต้นของกีฬาฟุตซอล เห็นคุณค่าของการออกก าลัง
กาย  มีความรับผิดชอบ  ขยัน  ชื่นชมในความสามารถของตัวเอง 
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ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอลได้ 
2. อธิบายประโยชน์และมารยาทในการเป็นผู้เล่นและผู้ชมกีฬาฟุตซอลได้ 
3. อธิบายวิธีการดูแลรักษาและเก็บอุปกรณ์กีฬาฟุตซอลได้ 
4. อธิบายหลักการฝึกกีฬาฟุตซอลด้วยความปลอดภัยได้ 
5. อธิบายการบาดเจ็บจากกิจกรรมกีฬาฟุตซอลและปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 
6. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในการเล่นกีฬาฟุตซอล

ได้ 
7. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการอบอุ่นร่างกายก่อนและหลังการเล่นกีฬาฟุตซอลได้ 
8. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นและการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตซอลได้ 
9. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยเทคนิคของการหยุดบอลหรือรับบอลได้ 
10. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการเลี้ยงลูกบอลด้วยเท้าได้ 
11. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการส่ง-การรับลูกบอลด้วยเท้าได้ 
12. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการควบคุมลูกบอลได้ 
13. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการยิงประตูได้ 
14. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการโหม่งลูกบอลได้ 
15. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการรักษาประตูได้ 
16. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการบริหารร่างกายก่อนการแข่งขันกีฬาฟุตซอลได้ 
17. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยเทคนิคการเล่นเป็นทีมกีฬาฟุตซอลได้ 
18. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยเกมน ากีฬาฟุตซอลได้ 
19. อธิบาย กฏ กติกาการแข่งขันกีฬาฟุตซอลได้ 
20. ประยุกต์แบบฝึกกีฬาฟุตซอลเพื่อการออกก าลังกายในชีวิตประจ าวันได้ 

รวมผลการเรียนรู้    20  ข้อ      
โครงสร้างรายวิชา  

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

 ปฐมนิเทศ - การปฐมนิเทศมีความส าคัญต่อการเรียนในราย
กีฬาฟุตซอล การปฐมนิเทศก่อนการเรียน เป็น
การชี้แจงจุดประสงค์ เกณฑ์การวัดผล ตลอดจน
ข้อตกลงต่าง ๆ ร่วมกัน โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม ซ่ึง
จะท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

1  

1 ความรู้ท่ัวไปของกีฬาฟุ 1. อธิบายประวัติความ การเรียนกีฬาฟุตซอลให้ถูกต้องตามหลักการมี 1 5 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

ตซอล เป็นมาของกีฬาฟุตซอลได้ 
2. อธิบายประโยชน์และ
มารยาทในการเป็นผู้เล่น
และผู้ชมกีฬาฟุตซอลได้ 
3. อธิบายวิธีการดูแลรักษา
และเก็บอุปกรณ์กีฬาฟุต
ซอลได้ 

ความส าคัญต่อคุณภาพของผู้เรียน การศึกษาเรื่อง
ความรู้ท่ัวไปของกีฬาฟุตซอล ท าให้เกิดความ
เข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ประโยชน์
มารยาทในการเป็นผู้เล่นและผู้ชมกีฬา 

2 หลักการฝึกกีฬาฟุตซอล 
ด้วยความปลอดภัย 

4. อธิบายหลักการฝึกกีฬา
ฟุตซอลด้วยความปลอดภัย
ได้ 
5. อธิบายการบาดเจ็บจาก
กิจกรรมกีฬาฟุตซอลและ
ปฏิบัตกิารปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้ 
 

หลักการฝึกกีฬาฟุตซอลด้วยความปลอดภัยมี
ความส าคัญต่อการฝึกปฏิบัติ  การศึกษาเรื่อง
หลักการฝึกกีฬาฟุตซอล ด้วยความปลอดภัย ท า
ให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย การ
บาดเจ็บจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเคล่ือนไหว
รูปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬาและการปฐม
พยาบาล 

1 5 

3 การเสริมสร้างสมรรถภ
าพทางกายในการเล่นกี
ฬาฟุตซอล 

6. ปฏิบัติทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกายด้วยการ
เสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กายในการเล่นกีฬาฟุตซอล
ได้ 
 
 

การมีสุขภาพท่ีดีขึ้นอยู่กับหลักการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การศึกษาเรื่องสมรรถภาพ
ทางกาย ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ในการเล่น
กีฬาฟุตซอล และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน 

1 5 
  
  

4 ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุต
ซอล : การอบอุ่น
ร่างกายก่อนและหลัง
การเล่นกีฬาฟุตซอล 

7. ปฏิบัติทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกายด้วยการ
อบอุ่นร่างกายก่อนและหลัง
การเล่นกีฬาฟุตซอลได้ 
 
 

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตซอลท่ีถูกต้องตาม
หลักการ มีความส าคัญต่อการเคลื่อนไหวร่างกาย
ของผู้เรียน การศึกษาเรื่องทักษะพื้นฐาน การ
อบอุ่นร่างกายก่อนและหลังการเล่นกีฬาฟุตซอล 
ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การอบอุ่น
ร่างกายก่อนและหลังการเล่นกีฬาฟุตซอล 
หลักการการอบอุ่นร่างกายก่อนและหลังการเล่น
กีฬาฟุตซอล ด้วยความปลอดภัย  และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายใน
ชีวิตประจ าวัน 

1 5 

5 ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุต
ซอล : การเคลื่อนไหว
ร่างกายเบื้องต้นและ

8. ปฏิบัติทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้น
และการสร้างความคุ้นเคย

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตซอล ท่ีถูกต้องตาม
หลักการ มีความส าคัญต่อการเคลื่อนไหวร่างกาย
ของผู้เรียน การศึกษาเรื่องทักษะพื้นฐานการ

1 5 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

การสร้างความคุ้นเคย
กับลูกฟุตซอล 

กับลูกฟุตซอลได้ 
 

เคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นและการสร้าง
ความคุ้นเคยกับลูกฟุตซอล ท าให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นและ
การสร้างความคุ้นเคย หลักการการเคลื่อนไหว
ร่างกายเบื้องต้นและการสร้างความคุ้นเคยด้วย
ความปลอดภัย  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน 

6 ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุต
ซอล : เทคนิคของการ
หยุดบอลหรือรับบอล 

9. ปฏิบัติทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกายด้วย
เทคนิคของการหยุดบอล
หรือรับบอลได้ 
 

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตซอลท่ีถูกต้องตาม
หลักการ มีความส าคัญต่อการเคลื่อนไหวร่างกาย
ของผู้เรียน การศึกษาเรื่องวิธีการของการหยุด
บอลหรือรับบอล ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการของการหยุดบอลหรือรับบอล 
หลักการการหยุดบอลหรือรับบอลด้วยความ
ปลอดภัย  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน 

1 5 
  

7 ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุต
ซอล : การเลี้ยงลูกบอล 

10. ปฏิบัติทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกายด้วยการ
เลี้ยงลูกบอลด้วยเท้าได้ 
 

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตซอลท่ีถูกต้องตาม
หลักการ มีความส าคัญต่อการเคลื่อนไหวร่างกาย
ของผู้เรียน การศึกษาเรื่องทักษะพื้นฐานการเลี้ยง
ลูกบอล ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เลี้ยงลูกบอลด้วยเท้า หลักการฝึกการเลี้ยงลูกบอล
ด้วยความปลอดภัย  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน 

2 5 
  

8 ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซ
อล : การส่ง-
การรับลูกบอล 

11. ปฏิบัติทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกายด้วยการ
ส่ง-การรับลูกบอลด้วยเท้า
ได้ 

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตซอล ท่ีถูกต้องตาม
หลักการ มีความส าคัญต่อการเคลื่อนไหวร่างกาย
ของผู้เรียน การศึกษาเรื่องทักษะพื้นฐานการส่ง-
การรับลูกบอล ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการส่ง-การรับลูกบอล หลักการฝึกการ
ส่ง-การรับลูกบอลด้วยความปลอดภัย  และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายใน
ชีวิตประจ าวัน 

2 5 
  

9 ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซ
อล : 
การควบคุมลูกบอล 

12. ปฏิบัติทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกายด้วยการ
ควบคุมลูกบอลได้ 
 

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตซอล ท่ีถูกต้องตาม
หลักการ มีความส าคัญต่อการเคลื่อนไหวร่างกาย
ของผู้เรียน การศึกษาเรื่องทักษะพื้นฐานการ
ควบคุมลูกบอล ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการควบคุมลูกบอล หลักการฝึกการ

1 5 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

ควบคุมลูกบอลด้วยความปลอดภัย  และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายใน
ชีวิตประจ าวัน 

10 ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซ
อล : การยิงประตู 

13. ปฏิบัติทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกายด้วยการ
ยิงประตูได้ 

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตซอล ท่ีถูกต้องตาม
หลักการ มีความส าคัญต่อการเคลื่อนไหวร่างกาย
ของผู้เรียน การศึกษาเรื่องทักษะพื้นฐานการยิง
ประต ูท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยิง
ประต ูหลักการฝึกการยิงประตูด้วยความ
ปลอดภัย  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน 

1 5 

11 ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซ
อล : การโหม่งลูกบอล 

14. ปฏิบัติทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกายด้วยการ
โหม่งลูกบอลได้ 
 
 

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตซอล ท่ีถูกต้องตาม
หลักการ มีความส าคัญต่อการเคลื่อนไหวร่างกาย
ของผู้เรียน การศึกษาเรื่องทักษะพื้นฐานการโหม่ง
ลูกบอล ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
โหม่งลูกบอล หลักการฝึกการโหม่งลูกบอลด้วย
ความปลอดภัย  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน 

1 5 

12 ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซ
อล : การรักษาประตู 

15. ปฏิบัติทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกายด้วยการ
รักษาประตูได้ 

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตซอล ท่ีถูกต้องตาม
หลักการ มีความส าคัญต่อการเคลื่อนไหวร่างกาย
ของผู้เรียน การศึกษาเรื่องทักษะพื้นฐานการ
รักษาประต ูท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การรักษาประตู หลักการฝึกการรักษาประตูด้วย
ความปลอดภัย  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน 

1 5 

13 การเล่นฟุตซอลเป็นทีม  17. ปฏิบัติทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกายด้วย
เทคนิคการเล่นเป็นทีมกีฬา
ฟุตซอลได้ 

ต าแหน่งการยืน หน้าท่ีของผู้เล่น ต าแหน่งการยืน 
กลวิธีในการเล่นฟุตซอล แบบฝึกการเล่นฟุตซอล
เป็นทีม การฝึกปฏิบัติท่ีถูกต้องตามหลักการ มี
ความส าคัญต่อการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้เรียน 
การศึกษาเรื่องต าแหน่งการยืน หน้าท่ีของผู้เล่น 
ต าแหน่งการยืน กลวิธีในการเล่นฟุตซอล แบบฝึก
การเล่นฟุตซอลเป็นทีม ท าให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเล่นกีฬาฟุตซอลเป็นทีม และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน การออกก าลังกายใน
ชีวิตประจ าวัน 

2 20 
  



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
418 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

14 เกมน ากีฬาฟุตซอล 18. ปฏิบัติทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกายด้วยเกม
น ากีฬาฟุตซอลได้ 

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตซอล ท่ีถูกต้องตาม
หลักการ มีความส าคัญต่อการเคลื่อนไหวร่างกาย
ของผู้เรียน การศึกษาเรื่องเกมน ากีฬาฟุตซอล ท า
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกมการเล่น
ส าหรับกีฬาฟุตซอล หลักการฝึกเกมน ากีฬาฟุต
ซอลด้วยความปลอดภัย  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน 

1 5 

15 กติกาการแข่งขัน 19. อธิบายกฏ 
กติกาการแข่งขันกีฬาฟุตซอ
ลได้ 
 

กติกาเป็นกฎเกณฑ์สากล หรือสหพันธ์ฟุตซอล
ระหว่างประเทศ ได้ก าหนดขึ้น เป็นหลักในการ
ปฏิบัติ  การศึกษาเรื่องกติกาการแข่งขันกีฬาฟุต
ซอล ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎเกณฑ์หรือข้อตกลงกีฬาฟุตซอล 

1 5 

16 การประยุกต์กีฬาฟุตซอ
ลเพ่ือการออกก าลังกาย  

20. ประยุกต์แบบฝึกกีฬา
ฟุตซอลเพ่ือการออกก าลัง
กายในชีวิตประจ าวันได้ 

ความส าเร็จของการเรียนกีฬาฟุตซอลขึ้นอยู่กับ
ความรู้เกี่ยวกับหลักการประยุกต์เพื่อการออก
ก าลังกาย การศึกษาเรื่องการประยุกต์กีฬาฟุต
ซอล เพื่อการออกก าลังกาย ท าให้เกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการประยุกต์กีฬาฟุตซอล 
เพื่อการออกก าลังกาย และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

1 10 
  

รวม 20 100 

 
รหัสวิชา พ31203                         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    
รายวิชากีฬาไทย              เวลา 20  ชั่วโมง         จ านวน 0.5 
หน่วยกิต 
       ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาไทย ประโยชน์ของการเล่นกีฬาไทย มารยาทในการเป็นผู้เล่น 
และผู้ชมกีฬาไทย ระเบียบกติกาการแข่งขันกีฬาไทย ศึกษาการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในการเล่น 
กีฬาไทย จ าแนกองค์ประกอบที่เสริมสร้างสุขภาพ ธิบายการป้องกันและดูแลการบาดเจ็บจากกิจกรรมกีฬาไทย  
 ฝึกการเคลื่อนไหวทักษะพื้นฐานเบื้องต้นของกีฬากีฬาไทย เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย  ความรับผิดชอบ 
  ขยัน  ชื่นชมในความสามารถของตัวเอง. 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายประวัติความเป็นมาของกีฬาไทยและชนิดของกีฬาไทยได้ 
2. อธิบายถึงประโยชน์และมารยาทในการเป็นผู้เล่นและผู้ชมกีฬาไทยได้ 
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3. อธิบายอุปกรณ์ในการฝึกกีฬาไทยและเข้าใจหลักการฝึกกีฬาไทยด้วยความปลอดภัยได้ 
4. จ าแนกการบาดเจ็บจากกิจกรรมกีฬาไทยและปฏิบัติการปฐมพยาบาลได้ 
5. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในการเล่นกีฬาไทยได้ 
6. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการควงพลองในท่ามาลัยหน้าได้ 
7. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการควงพลองในท่ามาลัยข้างและมาลัยหลังได้ 
8. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการควงพลองในท่ามาลัยรอบตัวและมาลัยบนได้ 
9. เข้าใจหลักการฝึกวิชามวยไทยและปฏิบัติการพันมือก าหมัดได้ 
10. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการตั้งท่าและทักษะการใช้หมัดของมวยไทยได้ 
11. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการใช้ศอกและเข่าของมวยไทยได้ 
12. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการเตะและถีบของมวยไทยได้ 
13. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการฝึกกับอุปกรณ์ของมวยไทยได้ 
14. เข้าใจหลักความปลอดภัยของการฝึกดาบสองมือและปฏิบัติการตีดาบสองมือพื้นฐานได้ 
15. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการฝึกไม้ตีดาบสองมือไม้ที่หนึ่งถึงไม้ที่สามได้ 
16. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการฝึกไม้ตีดาบสองมือไม้ที่สี่ถึงไม้ที่หกได้ 
17. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการฝึกไม้ร าดาบสองมือไม้ที่หนึ่งถึงไม้ที่หกได้ 
18. อธิบายหลักการประยุกต์กีฬาไทยเพ่ือการออกก าลังกายได้ 
19. เลือกการน าเสนอการประยุกต์กีฬาไทยตามความถนัดได้ 
20. อธิบายกติกาการแข่งขันกีฬาไทย เช่น มวยไทย และดาบสองมือได้ 

รวมผลการเรียนรู้  20  ข้อ 

โครงสร้างรายวิชา 

ที ่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลาเรียน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

  ปฐมนิเทศ - การปฐมนิเทศมีความส าคัญต่อการเรียนในรายวิชา
กีฬาไทย การปฐมนิเทศก่อนการเรียน เป็นการชี้แจง
จุดประสงค์ เกณฑ์การวัดผล ตลอดจนข้อตกลงต่างๆ 
ร่วมกัน โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม ซ่ึงจะท าให้การเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ 

1 - 

1 ความรู้ท่ัวไปของ
กีฬาไทย 

1.  อธิบายประวัติความเป็นมา
ของกีฬาไทยและชนิดของกีฬา
ไทยได้ 
2.  อธิบายถึงประโยชน์และ
มารยาทในการเป็นผู้เล่นและ
ผู้ชมกีฬาไทยได้ 

การเรียนวิชากีฬาไทยให้ถูกต้องตามหลักการมี
ความส าคัญต่อคุณ 
ภาพของผู้เรียน การศึกษาเรื่องความรู้ทั่วไปของกีฬา
ไทย ท าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมา ชนิดของกีฬาไทยประโยชน์ 
มารยาทในการเป็นผู้เล่นและผู้ชมกีฬาไทย 

1 10 
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ที ่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลาเรียน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

2 หลักการฝึกกีฬา
ไทยด้วยความป
ลอดภัย 

3.  อธิบายอุปกรณ์ในการฝึก
กีฬาไทยและเข้าใจหลักการฝึก
กีฬาไทยด้วยความปลอดภัยได้ 
4.  จ าแนกการบาดเจ็บจาก
กิจกรรมกีฬาไทยและปฏิบัติการ
ปฐมพยาบาลได้ 

หลักการฝึกกีฬาไทยด้วยความปลอดภัยมีความส าคัญ
ต่อการฝึกปฏิบัติ  การศึกษาเรื่องหลักการฝึกกีฬาไทย
ด้วยความปลอดภัย ท าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย การบาดเจ็บจากกิจกรรมกีฬาไทย 
และการปฐมพยาบาล 

2 10 

3. การเสริมสร้างส
มรรถภาพทางก
ายในการเล่นกีฬ
าไทย 

5.  ปฏิบัติทักษะการเคล่ือนไหว
ร่างกายด้วยการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายในการเล่น
กีฬาไทยได้ 

การมีสุขภาพท่ีดีขึ้นอยู่กับหลักการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การศึกษาเรื่องสมรรถภาพทาง
กาย ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในการเล่นกีฬาไทย 

1 10 
  

  

4. กีฬาไทย 1 
ควงพลอง 

6. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว
ร่างกายด้วยการควงพลองในท่า
มาลัยหน้าได้ 
7.  ปฏิบัติทักษะการเคล่ือนไหว
ร่างกายด้วยการควงพลองในท่า
มาลัยข้างและมาลัยหลังได้ 
8.  ปฏิบัติทักษะการเคล่ือนไหว
ร่างกายด้วยการควงพลองในท่า
มาลัยรอบตัวและมาลัยบนได้ 

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาไทยหน่ึง การควงพลองท่ี
ถูกต้องตามหลักการ มีความส าคัญต่อการเคล่ือนไหว
ร่างกายของผู้เรียน การศึกษาเรื่องกีฬาไทยหน่ึง ควง
พลอง ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึก
ควงพลองท่า ท่ามาลัยหน้า มาลัยข้าง มาลัยหลัง 
มาลัยรอบตัว และมาลัยบน  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อในการออกก าลังกาย 

3 10 

5. กีฬาไทย 2 
มวยไทย 

9.  เข้าใจหลักการฝึกวิชามวย
ไทยและปฏิบัติการพันมือก า
หมัดได้ 
10.  ปฏิบัติทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกายด้วยการตั้ง
ท่าและทักษะการใช้หมัดของ
มวยไทยได้ 
11.  ปฏิบัติทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกายด้วยการใช้
ศอกและเข่าของมวยไทยได้ 
12.  ปฏิบัติทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกายด้วยการเตะ
และถีบของมวยไทยได้ 
13.  ปฏิบัติทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกายด้วยการฝึก
กับอุปกรณ์ของมวยไทยได้ 

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาไทยสอง มวยไทยท่ีถูกต้อง
ตามหลักการ มีความส าคัญต่อการเคลื่อนไหวร่างกาย
ของผู้เรียน การศึกษาเรื่องกีฬาไทยสอง มวยไทยท า
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวมวยไทย  หลักการฝึก
มวยไทยการพันมือ การก าหมัด การฝึกทักษะมวย
ไทย หมัด  ศอก  เข่า  เตะ  ถีบ และการฝึกกับ
อุปกรณ์  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันเพื่อในการออกก าลังกาย 

5 10 
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ที ่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลาเรียน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

6. กีฬาไทย 3 
ดาบสองมือ 

14.  เข้าใจหลักความปลอดภัย
ของการฝึกดาบสองมือและ
ปฏิบัติการตีดาบสองมือพื้นฐาน
ได้ 
15.  ปฏิบัติทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกายด้วยการฝึก
ไม้ตีดาบสองมือไม้ท่ีหน่ึงถึงไม้ท่ี
สามได้ 
16.  ปฏิบัติทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกายด้วยการฝึก
ไมต้ีดาบสองมือไม้ท่ีสี่ถึงไม้ท่ีหก
ได้ 
17. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว
ร่างกายด้วยการฝึกไม้ร าดาบ
สองมือไม้ท่ีหน่ึงถึงไม้ท่ีหกได้ 

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาไทยสาม ดาบสองมือท่ี
ถูกต้องตามหลักการ มีความส าคัญต่อการเคล่ือนไหว
ร่างกายของผู้เรียน การศึกษาเรื่องกีฬาไทยสาม ดาบ
สองมือ ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดาบสอง
มือ  หลักการฝึกดาบสองมือด้วยความปลอดภัย  การ
ตีดาบสองมือพื้นฐาน ไม้ตีท่ี 1-6 ไม้ร าดาบสองมือไม้
ท่ี 
1-6  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจ าวัน
เพื่อในการออกก าลังกาย 

3 10 

7. การประยุกต์กีฬ
าไทยเพื่อการออ
กก าลังกาย  

18. อธิบายหลักการประยุกต์
กีฬาไทยเพื่อการออกก าลังกาย
ได้ 
19. เลือกการน าเสนอการ
ประยุกต์กีฬาไทยตามความถนัด
ได้ 

ความส าเร็จของการเรียนกีฬาไทยขึ้นอยู่กับความรู้
เกี่ยวกับหลักการประยุกต์เพื่อการออกก าลังกาย 
การศึกษาเรื่องการประยุกต์กีฬาไทยเพื่อการออก
ก าลังกาย ท าใหเ้กิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการประยุกต์กีฬาไทยเพื่อการออกก าลังกาย 
เลือกการน าเสนอการประยุกต์กีฬาไทยตามความ
ถนัด และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจ าวัน
เพื่อในการออกก าลังกาย 

2 10 

8. กติกาการแข่งขั
นกีฬาไทย 

20.  
อธิบายกติกาการแข่งขันกีฬาไท
ย เช่น มวยไทย 
และดาบสองมือได้ 

กติกาเป็นกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงที่บุคคลตั้งแต่สอง
ฝ่ายขึ้นไปก าหนดขึ้น เป็นหลักปฏิบัติ  การศึกษาเรื่อง
กติกาการแข่งขันกีฬาไทย ท าให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงกีฬาไทย เช่น 
มวยไทย และดาบสองมือ 

1 10 

สอบปลายภาค 1 20 

รวม 20 100 
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422 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

รหัสวิชา พ31201                    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4        
รายวิชาดาบสองมือ              เวลา 20  ชั่วโมง        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของดาบสองมือ จ าแนกอาวุธไทยในสมัยโบราณ อธิบายประโยชน์ของการ
ฝึกดาบสองมือ เข้าใจหลักความปลอดภัยเบื้องต้นในการฝึกดาบสองมือ ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวของดาบ
สองมือ  การถวายบังคม  การขึ้นพรหมนั่งและพรหมยืน  การร าไม้ร าดาบสองมือและไม้ตีของดาบสองมือ มี
ความรู้ในการหลบหลีกป้องกัน  โดยการประยุกต์กรมการแสดง  เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์ความภาคภูมิใจใน
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทย เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย  มีความรับผิดชอบ  ขยัน  ชื่นชมใน
ความสามารถของตัวเอง 
ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายประวัติความเป็นมาของดาบสองมือและจ าแนกอาวุธไทยในสมัยโบราณได้ 
2. อธิบายประโยชน์ของการฝึกดาบสองมือได้ 
3.  เข้าใจหลักความปลอดภัยเบื้องต้นในการฝึกดาบสองมือได้อย่างถูกต้อง 
4. สามารถ ฝึกดาบสองมือเบื้องต้นได้ 
5.  ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวของดาบสองมือได้ 
6. ปฏิบัติการถวายบังคมการขึ้นพรหมนั่งและพรหมยืนได้ 
7. ปฏิบัติการร าไม้ร าดาบสองมือได้ถูกต้อง 
8. ปฏิบัติไม้ตีของดาบสองมือได้ 
9. สามารถหลบหลีกป้องกันตัวได้อย่างปลอดภัย 
10. สามารถประยุกต์กรมการแสดงการต่อสู้ได้ 

 รวมผลการเรียนรู้  10  ข้อ 
 โครงสร้างรายวิชา 

ที ่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลาเรียน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

  ปฐมนิเทศ - การปฐมนิเทศมีความส าคัญต่อการเรียน
ในรายวิชาดาบสองมือการปฐมนิเทศก่อน
การเรยีน เป็นการช้ีแจงจุดประสงค์ 
เกณฑ์การวัดผล ตลอดจนข้อตกลงต่างๆ 
ร่วมกัน โดยผู้เรียนมสี่วนร่วม ซึ่งจะท าให้
การเรยีนการสอนมีประสิทธิภาพ 

1 - 

1 ความรู้ทั่วไปของด
าบสองมือ 

1.  อธิบายประวัติความเป็นมาของ
ดาบสองมือและจ าแนกอาวุธไทยใน
สมัยโบราณได ้
2. อธิบายประโยชน ์

การเรยีนวิชาดาบสองมือให้ถูกต้องตาม
หลักการมีความส าคัญต่อคุณ 
ภาพของผู้เรียน การศึกษาเรื่องความรู้
ทั่วไปของดาบสองมือท าให้ผู้เรียนเกิด

2 10 
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423 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

ที ่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลาเรียน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ของการฝึกดาบสองมือได ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัตคิวามเป็นมา 
และการจ าแนกอาวุธไทยในสมัยโบราณ 

2 หลักความปลอดภั
ยเบื้องต้นในการฝึ
กดาบสองมือ 

3.  เข้าใจหลักความปลอดภัย
เบื้องต้นในการฝึกดาบสองมือได้
อย่างถูกต้อง 
4. สามารถ ฝึกดาบสองมือเบื้องตน้
ได ้

หลักการฝึกดาบสองมือด้วยความ
ปลอดภัยและถูกต้องตามหลักการ 
มีความส าคัญต่อการฝึกปฏิบัติ  
การศึกษาเรื่องหลักความปลอดภยั
เบื้องต้นในการฝึกดาบสองมือ ท าให้
ผู้เรยีนเกิดความเข้าใจเกีย่วกับหลกัความ
ปลอดภัยในการฝึก และการฝึกดาบสอง
มือเบื้องต้น 

3 10 

3. ทักษะการ
เคลื่อนไหวของ
ดาบสองมือ 

5.  ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวของ
ดาบสองมือได ้
6. ปฏิบัติการถวายบังคมการขึ้น
พรหมนั่งและพรหมยืนได ้
7. ปฏิบัติการร าไม้ร าดาบสองมือได้
ถูกต้อง 
8. ปฏิบัติไมต้ีของดาบสองมือได้ 

ทักษะการเคลื่อนไหวของดาบสองมือท่ี
ถูกต้องตามหลักการมีความส าคัญต่อ
พื้นฐานเบื้องต้นของการฝึกสองมือ 
การศึกษาเรื่อง ท าให้ผูเ้รียนเกิดความ
เข้าใจเกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหวของ
ดาบสองมือ การถวายบังคม  การขึ้น
พรหมนั่งและพรหมยืน  การร าไมร้ าดาบ
สองมือและไม้ตีของดาบสองมือ 

6 30 
  

  

4. การหลบหลีกป้อง
กัน 

9.สามารถหลบหลีกป้องกันตัวได้อย่
างปลอดภัย 

การหลบหลีกป้องกันของดาบสองมือท่ี
ถูกต้องมีความส าคญัต่อต่อการเคลื่อนที่ 
ที่รวดเร็ว การศึกษาเรื่องการหลบหลีก
ป้องกัน ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับ การหลบหลีกและการป้องกัน 

3 10 

5. ประยุกต์กรมการ
แสดง 

10.  สามารถประยุกต์กรมการแสดง
การต่อสูไ้ด ้

การประยุกต์กรมการแสดงของดาบสอง
มือท่ีถูกต้องตามหลักการมีความส าคัญต่อ 
การต่อสู้ป้องกันตัว การศึกษาเรื่อง การ
ประยุกต์กรมการแสดง ท าให้ผู้เรยีนเกิด
ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการต่อสูแ้บบ
โบราณ 

4 20 

สอบปลายภาค 1 20 

รวม 20 100 
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รหัสวิชา  พ 32201               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
รายวิชาวอลเลย์บอล  เวลา 20  ชั่วโมง     จ านวน 0.5 หน่วยกิต                          
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอล ประโยชน์ของการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล มารยาทใน
การเป็นผู้เล่นและผู้ชมกีฬาวอลเลย์บอลที่ดี  กติกาการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลสากล ศึกษาการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล จ าแนกองค์ประกอบที่เสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันและดูแล
การบาดเจ็บจากกิจกรรมกีฬาวอลเลย์บอล ฝึกการเคลื่อนไหวทักษะพื้นฐานเบื้องต้นของกีฬาวอลเลย์บอล เห็น
คุณค่าของการออกก าลังกาย  มีความรับผิดชอบ  ขยัน  ชื่นชมในความสามารถของตัวเอง 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอลได้ 
2. อธิบายถึงประโยชน์และมารยาทในการเป็นผู้เล่นและผู้ชมกีฬาวอลเลย์บอลได้ 
3. อธิบายหลักการฝึกกีฬาวอลเลย์บอลด้วยความปลอดภัยได้ 
4. อธิบายวิธีการดูแลรักษาและเก็บอุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอลได้ 
5. อธิบายการบาดเจ็บจากกิจกรรมกีฬาวอลเลย์บอลและปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 
6. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในการเล่นกีฬา 

             วอลเลย์บอลได้ 
7. 

ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการอบอุ่นร่างกายก่อนและหลังการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลได้ 
8. ปฏิบัติทักษะการยืนเตรียมความพร้อมและการเคลื่อนที่ส าหรับกีฬาวอลเลย์บอลได้ 
9. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นและการสร้างความคุ้นเคยกับลูกวอลเลย์บอลได้ 
10. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการส่งหรือการเล่นลูกสองมือล่างได้ 
11. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการเซตหรือการเล่นลูกสองมือบนได้ 
12. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลได้ 
13. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการตบลูกวอลเลย์บอลได้ 
14. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการสกัดกั้นลูกวอลเลย์บอลได้ 
15. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการบริหารร่างกายก่อนการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลได้ 
16. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยเทคนิคการเล่นเป็นทีมกีฬาวอลเลย์บอลได้ 
17. อธิบาย กฎ กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) ได้ 
18. ประยุกต์แบบฝึกกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือการออกก าลังกายในชีวิตประจ าวันได้ 

รวมผลการเรียนรู้    18  ข้อ      
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โครงสร้างรายวิชา  

ที ่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนักค
ะแนน 

 ปฐมนิเทศ - การปฐมนิเทศมีความส าคัญต่อการเรียนใน
รายวิชาวอลเลย์บอล การปฐมนิเทศก่อนการ
เรียน เป็นการชี้แจงจุดประสงค์ เกณฑ์การ
วัดผล ตลอดจนข้อตกลงต่าง ๆ ร่วมกัน โดย
ผู้เรียนมีส่วนร่วม ซ่ึงจะท าให้การเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1  

1 ความรู้ท่ัวไปของกีฬา
วอลเลย์บอล 

1.  อธิบายประวัติความเป็นมา
ของกีฬาวอลเลย์บอลได้ 
2.  อธิบายถึงประโยชน์และ
มารยาทในการเป็นผู้เล่นและผู้ชม
กีฬาวอลเลย์บอลได้ 

การเรียนวิชาวอลเลย์บอลให้ถูกต้องตาม
หลักการมีความส าคัญต่อคุณภาพของผู้เรียน 
การศึกษาเรื่องความรู้ท่ัวไปของกีฬา
วอลเลย์บอล ท าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ มารยาทในการ
เป็นผู้เล่นและผู้ชมกีฬา 

1 5 

2 หลักการฝึกกีฬาวอลเ
ลย์บอลด้วยความปล
อดภัย 

3.อธิบายหลักการฝึกกีฬาวอลเล
ย์บอลด้วยความปลอดภัยได้ 
 
4.อธิบายวิธีการดูแลรักษาและเก็
บอุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอลได้ 
 

หลักการฝึกกีฬาวอลเลย์บอลด้วยความ
ปลอดภัยมีความส าคัญต่อการฝึกปฏิบัติ 
การศึกษาเรื่องหลักการฝึกกีฬาวอลเลย์บอล
ด้วยความปลอดภัย ท าให้เกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับความปลอดภัย การบาดเจ็บจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมการเคล่ือนไหวรูปแบบต่างๆใน
การเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล 

1 5 

3 การเสริมสร้างสมรรถ
ภาพทางกายในการเล่
นกีฬาวอลเลย์บอล 

6.ปฏิบัติทักษะการเคล่ือนไหวร่า
งกายด้วยการเสริมสร้างสมรรถภ
าพทางกายในการเล่นกีฬาวอลเล
ย์บอลได้ 
7.ปฏิบัติทักษะการเคล่ือนไหวร่า
งกายด้วยการอบอุ่นร่างกายก่อน
และหลังการเล่นกีฬาวอลเลย์บอ
ลได้ 
8.ปฏิบัติทักษะการยืนเตรียมควา
มพร้อมและการเคลื่อนท่ีเล่นกีฬ
าวอลเลย์บอลได้ 

การมีสุขภาพท่ีดีขึ้นอยู่กับหลักการเสริมสร้างส
มรรถภาพทางกาย 
การศึกษาเรื่องสมรรถภาพทางกาย 
ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเสริ
มสร้างสมรรถภาพทางกาย 
ในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกก าลัง
กายในชีวิตประจ าวัน 

2 5 
  
  

4 ทักษะพื้นฐานกีฬาวอ
ลเลย์บอล : 
การเคลื่อนไหวร่างกา
ยเบื้องต้นและการสร้

9.ปฏิบัติทักษะการเคล่ือนไหว
ร่างกายเบื้องต้นและการสร้าง
ความคุ้นเคยกับลูกวอลเลย์บอล
ได้ 

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาวอลเลย์บอลท่ีถูกต้อง
ตามหลักการ มีความส าคัญต่อการเคลื่อนไหว
ร่างกายของผู้เรียน  การศึกษาเรื่องทักษะ
พื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นและการ

2 10 
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ที ่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนักค
ะแนน 

างความคุ้นเคยกับลูก
วอลเลย์บอลและการ
ส่งหรือการเล่นลูกสอ
งมือล่าง 

10. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว
ร่างกายด้วยการส่งหรือการเล่น
ลูกสองมือล่างได้ 

สร้างความคุ้นเคยกับลูกวอลเลย์บอลและการ
ส่งหรือการเล่นลูกสองมือล่าง ท าให้เกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
เบื้องต้นและการสร้างความคุ้นเคยกับลูก
วอลเลย์บอลและการส่งหรือการเล่นลูกสองมือ
ล่าง หลักการฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย
เบื้องต้นและการสร้างความคุ้นเคยกับลูก
วอลเลย์บอลและการส่งหรือการเล่นลูกสองมือ
ล่างด้วยความปลอดภัย  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายใน
ชีวิตประจ าวัน 

5 ทักษะพื้นฐานกีฬาวอ
ลเลย์บอล : 
การเซตหรือการเล่นลู
กสองมือบน 

11. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว
ร่างกายด้วยการเซตหรือการเล่น
ลูกสองมือบนได้ 
 
 

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาวอลเลย์บอลท่ีถูกต้อง
ตามหลักการ มีความส าคัญต่อการเคลื่อนไหว
ร่างกายของผู้เรียน การศึกษาเรื่องทักษะ
พื้นฐานการเซตหรือการเล่นลูกสองมือบน ท า
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเซตหรือ
การเล่นลูกสองมือบน หลักการฝึกการเซตหรือ
การเล่นลูกสองมือบนด้วยความปลอดภัย  และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกาย
ในชีวิตประจ าวัน 

2 10 
  

6 ทักษะพื้นฐานกีฬาวอ
ลเลย์บอล : 
การเสิร์ฟลูกวอลเลย์
บอล 

12. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว
ร่างกายด้วยการเสิร์ฟลูก
วอลเลย์บอลได้ 
 

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาวอลเลย์บอลท่ีถูกต้อง
ตามหลักการ มีความส าคัญต่อการเคลื่อนไหว
ร่างกายของผู้เรียน การศึกษาเรื่องทักษะ
พื้นฐานการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอล ท าให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสิร์ฟลูก
วอลเลย์บอล หลักการฝึกการเสิร์ฟลูก
วอลเลย์บอลด้วยความปลอดภัย  และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายใน
ชีวิตประจ าวัน 

2 10 
  

7 ทักษะพื้นฐานกีฬาวอ
ลเลย์บอล : 
การตบลูกวอลเลย์บอ
ล 

13. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว
ร่างกายด้วยการตบลูก
วอลเลย์บอลได้ 

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาวอลเลย์บอลท่ีถูกต้อง
ตามหลักการ มีความส าคัญต่อการเคลื่อนไหว
ร่างกายของผู้เรียน การศึกษาเรื่องทักษะ
พื้นฐานการตบลูกวอลเลย์บอลท าให้เกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการตบลูกวอลเลย์บอล 
หลักการฝึกการตบลูกวอลเลย์บอลด้วยความ
ปลอดภัย  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ

2 10 
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ที ่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนักค
ะแนน 

ออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน 

8 ทักษะพื้นฐานกีฬาวอ
ลเลย์บอล : 
การสกัดกั้นลูกวอลเล
ย์บอล 

14. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว
ร่างกายด้วยการสกัดกั้นลูก
วอลเลย์บอลได้ 
 

การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาวอลเลย์บอลท่ีถูกต้อง
ตามหลักการ มีความส าคัญต่อการเคลื่อนไหว
ร่างกายของผู้เรียน การศึกษาเรื่องทักษะ
พื้นฐานการสกัดกั้นลูกวอลเลย์บอลท าให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสกัดกั้นลูก
วอลเลย์บอล หลักการฝึกการสกัดกั้นลูก
วอลเลย์บอลด้วยความปลอดภัย  และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายใน
ชีวิตประจ าวัน 

2 10 
  

9 การเล่นวอลเลย์บอลเ
ป็นทีม 

15.ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว
ร่างกายด้วยการบริหารร่างกาย
ก่อนการแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอลได้ 
16.ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว
ร่างกายด้วยเทคนิคการเล่นเป็น
ทีมกีฬาวอลเลย์บอลได้ 

ต าแหน่งการยืน หน้าท่ีของผู้เล่น การหมุน
ต าแหน่งเสิร์ฟ ต าแหน่งการยืนเล่น กลวิธีใน
การเล่นกีฬาวอลเลย์บอล แบบฝึกการเล่น
วอลเลย์บอลเป็นทีม การฝึกปฏิบัติท่ีถูกต้อง
ตามหลักการ มีความส าคัญต่อการเคลื่อนไหว
ร่างกายของผู้เรียน การศึกษาเรื่องต าแหน่งการ
ยืน หน้าท่ีของผู้เล่น การหมุนต าแหน่งเสิร์ฟ 
ต าแหน่งการยืนเล่น กลวิธีในการเล่น
วอลเลย์บอล แบบฝึกการเล่นวอลเลย์บอลเป็น
ทีม ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เล่นกีฬาวอลเลย์บอลเป็นทีม และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ใน การออกก าลังกายใน
ชีวิตประจ าวัน 

3 20 
  

10 กติกาการแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอล 

17.อธิบายกติกาการแข่งขันของ
สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ 
(FIVB)ได ้
 

กติกาเป็นกฎเกณฑ์สากล หรือสหพันธ์
วอลเลย์บอลได้ก าหนดขึ้น เป็นหลักในการ
ปฏิบัติ  การศึกษาเรื่องกติกาการแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอล ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงกีฬา
วอลเลย์บอล 

1 5 

11 การประยุกต์กีฬาวอล
เลย์บอลเพ่ือการออก
ก าลังกาย  

18.ประยุกต์แบบฝึกกีฬาวอลเลย์
บอลเพ่ือการออกก าลังกายในชีวิ
ตประจ าวันได้ 

ความส าเร็จของการเรียนกีฬาวอลเลย์บอล
ขึ้นอยู่กับความรู้เกี่ยวกับหลักการประยุกต์เพื่อ
การออกก าลังกาย การศึกษาเรื่องการประยุกต์
กีฬาวอลเลย์บอลเพื่อการออกก าลังกาย ท าให้
เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
ประยุกต์กีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือการออกก าลัง

1 10 
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การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
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กาย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

รวม 20 100 

 

รหัสวิชา  พ 32202                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
วิชา บาสเกตบอล                  เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์           จ านวน 0.5 หน่วยกติ                   

ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล อธิบายประโยชน์และความส าคัญของการเล่นกีฬา
บาสเกตบอล มีมารยาทในการเป็นผู้เล่นและผู้ชมกีฬาบาสเกตบอลที่ดี มีความรู้ความเข้าใจในใช้อุปกรณ์และ
การเก็บรักษา มีทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานของกีฬาบาสเกตบอลจากรูปแบบการฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะไปสู่
การเล่นที่ดี น าทักษะที่ได้ฝึกปฏิบัติไปใช้ในการเล่นหรือแข่งขันได้ เข้าใจกติกาการเล่นและการแข่งขันกีฬา
บาสเกตบอล มีวินัย มีน้ าใจนักกีฬา ป้องกันและดูแลการบาดเจ็บจากกิจกรรมกีฬาบาสเกตบอล 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล  
2. อธิบายประโยชน์และความส าคัญของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล  
3. รู้และเขา้ใจมารยาทในการเป็นผู้เล่นและผู้ชมกีฬาบาสเกตบอลที่ดี  
4. มีความรู้ความเข้าใจในใช้อุปกรณ์และการเก็บรักษา  
5. รู้และเข้าใจทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานของกีฬาบาสเกตบอล 
6. รู้และเข้าใจทักษะการส่งลูกแบบต่างๆ 
7. รู้และเข้าใจทักษะการเคลื่อนที่ส่งลูกแบบต่างๆ 
8. น าทักษะที่ได้ฝึกปฏิบัติไปใช้ในการเล่นหรือแข่งขันได้  
9. เข้าใจกติกาการเล่นและการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล  
10. มีวินัย มีน้ าใจนักกีฬา  
11. ป้องกันและดูแลการบาดเจ็บจากกิจกรรมกีฬาบาสเกตบอล           

รวมผลการเรียนรู้  11  ข้อ 
 

รหัสวิชา  พ 33201               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
รายวิชาลอนเทนนิส  เวลา 20  ชั่วโมง          จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาลอนเทนนิส  ประโยชน์และความส าคัญของการเล่นกีฬาลอน
เทนนิส มีมารยาทในการเป็นผู้เล่นและผู้ชมกีฬาลอนเทนนิสที่ดี  มีความรู้ความเข้าใจในใช้อุปกรณ์และการเก็บ
รักษา มีทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานของกีฬาลอนเทนนิสจากรูปแบบการฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะไปสู่การเล่นที่
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ดี น าทักษะที่ได้ฝึกปฏิบัติไปใช้ในการเล่นหรือแข่งขันทั้งเล่นเดี่ยวและเล่นคู่ได้ เข้าใจกติกาการเล่นและการ
แข่งขันกีฬาลอนเทนนิส มีวินัย มีน้ าใจนักกีฬา ป้องกันและดูแลการบาดเจ็บจากกิจกรรมกีฬาลอนเทนนิส 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาของกีฬาลอนเทนนิส   
2. รู้และเข้าใจประโยชน์และความส าคัญของการเล่นกีฬาลอนเทนนิส  
3. รู้และเข้าใจมารยาทในการเป็นผู้เล่นและผู้ชมกีฬาลอนเทนนิสที่ดี   
4. มีความรู้ความเข้าใจในใช้อุปกรณ์และการเก็บรักษา  
5. อธิบายและปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานของกีฬาลอนเทนนิส 
6. อธิบายและปฏิบัติทักษะการจับไม้และการตีลูกแบบต่างๆ 
7. อธิบายและปฏิบัติทักษะการเคลื่อนที่ตีลูกแบบต่างๆ 
8. น าทักษะที่ได้ฝึกปฏิบัติไปใช้ในการเล่นหรือแข่งขันทั้งเล่นเดี่ยวและเล่นคู่ได้  
9. รู้และเข้าใจกติกาการเล่นและการแข่งขันกีฬาลอนเทนนิส  
10. มีวินัย มีน้ าใจนักกีฬา  
11. ป้องกันและดูแลการบาดเจ็บจากกิจกรรมกีฬาลอนเทนนิส 

รวมผลการเรียนรู้  11  ข้อ     
 

รหัสวิชา  พ 33202               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
รายวิชาแอโรบิกดานซ์   เวลา 20  ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต                   
 ศึกษาประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับกีฬาแอโรบิกดานซ์  ประโยชน์ของกีฬาแอโรบิกดานซ์ มารยาทใน
การเป็นผู้เล่นและผู้ชมกีฬาแอโรบิกดานซ์ที่ดี  กติกาการแข่งขันกีฬาแอโรบิกดานซ์  การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกายกีฬาแอโรบิกดานซ์  จ าแนกองค์ประกอบที่เสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันและดูแลการบาดเจ็บจาก
กิจกรรมกีฬาแอโรบิกดานซ์  ฝึกการเคลื่อนไหวทักษะพ้ืนฐานเบื้องต้นของกีฬาแอโรบิกดานซ์  เห็นคุณค่าของ
การออกก าลังกายมีความรับผิดชอบ ขยัน  ชื่นชมในความสามารถของตัวเอง มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักความเป็น
ไทย มีวินัย มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะและน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะ  
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายประวัติความเป็นมาของเกี่ยวกับกีฬาแอโรบิกดานซ์ได้ 
2. อธิบายถึงประโยชน์และมารยาทในการเป็นผู้เล่นและผู้ชมกีฬาแอโรบิกดานซ์ได้ 
3. อธิบายอุปกรณ์ในการฝึกและเข้าใจหลักการฝึกกีฬาแอโรบิกดานซ์ด้วยความปลอดภัยได้ 
4. อธิบายการบาดเจ็บจากกิจกรรมกีฬาแอโรบิกดานซ์และปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 
5. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายกีฬาแอโรบิกดานซ์ได้ 
6. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการอบอุ่นร่างกายก่อนและหลังฝึกกีฬาแอโรบิกดานซ์ได้ 
7. อธิบายการนับจังหวะของพลงแอโรบิกและเลือกเพลงที่เหมาะสมกับช่วงอายุได้ 
8. ปฏิบัติทักษะการยืนเตรียมความพร้อมและการเคลื่อนที่ของกีฬาแอโรบิกดานซ์ได้ 
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9. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยทักษะพื้นฐานของแอโรบิกดานซ์ได้  
10. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการเต้นแอโรบิกดานซ์แบบแรงกระแทกต่ าได้ 
11. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการเต้นแอโรบิกดานซ์แบบแรงกระแทกสูงได้ 
12. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยเทคนิคการเป็นผู้น าและการสร้างทีมเพ่ือแข่งขันกีฬา 
แอโรบิกดานซ์ได้ 
13. อธิบายหลักการประยุกต์กีฬาแอโรบิกดานซ์เพ่ือการออกก าลังกายได้ 
14. อธิบายกฎ กติกาการแข่งขันแอโรบิกดานซ์ได้ 

รวมผลการเรียนรู้    14  ข้อ     
โครงสร้างรายวิชา  

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู็ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

 ปฐมนิเทศ - การปฐมนิเทศมีความส าคัญต่อการเรียนในรายวิชาแอโร
บิกดานซ ์การปฐมนเิทศก่อนการเรียน เป็นการชี้แจง
จุดประสงค์ เกณฑ์การวดัผล ตลอดจนข้อตกลงต่าง ๆ 
ร่วมกัน โดยผู้เรียนมสี่วนร่วม ซึ่งจะท าให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1  

1 ความรู้ทั่วไปขอ
งกีฬาแอโรบิกด
านซ ์

1. อธิบายประวัติความ
เป็นมาของเกี่ยวกับกีฬา
แอโรบิกดานซไ์ด ้
2. อธิบายถึงประโยชน์
และมารยาทในการเป็นผู้
เล่นและผู้ชมกีฬาแอโรบิก
ดานซ์ได ้

การเรยีนวิชาแอโรบิกดานซ ์
ให้ถูกต้องตามหลักการมีความส าคญัต่อคุณภาพของ
ผู้เรยีน การศึกษาเรื่องความรู้ทั่วไปของกีฬาแอโรบิก
ดานซ์ ท าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกบัประวัติความเป็นมา 
ประโยชน์มารยาทในการเป็นผูเ้ลน่และผู้ชม 

1 5 

2 หลักการฝึก
กีฬา 
แอโรบิกดานซ์
ด้วยความ
ปลอดภัย 

3. อธิบายอุปกรณ์ในการ
ฝึกและเข้าใจหลักการฝึก
กีฬาแอโรบิกดานซ์ด้วย
ความปลอดภัยได ้
4. อธิบายการบาดเจบ็
จากกิจกรรมกีฬาแอโรบิก
ดานซ์และปฏิบตัิการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นได ้

หลักการฝึกกีฬาแอโรบิกดานซด์้วยความปลอดภัยมี
ความส าคญัต่อการฝึกปฏิบัติ  การศึกษาเรื่องหลักการฝึก
กีฬาแอโรบิกดานซ์ด้วยความปลอดภัย ท าให้เกิดความ
เข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย การบาดเจ็บจากกจิกรรม
กีฬาแอโรบิกดานซ์ และการปฐมพยาบาล 

1 5 

3 การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทา

5. ปฏิบัติทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกายด้วย

การมีสุขภาพที่ดีขึ้นอยู่กับหลักการเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย การศึกษาเรื่องสมรรถภาพทางกาย ท าให้เกิด

1 5 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู็ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

งกายของแอโร
บิกดานซ ์

การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกายกีฬาแอโรบิก
ดานซ์ได ้
6. ปฏิบัติทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกายด้วย
การอบอุ่นร่างกายก่อน
และหลังฝึกกีฬาแอโรบิก
ดานซ์ได ้

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกายของแอโรบิกดานซ์ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

  

4 การเลือกเพลง
และจังหวะของ
แอโรบิกดานซ ์

7. อธิบายการนับจังหวะ
ของพลงแอโรบิกและ
เลือกเพลงที่เหมาะสมกับ
ช่วงอายุได้ 

หลักการเลือกเพลงและการนับจังหวะเพลงที่เหมาะสม
ของการเต้นแอโรบิกดานซ์ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

1 10 

5 ทักษะพื้นฐานแ
อโรบิกดานซ์ 
ระดับพื้นฐาน : 
ท่าฝึกชุดที ่
1,ท่าฝึกชุดที ่2   

8. ปฏิบัติทักษะการยืน
เตรียมความพร้อมและ
การเคลื่อนที่ของกีฬาแอ
โรบิกดานซ์ได ้
9. ปฏิบัติทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกายด้วย
ทักษะพื้นฐานของแอโร
บิกดานซ์ได ้

การฝึกปฏิบัติแอโรบิกดานซ์ ระดบัพ้ืนฐาน : ท่าฝึกชุดที ่
1 ที่ถูกต้องตามหลักการ มคีวามส าคัญต่อการเคลื่อนไหว
ร่างกายของผู้เรยีน การศึกษาเรื่องท่าฝึกชุดที่ 1 และชุดที่ 
2 จ านวน 24 ท่า ท าให้เกิดความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ
การเคลื่อนไหว ของท่าแอโรบิก ระดับพ้ืนฐานด้วยความ
ปลอดภัยและสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4 20 

6 ทักษะพื้นฐานแ
อโรบิกดานซ์แบ
บแรงกระแทก
ต่ า : ท่าฝึกชุดที ่
3  

10. ปฏิบัติทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกายด้วย
การเต้นแอโรบิกดานซ์
แบบแรงกระแทกต่ าได ้
 

การฝึกปฏิบัติแอโรบิกดานซ์ ระดบักลาง : ท่าฝึกชุดที่ 3 ที่
ถูกต้องตามหลักการ มีความส าคญัต่อการเคลื่อนไหว
ร่างกายของผู้เรยีน การศึกษาเรื่องท่าฝึกชุดที่ 3 จ านวน 1 ุ
2 ท่า ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
ของท่าแอโรบิกดานซ์ ระดับกลางด้วยความปลอดภยั  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2 10 

7 ทักษะพื้นฐานแ
อโรบิกดานซ์แบ
บแรงกระแทก
ต่ า : ท่าฝึกชุดที ่
4  

11. ปฏิบัติทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกายด้วย
การเต้นแอโรบิกดานซ์
แบบแรงกระแทกสูงได ้

การฝึกปฏิบัติแอโรบิกดานซ์ ระดบัสูง : ท่าฝึกชุดที่ 4 ที่
ถูกต้องตามหลักการ มีความส าคญัต่อการเคลื่อนไหว
ร่างกายของผู้เรยีน การศึกษาเรื่องท่าฝึกชุดที่ 4 จ านวน 1 ุ
5 ท่า ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
ของท่าแอโรบิกดานซ์ ระดั[สูงด้วยความปลอดภัย  และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2 10 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู็ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

8 ทักษะการเคลื่อ
นไหวด้วยเทคนิ
คการเป็นผู้น าแ
ละการสรา้งทีมเ
พื่อแข่งขัน 

12. ปฏิบัติทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกายด้วย
เทคนิคการเป็นผู้น าและ
การสร้างทีมเพื่อแข่งขัน
กีฬาแอโรบิกดานซ์ได ้
 

การฝึกปฏิบัติการเคลื่อนไหวด้วยเทคนิคการสร้างทีมเพื่อ
แข่งขันที่ถูกต้องตามหลักการ มีความส าคญัต่อการ
เคลื่อนไหวร่างกายของผู้เรียน การศึกษาเรื่องเทคนิคการ
สร้างทีมเพื่อแข่งขันแอโรบิกดานซ ์ท าให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการสร้างทีม 

3 20 

9 การประยุกต์กีฬ
าแอโรบิกดานซ์
เพื่อการออกก า
ลังกาย  

13. อธิบายหลักการ
ประยุกต์กีฬาแอโรบิก
ดานซ์เพื่อการออกก าลัง
กายได ้

ความส าเร็จของการเรียนกีฬาแอโรบิกดานซ์ขึ้นอยู่กับ
ความรู้เกี่ยวกับหลักการประยุกต์เพื่อการออกก าลังกาย 
การศึกษาเรื่องการประยุกต์กีฬาแอโรบิกดานซเ์พื่อการ
ออกก าลังกาย ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการประยุกต์กีฬาแอโรบิกดานซ์เพื่อการออกก าลัง
กาย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2 10 

10 กฎ กติกาการ
แข่งขันกีฬาแอ
โรบิกดานซ ์

14. อธิบายกฎ กติกาการ
แข่งขันแอโรบิกดานซ์ได ้

กฎ กติกาเป็นกฎเกณฑ์สากล หรอืสมาคมแอโรบิกดานซ์
ได้ก าหนดขึ้น เป็นหลักในการปฏบิัติ การศึกษาเรื่องกติกา
การแข่งขันกีฬาแอโรบิกดานซ์ ท าให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงกีฬาแอโรบิกดานซ ์

2 5 

รวม 20 100 

 

รหัสวิชา พ33203                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
รายวิชาโยคะเพื่อสุขภาพ   เวลา 20  ชั่วโมง        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 ความเป็นมาของศาสตร์โยคะ วิถีโยคะกับการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม ประโยชน์ของโยคะต่อ
สุขภาพ หลักการในการฝึกโยคะ โยคะอาสนะ การฝึกโยคะ ข้อแตกต่างระหว่างการฝึกโยคะกับการออกก าลัง
กาย ผลของการฝึกโยคะต่อการท างานของร่างกายและสุขภาพ การฝึกหายใจและการผ่อนคลายเพ่ือสุขภาพ 
ปัญหาสุขภาพจากการบริโภคอาหาร อาหารเพ่ือสุขภาพ 
 ผลการเรียนรู้ 

1.   ทักษะและความรู้พ้ืนฐานของกิจกรรมโยคะ 
2.   การออกก าลังกายด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้สอดคล้องกับลมหายใจ 
3.   พ้ืนฐานการฝึกลมหายใจ (ปราน) 
4.   พ้ืนฐานการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในกิจกรรมโยคะ 
5.   พ้ืนฐานการฝึกความสมดุลของร่างกายในกิจกกรมโยคะ 
6.  การประยุกต์ทักษะและความรู้พ้ืนฐานกิจกรรมโยคะไปสู่การสร้างโปรแกรมการออกก าลังกายด้วย 
โยคะในชีวิตประจ าวัน 
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รวมผลการเรียนรู้  6  ข้อ 
 โครงสร้างรายวิชา   

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

 ปฐมนิเทศ การปฐมนิเทศมีความส าคัญต่อการเรียนในรายวิชา
โยคะเพื่อสุขภาพ การปฐมนิเทศกอ่นการเรียน เป็นการ
ช้ีแจงจุดประสงค์ เกณฑ์การวัดผล ตลอดจนข้อตกลง
ต่าง ๆ ร่วมกัน โดยผูเ้รียนมีส่วนรว่ม ซึ่งจะท าให้การ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1  

    1 ความรู้ทั่วไปของโยคะ การเรยีนวิชาโยคะเพื่อสุขภาพ ใหถู้กต้องตามหลักการ
มีความส าคัญต่อคุณภาพของผู้เรยีน การศึกษาเรื่อง
ความรู้ทั่วไปของโยคะเพื่อสุขภาพ ท าให้เกิดความ
เข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ประโยชน์มารยาท
ในการฝึกโยคะ 

                  1                               5 

2 หลักการฝึกโยคะเพื่อสุขภาพด้วย
ความปลอดภัย 

หลักการฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ ด้วยความปลอดภัยมี
ความส าคญัต่อการฝึกปฏิบัติ  การศึกษาเรื่องหลักการ
ฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ ด้วยความปลอดภัย ท าให้เกิด
ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภยั การบาดเจ็บจาก
กิจกรรมการฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ และการปฐมพยาบาล 

                 1                 5 

3 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกา
ยของโยคะ 

การมีสุขภาพที่ดีขึ้นอยู่กับหลักการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การศึกษาเรือ่งสมรรถภาพทาง
กาย ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
เสรมิสร้างสมรรถภาพทางกายของโยคะเพื่อสุขภาพ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

                  1                             10 

4 ทักษะและความรู้พื้นฐานของกิจ
กรรมโยคะ  

ทักษะและความรู้พื้นฐานของกิจกรรมโยคะและสามาร
ถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

                           2                  10 

5 การออกก าลังกายด้วยการยดืเหยี
ยดกล้ามเนื้อให้สอดคล้องกับลมห
ายใจ 

  

หลักการ การออกก าลังกายด้วยการยืดเหยียด
กล้ามเนื้อใหส้อดคล้องกับลมหายใจ ท าให้เกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ของการออกก าลัง
กายด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้สอดคล้องกับลม
หายใจ ด้วยความปลอดภัยและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

              2                   10 

6 พื้นฐานการฝึกลมหายใจ (ปราน) การฝึกลมหายใจ (ปราน) ระดบัพ้ืนฐานที่ถูกต้องตาม
หลักการ มีความส าคัญต่อการเคลือ่นไหวร่างกายของ
ผู้เรยีน การศึกษาเรื่องท่าฝึก ท าให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ของการฝึกลมหายใจ 
(ปราน) ด้วยความปลอดภยัและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

                 3                 10 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

7 พื้นฐานการฝึกความแข็งแรงของก
ล้ามเนื้อในกิจกรรมโยคะ 

การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ในกิจกรรมโยคะ ที่
ถูกต้องตามหลักการ มีความส าคญัต่อการเคลื่อนไหว
ร่างกายของผู้เรยีน การศึกษาพ้ืนฐานการฝึกความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อในกิจกรรมโยคะ ท าให้เกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของการฝึกความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อในกิจกรรมโยคะด้วยความ
ปลอดภัย  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

               3                  20 

8 พื้นฐานการฝึกความสมดุลของร่าง
กายในกิจกรรมโยคะ 

การฝึกพ้ืนฐานการฝึกความสมดุลของร่างกายในกิจกก
รมโยคะที่ถูกต้องตามหลักการ มีความส าคญัต่อการ
เคลื่อนไหวร่างกายของผู้เรียน การศึกษาเรื่องความ
สมดลุของร่างกายในกิจกรรมโยคะท าให้เกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของการฝึกความ
สมดลุของร่างกายในกิจกกรมโยคะด้วยความปลอดภัย  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

                       3                 20 

9 การประยุกต์ทักษะและความรู้พื้น
ฐานกิจกรรมโยคะไปสู่การสร้างโป
รแกรมการออกก าลังกายด้วยโยค
ะในชีวิตประจ าวัน 

ความส าเร็จของการเรียนโยคะเพื่อสุขภาพ ขึ้นอยู่กับ
ความรู้เกี่ยวกับหลักการประยุกต์เพื่อการออกก าลังกาย 
การศึกษาเรื่องการประยุกต์โยคะเพื่อการออกก าลังกาย 
ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการประยุกต์
โยคะ เพื่อการออกก าลังกาย และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

                 3                 10 

รวม                  20  10 10      100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ 
 มาตรฐาน ศ 1.1        สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์  

วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องาน 
ศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ 1.2        เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  
เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระท่ี 2  ดนตรี 
 มาตรฐาน ศ 2.1           เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์  

วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่าง 
อิสระ ชื่นชม และประยุกต์  ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ 2.2       เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  
เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระท่ี  3  นาฏศิลป์ 
 มาตรฐาน ศ 3.1        เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์  

วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม  
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ 3.2            เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  
เห็นคุณค่า  ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 
รายชื่อวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา รายช่ือวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

ศ21101 ศิลปะพ้ืนฐาน 1 2 

ศ21102 ศิลปะพ้ืนฐาน 2 2 

ศ22101 ศิลปะพ้ืนฐาน 3  2 
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รหัสวิชา รายช่ือวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

ศ22102 ศิลปะพ้ืนฐาน 4 2 

ศ23101 ศิลปะพ้ืนฐาน 5 2 

ศ23102 ศิลปะพ้ืนฐาน 6 2 

ศ31101 ศิลปะพ้ืนฐาน 7 1 

ศ31102 ศิลปะพ้ืนฐาน 8 1 

ศ32101 ศิลปะพ้ืนฐาน 9 1 

ศ32102 ศิลปะพ้ืนฐาน 10 1 

ศ33101 ศิลปะพ้ืนฐาน 11 1 

ศ33102 ศิลปะพ้ืนฐาน 12 1 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา รายช่ือวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

ศ31201 ภาพวาดสีน้ ามัน 1 

ศ31202 การออกแบบสร้างสรรค์ 1 

ศ32203 ศิลปะประยุกต์ 1 

ศ33204 การออกแบบประยุกต์ 1 

ศ33205  การสร้างสรรค์ผลงานการแสดง 1 

 
 
 
 
 
 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
437 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
  
รหัสวิชา ศ21101                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
วิชา ศิลปะ  1                   เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์                จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 รู้และเข้าใจเรื่องแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อมน ามา
จัดวางความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน ความสมดุล  สามารถหลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ  เอกภาพ
ความกลมกลืนของเรื่องราวในงานปั้นหรืองานสื่อผสม   
       รู้และเข้าใจถึงเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี ความแตกต่างทางด้านเสียง องค์ประกอบ 
อารมณ ์ความรู้สึก  ของบทเพลงจากวัฒนธรรมต่าง ๆ มีทักษะในการร้อง บรรเลงเครื่องดนตรี ทั้งเดี่ยวและ
เป็นวงโดยเน้นเทคนิคการร้องบรรเลงอย่างมีคุณภาพ 

รู้และเข้าใจการใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแปลความและสื่อสาร  ผ่านการแสดง 
รวมทั้งพัฒนารูปแบบการแสดง สามารถใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ในการพิจารณาคุณภาพการแสดง อธิบายอิทธิพลของ
นักแสดงชื่อดังที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชมได้ 
ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1 ม.1/1-4         ศ 2.1 ม.1/1-6         ศ 3.1 ม.1/1-5   
รวม 15 ตัวชี้วัด 

 โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนักค
ะแนน 

1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกั
บนาฎศิลป์ 

ศ 3.2   ม.1/1 
 

- นโยบายของรัฐ สภาพสังคม วิถี
ชีวิต ค่านิยม การประกอบอาชีพ 
ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี และยุค
สมัยท่ีเปลี่ยนแปลง เป็นปัจจัยท่ีส่งผล
ท าให้นาฏศิลป์เกิดการเปลี่ยนแปลง 
- การเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติ ความ
เป็นมา องค์ประกอบ และประเภท
ของนาฏศิลป์ไทย จะท าให้เห็นคุณค่า 
ความส าคัญ และตระหนักในการมี
ส่วนร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
สืบต่อไป 
- ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
นาฏศิลป์ไทยมาตรฐานและนาฏศิลป์
ไทยพื้นบ้านมีหลายประการ ซ่ึงมีท้ัง
ปัจจัยท่ีคล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน 

8 20 

2 ทักษะพื้นฐานและการ
ฝึกหัดการแสดงนาฏศิ
ลป์ 

ศ 3.2   ม.1/2 - นาฏยศัพท์ เป็นทักษะพื้นฐานใน
การฝึกหัดนาฏศิลป์ไทย โดยใช้ภาษา
ท่าในการเคลื่อนไหวเพ่ือสื่อ

14 30 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนักค
ะแนน 

ความหมายทางอารมณ์ 
- นาฏยศัพท์ เป็นศัพท์เฉพาะในทาง
นาฏศิลป์ ซ่ึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้
ฝึกหัดนาฏศิลป์ไทย 
- การเคลื่อนไหวท่าทางตามแบบ
นาฏศิลป์ไทย เป็นการแสดงท่าทาง
เพื่อใช้สื่อความหมายแทนค าพูดและ
อารมณ์ความรู้สึกภายใน 
- การเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของตัว
ละคร อุปนิสัย และความสัมพันธ์ของ
ตัวละครในบท จะช่วยให้ตีบทได้
ชัดเจน และสื่อความหมายของตัว
ละครได้สมบทบาทมากยิ่งขึ้น 

3 การแสดงนาฏศิลป์ ศ 3.1   ม.1/3 - การแสดงนาฏศิลป์มีหลายรูปแบบ
ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะตัวท่ีแสดงให้เห็น
ถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ 
- ร าวงมาตรฐาน เป็นการใช้ท่าร า
แม่บทมาก าหนดไว้เป็นแบบฉบับท่า 
เพื่อให้มีความงดงามถูกต้องตามแบบ
นาฏศิลป์ไทย 
- เป็นระบ ามาตรฐานท่ีมีลักษณะและ
วิธีการแสดงเป็นชุดระบ ามาตรฐาน มี
การตีบทตามเน้ือร้อง 
- นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน เป็นการแสดง
นาฏศิลป์ท่ีบ่งบอกความเป็นชนใน
ภาคน้ันๆ ส่วนนาฏศิลป์นานาชาติ 
เป็นศิลปะการร าท่ีบ่งบอกเอกลักษณ์
ของชนชาติ 
- ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ของไทยมี
หลากหลายรูปแบบ ซ่ึงแต่ละรูปแบบ
จะมีแบบฉบับท่ีเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว 

18 50 

รวม 40 100 
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รหัสวิชา ศ21102                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
วิชา ศิลปะ  2                   เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์                จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์หรืองานกราฟิก การประเมินงานทัศนศิลป์ ลักษณะ รูปแบบงาน
ทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ่น   งานทัศนศิลป์ภาคต่างๆในประเทศไทย   ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทยและสากล 

มีทักษะในการสร้างสรรค์บทเพลงอย่างง่าย อ่านเขียนโน้ตในบันไดเสียงที่มีเครื่องหมาย แปลงเสียง
เบื้องต้น น าเสนอตัวตัวอย่างเพลงที่ตนเองชื่นชอบ ใช้เกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่ฟัง 
เข้าใจบทบาทและอิทธิพลของดนตรี ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 

วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ โดยใช้ความรู้เรื่ององค์ประกอบทางนาฏศิลป์  ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ บรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัยได้  น าแนวคิดของการแสดงไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1 ม.1/5-6         ศ 1.2 ม.1/1-3         ศ 2.1 ม.1/7-8          
ศ 2.2 ม.1/1-2         ศ 3.2 ม.1/1-2   

รวม 11 ตัวชี้วัด 
 โครงสร้างรายวิชา  

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัว
ชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา     
(ชั่วโมง) 

น้ าหนักค
ะแนน 

1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับละ
คร 

ศ 3.2 ม.1/1  
ม.1/2      

- ละครไทยและละครพื้นบ้านแต่ละประเภทจะมี
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีแตกต่างกันไป
ตามยุค ตามสมัย 
- ละครไทยในแต่ละยุคสมัยสามารถจ าแนกได้เป็น
ประเภทละครร า และละครที่ไม่ใช่ละครร า 
- นโยบายของรัฐ ค่านิยม วิถีชีวิตของผู้คน กาลเวลา
เทคโนโลยี เป็นปัจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของละครไทยและละครพื้นบ้าน 

4 20 

2 ทักษะพื้นฐานและการฝึก
หัดการแสดงละคร 

ศ 3.2 ม.1/1  - บทบาทของนักแสดงจะมีอิทธิพลต่อการโน้มน้าว
อารมณ์หรือความคิดของผู้ชม ส่งผลให้แสดง
พฤติกรรมท่ีเลียนแบบนักแสดงที่ชื่นชอบ 
- การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคและองค์ประกอบของ
การแสดง จะสามารถท าให้มีความรู้และมีทักษะ
พื้นฐานส าหรับการแสดงละครได้ถูกต้อง 
- การสร้างบทละครให้มีความน่าสนใจ ต้องอาศัย
องค์ประกอบต่างๆ เข้ามาช่วย 
- บทบาทของนักแสดงจะมีอิทธิพลในการโน้มน้าว
อารมณ์ของผู้ชม ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมท่ี
เลียนแบบนักแสดงท่ีชื่นชอบ 

8 40 
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440 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัว
ชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา     
(ชั่วโมง) 

น้ าหนักค
ะแนน 

3 แนวทางการจัดการด้านก
ารแสดง 

ศ 3.2 ม.1/13 
ม.1/4 , ม.1/5 
 

- การแสดงละครในรูปแบบง่ายๆ 
ต้องใช้ทักษะการท างานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิต
การแสดง 
เพื่อให้งานประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
และต้องมีการประเมินคุณภาพการแสดงเพื่อช่วยพัฒ
นาการแสดงให้มีคุณภาพ  ดีขึ้น 
- ในการจัดการด้านการแสดง 
ทุกฝ่ายจะต้องรู้บทบาทหน้าท่ีและมีการเตรียมการแ
สดงตามขั้นตอนของ การแสดง 
ซ่ึงจะส่งผลให้ผลงานประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิท
ธิภาพ 
- ผู้ชมการแสดงละครท่ีดี 
จ าเป็นต้องมีมารยาทและทราบแนวทางการปฏิบัติต
นเมื่อชมการแสดง 
และสามารถประเมินคุณภาพของการแสดงเบื้องต้นไ
ด้ 
- 
การสร้างงานละครสร้างสรรค์ต้องอาศัยทักษะกระบ
วนการท างานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตละคร 
โดยมีการแบ่งหน้าท่ีให้สมาชิกอย่างเหมาะสม 
และต้องมีการประเมินคุณภาพของการแสดงเพื่อน าไ
ปปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้น 

8 40 

รวม 40 100 

  
 รหัสวิชา ศ22101                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
วิชา ศิลปะ  3                   เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์                จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
       รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านรูปแบบและแนวคิดของงานทัศนศิลป์  การใช้วัสดุ  
อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน วาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลาย ในการสื่อความหมายและเรื่องราวต่างๆ  
บรรยายเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบ สร้างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์น าผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน  
       รู้และเข้าใจองค์ประกอบของดนตรี อิทธิพลของดนตรี จากแหล่งวัฒนธรรมต่างๆ เครื่องหมาย 
และสัญลักษณ์ทางดนตรีโน้ตไทยและโน้ตสากล เทคนิคการร้องและการบรรเลงดนตรี สามารถจินตนาการการ
สร้างสรรค ์และถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลง และสามารถประเมินความสามารถทางดนตรี 
       รู้และเข้าใจเรื่องขององค์ประกอบของนาฏศิลป์และการละคร หลักวิธีการแสดง รูปแบบการแสดง
ประเภทต่างๆ การบูรณาการศิลปะแขนงอ่ืนๆ กับการแสดง สามารถเปรียบเทียบ  วิเคราะห์ วิจารณ์งานด้าน
นาฏศิลป์ สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อ่ืนๆได้ 
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 ตัวช้ีวัด 
ศ 1.1 ม.2/1-7         ศ 2.1 ม.2/1-6         ศ 3.1 ม.2/1-5  

รวม  18 ตัวชี้วัด 
 โครงสร้างรายวิชา  

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 พื้นฐานดนตรีสากล ศ 2.1 
ม.1-2 

  

รู้และเข้าใจองค์ประกอบของดนตรี 
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
สากล อ่าน เขียนร้องโน้ตสากลตามหลัก
พื้นฐานทฤษฎีดนตรีสากล 

10 20 

 2 หลักการขับร้องและบรร
เลงดนตรี 

ศ 2.1 
ม.4  

รู้และเข้าใจเรื่องของจังหวะ เทคนิคการ
ขับร้องและการบรรเลงดนตรีสากล 

10 30 

3 การปฏิบัติดนตรี ศ 2.1 
ม.4-6 

  

ร้องเพลง และเล่นดนตรีเดี่ยว และรวมวง
สามารถจินตนาการการสร้างสรรค์ และ
ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกในบท
เพลง และสามารถประเมินความสามารถ
ทางดนตรี 

16 30 

4 อาชีพดนตรี ศ 2.1 
ม.7 

เข้าใจ ระบุอาชีพต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับ
ดนตรี มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพทางดนตรี 

4 20 

รวม 40 100 

 
รหัสวิชา ศ22102                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
วิชา ศิลปะ  4                   เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์                จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
  ระบุและบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆ ที่สะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน บรรยายถึง 
การเปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดยเน้นถึงแนวคิดและเนื้อหาของงาน  
เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมไทยและสากล 
       มีความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง 
บรรยายบทบาทและอิทธิพลดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ อิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณ์ 
ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย 
       รู้และเข้าใจการละครสมัยต่างๆ   อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อเนื้อหาของละคร  
เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมที่ต่างกัน  สามารถแสดงนาฏศิลป์ 
ประเภทต่างๆ ได้ 
ตัวช้ีวัด 

ศ 1.2 ม.2/1-3      ศ 2.1 ม.2/7   ศ 2.2 ม.2/1-2     ศ 3.2 ม.2/1-3  
รวม  9 ตัวชี้วัด 
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442 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

โครงสร้างรายวิชา  

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ดนตรีพื้นบ้าน 4 
ภาคของไทย 

ศ 2.2 
ม 1-2 

มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย 4 ภาค   
บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศ
าสตร์ ท่ีมีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย 

8 20 

2 วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ศ 2.2 
ม 1-2 

เรียนรู้วัฒนธรรมทางดนตรีของท้องถิ่นของตนเอง 
มีความรักและภูมิใจในท้องถิ่น 

8 20 

3 เครื่องดนตรีพื้นบ้านอี
สาน 

ศ 2.2 
ม 1-2 

เรียนรู้เรื่องเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน 
และเทคนิคการบรรเลงดนตรีแต่ละเครื่องมือ 

8 20 

4 การปฏิบัติดนตรีพื้นบ้
านอีสาน 

ศ 2.1 
ม 4-6 

ร้อง เล่นดนตรีพื้นบ้านอีสาน อย่างน้อง 1 ชนิด 
ปฏิบัติดนตรีท้ังเดี่ยวและรวมวง 

16 40 

รวม 40 100 

 
รหัสวิชา ศ23101                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
วิชา ศิลปะ  5                   เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์                จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 รู้และเข้าใจ ทัศนธาตุ หลักการออกแบบในสิ่งแวดล้อมและสร้างงานสื่อผสม และงานทัศนศิลป์ ศึกษา
เทคนิค วิธีการของศิลปิน มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์ทั้ง 2 มิต ิและ 3 มิต ิ  สามารถวิเคราะห์รูปแบบ 
เนื้อหาและคุณค่าในงาน ทัศนศิลป์  รวมทั้งประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบที่หลากหลายสร้างงาน
ทัศนศิลป์มาจัดจัดนิทรรศการได้ศึกษาวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย เทคนิคและการแสดงออกในการขับ
ร้องและบรรเลงดนตรี การใช้องค์ประกอบในการสร้างสรรค์งานดนตรีและศิลปะแขนงอ่ืน สามารถเลือกใช้
องค์ประกอบในการสร้างสรรค์บทเพลง 
       ศึกษาองค์ประกอบของนาฏศิลป์ และบทละคร ภาษาท่าหรือภาษาทางนาฏศิลป์  รูปแบบการแสดง  
การประดิษฐ์ท่าร า ความส าคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจ าวัน สามารถวิจารณ์
เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ที่มีความแตกต่าง น าเสนอเป็นผลงานการแสดงได้ 
ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1 ม.3/1-11   ศ 2.1 ม.3/1-4    ศ 2.2 ม.3/1-2    ศ 3.1 ม.3/1-7  
รวม  24 ตัวชี้วัด 
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443 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

   โครงสร้างรายวิชา  

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ทัศนธาตุและหลักการออกแบบใน
สิ่งแวดล้อมและ 
งานทัศนศิลป์ 
1.ทัศนธาตุและ 
หลักการออกแบบ 
2.การวิเคราะห์ 
ทัศนธาตุ 
และการออกแบบในสิ่งแวดล้อม 
3.การวิเคราะห์ 
ทัศนธาตุและการออกแบบในงาทัศนศิลป์ 

ศ 1.1  
        
  

การน าความรู้เรื่อง ทัศนธาตุและ
หลักการออกแบบมาประยุกต์ใช้น้ัน 
สามารถใช้ในการบรรยายสิ่งแวดล้อม
และงานทัศนศิลป์อย่างเหมาะสม 
และมีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์   
ของตนเองให้มีคุณภาพ 

6 30 

2 เทคนิควิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ของศิ
ลปิน 
1.  ศิลปินทัศนศิลป์ 
 สาขาจิตรกรรม 
2.ศิลปินทัศนศิลป์ 
สาขาประติมากรรม 
3. ศิลปินทัศนศิลป์ 
สาขาส่ือผสม 

ศ 1.1                                               
  

การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของ
ศิลปิน 
แต่ละสาขาต่างมีเทคนิค วิธีการท่ี
แตกต่าง 
กันไป 

6 30 

3 การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ 
1. การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ 
แบบสื่อผสม 
2. การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ 
แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 
3.การสร้างสรรค์ ผลงานทัศนศิลป์ 
แนวจิตรกรรมไทย 
4.การสร้างสรรค์ ผลงานทัศนศิลป์ 
เพื่อสื่อความหมาย และเหตุการณ์ 

ศ 1.1  การสร้างงานทัศนศิลป์แบบ 2 มิติ 
และ 3 มิต ิเพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์และจินตนาการที่ดีน้ัน 
ควรใช้หลักการออกแบบงาน
ทัศนศิลป์ มีการผสมผสานวัสดุต่างๆ 
การสร้างงานทัศนศิลป์ท่ีสื่อ
ความหมายเป็นเรื่องราวน้ัน จะต้อง
ประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและการ
ออกแบบ นอกจากนี้ยังต้องรู้จัก
วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ 
เนื้อหา และคุณค่าในงานทัศนศิลป์
ของตนเอง ผู้อื่นหรือของศิลปิน 

8 40 

รวม 40 100 

 
รหัสวิชา ศ23102                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
วิชา ศิลปะ  6                   เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์                จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล 
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ศึกษาและเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง ส าเนียง  อัตราจังหวะ รูปแบบบทเพลง การประสานเสียง 
เครื่องดนตรีที่บรรเลง  และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม  สามารถน าเสนอหรือจัดการแสดงดนตรี
ในวาระต่างๆได้ 

ศึกษารูปแบบการออกแบบ และสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องต่างกาย เพ่ือการแสดงนาฏศิลป์  
สามารถวิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์  และน าเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดง 
ที่สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  
ตัวช้ีวัด 

ศ 1.2 ม.3/1-2         ศ 2.1 ม.3/6-7         ศ 3.2ม.3/1-3  
รวม  7 ตัวชี้วัด 

  โครงสร้างรายวิชา  

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเ
รียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์ 
1.การวิเคราะห์ ผลงานทัศนศิลป์ 
2. รูปแบบของผลงานทัศนศิลป์ 
3. เน้ือหาของผลงานทัศนศิลป์ 
4.คุณค่าของผลงานทัศนศิลป์ 

 ศ 1.1  การวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์ในด้าน
รูปแบบ เน้ือหา และคุณค่าในงาน
ทัศนศิลป์ ท้ังของตนเอง ผู้อื่น และ
ศิลปินเป็นประโยชน์ต่อการเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ และน าไปใช้
พัฒนาผลงานทัศนศิลป์ของตนเองให้
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

4 10 

2 ทัศนศิลป์กับการ 
ประกอบอาชีพ 
1.ทัศนศิลป์กับ 
ชีวิตประจ าวัน 
 2.ทักษะพื้นฐาน 
ของผู้ประกอบ 
อาชีพทางทัศนศิลป์ 
3.อาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์ 

ศ 1.1  อาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์น้ัน
มีหลายอาชีพ ซ่ึงแต่ละอาชีพ
จ าเป็นต้องอาศัยทักษะพื้นฐานท่ี
เหมือนกันหลายประการ มา
ประยุกต์ใช้เพื่อท าให้ผลงานของ
ตนเองประสบความส าเร็จ 

6 20 

3 การจัดนิทรรศการทาง 
ทัศนศิลป์ 
1.ความส าคัญของ 
นิทรรศการทางทัศนศิลป์ 
2.ขั้นตอนการจัด 
นิทรรศการทาง 
ทัศนศิลป์ 
3.เกณฑ์การคัดเลือก  
ผลงานทัศนศิลป์เพื่อจัดนิทรรศการ 

ศ 1.1  
  

การเลือกผลงานทัศนศิลป์เพื่อน าไป
จัดนิทรรศการ จ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดเกณฑ์ส าหรับใช้คัดเลือก ซ่ึง
เกณฑ์ที่ก าหนดต้องเหมาะสมและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ  การ
จัดนิทรรศการ 

5 50 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
445 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเ
รียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

4 ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรม 
1.ทัศนศิลป์กับการ 
สะท้อนคุณค่าทางวัฒนธรรม 
2.ความแตกต่างของ 
งานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของ
วัฒนธรรมไทย 
3.ความแตกต่างของ 
งานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของ
วัฒนธรรม 
สากล 

ศ 1.2  
  

งานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทย 
และสากลในแต่ละยุคสมัยจะมีความ
แตกต่างกัน 

5 20 

รวม 40 100 

  
รหัสวิชา ศ31101                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
วิชา ศิลปะ  7                   เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์                จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
 ศึกษาวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  มีทักษะในการแสดง
หลากหลายรูปแบบ มีความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และเป็นหมู่ สร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่น
ชอบ สามารถวิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และละครที่ต้องการสื่อความหมายในการแสดง  อิทธิพล
ของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง  ฉาก อุปกรณ ์และสถานที่ที่มีผลต่อการแสดง วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์และ
ละคร  พัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินในการประเมินการแสดง และสามารถวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหว
ของผู้คนในชีวิตประจ าวันและน ามาประยุกต์ใช้ในการแสดง ร่วมอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัด 

ศ 3.1 ม.4/1-8         ศ 3.2ม.4/1-4  
รวม  12   ตัวชี้วัด 

   โครงสร้างรายวิชา  

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 องค์ประกอบของละคร ศ 2.2 
ม 1-5 

เรียนรู้รูปแบบขององค์ประกอบของละคร 
เพื่อน ามาใช้ส าหรับการจัดการแสดง 

 4 20 

2 หน้าท่ีของฝ่ายต่างๆ 
ในการจัดการแสดง 
  

ศ 2.1 
ม 1-8 

สามารถวิเคราะห์แก่นของการแสดงละครท่ีต้องการสื่อ
ความหมายในการแสดง  อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย 
แสง สี เสียง  ฉาก อุปกรณ์ 
และสถานท่ีท่ีมีผลต่อการแสดง 
การน าดนตรีมาใช้กับการแสดง 

6 20 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

3 การฝึกปฏิบัติการจัดกา
รแสดงดนตรีประกอบ
การสร้างสรรค์ละคร 

ศ 2.1 
ม 1-8 

มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ 
มีความคิดริเริ่มในการแสดง 
มีทักษะในการร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง
โดยเน้นเทคนิค 
การแสดงออกและคุณภาพของการแสดง 
สร้างเกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์การเ
ล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
สามารถน าดนตรีไประยุกต์ใช้ในงานอื่น 

10 60 

รวม 20 100 

 
รหัสวิชา ศ31102                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
วิชา ศิลปะ  8                   เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์                จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
 รู้และเข้าใจรูปแบบบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท สามารถจ าแนกรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทย
และสากล เข้าใจอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อการสร้างสรรค์ดนตรี เปรียบเทียบอารมณ์และความรู้สึกที่ได้รับจาก
ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากล ในอัตราจังหวะต่าง ๆ มีทักษะในการร้อง
เพลงหรือเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดยเน้นเทคนิค การแสดงออกและคุณภาพของการแสดง สร้างเกณฑ์
ส าหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์การเล่นดนตรีของตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม สามารถน าดนตรีไป
ระยุกต์ใช้ในงานอ่ืน ๆ สามารถวิเคราะห์รูปแบบบทเพลง ประวัติสังคีตกวี ลักษณะเด่นของดนตรีในแต่ละ
วัฒนธรรม  รวมทั้งน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ 
ตัวช้ีวัด 

ศ 2.1 ม.4/1-8         ศ 2.2 ม.4/1-5 
รวม  13  ตัวชี้วัด 

   โครงสร้างรายวิชา  

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ดนตรีประกอบการแส
ดง 

ศ 2.2 
ม 1-5 

รู้และเข้าใจรูปแบบบทเพลงและวงดนตรีแต่
ละประเภท สามารถจ าแนกรูปแบบของวง
ดนตรีท้ังไทยและสากล เข้าใจอิทธิพลของ
วัฒนธรรมต่อการสร้างสรรค์ดนตรี 

4 20 

2 การฝึกทักษะการแสดง ศ 2.2 
ม1-5 

มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ มี
ความคิดริเริ่มในการแสดง 
มีทักษะในการร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเดี่ยว
และรวมวงโดยเน้นเทคนิค การแสดงออกและ
คุณภาพของการแสดง 

6 20 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

3 การน าเสนอผลงานกา
รจัดการแสดง 

ศ 2.2 
ม 1-5 

น าเสนอการจัดการแสดง 
การร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงโด
ยเน้นเทคนิค 
การแสดงออกและคุณภาพของการแสดง 
สร้างเกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพการประพั
นธ์การเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเ
หมาะสม 
สามารถน าดนตรีไประยุกต์ใช้ในงานอื่น ๆ 

10 60 

รวม 20 100 

  
รหัสวิชา ศ32101                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
วิชา ศิลปะ  9                   เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์                จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
         ศึกษาการใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อความหมายในรูปแบบต่างๆ ศัพท์ทาง
ทัศนศิลป์   วิเคราะห์การเลือกวัสดุ อุปกรณ ์และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกในทางทัศนศิลป์    มี
ทักษะและเทคนิค ในการใช้วัสดุ อุปกรณ ์ กระบวนการในการสร้างงานทัศนศิลป์  สามารถวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและตันตกได้ 
 ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1 ม.5/1-4         ศ 1.2 ม.5/1  
รวม 5 ตัวชี้วัด 
 
รหัสวิชา ศ32102                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
วิชา ศิลปะ  10                   เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์                จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
 ศึกษาหลักการออกแบบและจัดองค์ประกอบศิลป์ด้วยเทคโนโลยี  ศึกษางานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มี
ชื่อเสียง   วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เทคนิค และเนื้อหาเพ่ือ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงและบรรยายผลตอบรับของสังคม สามารถ
ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ 
ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1 ม.5/5-7         ศ 1.2 ม.5/2  
รวม 4 ตัวชี้วัด 
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รหัสวิชา ศ33101                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
วิชา ศลิปะ  11                   เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์                จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
 ศึกษาการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ  จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์
เพ่ือสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง  เพ่ือจัดท าแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์ 
       ใช้กระบวนการและขั้นตอน เทคนิคทางทัศนศิลป์ เพ่ือจัดท าแฟ้มสะสมงานอย่างมีคุณภาพ สามารถ
วิเคราะห์ วิจารณ์งานทางทัศนศิลป์ด้วยความชื่นชม 
       เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล        
 ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน     
ตัวช้ีวัด   

ศ 1.1 ม.6/8-9  
รวม 2 ตัวชี้วัด 

   โครงสร้างรายวิชา  

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 สาขาอาชีพทางศิลปะ ศ1.2/3 สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัยทีมาการเรียนการ
สอน สู่สาขาอาชีพในบริษัทองค์กรและบุคคลท่ีมี
ชื่อเสียง 
โดเด่นในสาขาอาชีทางศิลปะ 

4 20 

2 ศัพท์ทางศิลปะ ศ1.1/2 ค าศัพท์ทางทางศิลปะท าให้เข้าใจความหมาย 
รูปแบบและการใช้งานในอุปกรณ์ต่างๆได้ 

4 20 

3 กระบวนการสร้างสรรค์งา
นทัศนศิลป์ 

ศ1.1/3 
ศ1.1/4 
ศ1.1/7 

กระบวนการอันหลากหลายในการหลากหลายรูปแ
บบและวิธีการในการสร้างสรรค์ศิลปะ 

6 30 

4 การออกแบบงานศิลปะ ศ1.1/5 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์/แอปพลิเคชั่น 
ในการออกแบบและสร้างสรรค์งานศิลปะ 

6 30 

รวม 20 100 

 
 รหัสวิชา ศ33102                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
วิชา ศิลปะ  12                   เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์                จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 ศึกษาการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทยและสากล  โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร้างงานของ
ศิลปินที่ตนชื่นชอบ  วาดภาพระบายสีเป็นภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
สังคมในปัจจุบัน สามารถอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ใน
สังคม 
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       ใช้หลักการออกแบบ เทคนิค และวิธีการทางทัศนศิลป์ น ามาสร้างสรรค์ผลงานการวาดภาพ เพ่ือ
สะท้อนสังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
       เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ชื่นชม 
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1 ม.6/10-11                ศ 1.2 ม.6/3  
รวม  3 ตัวชี้วัด 

    โครงสร้างรายวิชา  

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตั
วชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การจัดท าแฟ้มผลงานสะสม ศ1.1/9 1.ความหมายของแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์ 
2.ส่วนประกอบของแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์ 
3.ประโยชน์ของแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์ 

6 30 

2 ผลงานของศิลปิน ศ1.1/10 
ศ1.2/2 

1.ผลงานของศิลปะของศิลปินท่ีมีชื่อเสียง 
2.ความสัมพันธ์ของศิลปะกับสังคม 

6 30 

3 ทัศนศิลป์ของวัฒนธรรม ศ1.2/1 
ศ1.2/3 

1.ศิลปะตะวันตก 
2.ศิลปะตะวันออก 

8 40 

รวม 20 100 

 
รหัสวิชา ศ31203                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
วิชา ภาพวาดสีน้ ามัน                   เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห ์     จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

รู้และเข้าใจเกี่ยวกับทัศนธาตุและหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ในการสื่อความหมายสามารถใช้ศัพท์ท
างทัศนศิลป์ มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการวาดภาพสีน้ ามัน รู้และเข้าใจประวัติภาพ 
ความเป็นมาของภาพสีน้ ามันที่นักเรียนน ามาวาด 
ผลการเรียนรู้ 

ศ 1.1 ม.4/1-8  
รวม 8 ข้อ 
 
 
 
 
 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
450 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

รหัสวิชา ศ31202                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
วิชา การออกแบบสร้างสรรค์                  เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห ์     จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 ศึกษาความรู้เนื้อหาศิลปะและฝึกปฏิบัติให้มีทักษะฝีมือระดับมาตรฐานประกาศนียบัตร น า
ประสบการณ์จากเรียนรู้สร้างสรรค์ผลงานในระดับวิชาชีพตามความถนัด  สามารถเก็บบันทึกผลงานอย่างมี
มาตรฐาน โดยจัดนิทรรศการผลงานศิลปะของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 
       ศ 1.1 ม.4/1-9  
รวม   9   ข้อ 
 
รหัสวิชา ศ32201                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
วิชา โปงลาง                เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์          จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
       ศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น ประวัติความเป็นมาของโปงลาง   ลักษณะส าคัญ   เทคนิค 
และวิธีการบรรเลง รวมถึงวิธีการดูแลและเก็บรักษาเครื่องดนตรี สามารถปฏิบัติโปงลางขั้นพ้ืนฐานได้  
       ใช้เทคนิคการบรรเลง  ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสาน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติดนตรีพ้ืนบ้านอีสานได้ 
       เห็นคุณค่าดนตรี ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน 
ผลการเรียนรู้ 
       ศ 2.1 ม.5/1-8         ศ 2.2 ม.5/1-5 
รวม 13  ข้อ 
 
รหัสวิชา ศ32202                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
วิชา การออกแบบประยุกต์                เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห ์     จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 ศึกษาความรู้เนื้อหาศิลปะและฝึกปฏิบัติให้มีทักษะฝีมือระดับมาตรฐานประกาศนียบัตรน าประสบการ
จากเรียนรู้ประยุกต์ออกแบบผลงานศิลปะท่ีหลากอย่างสร้างสรรค์ในระดับวิชาชีพตามความถนัด  สามารถเก็บ
บันทึกผลงานอย่างมีมาตรฐาน โดยจัดนิทรรศการผลงานศิลปะของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 
       ศ 1.1 ม.4/1-9  
รวม   9   ข้อ 
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รหัสวิชา ศ33201                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
วิชา การสร้างสรรค์ผลงานการแสดง               เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์     จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

เรียนรู้ลักษณะการเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจ าวัน น ามาสร้างสรรค์ผลงานการแสดง ผู้เรียนมี
ความสามารถในการแสดงออกมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และเป็นการอนุรักษ์การแสดงนาฏศิลป์และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไทยให้คงอยู่สืบไปด้วย 
ผลการเรียนรู้ 

ศ 3.1 ม.6/8            ศ 3.2 ม.6/1,4  
รวม  3 ข้อ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี1 การด ารงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน ง 1.1      เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน   
ทักษะ การจัดการ   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างาน 
ร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้   มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยใน 
การท างาน   มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม   
 เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 

สาระท่ี  2 การอาชีพ             

 มาตรฐาน  ง 2.1      เข้าใจ มีทักษะท่ีจ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงาน 
อาชีพใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีด ี
ต่ออาชีพ 

 

รายชือ่วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา รายช่ือวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

ง21103 การงานอาชีพ 1 2 

ง22103 การงานอาชีพ 2 2 

ง23105 การงานอาชีพ 3 2 

ง23106 การงานอาชีพ 4 2 

ง30104 การงานอาชีพ 6 2 

รายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา รายช่ือวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

ง20201 งานเกษตรในชีวิตประจ าวัน 2 

ง20246 โครงงานอาชีพ 1 2 
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รหัสวิชา รายช่ือวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

ง20247 โครงงานอาชีพ 2 2 

ง30201 เทคโนโลยีการเกษตร 2 

  

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
  

รหัสวิชา ง21103                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
วิชา การงานอาชีพ 1                  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์             จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 ศึกษาวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการ โดยใช้กระบวนการกลุ่มท างานด้วยความเสียสละ  
รู้จักตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล  และสามารถอธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่อ
การประกอบอาชีพและเห็นความส าคัญของการสร้างอาชีพ  มีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในท้องถิ่น  
กระบวนการทางเทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์  หรือวิธีการแก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
บ้าน โดยเน้นการอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม  ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ใช้กระบวนการแสวงหาความรู้  การแก้ปัญหาในการท างาน  การท างานกลุ่ม   การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย
และอธิบาย  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทักษะการท างานให้มีความคิดสร้างสรรค์โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น  
เพ่ือน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันให้ดียิ่งขึ้น 
ศึกษาการใช้อุปกรณ ์  ในการประกอบอาหาร  อย่างถูกวิธี และถูกต้องตามชนิดของอาหาร   วิเคราะห์ความ
แตกต่างของการปรุงอาหารด้วยวิธีการต่างๆ  พร้อมทั้งสามารถประกอบอาหารไทยเบื้องต้น  การรักษาแปรรูป
อาหารด้วยวิธีการต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น และเหน็คุณค่าของการประกอบอาชีพ 
       เห็นคุณค่าและความส าคัญ  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการท างาน  มีจิตสาธารณะ  มีวินัย  มีคุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตัวช้ีวัด 

ง 1.1 ม. 1/1-3  ง 4.1 ม.1/1-3                
รวม  6  ตัวชี้วัด 
  
รหัสวิชา ง22103                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
วิชา การงานอาชีพ 2                  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์             จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 ศึกษาอธิบายกระบวนการ ทักษะการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาการท างาน  กระบวนการแก้ปัญหาใน
การท างาน  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น  และมี
การน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นสื่อในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงาน  และมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ
ในท้องถิ่น  กระบวนการทางเทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์  หรือวิธีการแก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติงาน
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เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ของเครื่องใช้  ของตกแต่ง การท างานบ้านที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการอนุรักษ์ และสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม  ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น  
       ใช้กระบวนการแสวงหาความรู้  การแก้ปัญหาในการท างาน  การท างานกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูล  การ
อภิปรายและอธิบาย  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทักษะการท างานให้มีความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือน าไปใช้
ชีวิตประจ าวันให้ดียิ่งขึ้น 
       เห็นคุณค่าและความส าคัญ  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการท างาน  มีจิตสาธารณะ  มีวินัย  มีคุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัด 

ง 1.1 ม. 2/1-3         ง 2.1 ม. 2/1-4             
รวม  10  ตัวชี้วัด 
 
รหัสวิชา ง23105                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3   
วิชา การงานอาชีพ 3                  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์             จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษากระบวนการ การแสวงหาความรู้ขั้นตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพ เป็นการปฏิบัติตาม
กระบวนการท างาน โดยการท าตามล าดับขั้นตอน มีความสามารถท างานส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ มีทักษะ
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นการสร้างให้ผู้เรียนสามารถท างานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และมีคุณธรรม  
จริยธรรม มีจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเห็นคุณค่า และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบ
ชิ้นงานและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้เกิดทักษะการจัดการ จัดระบบงานและระบบคนเพ่ือให้การท างานส าเร็จ
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และแนะแนวทางเข้าสู่อาชีพที่เหมาะสม 

ใช้ทักษะขบวนการในการท างานกลุ่ม การอธิบาย การอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
ความคิดสร้างสรรค์  การแก้ปัญหา ในการท างานการคิดวิเคราะห์ และการประเมินผล 

เห็นคุณค่าและความส าคัญ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม  และมี
ค่านิยมท่ีเหมาะสม   
ตัวช้ีวัด 

ง 1.1 ม. 3/1    ง 1.1 ม. 3/2    ง 1.1 ม. 3/3          
รวม  3  ตัวชี้วัด 
 
รหัสวิชา ง23106                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
วิชา การงานอาชีพ 4                  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์             จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาวิเคราะห์ปฏิบัติเกี่ยวกับการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน าเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานเข้ามา
ช่วยในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่น  เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน  ใช้อินเตอร์เน็ตในการ
สื่อสาร  มีความสามารถท างานตามล าดับขั้นตอน และสามารถท างานส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้พร้อมทั้ง
การจัดเตรียมอาหารส าหรับครอบครัว การประกอบอาหารประเภทส ารับ4ภาคจากการปฏิบัติจริง  การเลือก
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ซื้ออาหารให้เหมาะกับเพศและวัยของสมาชิกในครอบครัว  ศึกษาวิธีการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่ง จากวัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่น อีกท้ังยังสามารถจัดระบบงานและ
ระบบคน เพ่ือให้งานส าเร็จตาม เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

ใช้ทักษะขบวนการในการท างานกลุ่ม การอธิบาย การอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
ความคิดสร้างสรรค์  การแก้ปัญหา ในการท างานการคิดวิเคราะห์ และการประเมินผล 

เห็นคุณค่าและความส าคัญ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม  และมี
ค่านิยมท่ีเหมาะสม   
ตัวช้ีวัด  

ง1.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3  
รวม 3 ตัวชี้วัด 
 
รหัสวิชา ง30104                                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
วิชา การงานอาชีพ 6                  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์             จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 ศึกษากระบวนการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต มีทักษะการจัดการในการท างาน สร้างสรรค์ผลงานอย่าง
มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะการท างานร่วมกัน มีทักษะกระบวนการการแก้ปัญหาในการท างาน มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้เพ่ือด ารงชีวิต มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการ
ท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนด้วยวิธีการของ
เทคโนโลยีสะอาด 

 อภิปรายแนวทางสู่อาชีพที่น่าสนใจเลือก และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ มีประสบการณ์
ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ 
ตัวช้ีวัด   

ง 1.1 ม. 4-6/1    ง 1.1 ม. 4-6/2    ง 1.1 ม. 4-6/3    ง 1.1 ม. 4-6/4     ง 1.1 ม. 4-6/5 
ง 1.1 ม. 4-6/6    ง 1.1 ม. 4-6/7        

รวม 7 ตัวชี้วัด 

 
รหัสวิชา ง20201                                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3   
วิชา งานเกษตรในชีวิตประจ าวัน                 เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาทักษะการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับงานด้านเกษตรกรรม ซึ่งประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า 
รวบรวม สังเกต ส ารวจและบันทึก  การใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างานเกษตรกรรมอย่างมี
ขั้นตอน คือ การสังเกต การวิเคราะห์ สร้างทางเลือก และประเมินทางเลือก การมีจิตส านึกและใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่า การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ทางการเกษตรอย่างง่ายหรือวิธีการตามกระบวนการ
เทคโนโลยี ท าให้ผู้เรียนท างานอย่างเป็นระบบ สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย ความรู้ที่จ าเป็นเกี่ยวกับการ
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สร้างสิ่งของเครื่องใช้ การเลือกใช้พลังงานหมุนเวียน การลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชด าริ 
ผลการเรียนรู้ 

ง 1.1 ม. 2/1-3         ง 2.1 ม.2/1-4           
รวม  7  ข้อ 
  
รหัสวิชา ง30202                                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
วิชา การงานอาชีพเพื่อการอนุรักษ์ไทย                 เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
       ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายการปฏิบัติตนตามหน้าที่และบทบาทของตนเอง ในฐานะสมาชิกของ 
ครอบครัว โรงเรียน และสมาชิกของชุมชน ผู้เรียนเข้าใจความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ หลักการ วิธีการ 
กระบวนการท างาน การดูแลรักษาท าความสะอาดบ้านและโรงเรียน การจัดและตกแต่งบ้านและ โรงเรียน 
การเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า การถนอมอาหาร เพ่ิม มูลค่าผลิตผลทาง
การเกษตรด้วยการแปรรูป งานดอกไม้สดของไทย โดยใช้ทักษะกระบวนการท างานร่วมกัน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างานและทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต ทักษะการคิด
อย่างสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ดวยตนเอง ส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ใน
การท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ กระบวนการในการ แก้ปัญหา 
ในการท างาน มีทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยที่ดีใน การท างาน ใช้
พลังงาน ทรัพยากรในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม  
ผลการเรียนรู้  

ง 1.1 ม. 4/1 , ม.4/2 , ม. 4/3 , ม.4/4 ,ม. 4/5, ม. 4/6 ,ม. 4/7  
รวม7 ตัวช้ีวัด 
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457 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 มาตรฐาน ต 1.1        เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความ 

คิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
มาตรฐาน ต 1.2        มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  

แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต 1.3        น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ  

      โดยการพูดและการเขียน       
สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
 มาตรฐาน ต 2.1        เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  

และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต 2.2        เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของ 

เจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและ 
เหมาะสม                                                                         

สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 มาตรฐาน ต 3.1        ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และ 

เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน                                                                 
  
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
 มาตรฐาน ต 4.1        ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และ 

สังคม 
มาตรฐาน ต 4.2        ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบ 

อาชีพ   และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
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458 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

รายชื่อวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา รายช่ือวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

อ21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 

อ21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 

อ22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 3 

อ22102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 3 

อ23101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5 3 

อ23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 3 

อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 7 2 

อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน8 2 

อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 9 2 

อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 10 2 

อ33101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 11 2 

อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 12 2 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห ์

ก20201 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน 1 

ข20201 ภาษากัมพูชาในชีวิตประจ าวัน 1 

จ21201 ภาษาจีนเพ่ือความเพลิดเพลิน1 1 

จ21202 ภาษาจีนเพ่ือความเพลิดเพลิน2 1 
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459 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

รหัสวิชา รายชื่อวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห ์

ต20201 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ าวัน 1 

ล20201 ภาษาลาวในชีวิตประจ าวัน 1 

อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1      2 

อ21202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1    2 

อ21203 ภาษาอังกฤษเพ่ือทางวิชาการ 1 1 

อ21204 ภาษาอังกฤษเพ่ือทางวิชาการ 2 1 

ญ22201 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือความเพลิดเพลิน 1 1 

ญ22202 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือความเพลิดเพลิน 2 1 

อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 2 

อ22202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 2 

อ22203 ภาษาอังกฤษเพ่ือทางวิชาการ 3 1 

อ22204 ภาษาอังกฤษเพ่ือทางวิชาการ 4 1 

ฝ23201 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเพลิดเพลิน 1 1 

ฝ23202 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเพลิดเพลิน 2 1 

อ23201 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 2 

อ23202 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2 2 

อ23203 ภาษาอังกฤษเพ่ือทางวิชาการ 5 1 

อ23204 ภาษาอังกฤษเพ่ือทางวิชาการ 6 1 

อ23206 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษกับการใช้งาน 1 

อ23207 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมทหาร 1 

อ23208 เทคนิคการอ่านเบื้องต้น 1 
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รหัสวิชา รายชื่อวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห ์

ก30201 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน 1 

ข30203 ภาษากัมพูชาในชีวิตประจ าวัน 1 

จ30201 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 1 

จ31201 ภาษาจีน 1 6 

จ31202 ภาษาจีน 2 6 

จ31211 ภาษาจีนฟัง-พูด 1 2 

จ31212 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 1 2 

จ32201 ภาษาจีน 3 6 

จ32202 ภาษาจีน 4 6 

จ32211 ภาษาจีนฟัง-พูด 2 2 

จ32212 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 2 2 

จ33201 ภาษาจีน 5 4 

จ33202 ภาษาจีน 6 4 

จ33211 ภาษาจีนน่ารู้ 1 4 

จ33212 ภาษาจีนน่ารู้ 2 4 

ญ30201 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 1 

ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น 1 6 

ญ31202 ภาษาญี่ปุ่น 2 6 

ญ31211 ภาษาญี่ปุ่นฟัง-พูด 1 2 

ญ31212 ภาษาญี่ปุ่นอ่าน-เขียน 1 2 

ญ32201 ภาษาญี่ปุ่น 3 6 
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รหัสวิชา รายชื่อวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห ์

ญ32202 ภาษาญี่ปุ่น 4 6 

ญ32211 ภาษาญี่ปุ่นฟัง-พูด 2 2 

ญ32212 ภาษาญี่ปุ่นอ่าน-เขียน 2 2 

ญ33201 ภาษาญี่ปุ่น 5 4 

ญ33202 ภาษาญี่ปุ่น 6 4 

ญ33211 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 1 4 

ญ33212 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 2 4 

ต30201 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ าวัน 1 

ฝ30201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวัน 1 

ฝ31201 ภาษาฝรั่งเศส 1 6 

ฝ31202 ภาษาฝรั่งเศส 2 6 

ฝ31211 ภาษาฝรั่งเศสฟัง-พูด 1 2 

ฝ31212 ภาษาฝรั่งเศสอ่าน-เขียน 1 2 

ฝ32201 ภาษาฝรั่งเศส 3 6 

ฝ32202 ภาษาฝรั่งเศส 4 6 

ฝ32211 ภาษาฝรั่งเศสฟัง-พูด 2 2 

ฝ32212 ภาษาฝรั่งเศสอ่าน-เขียน 2 2 

ฝ33201 ภาษาฝรั่งเศส 5 4 

ฝ33202 ภาษาฝรั่งเศส 6 4 

ฝ33211 ภาษาฝรั่งเศสน่ารู้ 1 4 

ฝ33212 ภาษาฝรั่งเศสน่ารู้ 2 4 
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462 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

รหัสวิชา รายชื่อวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห ์

ล30201 ภาษาลาวในชีวิตประจ าวัน 1 

อ30201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 3 

อ30202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้วยสื่อสังคม 3 

อ30203 วัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน 3 

อ30207 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 2 

อ30205 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุ่งหมายทางวิชาการ 2 

อ30208 การเจรจาและการโต้วาทีภาษาอังกฤษ 2 

อ30209 การใช้ค าปรากฎร่วมในภาษาอังกฤษ 1 

อ30210 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดภาษาอังกฤษ 1 

อ30211 การแปลและการล่าม 1 

อ30212 การเขียนอนุเฉท 1 

อ30213 ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1 

อ30214 การโทรศัพท์ภาษาอังกฤษ 1 

อ30215 ภาษาอังกฤษกับเพลง 1 

อ30216 การน าเสนอความคิดเห็นภาษาอังกฤษ 2 

อ30217 การส่งเสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 2 

อ31201 โครงสร้างภาษาอังกฤษ  2 

อ31203 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น 2 

อ31212 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีพ 3 

อ32202 การเขียนภาษาอังกฤษ 2 

อ32203 การอ่านเอาความ 2 
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463 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

รหัสวิชา รายชื่อวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห ์

อ33207 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาขั้นสูง 1 2 

อ33208 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาขั้นสูง 2 2 

อ33213 การฝึกอ่านเร็ว 2 

อ33214 การบันทึกย่อภาษาอังกฤษ 2 

 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
  
รหัสวิชา อ21101                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1         เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห ์               จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

เข้าใจค าสั่งค าขอร้องค าแนะน าค าชี้แจงง่ายๆที่ฟังและอ่านในการท าอาหารและเครื่องดื่มการ 
ประดิษฐ์การใช้ยา/สลากยาการบอกทิศทางป้ายประกาศต่างๆ หรือการใช้อุปกรณ์อ่านออกเสียง

ข้อความ นิทานและบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่านพัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม
เลือก/ระบุตีความประโยคและข้อความตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text 
information) เกี่ยวกับตนเองครอบครัวอาหารเครื่องดื่มการซื้อขายสุขภาพและลมฟ้าอากาศระบุหัวข้อเรื่อง
(topic) ใจความส าคัญ(main idea) และตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนานิทาน เรื่องสั้นและสื่อ
ประเภทต่างๆ (authentic texts) 

สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลในการสื่อสารระหว่างบุคคลเกี่ยวกับตนเองกิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆใน
ชีวิตประจ าวันได้แก่การทักทายกล่าวลาขอบคุณขอโทษชมเชยพูดแทรกอย่างสุภาพพูดชักชวนได้เหมาะสมตาม
มารยาทสังคมใช้ค าขอร้องค าแนะน าค าชี้แจงตามสถานการณ์ต่างๆพูดและเขียนแสดงความต้องการขอความ
ช่วยเหลือตอบรับและปฎิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ ต่างๆอย่างเหมาะสมพูดและเขียนโดยใช้
ค าศัพท์ส านวนประโยคและข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรือ
อ่านอย่างเหมาะสมพูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัวกิจกรรม
ต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบอย่างเหมาะสมพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองกิจวัตรประจ าวัน
ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว พูด/เขียนสรุปใจความส าคัญ/ แก่นสาระ(theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์
เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมพูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้นๆประกอบใกล้ตัว ใช้ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทางในการสนทนาด้วยความสุภาพเหมาะสมตาม
มรรยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาสามารถบรรยายเกี่ยวกับเทศกาลวันส าคัญชีวิตความเป็นอยู่
และประเพณีของเจ้าของภาษารวมทั้งเข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจเข้าใจความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับ
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ค าตามโครงสร้างประโยคของภาษอังกฤษและภาษาไทยเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
เทศกาลงานฉลองวันส าคัญและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทยใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า
รวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้และน าเสนอด้วย
การพูด/การเขียนใช้ทักษะ 

ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษาและ
ชุมชนตลอดทั้งใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพมีเจตคติที่ดีเห็นประโยชน์และคุณค่าของเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม.1/1-4   ต 1.2 ม.1/1-5   ต 1.3 ม.1/1-3   ต 2.1 ม.1/1-3 
ต 2.2 ม.1/1-2   ต 3.1 ม.1/1  ต 4.1 ม.1/1  ต 4.2 ม.1/1 

รวม  20  ตัวชี้วัด 
 

รหัสวิชา อ21102                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2         เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห ์               จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

เข้าใจค าสั่งค าขอร้องค าแนะน าค าชี้แจงง่ายๆที่ฟังและอ่านในการท าอาหารและเครื่องดื่มการ 
ประดิษฐ์การใช้ยา/สลากยาการบอกทิศทางป้ายประกาศต่างๆหรือการใช้อุปกรณ์อ่านออกเสียง

ข้อความนิทานและบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่านพัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรมเลือก/
ระบุตีความประโยคและข้อความตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text 
information) เกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพการเดินทางท่องเที่ยวการบริการสถานที่ภาษาและวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความส าคัญ(main idea) และตอบค าถามจากการฟังและอ่านบท
สนทนานิทานเรื่องสั้นและสื่อประเภทต่างๆ (authentic texts)สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลในการสื่อสารระหว่าง
บุคคลเกี่ยวกับตนเองกิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันได้แก่การทักทายกล่าวลาขอบคุณขอโทษ
ชมเชยพูดแทรกอย่างสุภาพพูดชักชวนได้เหมาะสมตามมารยาทสังคมใช้ค าขอร้องค าแนะน าค าชี้แจงตาม
สถานการณ์ต่างๆพูดและเขียนแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือตอบรับและปฎิเสธการให้ความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสมพูดและเขียนโดยใช้ค าศัพท์ส านวนประโยคและข้อความท่ีใช้ในการขอและ
ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสมพูดและเขียนแสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัวกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบอย่างเหมาะสม
พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองกิจวัตรประจ าวันประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวพูด/เขียนสรุป
ใจความส าคัญ/แก่นสาระ (theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมพูด/
เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบใกล้ตัวใช้ภาษาน้ าเสียงและ
กริยาท่าทางในการสนทนาด้วยความสุภาพเหมาะสมตามมรรยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
สามารถบรรยายเกี่ยวกับเทศกาลวันส าคัญชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษารวมทั้งเข้าร่วม/จัด
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
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ประโยคชนิดต่างๆการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษอังกฤษและ
ภาษาไทยเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลองวันส าคัญและชีวิตความเป็นอยู่
ของเจ้าของ 

ภาษากับของไทยใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้ารวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียนใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารใน
สถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียนสถานศึกษาและชุมชนตลอดทั้งใช้ภาษาอังกฤษในการ
สืบค้น/ค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพมีเจต
คติท่ีดีเห็นประโยชน์และคุณค่าของเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม.1/1-4         ต 1.2 ม.1/1-5         ต 1.3 ม.1/1-3         ต 2.1 ม.1/1-3 
ต 2.2 ม.1/1-2         ต 3.1 ม.1/1            ต 4.1 ม.1/1            ต 4.2 ม.1/1 

รวม  20  ตัวชี้วัด 
  
รหัสวิชา อ22101                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   

วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3         เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห ์               จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 เข้าใจค าขอร้องค าแนะน าค าชี้แจงและค าอธิบายง่ายๆที่ฟังและอ่านในการท าอาหารเครื่องดื่มการ
ประดิษฐ์การใช้ยา/สลากยาการบอกทิศทางและการใช้อุปกรณ์อ่านออกเสียงข้อความข่าวประกาศ  นิทานและ
บทร้อยกรอง (poem) สั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่านพัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรมระบุ/เขียนประโยคและ
ข้อความตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) เกี่ยวกับตนเอง
ครอบครัวโรงเรียนสิ่งแวดล้อมพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวันประสบการณ์มอาหาร
เครื่องดื่มเวลาว่างและนันทนาการการซื้อขายสุขภาพและสวัดิการและลมฟ้าอากาศจากการอ่านเลือกหัวข้อ
เรื่องใจความส าคัญบอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่
ฟังและอ่านพร้อมทั้งให้เหตุผลและตัวอย่างง่ายๆประกอบได้แก่บทสนทนานิทานเรื่องสั้นและเรื่องจากสื่อจริง
ประเภทต่างๆ(authentic texts) สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลในการสื่อสารระหว่างบุคคลเกี่ยวกับตนเองเรื่อง
ต่างๆใกล้ตัวและสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันได้แก่การทักทายกล่าวลาขอบคุณขอโทษชมเชยพูดแทรก
อย่างสุภาพพูดชักชวนได้เหมาะสมตามมารยาทสังคมใช้ค าขอร้องให้ค าแนะน าค าชี้แจงและค าอธิบายตาม
สถานการณ์ต่างๆพูดและเขียนแสดงความต้องการเสนอและให้ความช่วยเหลือตอบรับและปฎิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสมพูดและเขียนโดยใช้ค าศัพท์ส านวนประโยคและข้อความเพ่ือขอ
และให้ข้อมูลบรรยายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสมพูดและเขียนแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆกิจกรรมและประสบการณ์พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ
อย่างเหมาะสมพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองกิจวัตรประจ าวันประสบการณ์และข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคมพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญแก่นสาระ (theme) หัวข้อเรื่อง (topic) ที่ได้จากการ



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
466 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

วิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
ต่างๆใกล้ตัวและประสบการณ์พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบใช้ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทางในการสนทนา
เหมาะกับบุคคลตามมรรยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับเทศกาลวันส าคัญ
ชวีิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษารวมทั้งเข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ
สนใจเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆและการ
ล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษอังกฤษและภาษาไทยเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า
รวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ 

น าเสนอด้วยการพูด/การเขียนใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
สถานศึกษาและชุมชนตลอดทั้งใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้ารวบรวมและสรุปความรู้และข้อมูลต่างๆ
จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและดีเห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

ตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม.2/1-4   ต 1.2 ม.2/1-5   ต 1.3 ม.2/1-3   ต 2.1 ม.2/1-3  ต 2.2 ม.2/1-2   ต 3.1 ม.2/1 
 ต 4.1 ม.2/1  ต 4.2 ม.2/1-2          

รวม  21  ตัวชี้วัด 

รหัสวิชา อ22102                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4         เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห ์               จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

เข้าใจค าขอร้องค าแนะน าค าชี้แจงและค าอธิบายง่ายๆที่ฟังและอ่านในการท าอาหารเครื่องดื่มการ
ประดิษฐ์การใช้ยา/สลากยาการบอกทิศทางและการใช้อุปกรณ์อ่านออกเสียงข้อความข่าวประกาศนิทานและ
บทร้อยกรอง (poem) สั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่านพัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรมระบุ/เขียนประโยคและ
ข้อความตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) เกี่ยวกับ
การศึกษาและอาชีพการเดินทางท่องเที่ยวการบริการสถานที่ภาษาและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากการ
อ่านเลือกหัวข้อเรื่องใจความส าคัญบอกรายละเอียดสนับสนุน(supporting detail) และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านพร้อมทั้งให้เหตุผลและตัวอย่างง่ายๆประกอบได้แก่บทสนทนานิทานเรื่องสั้นและ
เรื่องจากสื่อจริงประเภทต่างๆ(authentic texts) สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลในการสื่อสารระหว่างบุคคล
เกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆใกล้ตัวและสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันได้แก่การทักทายกล่าวลาขอบคุณขอ
โทษชมเชยพูดแทรกอย่างสุภาพพูดชักชวนได้เหมาะสมตามมารยาทสังคมใช้ค าขอร้องให้ค าแนะน าค าชี้แจง
และค าอธิบายตามสถานการณ์ต่างๆ พูดและเขียนแสดงความต้องการเสนอและให้ความช่วยเหลือตอบรับ
และปฎิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสมพูดและเขียนโดยใช้ค าศัพท์ส านวน
ประโยคและข้อความเพ่ือขอและให้ข้อมูลบรรยายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม
พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆกิจกรรมและประสบการณ์พร้อม



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
467 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

ทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบอย่างเหมาะสมพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองกิจวัตรประจ าวันประสบการณ์
และข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญแก่นสาระ (theme) หัวข้อ
เรื่อง (topic) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมพูดและเขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆใกล้ตัวและประสบการณ์พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบใช้ภาษาน้ าเสียงและ
กริยาท่าทางในการสนทนาเหมาะกับบุคคลตามมรรยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาสามารถอธิบาย
เกี่ยวกับเทศกาลวันส าคัญชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษารวมทั้งเข้าร่วม/จัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆและการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษอังกฤษและภาษาไทย 

เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทยใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้ารวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียนใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียนสถานศึกษาและชุมชนตลอดทั้งใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้า
รวบรวมและสรุปความรู้และข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
รวมทั้งเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษมีเจตคติที่ดีเห็นประโยชน์และ
คุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม.2/1-4   ต 1.2 ม.2/1-5   ต 1.3 ม.2/1-3   ต 2.1 ม.2/1-3 
ต 2.2 ม.2/1-2   ต 3.1 ม.2/1  ต 4.1 ม.2/1  ต 4.2 ม.2/1-2 

รวม  21  ตัวชี้วัด 
 

รหัสวิชา อ23101                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5         เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห ์               จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

เข้าใจค าขอร้องค าแนะน าค าชี้แจงและค าอธิบายที่ฟังและอ่านในการการประดิษฐ์การบอกทิศทาง
ป้ายประกาศต่างๆและการใช้อุปกรณ์อ่านออกเสียงข้อความข่าวโฆษณาและบทร้อยกรอง(poem) สั้นๆถูกต้อง
ตามหลักการอ่านพัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรมระบุตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง 
(non-text information)รูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความเก่ียวกับตนเองครอบครัวโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมอาหารเครื่องดื่มเวลาว่างและนันทนาการการซื้อขายสุขภาพและสวัดิการลมฟ้าอากาศเลือก/ระบุ
หัวเรื่องใจความส าคัญรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
และอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลและตัวอย่างง่ายๆประกอบ
สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆใกล้ตัวสถานการณ์ข่าวเรื่องที่อยู่ในความสนใจของ
สังคมได้ต่อเนื่องหมาะสมในการสื่อสารระหว่างบุคคลในชีวิตประจ าวันได้แก่การทักทายกล่าวลาขอบคุณขอ
โทษชมเชยพูดแทรกอย่างสุภาพพูดชักชวนได้เหมาะสมตามมารยาทสังคมใช้ค าขอร้องให้ค าแนะน าค าชี้แจง
และค าอธิบายอย่างเหมาะสมพูดและเขียนแสดงความต้องการเสนอและให้ความช่วยเหลือตอบรับและปฎิเส



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
468 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

ธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสมพูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆกิจกรรมประสบการณ์และข่าว/เหตุการณ์เรื่องและประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคมพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสมพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ข่าว/
เหตุการณ/์เรื่อง/ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคมพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญแก่นสาระ 
(theme) หัวข้อเรื่อง (topic) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมใช้ภาษา
น้ าเสียงและกริยาท่าทางในการสนทนาเหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมรรยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษารวมทั้งเข้าร่วม/จัด
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆและการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษอังกฤษและภาษาไทย 

เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรม ของ
เจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างเหมาะสมใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้ารวบรวมและสรุปข้อมูล/
ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียนใช้
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษาชุมชนและสังคมใช้
ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้ารวบรวมและสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
รวมทั้งเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนชุมชนและท้องถิ่นเป็นภาษา อังกฤษมีเจตคติที่ดีเห็น
ประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม.2/1-4   ต 1.2 ม.2/1-5   ต 1.3 ม.2/1-3   ต 2.1 ม.2/1-3 
ต 2.2 ม.2/1-2   ต 3.1 ม.2/1  ต 4.1 ม.2/1  ต 4.2 ม.2/1-2 

รวม  21  ตัวชี้วัด 
 
รหัสวิชา อ23102                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6         เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห ์               จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

เข้าใจค าขอร้องค าแนะน าค าชี้แจงและค าอธิบายที่ฟังและอ่านในการการประดิษฐ์การบอกทิศทาง
ป้ายประกาศต่างๆและการใช้อุปกรณ์อ่านออกเสียงข้อความข่าวโฆษณาและบทร้อยกรอง      (poem) สั้นๆ
ถูกต้องตามหลักการอ่านพัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรมระบุตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความ
เรียง (non-text information) รูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ
การเดินทางท่องเที่ยวการบริการสถานที่ภาษาและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลือก/ระบุหัวเรื่องใจความ
ส าคัญรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลและตัวอย่างง่ายๆประกอบสนทนาและเขียน
โต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆใกล้ตัวสถานการณ์ข่าวเรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมได้
ต่อเนื่องหมาะสมในการสื่อสารระหว่างบุคคลในชีวิตประจ าวันได้แก่การทักทายกล่าวลาขอบคุณขอโทษชมเชย
พูดแทรกอย่างสุภาพพูดชักชวนได้เหมาะสมตามมารยาทสังคมใช้ค าขอร้องให้ค าแนะน าค าชี้แจงและค าอธิบาย
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อย่างเหมาะสมพูดและเขียนแสดงความต้องการเสนอและให้ความช่วยเหลือตอบรับและปฎิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสมพูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆกิจกรรมประสบการณ์และข่าว/เหตุการณ์เรื่องและประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคมพร้อม
ทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ข่าว/เหตุการณ์/
เรื่อง/ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคมพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญแก่นสาระ (theme) หัวข้อ
เรื่อง (topic) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 

ใช้ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทางในการสนทนาเหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมรรยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษารวมทั้งเข้า
ร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆและการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษอังกฤษและ
ภาษาไทย 

เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างเหมาะสมใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้ารวบรวมและสรุปข้อมูล/
ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียนใช้
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษาชุมชนและสังคมใช้
ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้ารวบรวมและสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
รวมทั้งเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนชุมชนและท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษมีเจตคติที่ดีเห็น
ประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม.2/1-4   ต 1.2 ม.2/1-5   ต 1.3 ม.2/1-3   ต 2.1 ม.2/1-3 
ต 2.2 ม.2/1-2   ต 3.1 ม.2/1  ต 4.1 ม.2/1  ต 4.2 ม.2/1-2 
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เข้าใจค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆค าชี้แจงค าอธิบายและค าบรรยายที่ฟังและอ่านอ่านออกเสียง
ข้อความข่าวประกาศโฆษณาบทร้อยกรองและบทละครสั้น(skit) ถูกต้องตามหลักการอ่านพัฒนาทักษะการใช้
พจนานุกรมอธิบายและเขียนประโยคข้อความที่อ่านด้วยการตีความ/ ถ่ายโอนและเขียนสื่อความข้อมูลที่มิใช่
ความเรียง (non-text information) รูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่านจับ
ใจความส าคัญวิเคราะห์ความสรุปความตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและการอ่านเรื่องที่เป็นสาร
คดีและบันเทิงคดีพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบสนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆใกล้ตัวประสบการณ์สถาณการณ์ข่าว/เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเลือกและใช้ค าขอร้องให้ค าแนะน าค าชี้แจงค าอธิบายที่
มีข้ันตอนซับซ้อนอย่างคล่องแคล่วพูดและเขียนแสดงความต้องการเสนอตอบรับและปฎิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสมพูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลบรรยาย
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อธิบายเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่าง
เหมาะสมพูดและเขียนบรรยายความรู้สึกความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆกิจกรรมประสบการณ์และ
ข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผลพูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ข่าว/เหตุการณ ์เรื่องและ
ประเด็นต่างๆที่อยู่ใความสนใจของสังคมพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญแก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง
กิจกรรมข่าวเหตุการณ์และสถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
ประสบการณ์และเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่นสังคมและโลกพร้อมทั้งให้เหตุผลและตัวอย่างประกอบ 

ใช้ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคลโอกาสและสถานที่ตามมรรยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาสามารถอธิบาย/อภิปรายความคิดความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจ้าของภาษาเข้าร่วมแนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมอธิบาย/
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยคข้อความส านวนค าพังเพย สุภาษิตและบทกลอนของภาษ
อังกฤษและภาษาไทยวิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตความเชื่อและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผลใช้ทักษะภาษาอังกฤษค้นคว้า/ สืบค้นบันทึก
สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆและ
น าเสนอด้วยการพูดและการเขียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณ์จริง/ สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนใน
ห้องเรียนสถานศึกษาชุมชนและสังคม  

ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้ารวบรวมวิเคราะห์และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพสามารถใช้ภาษาอังกฤษเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของสถานศึกษาชุมชน/ท้องถิ่น/ประเทศชาติมีเจตคติท่ีดีเห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
  
ตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม.2/1-4   ต 1.2 ม.2/1-5   ต 1.3 ม.2/1-3   ต 2.1 ม.2/1-3 
ต 2.2 ม.2/1-2   ต 3.1 ม.2/1  ต 4.1 ม.2/1  ต 4.2 ม.2/1-2 

รวม  21  ตัวชี้วัด 
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เข้าใจค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆค าชี้แจงค าอธิบายและค าบรรยายที่ฟังและอ่านอ่าน 
ออกเสียงข้อความข่าวประกาศโฆษณาบทร้อยกรองและบทละครสั้น(skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรมอธิบายและเขียนประโยคข้อความที่อ่านด้วยการตีความ/ ถ่ายโอนและ 
เขียนสื่อความข้อมูลที่มิใช่ความเรียง (non-text information) 
รูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟังหรืออ่านจับใจความส าคัญวิเคราะห์ความสรุปความตีควา
มและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและการอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดีพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัว
อย่างประกอบ 

สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลในการสื่อสารระหว่างบุคคลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆใกล้ตัว 
ประสบการณ์สถาณการณ์ข่าว/เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่าง 
ต่อเนื่องและเหมาะสมเลือกและใช้ค าขอร้องให้ค าแนะน าค าชี้แจงค าอธิบายที่มีข้ันตอนซับซ้อนอย่าง 
คล่องแคล่วพูดและเขียนแสดงความต้องการเสนอตอบรับและปฎิเสธการให้ความช่วยเหลือใน 
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สถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสมพูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลบรรยายอธิบายเปรียบ
เทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 
พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆกิจกรรมประสบการณ์และข่าว/เหตุ
การณ์อย่างมีเหตุผลพูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ข่าว/เหตุการณ์ 
เรื่องและประเด็นต่างๆที่อยู่ใความสนใจของสังคมพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญแก่นสาระท่ีได้จากการวิเครา
ะห์เรื่องกิจกรรมข่าวเหตุการณ์และสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจก
รรมประสบการณ์และเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่นสังคมและโลกพร้อมทั้งให้เหตุผลและตัวอย่างประกอบ 

ใช้ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคลโอกาสและสถานที่ตามมรรยาทสังคมแ
ละวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาสามารถอธิบาย/อภิปรายความคิดความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียมและป
ระเพณีของเจ้าของภาษาเข้าร่วมแนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมอธิบาย/เปรีย
บเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยคข้อความส านวนค าพังเพย 
สุภาษิตและบทกลอนของภาษอังกฤษและภาษาไทยวิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
วิถีชีวิตความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผลใช้ทักษะภาษาอังกฤษค้
นคว้า/ 
สืบค้นบันทึกสรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรีย
นรู้ต่างๆและน าเสนอด้วยการพูดและการเขียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณ์จริง/ 
สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียนสถานศึกษาชุมชนและสังคม 

ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้ารวบรวมวิเคราะห์และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพสามารถใช้ภาษาอังกฤษเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าว
สารของสถานศึกษาชุมชน/ท้องถิ่น/ประเทศชาติมีเจตคติที่ดีเห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังก
ฤษ 
ตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม.2/1-4   ต 1.2 ม.2/1-5   ต 1.3 ม.2/1-3   ต 2.1 ม.2/1-3 
ต 2.2 ม.2/1-2   ต 3.1 ม.2/1  ต 4.1 ม.2/1  ต 4.2 ม.2/1-2 

รวม  21  ตัวชี้วัด 
 
รหัสวิชา อ32101                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 9         เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์               จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
 เข้าใจค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆค าชี้แจงค าอธิบายและค าบรรยายที่ฟังและอ่านอ่าน 
ออกเสียงข้อความข่าวประกาศโฆษณาบทร้อยกรองและบทละครสั้น(skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรมอธิบายและเขียนประโยคข้อความที่อ่านด้วยการตีความ/ ถ่ายโอนและ 
เขียนสื่อความข้อมูลที่มิใช่ความเรียง (non-text information) รูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและ
ข้อความที่ฟังหรืออ่านจับใจความส าคัญวิเคราะห์ความสรุปความตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและ
การอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดีพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลในการสื่อสารระหว่างบุคคลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆใกล้ตัว 
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472 งานหลกัสูตรสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการและวจิยั  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

ประสบการณ์สถาณการณ์ข่าว/เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสมเลือกและใช้ค าขอร้องให้ค าแนะน าค าชี้แจงค าอธิบายที่มีข้ันตอนซับซ้อนอย่างคล่องแคล่วพูดและ
เขียนแสดงความต้องการเสนอตอบรับและปฎิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์
จริงอย่างเหมาะสมพูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลบรรยายอธิบายเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง/ ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสมพูดและเขียนบรรยายความรู้สึกความ
คิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆกิจกรรมประสบการณ์และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผลพูดและเขียน
น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ข่าว/เหตุการณ์เรื่องและประเด็นต่างๆที่อยู่ใความสนใจของสังคม
พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญแก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องกิจกรรมข่าวเหตุการณ์และสถานการณ์ที่
อยู่ในความสนใจพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมประสบการณ์และเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น
สังคมและโลกพร้อมทั้งให้เหตุผลและตัวอย่างประกอบ 

ใช้ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคลโอกาสและสถานที่ตามมรรยาทสังคมแ
ละวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาสามารถอธิบาย/อภิปรายความคิดความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียมและป
ระเพณีของเจ้าของภาษาเข้าร่วมแนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมอธิบาย/เปรีย
บเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยคข้อความส านวนค าพังเพยสุภาษิตและบทกลอนของภาษอังกฤ
ษและภาษาไทยวิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตความเชื่อและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผลใช้ทักษะภาษาอังกฤษค้นคว้า/ 
สืบค้นบันทึกสรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรีย
นรู้ต่างๆและน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณ์จริง/ 
สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียนสถานศึกษาชุมชนและสังคมใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้ารวบร
วมวิเคราะห์และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพส
ามารถใช้ภาษาอังกฤษเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาชุมชน/ท้องถิ่น/ประเทศชาติมีเจต
คติท่ีดีเห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม.5/1-4   ต 1.2 ม.5/1-5   ต 1.3 ม.5/1-3   ต 2.1 ม.5/1-3 
ต 2.2 ม.5/1-2   ต 3.1 ม.5/1  ต 4.1 ม.5/1  ต 4.2 ม.5/1-2/2 

รวม 21  ตัวชี้วัด 
 
รหัสวิชา อ32102                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 10         เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์               จ านวน 1.0 หน่วยกิต  

เข้าใจค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆค าชี้แจงค าอธิบายและค าบรรยายที่ฟังและอ่านอ่านออกเสียง
ข้อความข่าวประกาศโฆษณาบทร้อยกรองและบทละครสั้น(skit) ถูกต้องตามหลักการอ่านพัฒนาทักษะการใช้
พจนานุกรมอธิบายและเขียนประโยคข้อความที่อ่านด้วยการตีความ/ ถ่ายโอนและเขียนสื่อความข้อมูลที่มิใช่
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ความเรียง (non-text information) รูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่านจับ
ใจความส าคัญวิเคราะห์ความสรุปความตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและการอ่านเรื่องที่เป็นสาร
คดีและบันเทิงคดีพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบสนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆใกล้ตัวประสบการณ์สถาณการณ์ข่าว /เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเลือกและใช้ค าขอร้องให้ค าแนะน าค าชี้แจงค าอธิบายที่
มีข้ันตอนซับซ้อนอย่างคล่องแคล่วพูดและเขียนแสดงความต้องการเสนอตอบรับและปฎิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสมพูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลบรรยาย
อธิบายเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่าง
เหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆกิจกรรมประสบการณ์
และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผลพูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ข่าว/เหตุการณ ์เรื่อง
และประเด็นต่างๆที่อยู่ใความสนใจของสังคมพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญแก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์
เรื่องกิจกรรมข่าวเหตุการณ์และสถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรมประสบการณ์และเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่นสังคมและโลกพร้อมทั้งให้เหตุผลและตัวอย่างประกอบ 

ใช้ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคลโอกาสและสถานที่ตามมรรยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาสามารถอธิบาย/อภิปรายความคิดความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจ้าของภาษาเข้าร่วมแนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมอธิบาย/
เปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยคข้อความส านวนค าพังเพยสุภาษิตและบทกลอนของภาษ
อังกฤษและภาษาไทยวิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตความเชื่อและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผล 

ใช้ทักษะภาษาอังกฤษค้นคว้า/ สืบค้นบันทึกสรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆและน าเสนอด้วยการพูดและการเขียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร
ในสถานการณ์จริง/ สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียนสถานศึกษาชุมชนและสังคมใช้ภาษาอังกฤษในการ
สืบค้น/ค้นคว้ารวบรวมวิเคราะห์และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพสามารถใช้ภาษาอังกฤษเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาชุมชน/
ท้องถิ่น/ประเทศชาติมีเจตคติที่ดีเห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม.5/1-4   ต 1.2 ม.5/1-5   ต 1.3 ม.5/1-3   ต 2.1 ม.5/1-3 
ต 2.2 ม.5/1-2   ต 3.1 ม.5/1  ต 4.1 ม.5/1  ต 4.2 ม.5/1-2/2 

รวม 21  ตัวชี้วัด 
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รหัสวิชา อ33101                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 11         เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์               จ านวน 1.0 หน่วยกิต  

เข้าใจค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆค าชี้แจงค าอธิบายและค าบรรยายที่ฟังและอ่าน   อ่านออก
เสียงข้อความข่าวประกาศโฆษณาบทร้อยกรองและบทละครสั้น(skit) ถูกต้องตามหลักการอ่านพัฒนาทักษะ
การใช้พจนานุกรมอธิบายและเขียนประโยคข้อความที่อ่านด้วยการตีความ/ ถ่ายโอน 

และเขียนสื่อความข้อมูลที่มิใช่ความเรียง (non-text information) รูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับ
ประโยคและข้อความท่ีฟังหรืออ่านจับใจความส าคัญวิเคราะห์ความสรุปความตีความและแสดงความคิดเห็น
จากการฟังและการอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดีพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลในการสื่อสารระหว่างบุคคลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆใกล้ตัว
ประสบการณ์สถาณการณ์ข่าว /เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสมเลือกและใช้ค าขอร้องให้ค าแนะน าค าชี้แจงค าอธิบายที่มีข้ันตอนซับซ้อนอย่างคล่องแคล่วพูดและ
เขียนแสดงความต้องการเสนอตอบรับและปฎิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์
จริงอย่างเหมาะสมพูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลบรรยายอธิบายเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง/ ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกความ
คิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆกิจกรรมประสบการณ์และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผลพูดและเขียน
น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆที่อยู่ใความสนใจของสังคม
พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญแก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องกิจกรรมข่าวเหตุการณ์และสถานการณ์ที่
อยู่ในความสนใจพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมประสบการณ์และเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น
สังคมและโลกพร้อมทั้งให้เหตุผลและตัวอย่างประกอบ 

ใช้ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคลโอกาสและสถานที่ตามมรรยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาสามารถอธิบาย/อภิปรายความคิดความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจ้าของภาษาเข้าร่วมแนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมอธิบาย/
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยคข้อความส านวนค าพังเพยสุภาษิตและบทกลอนของภาษ
อังกฤษและภาษาไทยวิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตความเชื่อและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผลใช้ทักษะภาษาอังกฤษค้นคว้า/ สืบค้นบันทึก
สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆและ
น าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณ์จริง/ สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษาชุมชน
และสังคมใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้ารวบรวมวิเคราะห์และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพสามารถใช้ภาษาอังกฤษเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของสถานศึกษาชุมชน/ท้องถิ่น/ประเทศชาติมีเจตคติท่ีดีเห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
ตัวช้ีวัด 
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รวม 21  ตัวชี้วัด 
 

รหัสวิชา อ33102                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 12         เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์               จ านวน 1.0 หน่วยกิต  

เข้าใจค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆค าชี้แจงค าอธิบายและค าบรรยายที่ฟังและอ่านออกเสียง
ข้อความข่าวประกาศโฆษณาบทร้อยกรองและบทละครสั้น(skit) ถูกต้องตามหลักการอ่านพัฒนาทักษะการใช้
พจนานุกรมอธิบายและเขียนประโยคข้อความที่อ่านด้วยการตีความ/ ถ่ายโอนและเขียนสื่อความข้อมูลที่มิใช่
ความเรียง (non-text information) รูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่านจับ
ใจความส าคัญวิเคราะห์ความสรุปความตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและการอ่านเรื่องที่เป็นสาร
คดีและบันเทิงคดีพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลในการสื่อสารระหว่างบุคคลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆใกล้ตัว
ประสบการณ์สถาณการณ์ข่าว /เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสมเลือกและใช้ค าขอร้องให้ค าแนะน าค าชี้แจงค าอธิบายที่มีข้ันตอนซับซ้อนอย่างคล่องแคล่วพูดและ
เขียนแสดงความต้องการเสนอตอบรับและปฎิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์
จริงอย่างเหมาะสมพูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลบรรยายอธิบายเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง/ ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสมพูดและเขียนบรรยายความรู้สึกความ
คิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆกิจกรรมประสบการณ์และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผลพูดและเขียน
น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ข่าว/เหตุการณ์เรื่องและประเด็นต่างๆที่อยู่ใความสนใจของสังคม
พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญแก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องกิจกรรมข่าวเหตุการณ์และสถานการณ์ที่
อยู่ในความสนใจพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมประสบการณ์และเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น
สังคมและโลกพร้อมทั้งให้เหตุผลและตัวอย่างประกอบ 

ใช้ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคลโอกาสและสถานที่ตามมรรยาทสังคมแ
ละวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาสามารถอธิบาย/อภิปรายความคิดความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียมและป
ระเพณีของเจ้าของภาษาเข้าร่วมแนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมอธิบาย/เปรีย
บเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยคข้อความส านวนค าพังเพยสุภาษิตและบทกลอนของภาษอังกฤ
ษและภาษาไทยวิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตความเชื่อและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผลใช้ทักษะภาษาอังกฤษค้นคว้า/ 
สืบค้นบันทึกสรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรีย
นรู้ต่างๆและน าเสนอด้วยการพูดและการเขียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณ์จริง/ 
สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียนสถานศึกษาชุมชนและสังคมใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้ารวบร
วมวิเคราะห์และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพส
ามารถใช้ภาษาอังกฤษเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาชุมชน/ท้องถิ่น/ประเทศชาติมีเจต
คติท่ีดีเห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
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ตัวช้ีวัด 
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รวม 21  ตัวชี้วัด 
รหัสวิชา ก20201                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3   
วิชา ภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน     เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห ์               จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 เขียน อ่านออกเสียงสระและพยัญชนะ เข้าใจระบบเสียงในภาษาและออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักการ
ออกเสียง กล่าวทักทาย พูดแนะน าตัว/ พูดคุยเกีย่วกับตนเอง บอกรายละเอียดคน สิ่งของ สถานที ่การซื้อขาย
สินค้าท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน สนทนาด้วยโครงสร้างประโยค/ไวยากรณ์พ้ืนฐาน และค าศัพท์พ้ืนฐานที่พบบ่อย
ในชีวิตประจ าวัน เลือกใช้จ านวนนับและจ านวนแสดงล าดับได้อย่างเหมาะสม ถามตอบเกี่ยวกับทิศทาง อ่าน
ป้ายประกาศ สัญลักษณ์ต่างที่พบได้ในชีวิตประจ าวัน แสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน
ด้วยส านวนอย่างง่าย 
 
รหัสวิชา ข20201                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3   
วิชา ภาษากัมพูชาในชีวิตประจ าวัน     เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห ์               จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 เขียน อ่านออกเสียงสระและพยัญชนะ เข้าใจระบบเสียงในภาษาและออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักการ
ออกเสียง กล่าวทักทาย พูดแนะน าตัว/ พูดคุยเกี่ยวกับตนเอง บอกรายละเอียดคน สิ่งของ สถานที ่การซื้อขาย
สินค้าท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน สนทนาด้วยโครงสร้างประโยค/ไวยากรณ์พ้ืนฐาน และค าศัพท์พ้ืนฐานที่พบบ่อย
ในชีวิตประจ าวัน เลือกใช้จ านวนนับและจ านวนแสดงล าดับได้อย่างเหมาะสม ถามตอบเกี่ยวกับทิศทาง อ่าน
ป้ายประกาศ สัญลักษณ์ต่างที่พบได้ในชีวิตประจ าวัน แสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน
ด้วยส านวนอย่างง่าย 
 
 รหัสวิชา จ21201                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
วิชา ภาษาจีนเพื่อความเพลิดเพลิน 1     เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห ์               จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าขออนุญาตง่ายๆ ตลอดจนท าท่าทางประกอบตามมารยาท
สังคม ตอบค าถามจากบทสนทนาสั้นๆ ที่มีภาพประกอบ อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านออกเสียงกลุ่มค า 
ประโยค ข้อความง่ายๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายตรงตาม
ความหมาย พูด เขียนแสดงความต้องการ ตลอดจนการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว
ในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา บอกความแตกต่างระหว่างภาษา วัฒนธรรมและเทศกาล
ส าคัญของจีนกับของไทย และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ รวมทั้งค้นคว้า ค าศัพท์
ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเป็นภาษาจีนจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในสถานศึกษาโดยใช้
กระบวนการ การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนรู้  การเรียนรู้
ของตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณการ ตลอดจนกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัยเพื่อให้เกิด ความรู้
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ความเข้าใจ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งม่ันในการท างาน    ใช้ภาษาจีนสื่อสาร
ตามมารยาทสังคม มีทักษะในการด าเนินชีวิต รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน 
ผลการเรียนรู้ 
 จ 1.1 ม.1/1  จ 1.1 ม.1/2  จ 1.1 ม.1/3  จ 1.1 ม.1/4 

จ 2.1 ม.1/1  จ 2.1 ม.1/2  จ 2.2 ม.1/1  จ 2.2 ม.1/2  
จ 3.1 ม.1/1  จ .4.1ม.1/1  จ 4.2 ม.1/1  

รวม 11 ข้อ  
 
 รหัสวิชา จ21202                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
วิชา ภาษาจีนเพื่อความเพลิดเพลิน 2     เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห ์               จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าขออนุญาตง่ายๆ ตลอดจนท าท่าทางประกอบตามมารยาท
สังคม ตอบค าถามจากบทสนทนาสั้นๆ ที่มีภาพประกอบ อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านออกเสียงกลุ่มค า 
ประโยค ข้อความง่ายๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายตรงตาม
ความหมาย พูด เขียนแสดงความต้องการ ตลอดจนการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว
ในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา บอกความแตกต่างระหว่างภาษา วัฒนธรรมและเทศกาล
ส าคัญของจีนกับของไทย และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ รวมทั้งค้นคว้า ค าศัพท์
ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเป็นภาษาจีนจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในสถานศึกษาโดยใช้
กระบวนการ การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนรู้  การเรียนรู้
ของตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณการ ตลอดจนกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัยเพื่อให้เกิด ความรู้
ความเข้าใจ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งม่ันในการท างาน    ใช้ภาษาจีนสื่อสาร
ตามมารยาทสังคม มีทักษะในการด าเนินชีวิต รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน 
ผลการเรียนรู้ 
 จ 1.1 ม.1/1  จ 1.1 ม.1/2  จ 1.1 ม.1/3  จ 1.1 ม.1/4 

จ 2.1 ม.1/1  จ 2.1 ม.1/2  จ 2.2 ม.1/1  จ 2.2 ม.1/2  
จ 3.1 ม.1/1  จ .4.1ม.1/1  จ 4.2 ม.1/1  

รวม 11 ข้อ  
 
รหัสวิชา ต20201                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3   
วิชา ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ าวัน     เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห ์            จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 เขียน อ่านออกเสียงสระและพยัญชนะ เข้าใจระบบเสียงในภาษาและออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักการ
ออกเสียง กล่าวทักทาย พูดแนะน าตัว/ พูดคุยเกี่ยวกับตนเอง บอกรายละเอียดคน สิ่งของ สถานที ่การซื้อขาย
สินค้าท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน สนทนาด้วยโครงสร้างประโยค/ไวยากรณ์พ้ืนฐาน และค าศัพท์พ้ืนฐานที่พบบ่อย
ในชีวิตประจ าวัน เลือกใช้จ านวนนับและจ านวนแสดงล าดับได้อย่างเหมาะสม ถามตอบเกี่ยวกับทิศทาง อ่าน
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ป้ายประกาศ สัญลักษณ์ต่างที่พบได้ในชีวิตประจ าวัน แสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน
ด้วยส านวนอย่างง่าย 
 
รหัสวิชา ล20201                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3   
วิชา ภาษาลาวในชีวิตประจ าวัน       เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 เขียน อ่านออกเสียงสระและพยัญชนะ เข้าใจระบบเสียงในภาษาและออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักการ
ออกเสียง กล่าวทักทาย พูดแนะน าตัว/ พูดคุยเกี่ยวกับตนเอง บอกรายละเอียดคน สิ่งของ สถานที ่การซื้อขาย
สินค้าท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน สนทนาด้วยโครงสร้างประโยค/ไวยากรณ์พ้ืนฐาน และค าศัพท์พ้ืนฐานที่พบบ่อย
ในชีวิตประจ าวัน เลือกใช้จ านวนนับและจ านวนแสดงล าดับได้อย่างเหมาะสม ถามตอบเกี่ยวกับทิศทาง อ่าน
ป้ายประกาศ สัญลักษณ์ต่างที่พบได้ในชีวิตประจ าวัน แสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน
ด้วยส านวนอย่างง่าย 
 
รหัสวิชา อ21201                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
วิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1       เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 ศึกษาวิเคราะห์ใช้ภาษาและท่าทางสื่อสารตามมารยาทสังคมไทยในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล อ่านออกเสียงค า วลี ส านวนง่ายๆ ประโยค ข้อความ ข้อมูลบทอ่าน ทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความ
เรียง แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยค าของตนเองในรูปแบบต่างๆสรุปแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกเก่ียวกับ
ประสบการณ์ของตนเองเหตุการณ์ส าคัญในชีวิตประจ าวัน การท างานการศึกษาเทคโนโลยีและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาถ่ายโอนข้อมูลที่ได้จากการฟังและอ่านเป็นส านวนของตนเองได้โดยใช้กระบวนการ การท างาน
กลุ่ม การใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การรวบรวมข้อมูลการใช้ภาษาได้
อย่างมีความหมายตามโอกาสต่างๆ ของการสื่อสารการแสวงหาความเข้าใจ การน าไปใช้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ในการสื่อสารเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนภาษาใช้ภาษาเพ่ือแสวงหาความรู้และเพลิดเพลินมี
บรรยากาศที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก 
ผลการเรียนรู้ 

ต 1.1 ม.1/1-3   ต 1.2 ม.1/1 ม.1/4 ม.1/5   ต 1.3 ม.1/3   ต 2.1 ม.1/1-2 
ต 3.1 ม.1/1 ต 4.1 ม.1/1 ต 4.2 ม.1/1 

รวม 12 ข้อ 
 
รหัสวิชา อ21202                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
วิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1       เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 อ่านออกเสียงสะกดค าและประโยคง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน อ่านเพ่ือจับใจความและ สรุปเอา
ใจความส าคัญ แก่นสาระ หรือหัวข้อเรื่อง อ่านค ากลุ่มค าประโยค (Simple sentence) บทสนทนา ข้อความ
สั้นๆ (Paragraph) หรือ นิทานที่มีภาพประกอบได้ เขียนเพ่ือสื่อความเกี่ยวกับตนเองครอบครัวโรงเรียน
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สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวบุคคลและเรื่องต่างๆใกล้ตัวประสบการณ์และข่าว  ตามหลักไวยากรณ์ของเจ้าของภาษาได้
อย่างถูกต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทยในเรื่องเสียงสระพยัญชนะค าวลีประโยค 
มีเจตคติท่ีดีเห็นประโยชน์และคุณค่าในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ผลการเรียนรู้ 

ต 1.1 ม.1/2 ม.1/4   ต 1.2  ม.1/4 ม.1/5   ต 1.3 ม.1/1 ม.1/2   ต 2.1 ม.1/2 
ต 2.2 ม.1/1 ต 3.1 ม.1/1  

รวม 9 ข้อ 
 
รหัสวิชา อ21203                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1       เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 ศึกษาประโยค รูปประโยค ค าศัพท ์และส านวน ในการสนทนาภาษาอังกฤษ  ฝึกทักษะการฟังและ
การพูด ผ่านสื่อในชีวิตประจ าวัน อาท ิข่าวสารในโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต ฉลาก ป้าย ประกาศ ค า
เตือน รวมทั้งสื่อที่เป็นบันเทิงคดี อาท ิเพลง ภาพยนตร์ ละคร เรื่องสั้น ศึกษาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
เทศกาล วันส าคัญ ธรรมเนียม ประเพณีของเจ้าของภาษา ศึกษามารยาทในการพูด ฝึกทักษะการพูดตาม
โอกาสต่าง ๆ อาท ิการกล่าวทักทาย กล่าวอ าลา กล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวชมเชย กล่าวแสดงความ
ยิน กล่าวแสดงความเสียใจ โดยใช้ค าศัพท์ วลี ประโยคความเดียวและประโยคความรวมอย่างง่าย 
ผลการเรียนรู้ 

ต 1.1 ม.1/3  ต 1.1 ม.1/4  ต 1.2  ม.1/5   ต 1.3  ม.1/1  ต 2.1  ม.1/1   
  ต 2.1 ม.1/2 ต 2.2  ม.1/1  ต 2.2  ม.1/2 
รวม  8  ข้อ 
 
รหัสวิชา อ21204                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2       เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 ศึกษาประโยค รูปประโยค ค าศัพท ์และส านวน ในการสนทนาภาษาอังกฤษ  ฝึกทักษะการฟังและ
การพูด ผ่านสื่อในชีวิตประจ าวัน อาท ิข่าวสารในโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต ฉลาก ป้าย ประกาศ ค า
เตือน รวมทั้งสื่อที่เป็นบันเทิงคดี อาท ิเพลง ภาพยนตร์ ละคร เรื่องสั้น ศึกษาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
เทศกาล วันส าคัญ ธรรมเนียม ประเพณีของเจ้าของภาษา ศึกษามารยาทในการพูด ฝึกทักษะการพูดตาม
โอกาสต่าง ๆ อาท ิการกล่าวทักทาย กล่าวอ าลา กล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวชมเชย กล่าวแสดงความ
ยิน กล่าวแสดงความเสียใจ โดยใช้ค าศัพท์ วลี ประโยคความเดียวและประโยคความรวมอย่างง่าย 
ผลการเรียนรู้ 

ต 1.1 ม.1/3  ต 1.1 ม.1/4  ต 1.2  ม.1/5   ต 1.3  ม.1/1  ต 2.1  ม.1/1   
  ต 2.1 ม.1/2 ต 2.2  ม.1/1  ต 2.2  ม.1/2 
รวม  8  ข้อ 
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รหัสวิชา ญ22201                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
วิชา ภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเพลิดเพลิน 1     เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห ์       จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าขออนุญาตง่ายๆ ตลอดจนท าท่าทางประกอบตามมารยาท
สังคม ตอบค าถามจากบทสนทนาสั้นๆ ที่มีภาพประกอบ อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านออกเสียงกลุ่มค า 
ประโยค ข้อความง่ายๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายตรงตาม
ความหมาย พูด เขียนแสดงความต้องการ ตลอดจนการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว
ในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา บอกความแตกต่างระหว่างภาษา วัฒนธรรมและเทศกาล
ส าคัญของญี่ปุ่นกับของไทย และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ รวมทั้งค้นคว้า 
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนเป็นภาษาญี่ปุ่นจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในสถานศึกษาโดย
ใช้กระบวนการ การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนรู้  การเรียนรู้
ของตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณการ ตลอดจนกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัยเพ่ือให้เกิด ความรู้
ความเข้าใจ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งม่ันในการท างาน    ใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร
ตามมารยาทสังคม มีทักษะในการด าเนินชีวิต รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น 
ผลการเรียนรู้ 

ต 1.1 ม.2/1 ต 1.1 ม.2/2 ต 1.1 ม.2/3 ต 1.1 ม.2/4 ต 1.2 ม.2/3  
ต 1.2 ม.2/4 ต 2.1 ม.2/1 ต 2.1 ม.2/3  ต 2.2 ม.2/2 ต 4.2 ม.2/1 

รวม 10 ข้อ 
 

รหัสวิชา ญ22202                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
วิชา ภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเพลิดเพลิน 2     เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห ์       จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าขออนุญาตง่ายๆ ตลอดจนท าท่าทางประกอบตามมารยาท
สังคม ตอบค าถามจากบทสนทนาสั้นๆ ที่มีภาพประกอบ อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านออกเสียงกลุ่มค า 
ประโยค ข้อความง่ายๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายตรงตาม
ความหมาย พูด เขียนแสดงความต้องการ ตลอดจนการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว
ในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา บอกความแตกต่างระหว่างภาษา วัฒนธรรมและเทศกาล
ส าคัญของญี่ปุ่นกับของไทย และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ รวมทั้งค้นคว้า 
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนเป็นภาษาญี่ปุ่นจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในสถานศึกษาโดย
ใช้กระบวนการ การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนรู้  การเรียนรู้
ของตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณการ ตลอดจนกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัยเพ่ือให้เกิด ความรู้
ความเข้าใจ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งม่ันในการท างาน    ใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร
ตามมารยาทสังคม มีทักษะในการด าเนินชีวิต รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น 
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ผลการเรียนรู้ 
ต 1.1 ม.2/1 ต 1.1 ม.2/2 ต 1.1 ม.2/3 ต 1.1 ม.2/4 ต 1.2 ม.2/3  
ต 1.2 ม.2/4 ต 2.1 ม.2/1 ต 2.1 ม.2/3  ต 2.2 ม.2/2 ต 4.2 ม.2/1 

รวม 10 ข้อ 
 
รหัสวิชา อ22201                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
วิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2       เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 ศึกษาวิเคราะห์ น้ าเสียง ความรู้สึกของผู้พูดปฎิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า เปรียบเทียบความ
แตกต่างด้านภาษาวัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษาและของไทย ฟัง พูด อ่านและเขียนข้อความข้อมูล 
ข่าวสาร บทความ สารคดีสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงแบบต่างๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวโรงเรียน 
สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างสวัสดิการ การศึกษา อาชีพ การซื้อขาย 
การเดินทางและการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษามารยาททางสังคมเก่ียวกับเรื่องราวต่างๆแล้ว
ถ่ายโอนเป็นส านวนของตนเองโดยใช้กระบวนการ ทักษะทางภาษา ตีความวิเคราะห์ปฏิบัติคิดเปรียบเทียบ
แสดงความคิดเห็นความต้องการ อธิบายบรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ และให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ
แสวงหาวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง น าเสนอข้อมูล และน าความรู้ด้านภาษาวัฒนธรรม ประเพณี ไปใช้
อย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบนอกจากจะท าให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษได้อย่างเพลิดเพลิน
แล้วยังจะส่งผลท าให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสังคมในสภาพความเป็นจริงนอกจากนั้นท าให้เกิดเจต
คติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษอีกด้วย 
ผลการเรียนรู้ 
 ต.1.1 ม.2/2-3 ต.1.2 ม.2/1-5 ต.1.3 ม.2/1-3 ต.2.1 ม.2/1-2   ต.2.2 ม.2/2 
รวม 12 ข้อ 
 
รหัสวิชา อ22202                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
วิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2       เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 ศึกษาไวยากรณ์พ้ืนฐานภาษาอังกฤษที่ส าคัญ ด้านรูปแบบและหน้าที่ (Part of Speech) ชนิดของ
ค า โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน (Simple Sentence) การสร้างค า (Word Buildings) การเลือกใช้ค า 
(Word Choice) ค าพ้องรูป (Homographs) ค าพ้องความหมาย (Synonyms) ค าตรงข้าม (Antonyms) 
และส านวน (Idioms) ในประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคค าถาม ประโยคค าตอบ ประโยคค าสั่ง 
ประโยคอุทาน ฝึกการใช้กริยาให้สอดคล้องกับประธาน (Subject Verb Agreement) และวิเคราะห์
ส่วนประกอบของค า วลี  อนุประโยคและประโยค จากข้อมูลข่าวสาร ข้อความ บทความ ทั้งท่ีเป็นความเรียง
และไม่เป็นความเรียงอย่างง่ายๆ จ าแนกความเหมือนและความแตกต่างของโครงสร้างไวยากรณ์พ้ืนฐาน 
(Sentence Structure Identification) น ารูปประโยคแบบต่าง ๆ ไปใช้ในการฟัง พูด อ่านและเขียน ให้
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ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และตรงตามความหมาย เรียนรู้เทคนิคที่จ าเป็นในการท าข้อสอบเพื่อจบช่วงชั้นและ
เพ่ือศึกษาต่อ 
ผลการเรียนรู้ 
 ต.1.2 ม.2/4-5 ต.1.3 ม.2/1-3 ต.2.2 ม.2/1   ต.3.1 ม.2/1 
รวม 7 ข้อ 
 
รหัสวิชา อ22203                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3       เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 ศึกษาประโยค รูปประโยค ค าศัพท์ และส านวน ที่ใช้ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อ่าน
ความเรียง จากบทความ ต ารา และข่าวเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เขียนหรือพูดสรุปความจาก
ความเรียงที่ได้อ่าน เรียกชื่อสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ อธิบาย
วิธีการทางคณิตศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยวลี และประโยคง่าย ๆ ได ้ ฝึกทักษะการ
น าเสนอทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์อาทิ อธิบายการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์หรือ อธิบายขั้นตอน 
กระบวนการปฏิบัติการหรือทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยวลีหรือประโยคง่าย ๆ 
ผลการเรียนรู้ 

ต 1.1 ม.2/1  ต 1.1 ม.2/2  ต 1.1  ม.2/3    ต 1.1  ม.2/4  ต 1.3  ม.2/1   
  ต 1.3 ม.2/2 ต 2.2 ม.2/1  ต 3.1  ม.2/1 
รวม  8  ข้อ 
 
รหัสวิชา อ22204                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 4       เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

ศึกษาประโยค รูปประโยค ค าศัพท ์และส านวน ที่ใช้ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อ่าน
ความเรียง จากบทความ ต ารา และข่าวเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เขียนหรือพูดสรุปความจาก
ความเรียงที่ได้อ่าน เรียกชื่อสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ อธิบาย
วิธีการทางคณิตศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยวลี และประโยคง่าย ๆ ได ้ฝึกทักษะการ
น าเสนอทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์อาทิ อธิบายการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์หรือ อธิบายขั้นตอน 
กระบวนการปฏิบัติการหรือทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยวลีหรือประโยคง่าย ๆ 
ผลการเรียนรู้ 

ต 1.1 ม.2/1  ต 1.1 ม.2/2  ต 1.1  ม.2/3    ต 1.1  ม.2/4  ต 1.3  ม.2/1   
  ต 1.3 ม.2/2 ต 2.2 ม.2/1  ต 3.1  ม.2/1 
รวม  8  ข้อ 
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รหัสวิชา ฝ23201                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
วิชา ภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเพลิดเพลิน 1      เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าขออนุญาตง่ายๆ ตลอดจนท าท่าทางประกอบตามมารยาท
สังคม ตอบค าถามจากบทสนทนาสั้นๆ ที่มีภาพประกอบ อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านออกเสียงกลุ่มค า 
ประโยค ข้อความง่ายๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายตรงตาม
ความหมาย พูด เขียนแสดงความต้องการ ตลอดจนการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว
ในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา บอกความแตกต่างระหว่างภาษา วัฒนธรรมและเทศกาล
ส าคัญของฝรั่งเศสกับของไทย และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ รวมทั้งค้นคว้า 
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนเป็นภาษาฝรั่งเศสจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในสถานศึกษา
โดยใช้กระบวนการ การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนรู้  การ
เรียนรู้ของตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณการ ตลอดจนกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัยเพื่อให้เกิด 
ความรู้ความเข้าใจ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งม่ันในการท างาน    ใช้ภาษาฝรั่งเศส
สื่อสารตามมารยาทสังคม มีทักษะในการด าเนินชีวิต รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาฝรั่งเศส 
ผลการเรียนรู้ 

ฝ 1.1 ม.3/1 ฝ 1.1 ม.3/2 ฝ 1.1 ม.3/3 ฝ 1.1 ม.3/4 ฝ 1.2 ม.3/3  
ฝ 1.2 ม.3/4 ฝ 2.1 ม.3/1 ฝ 2.1 ม.3/3  ฝ 2.2 ม.3/2 ฝ 4.2 ม.3/1 

รวม 10 ข้อ 
      โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ / 
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ / 
ความคิดรวบยอดและสาระการเรี

ยนรู้แกนกลาง 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนักค
ะแนน 

1 Les lettres : A, B, C… 
  
ฝ 1.1 ม.3/2 

ระบุตัวอักษรและเสียง อ่าน
ออกเสียงและสะกดค าง่ายๆ 
ถูกต้องตามหลักการ 

จากการอ่าน การเขียน 
พยัญชนะทั้ง 26 ตัว ( A -Z ) 
ท้ังตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็ก 
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ค า 
ประโยค ข้อความ บทความ ฯลฯ 
ในชั้นสูงต่อไป 

2 5 

2 Les chiffres et les 
nombres : 1, 2,3… 
  
ฝ 1.1 ม.3/3 

รู้จักจ านวนนับ 1 - 100 
และสามารถถามและบอกสี
ของสิ่งของที่ก าหนดให้ 
เป็นภาษาฝรั่งเศส 

ตัวเลขมีความส าคัญในชีวิตประจ าวั
น ควรรู้ความหมาย 
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้ถูก
ต้อง 

1 5 

3 En cours de français รู้จักความหมายค าศัพท์เกี่ยว
กับสิ่งของต่างๆภายในโรงเรี
ยน 

ค าศัพท์เกี่ยวกับรายวิชา ห้องต่าง ๆ 
ภายในโรงเรียนและสิ่งของต่าง ๆ 
ภายในโรงเรียน การใช้ภาษาในการ
ฟัง พูด ในสถานการณ์ง่ายๆท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียน สามารถ

1 5 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ / 
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ / 
ความคิดรวบยอดและสาระการเรี

ยนรู้แกนกลาง 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนักค
ะแนน 

น ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4 J’apprends 
le français 

รู้จักค าศัพท์ ส านวน 
และประโยคท่ีใช้ในห้องเรียน
หรือในโรงเรียน 
ปฏิบัติตามค าสั่งท่ีใช้ในห้องเ
รียนได้ 

ค าสั่ง ค าขอร้อง 
ค าแนะน าท่ีใช้ในห้องเรียน 
การพูดออกค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน าท่ีใช้ใน 
ชั้นเรียนและการปฏิบัติตาม 

1 5 

5 Je m’appelle 
Maris Durand 

พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกล้ตัว เช่น 
บอกชื่อ อายุ รูปร่าง ส่วนสูง 

การใช้ภาษาเพื่อการทักทายและ
แนะน าตนเอง เป็นการใช้ภาษาใน
ชีวิตประจ าวัน นักเรียนจ าเป็นต้อง
ฟังอย่างเข้าใจ วิเคราะห์สิ่งท่ีฟัง 
สังเกตการออกเสียง เพื่อสามารถ
พูดสนทนา กับเจ้าของภาษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
เรียนรู้ โครงสร้างประโยค รูปย่อ
ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้ภาษาใน
การทักทายและแนะน าตนเองได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

1 5 

6 Bonjour, 
comment ça va? 

พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ 
ในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
การทักทาย กล่าวลา 
ขอบคุณ ขอโทษถามสาร
ทุกข์สุขดิบ 

การทักทายและการกล่าวลาเป็น
วัฒนธรรมท่ีจ าเป็นในการเข้าสังคม  
การพูดทักทายและกล่าวลาใน
ภาษาฝรั่งเศสมีส านวนภาษาท่ี
สามารถใช้ได้หลายรูปแบบ เป็น
พื้นฐานในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

1 5 

7 Enchanté รู้ค าศัพท์และส านวน
เกี่ยวกับการทักทายและ
กล่าวลา ใช้ค าศัพท์และ
ส านวนเกี่ยวกับการทักทาย
และกล่าวลาในสถานการณ์
ต่าง ๆในชีวิตประจ าวันได้
ถูกต้องสุภาพ เหมาะสมตาม
มารยาทสังคม และ 
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
เช่น การใช้สีหน้าท่าทาง
ประกอบการพูดขณะแนะน า
ตนเอง การสัมผัสมือ การ
โบกมือ การแสดงอาการ
ตอบรับหรือปฏิเสธ   

การเข้าสังคม  การท าความรู้จักกัน
เป็นภาษาฝรั่งเศสมีส านวนภาษาท่ี
สามารถใช้ได้หลายรูปแบบ เป็น
พื้นฐานในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 
  

1 - 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ / 
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ / 
ความคิดรวบยอดและสาระการเรี

ยนรู้แกนกลาง 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนักค
ะแนน 

8 Je suis chinois ถาม-ตอบเกี่ยวกับประเทศ
และสัญชาติได้ถูกต้อง ออก
เสียงค าศัพท์และส านวนท่ี
เกี่ยวข้องได้และบอก
รายละเอียดจากสิ่งท่ีฟังได้ 

การถาม-ตอบเกี่ยวกับประเทศและ
สัญชาติเป็นการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร ผู้เรียนต้องเรียนรู้ค าศัพท์  
ส านวนท่ีเกี่ยวข้อง จึงจะท าให้การ
ใช้ภาษาเป็นไปอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

1 5 

9 Vous habitez où? พูดถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกั
บท่ีอยู่อาศัย 
เข้าใจค าศัพท์เกี่ยวกับห้องแ
ละอุปกรณ์ต่าง ๆ ในบ้าน 

การใช้ภาษาในการบรรยายเกี่ยวกับ
ท่ีอยู่อาศัย เป็นการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร ผู้เรียนจ าเป็นต้อง
เรียนรู้เพื่อให้มีทักษะในการสื่อสาร
แล้วน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

1 5 

10 Mon numéro de  
téléphone et mon 
émail 

ถาม-ตอบเกี่ยวกับหมายเลข
โทรศัพท์ เข้าใจความหมาย
ของตัวเลขและถ่ายโอนเป็น
ภาษาฝรั่งเศส ใช้โครงสร้าง
ประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ
อายุและหมายเลขโทรศัพท์
ได ้  

การถาม-ตอบเกี่ยวกับหมายเลข
โทรศัพท์เป็นการถามข้อมูลท่ัวไป
ของบุคคล ผู้เรียนต้องเรียนรู้
เกี่ยวกับตัวเลข จ านวน และ
โครงสร้างของประโยคค าถาม จึง
จะสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง 

1 5 

11 Je suis coiffeur อ่าน เขียนค าศัพท์ 
และถามตอบเกี่ยวกับอาชีพไ
ด้ 

การทบทวนค าศัพท์และประโยคท่ี
เรียนมาแล้ว เกี่ยวกับ การถาม-
ตอบรวมเกี่ยวกับค าศัพท์ อาชีพ
และส านวนท่ีใช้ใน การถามอาชีพ 
ท าให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไป 
ใช้ภาษฝรั่งเศสสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

1 5 

12 J’aime le football 
et la guitare 

รู้ค าศัพท์เกี่ยวกับงานอดิเรก
ท่ีสามารถท าได้ง่าย 
เพลิดเพลินใจและเป็นประโย
ชน์ 

สามารถพูดคุยเรื่องความสนใจ 
เกี่ยวกับสิ่งท่ีชอบ ไม่ชอบ 
พูดถึงงานอดิเรกท่ีท า เช่น ดนตรี 
กีฬา ฯลฯ 

1 5 

13 J’ai un frère ออกเสียงค าศัพท์ กลุ่มค า 
ประโยค เกี่ยวกับครอบครัว 

การเรียนเกี่ยวกับการเขียนเรื่องราว
ท่ีเกี่ยวกับครอบครัวและสมาชิกใน
ครอบครัว ตลอดจนความสัมพันธ์
ของบุคคลในครอบครัวและเครือ
ญาติ ท าให้นักเรียนสามารถ
ถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองโดยใช้
ค าศัพท์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
โดยน าประสบการณ์ในการเรียน
ค าศัพท์ในแบบฝึกนี้ไปใช้ 

1 5 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ / 
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ / 
ความคิดรวบยอดและสาระการเรี

ยนรู้แกนกลาง 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนักค
ะแนน 

สอบกลางภาค 20 

สอบปลายภาค 20 

รวมตลอดภาคเรียน 20 100 

 

รหัสวิชา ฝ23202                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
วิชา ภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเพลิดเพลิน 2      เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าขออนุญาตง่ายๆ ตลอดจนท าท่าทางประกอบตามมารยาท
สังคม ตอบค าถามจากบทสนทนาสั้นๆ ที่มีภาพประกอบ อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านออกเสียงกลุ่มค า 
ประโยค ข้อความง่ายๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายตรงตาม
ความหมาย พูด เขียนแสดงความต้องการ ตลอดจนการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว
ในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา บอกความแตกต่างระหว่างภาษา วัฒนธรรมและเทศกาล
ส าคัญของฝรั่งเศสกับของไทย และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ รวมทั้งค้นคว้า 
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนเป็นภาษาฝรั่งเศสจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในสถานศึกษา
โดยใช้กระบวนการ การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนรู้  การ
เรียนรู้ของตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณการ ตลอดจนกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัยเพื่อให้เกิด 
ความรู้ความเข้าใจ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งม่ันในการท างาน    ใช้ภาษาฝรั่งเศส
สื่อสารตามมารยาทสังคม มีทักษะในการด าเนินชีวิต รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาฝรั่งเศส 
ผลการเรียนรู้ 

ฝ 1.1 ม.3/1 ฝ 1.1 ม.3/2 ฝ 1.1 ม.3/3 ฝ 1.1 ม.3/4 ฝ 1.2 ม.3/3  
ฝ 1.2 ม.3/4 ฝ 2.1 ม.3/1 ฝ 2.1 ม.3/3  ฝ 2.2 ม.3/2 ฝ 4.2 ม.3/1 

รวม 10 ข้อ 
รหัสวิชา อ23201                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
วิชา ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1       เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาไวยากรณ์พ้ืนฐานภาษาอังกฤษที่ส าคัญ ด้านรูปแบบและหน้าที่ (Part of Speech) ชนิดของค า 
โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน (Simple Sentence) การสร้างค า (Word Buildings) การเลือกใช้ค า (Word 
Choice) ค าพ้องรูป (Homographs) ค าพ้องความหมาย (Synonyms) ค าตรงข้าม (Antonyms) และส านวน 
(Idioms) ในประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคค าถาม ประโยคค าตอบ ประโยคค าสั่ง ประโยคอุทาน 
ฝึกการใช้กริยาให้สอดคล้องกับประธาน (Subject Verb Agreement) 
ผลการเรียนรู้ 
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ต 1.1 ม.3/3            ต 1.1 ม.3/4            ต 2.2 ม.3/1 
 ต 2.2 ม.3/2            ต 4.1 ม.3/1 
รวม 5 ข้อ 
 
รหัสวิชา อ23202                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
วิชา ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2       เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาไวยากรณ์พ้ืนฐานภาษาอังกฤษที่ส าคัญ และวิเคราะห์ส่วนประกอบของค า วลี  อนุประโยคและ
ประโยค จากข้อมูลข่าวสาร ข้อความ บทความ ทั้งที่เป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียงอย่างง่ายๆ จ าแนก
ความเหมือนและความแตกต่างของโครงสร้างไวยากรณ์พ้ืนฐาน (Sentence Structure Identification) 
น ารูปประโยคแบบต่าง ๆ ไปใช้ในการฟัง พูด อ่านและเขียน ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และตรงตาม
ความหมาย เรียนรู้เทคนิคท่ีจ าเป็นในการท าข้อสอบเพ่ือจบช่วงชั้นและเพ่ือศึกษาต่อ 
ผลการเรียนรู้ 
 ต 1.1 ม.3/3            ต 1.1 ม.3/4            ต 2.2 ม.3/1 
 ต 2.2 ม.3/2            ต 4.1 ม.3/1 
รวม 5 ข้อ 

 
รหัสวิชา อ23203                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 5       เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 ศึกษาประโยค รูปประโยค ค าศัพท ์และส านวน รวมทั้งมารยาทในการสนทนาภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะ
การฟังและการพูด น าเสนอข้อมูลทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ  โดยผ่านการ
สืบเสาะ ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ตหนังสือ ต าราเรียน หนังสือพิมพ์ จุลสาร 
วารสาร รายงานการวิจัย หรือบทความเชิงวิชาการ และน าเสนอในรูปแบบการบรรยาย การอภิปราย การ
แสดงความคิดเห็น การตอบค าถาม การให้ข้อมูล หรือการกล่าวสุนทรพจน์ เป็นภาษาอังกฤษโดยใช้
กระบวนการปฏิบัติ  และกระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อการ
น าเสนอข้อมูลทางวิชาการ ได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม  ตรงประเด็น เห็นคุณค่าของการเรียน
ภาษาต่างประเทศ  มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีความกระตือรือร้น  มีมารยาทในการฟัง การพูด  การอ่าน  การเขียน  
มีคุณธรรมจริยธรรม  มีสัมมาคารวะ  และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน วิชาภาษาต่างประเทศ 

ผลการเรียนรู้ 
ต 1.1 ม.3/2  ต 1.1 ม.3/3  ต 1.1  ม.3/4   ต 1.2  ม.3/1  ต 1.2  ม.3/2  

  ต 1.2 ม.3/4 ต 1.3 ม.3/1-4  ต 3.1  ม.3/1  ต 4.1  ม.3/1 ต 4.2  ม.3/1 
  ต 4.2 ม.3/2 
รวม  14  ข้อ 
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รหัสวิชา อ23204                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 6       เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 ศึกษาประโยค รูปประโยค ค าศัพท ์และส านวน รวมทั้งมารยาทในการสนทนาภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะ
การฟังและการพูด น าเสนอข้อมูลทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ  โดยผ่านการ
สืบเสาะ ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ตหนังสือ ต าราเรียน หนังสือพิมพ์ จุลสาร 
วารสาร รายงานการวิจัย หรือบทความเชิงวิชาการ และน าเสนอในรูปแบบการบรรยาย การอภิปราย การ
แสดงความคิดเห็น การตอบค าถาม การให้ข้อมูล หรือการกล่าวสุนทรพจน์ เป็นภาษาอังกฤษโดยใช้
กระบวนการปฏิบัติ  และกระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อการ
น าเสนอข้อมูลทางวิชาการ ได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม  ตรงประเด็น เห็นคุณค่าของการเรียน
ภาษาต่างประเทศ  มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีความกระตือรือร้น  มีมารยาทในการฟัง การพูด  การอ่าน  การเขียน  
มีคุณธรรมจริยธรรม  มีสัมมาคารวะ  และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน วิชาภาษาต่างประเทศ 
ผลการเรียนรู้ 

ต 1.1 ม.3/2  ต 1.1 ม.3/3  ต 1.1  ม.3/4   ต 1.2  ม.3/1  ต 1.2  ม.3/2  
  ต 1.2 ม.3/4 ต 1.3 ม.3/1-4  ต 3.1  ม.3/1  ต 4.1  ม.3/1 ต 4.2  ม.3/1 
  ต 4.2 ม.3/2 
รวม  14  ข้อ 
 
รหัสวิชา ก30201                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
วิชา ภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน      เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 เขียน อ่านออกเสียงสระและพยัญชนะ เข้าใจระบบเสียงในภาษาและออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักการ
ออกเสียง กล่าวทักทาย พูดแนะน าตัว/ พูดคุยเกี่ยวกับตนเอง บอกรายละเอียดคน สิ่งของ สถานที ่การซื้อขาย
สินค้าท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน สนทนาด้วยโครงสร้างประโยค/ไวยากรณ์พ้ืนฐาน และค าศัพท์พ้ืนฐานที่พบบ่อย
ในชีวิตประจ าวัน เลือกใช้จ านวนนับและจ านวนแสดงล าดับได้อย่างเหมาะสม ถามตอบเกี่ยวกับทิศทาง อ่าน
ป้ายประกาศ สัญลักษณ์ต่างที่พบได้ในชีวิตประจ าวัน แสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน
ด้วยส านวนอย่างง่าย 
รหัสวิชา ข30203                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
วิชา ภาษากัมพูชาในชีวิตประจ าวัน      เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 เขียน อ่านออกเสียงสระและพยัญชนะ เข้าใจระบบเสียงในภาษาและออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักการ
ออกเสียง กล่าวทักทาย พูดแนะน าตัว/ พูดคุยเกี่ยวกับตนเอง บอกรายละเอียดคน สิ่งของ สถานที ่การซื้อขาย
สินค้าท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน สนทนาด้วยโครงสร้างประโยค/ไวยากรณ์พ้ืนฐาน และค าศัพท์พ้ืนฐานที่พบบ่อย
ในชีวิตประจ าวัน เลือกใช้จ านวนนับและจ านวนแสดงล าดับได้อย่างเหมาะสม ถามตอบเกี่ยวกับทิศทาง อ่าน
ป้ายประกาศ สัญลักษณ์ต่างที่พบได้ในชีวิตประจ าวัน แสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน
ด้วยส านวนอย่างง่าย 
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รหัสวิชา จ30201                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
วิชา ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน      เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

เขียน อ่านออกเสียงสระและพยัญชนะ เข้าใจระบบเสียงในภาษาและออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักการ
ออกเสียง กล่าวทักทาย พูดแนะน าตัว/ พูดคุยเกี่ยวกับตนเอง บอกรายละเอียดคน สิ่งของ สถานที ่การซื้อขาย
สินค้าท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน สนทนาด้วยโครงสร้างประโยค/ไวยากรณ์พ้ืนฐาน และค าศัพท์พ้ืนฐานที่พบบ่อย
ในชีวิตประจ าวัน เลือกใช้จ านวนนับและจ านวนแสดงล าดับได้อย่างเหมาะสม ถามตอบเกี่ยวกับทิศทาง อ่าน
ป้ายประกาศ สัญลักษณ์ต่างที่พบได้ในชีวิตประจ าวัน แสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน
ด้วยส านวนอย่างง่าย 
 
รหัสวิชา จ31201                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
วิชา ภาษาจีน 1         เวลา 6  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 3.0 หน่วยกิต 
 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าขออนุญาตง่ายๆ ตลอดจนท าท่าทางประกอบตามมารยาท
สังคม ตอบค าถามจากบทสนทนาสั้นๆ  นิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบ อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านออก
เสียงกลุ่มค า ประโยค ข้อความง่ายๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายตรง
ตามความหมาย พูด เขียนแสดงความต้องการ การขอความช่วยเหลือ ความรู้สึก ตลอดจนการขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัวในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา บอกความแตกต่าง
ระหว่างภาษา วัฒนธรรมและเทศกาลส าคัญของจีนกับของไทย และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ตามความสนใจ รวมทั้งค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนเป็นภาษาจีนจากสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ 
กระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณการ ตลอดจนกระบวนการพัฒนา
ลักษณะนิสัยเพื่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งม่ันในการท างาน 
ใช้ภาษาจีนสื่อสารตามมารยาทสังคม มีทักษะในการด าเนินชีวิต รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาจีน  
สามารถใช้ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน การเรียน และการสื่อสารขั้นพ้ืนฐานได้  และสามารถเดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศจีนด้วยตนเองได้ จ านวนค าศัพท์โดยประมาณ 300 ค า 

ผลการเรียนรู้ 
 จ 1.1 ม.4/1  จ 1.1 ม.4/2   จ 1.1 ม.4/3  จ 1.1 ม.4/4 

จ 1.2 ม.4/1  จ 1.2 ม.4/2  จ 1.2 ม.4/3  จ 1.2 ม.4/4 
จ 1.2 ม.4/5  จ 1.3 ม.4/1  จ 2.1 ม.4/1  จ 2.1 ม.4/2 
จ 2.1 ม.4/3  จ 2.2 ม.4/1  จ 2.2 ม.4/2 

รวม 15  ข้อ
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รหัสวิชา จ31202                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
4   
วิชา ภาษาจีน 2         เวลา 6  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 3.0 
หน่วยกิต 
 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าขออนุญาตง่ายๆ ตลอดจนท าท่าทางประกอบตาม
มารยาทสังคม ตอบค าถามจากบทสนทนาสั้นๆ  นิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบ อ่านออกเสียงค า 
สะกดค า อ่านออกเสียงกลุ่มค า ประโยค ข้อความง่ายๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก ระบุภาพ 
สัญลักษณ ์เครื่องหมายตรงตามความหมาย พูด เขียนแสดงความต้องการ การขอความช่วยเหลือ 
ความรู้สึก ตลอดจนการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัวในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียนและสถานศึกษา บอกความแตกต่างระหว่างภาษา วัฒนธรรมและเทศกาลส าคัญของจีน
กับของไทย และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ รวมทั้งค้นคว้า รวบรวม
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนเป็นภาษาจีนจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆใน
สถานศึกษาโดยใช้กระบวนการการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ 
กระบวนการเรียนรู้  การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณการ ตลอดจน
กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัยเพ่ือให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ 
ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งม่ันในการท างาน   ใช้ภาษาจีนสื่อสารตามมารยาทสังคม มีทักษะในการด าเนินชีวิต 
รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน สามารถเข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน
ในการสอบที่เป็นสากลได้ จ านวนค าศัพท์โดยประมาณ 500 ค า 
ผลการเรียนรู้ 

จ 1.1 ม.4/1  จ 1.1 ม.4/2   จ 1.1 ม.4/3  จ 1.1 ม.4/4 
จ 1.2 ม.4/1  จ 1.2 ม.4/2  จ 1.2 ม.4/3  จ 1.2 ม.4/4 
จ 1.2 ม.4/5  จ 1.3 ม.4/1  จ 2.1 ม.4/1  จ 2.1 ม.4/2 
จ 2.1 ม.4/3  จ 2.2 ม.4/1  จ 2.2 ม.4/2  จ 3.1 ม.4/1 
จ 4.1 ม.4/1 

รวม  17  ข้อ 
 
รหัสวิชา จ31211                                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
วิชา ภาษาจีนฟัง-พูด 1       เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงค า สะกดค าและอ่านประโยคง่ายๆถูกต้องตามหลักการ
อ่าน   ปฏิบัติตาม ค าสั่ง และ ค าขอร้อง ที่ฟังหรืออ่านเลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตาม
ความหมายของกลุ่มค าและประโยคที่ฟังหรืออ่าน  ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บท
สนทนา บทเพลงหรือเรื่องเล่าสั้นๆ  พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบ
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ที่ฟัง  พูด/เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพ่ือนและครอบครัวบอกความรู้สึกของตนเอง
เกีย่วกับสิ่งต่างๆใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆตามแบบที่ฟัง  เขียนภาพ แผนผัง แผนภูม ิและตารางแสดง
ข้อมูลต่างๆตามที่ฟังหรืออ่านใช้ถ้อยค าน้ าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกชื่อและค าศัพท์ง่ายๆเก่ียวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลองและชีวิต
ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา   น าเสนอกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เกม บทกวี บทเพลง 
อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษา กิจกรรมการฝึกให้รู้วิธีการเรียนภาษาด้วย
ตนเอง และกิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารใช้วิธีการวัดและ
เครื่องมือวัดประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาภาษาและทักษะที่ต้องการวัด  เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาจีนอย่างง่ายๆสื่อสารได้  เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษา  เห็นประโยชน์ของการรู้
ภาษาและวัฒนธรรมจีนและเห็นแนวทางในใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของหลักสูตรสถานศึกษา 
ผลการเรียนรู้ 
 จ 1.1 ม.4/1  จ 1.1 ม.4/2   จ 1.1 ม.4/3  จ 1.1 ม.4/4 

จ 1.2 ม.4/1  จ 1.2 ม.4/2  จ 1.2 ม.4/3  จ 1.2 ม.4/4 
จ 1.2 ม.4/5  จ 1.3 ม.4/1  จ 2.1 ม.4/1  จ 2.1 ม.4/2 
จ 2.1 ม.4/3  จ 2.2 ม.4/1  จ 2.2 ม.4/2 

รวม  15 ข้อ 
 
รหัสวิชา จ31212                                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
วิชา  ภาษาจีนอ่าน-เขียน 1      เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงค า สะกดค าและอ่านประโยคง่ายๆถูกต้องตามหลักการ
อ่าน   ปฏิบัติตาม ค าสั่ง และ ค าขอร้อง ที่ฟังหรืออ่านเลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตาม
ความหมายของกลุ่มค าและประโยคที่ฟังหรืออ่าน  ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บท
สนทนา บทเพลงหรือเรื่องเล่าสั้นๆ  พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบ
ที่ฟัง  พูด/เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพ่ือนและครอบครัวบอกความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆตามแบบที่ฟัง  เขียนภาพ แผนผัง แผนภูม ิและตารางแสดง
ข้อมูลต่างๆตามที่ฟังหรืออ่านใช้ถ้อยค าน้ าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกชื่อและค าศัพท์ง่ายๆเก่ียวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลองและชีวิต
ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา   น าเสนอกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เกม บทกวี บทเพลง 
อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษา กิจกรรมการฝึกให้รู้วิธีการเรียนภาษาด้วย
ตนเอง และกิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารใช้วิธีการวัดและ
เครื่องมือวัดประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาภาษาและทักษะที่ต้องการวัด  เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาจีนอย่างง่ายๆสื่อสารได้  เกิดเจตคตทิี่ดีต่อการเรียนภาษา  เห็นประโยชน์ของการรู้
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ภาษาและวัฒนธรรมจีนและเห็นแนวทางในใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของหลักสูตรสถานศึกษา 
ผลการเรียนรู้ 

จ 1.1 ม.4/1  จ 1.1 ม.4/2   จ 1.1 ม.4/3  จ 1.1 ม.4/4 
จ 1.2 ม.4/1  จ 1.2 ม.4/2  จ 1.2 ม.4/3  จ 1.2 ม.4/4 
จ 1.2 ม.4/5  จ 1.3 ม.4/1  จ 2.1 ม.4/1  จ 2.1 ม.4/2 
จ 2.1 ม.4/3  จ 2.2 ม.4/1  จ 2.2 ม.4/2  จ 3.1 ม.4/1 
จ 4.1 ม.4/1 

รวม  17  ข้อ 
 
รหัสวิชา จ32201                                                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
วิชา  ภาษาจีน 3       เวลา 6  ชั่วโมง /สัปดาห์         จ านวน 3.0 หน่วยกิต 
 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องอ่านออกเสียงตัวอักษร ค า สะกดค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความบท
ร้อยกรองถูกต้องตามหลักการอ่าน  อธิบาย/เปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างค า กลุ่มค า เสียง 
ประโยค โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน และบทกลอนของภาษาจีนและภาษาไทย เลือก/ระบุภาพ 
สัญลักษณ ์ เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค เขียนประโยคสั้นๆให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่างรวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค
และข้อความที่ฟังหรืออ่าน ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ สรุปความ ตีความจากการฟัง/อ่าน
ประโยค บทสนทนา บทอ่าน สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆใกล้ตัวโดย
เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที่ ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เลือกและใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาตพูดแสดงความต้องการ 
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริง พูดและเขียนเพ่ือ
ขอและให้ข้อมูล/น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน ครอบครัว โรงเรียน งานอดิเรก การพักผ่อน  
เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคมพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญแก่นสาระท่ีได้จาก
การวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความรู้สึก   แสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่างๆใกล้ตัว เหตุการณ์ในท้องถิ่นและสังคมพร้อมทั้งให้เหตุผลระบุวิถีชีวิต 
ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษาวิเคราะห์ ความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและ
น าไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล  เข้าร่วม กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  ค้นคว้า/สืบค้น บันทึกและ
น าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง / สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/
ค้นคว้า รวบรวม  ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับสังคมโลกใช้ภาษาจีนในการให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสถานที่ บุคคลส าคัญ อาชีพของคนใน
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ท้องถิ่น น าเสนอแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งให้ข้อมูลหรือสาระความรู้ด้านวัฒนธรรม
ระดับประเทศเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น ประเทศชาติ
เป็นภาษาจีนโดยใช้กิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสารและกิจกรรมการฝึกให้รู้วิธีการ
เรียนภาษาด้วยตนเอง ใช้วิธีการวัดและเครื่องมือวัดประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหา
ภาษาและทักษะที่ต้องการวัด  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้ตามความต้องการ เห็น
ประโยชน์ของการรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ใชภ้าษาเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้ ใน
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มีศักยภาพในการคิด
และการท างานอย่างสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของหลักสูตร
สถานศึกษา   สามารถเข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐานในการสอบที่เป็นสากลใน
ระดับการสอบที่สูงขึ้นได้ เช่น การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับ 3 จากท้ังหมด 6 ระดับ จ านวน
ค าศัพท์โดยประมาณ 600-700 ค า 
ผลการเรียนรู้ 
 จ 1.1 ม.5/1    จ 1.1 ม.5/2  จ 1.1 ม.5/3  จ 1.1 ม.5/4 
 จ 1.2 ม.5/1  จ 1.2 ม.5/2  จ 1.2 ม.5/3  จ 1.2 ม.5/4 
 จ 1.2 ม.5/5  จ 1.3 ม.5/1  จ 1.3 ม.5/2  จ 1.3 ม.5/3 
รวม  12  ข้อ 
 
รหัสวิชา จ32202                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
วิชา  ภาษาจีน 4       เวลา 6  ชั่วโมง /สัปดาห์         จ านวน 3.0 หน่วยกิต 
 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องอ่านออกเสียงตัวอักษร ค า สะกดค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความบท
ร้อยกรองถูกต้องตามหลักการอ่าน  อธิบาย/เปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างค า กลุ่มค า เสียง 
ประโยค โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน และบทกลอนของภาษาจีนและภาษาไทย เลือก/ระบุภาพ 
สัญลักษณ ์ เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค เขียนประโยคสั้นๆให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่างรวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค
และข้อความที่ฟังหรืออ่าน ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ สรุปความ ตีความจากการฟัง/อ่าน
ประโยค บทสนทนา บทอ่าน สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆใกล้ตัวโดย
เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที่ ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เลือกและใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาตพูดแสดงความต้องการ 
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริง พูดและเขียนเพ่ือ
ขอและให้ข้อมูล/น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน ครอบครัว โรงเรียน งานอดิเรก การพักผ่อน  
เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคมพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญแก่นสาระที่ได้จาก
การวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความรู้สึก   แสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่างๆใกล้ตัว เหตุการณ์ในท้องถิ่นและสังคมพร้อมทั้งให้เหตุผลระบุวิถีชีวิต 
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ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษาวิเคราะห์ ความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและ
น าไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล  เข้าร่วม กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  ค้นคว้า/สืบค้น บันทึกและ
น าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง / สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/
ค้นคว้า รวบรวม  ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับสังคมโลกใช้ภาษาจีนในการให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสถานที่ บุคคลส าคัญ อาชีพของคนใน
ท้องถิ่น น าเสนอแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งให้ข้อมูลหรือสาระความรู้ด้านวัฒนธรรม
ระดับประเทศเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น ประเทศชาติ
เป็นภาษาจีนโดยใช้กิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสารและกิจกรรมการฝึกให้รู้วิธีการ
เรียนภาษาด้วยตนเอง ใช้วิธีการวัดและเครื่องมือวัดประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหา
ภาษาและทักษะที่ต้องการวัด  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้ตามความต้องการ เห็น
ประโยชน์ของการรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ใชภ้าษาเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้ ใน
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตมีศักยภาพในการคิดและ
การท างานอย่างสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของหลักสูตรสถานศึกษา 
สามารถเข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐานในการสอบที่เป็นสากลในระดับการสอบที่
สูงขึ้นได ้ เช่น การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับ 3 จากทั้งหมด 6 ระดับ จ านวนค าศัพท์
โดยประมาณ 600-700 ค า 
ผลการเรียนรู้ 
 จ 1.1 ม.5/1    จ 1.1 ม.5/2  จ 1.1 ม.5/3  จ 1.1 ม.5/4 
 จ 1.2 ม.5/1  จ 1.2 ม.5/2  จ 1.2 ม.5/3  จ 1.2 ม.5/4 
 จ 1.2 ม.5/5  จ 1.3 ม.5/1  จ 1.3 ม.5/2  จ 1.3 ม.5/3 
 จ 2.1 ม.5/1  จ 2.1 ม.5/2  จ 2.1 ม.5/3  จ 2.2 ม.5/1 
 จ 2.2 ม.5/2  จ 3.1 ม.5/1  จ 4.1 ม.5/1 
รวม 19 ข้อ 
 
รหัสวิชา จ32211                                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
วิชา  ภาษาจีนฟัง-พูด 2      เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์         จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงค า สะกดค าและอ่านประโยคง่ายๆถูกต้องตามหลักการ
อ่าน   ปฏิบัติตาม ค าสั่ง และ ค าขอร้อง ที่ฟังหรืออ่านเลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตาม
ความหมายของกลุ่มค าและประโยคที่ฟังหรืออ่าน  ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บท
สนทนา บทเพลงหรือเรื่องเล่าสั้นๆ  พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบ
ที่ฟัง  พูด/เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพ่ือนและครอบครัวบอกความรู้สึกของตนเอง
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เกี่ยวกับสิ่งต่างๆใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆตามแบบที่ฟัง  เขียนภาพ แผนผัง แผนภูม ิและตารางแสดง
ข้อมูลต่างๆตามที่ฟังหรืออ่านใช้ถ้อยค าน้ าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกชื่อและค าศัพท์ง่ายๆเก่ียวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลองและชีวิต
ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา   น าเสนอกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เกม บทกวี บทเพลง 
อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษา กิจกรรมการฝึกให้รู้วิธีการเรียนภาษาด้วย
ตนเอง และกิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารใช้วิธีการวัดและ
เครื่องมือวัดประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาภาษาและทักษะที่ต้องการวัด  เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาจีนอย่างง่ายๆสื่อสารได้  เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษา  เห็นประโยชน์ของการรู้
ภาษาและวัฒนธรรมจีนและเห็นแนวทางในใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของหลักสูตรสถานศึกษา 
ผลการเรียนรู้ 
 จ 1.1 ม.5/1    จ 1.1 ม.5/2  จ 1.1 ม.5/3  จ 1.1 ม.5/4 
 จ 1.2 ม.5/1  จ 1.2 ม.5/2  จ 1.2 ม.5/3  จ 1.2 ม.5/4 
 จ 1.2 ม.5/5  จ 1.3 ม.5/1  จ 1.3 ม.5/2  จ 1.3 ม.5/3 
 จ 2.1 ม.5/1  จ 2.1 ม.5/2  จ 2.1 ม.5/3  จ 2.2 ม.5/1 
 จ 2.2 ม.5/2  จ 3.1 ม.5/1  จ 4.1 ม.5/1 
รวม 19 ข้อ 
 
รหัสวิชา จ32212                                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
วิชา  ภาษาจีนอ่าน-เขียน 2     เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์         จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงค า สะกดค าและอ่านประโยคง่ายๆถูกต้องตามหลักการ
อ่าน   ปฏิบัติตาม ค าสั่ง และ ค าขอร้อง ที่ฟังหรืออ่านเลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตาม
ความหมายของกลุ่มค าและประโยคที่ฟังหรืออ่าน  ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บท
สนทนา บทเพลงหรือเรื่องเล่าสั้นๆ  พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบ
ที่ฟัง  พูด/เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพ่ือนและครอบครัวบอกความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆตามแบบที่ฟัง  เขียนภาพ แผนผัง แผนภูม ิและตารางแสดง
ข้อมูลต่างๆตามที่ฟังหรืออ่านใช้ถ้อยค าน้ าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกชื่อและค าศัพท์ง่ายๆเก่ียวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลองและชีวิต
ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา   น าเสนอกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เกม บทกวี บทเพลง 
อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษา กิจกรรมการฝึกให้รู้วิธีการเรียนภาษาด้วย
ตนเอง และกิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารใช้วิธีการวัดและ
เครื่องมือวัดประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาภาษาและทักษะที่ต้องการวัด  เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาจีนอย่างง่ายๆสื่อสารได้  เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษา  เห็นประโยชน์ของการรู้
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ภาษาและวัฒนธรรมจีนและเห็นแนวทางในใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของหลักสูตรสถานศึกษา 
ผลการเรียนรู้ 
 จ 1.1 ม.5/1    จ 1.1 ม.5/2  จ 1.1 ม.5/3  จ 1.1 ม.5/4 
 จ 1.2 ม.5/1  จ 1.2 ม.5/2  จ 1.2 ม.5/3  จ 1.2 ม.5/4 
 จ 1.2 ม.5/5  จ 1.3 ม.5/1  จ 1.3 ม.5/2  จ 1.3 ม.5/3 
 จ 2.1 ม.5/1  จ 2.1 ม.5/2  จ 2.1 ม.5/3  จ 2.2 ม.5/1 
 จ 2.2 ม.5/2  จ 3.1 ม.5/1  จ 4.1 ม.5/1 
รวม 19 ข้อ 
 
รหัสวิชา จ33201                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
วิชา  ภาษาจีน 5       เวลา 4  ชั่วโมง /สัปดาห์         จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องอ่านออกเสียงตัวอักษร ค า สะกดค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความบท
ร้อยกรองถูกต้องตามหลักการอ่าน  อธิบาย/เปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างค า กลุ่มค า เสียง 
ประโยค โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน และบทกลอนของภาษาจีนและภาษาไทย เลือก/ระบุภาพ 
สัญลักษณ ์ เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค เขียนประโยคสั้นๆให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่างรวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค
และข้อความที่ฟังหรืออ่าน ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ สรุปความ ตีความจากการฟัง/อ่าน
ประโยค บทสนทนา บทอ่าน สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆใกล้ตัวโดย
เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที่ ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เลือกและใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาตพูดแสดงความต้องการ 
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริง พูดและเขียนเพ่ือ
ขอและให้ข้อมูล/น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน ครอบครัว โรงเรียน งานอดิเรก การพักผ่อน  
เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคมพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญแก่นสาระท่ีได้จาก
การวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความรู้สึก   แสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่างๆใกล้ตัว เหตุการณใ์นท้องถิ่นและสังคมพร้อมทั้งให้เหตุผลระบุวิถีชีวิต 
ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษาวิเคราะห์ ความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและ
น าไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล  เข้าร่วม กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  ค้นคว้า/สืบค้น บันทึกและ
น าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง / สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/
ค้นคว้า รวบรวม  ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับสังคมโลกใช้ภาษาจีนในการให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสถานที่ บุคคลส าคัญ อาชีพของคนใน



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
497 งานหลกัสูตรสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจยั  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

ท้องถิ่น น าเสนอแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งให้ข้อมูลหรือสาระความรู้ด้านวัฒนธรรม
ระดับประเทศเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น ประเทศชาติ
เป็นภาษาจีนโดยใช้กิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสารและกิจกรรมการฝึกให้รู้วิธีการ
เรียนภาษาด้วยตนเอง ใช้วิธีการวัดและเครื่องมือวัดประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหา
ภาษาและทักษะที่ต้องการวัด  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้ตามความต้องการ เห็น
ประโยชน์ของการรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ใชภ้าษาเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้ ใน
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มีศักยภาพในการคิด
และการท างานอย่างสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของหลักสูตร
สถานศึกษา สามารถเข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐานในการสอบที่เป็นสากลใน
ระดับการสอบที่สูงขึ้นได้ เช่น การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับ 4 จากท้ังหมด 6 ระดับ จ านวน
ค าศัพท์โดยประมาณ 1,200 ค า 
ผลการเรียนรู้  

จ 1.1 ม.6/1  จ 1.1 ม.6/2  จ 1.1 ม.6/3  จ 1.1 ม.6/4 
จ 1.2 ม.6/1  จ 1.2 ม.6/2  จ 1.2 ม.6/3  จ 1.2 ม.6/4 
จ 1.2 ม.6/5  จ 1.3 ม.6/1  จ 1.3 ม.6/2  จ 1.3 ม.6/3 
จ 2.1 ม.6/1   

รวม 13 ข้อ 
 
รหัสวิชา จ33202                                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
วิชา  ภาษาจีน 6       เวลา 4  ชั่วโมง /สัปดาห์         จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องอ่านออกเสียงตัวอักษร ค า สะกดค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความบท
ร้อยกรองถูกต้องตามหลักการอ่าน  อธิบาย/เปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างค า กลุ่มค า เสียง 
ประโยค โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน และบทกลอนของภาษาจีนและภาษาไทย เลือก/ระบุภาพ 
สัญลักษณ ์ เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค เขียนประโยคสั้นๆให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่างรวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค
และข้อความที่ฟังหรืออ่าน ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ สรุปความ ตีความจากการฟัง/อ่าน
ประโยค บทสนทนา บทอ่าน สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆใกล้ตัวโดย
เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที่ ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เลือกและใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาตพูดแสดงความต้องการ 
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริง พูดและเขียนเพ่ือ
ขอและให้ข้อมูล/น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน ครอบครัว โรงเรียน งานอดิเรก การพักผ่อน  
เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคมพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญแก่นสาระท่ีได้จาก
การวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความรู้สึก   แสดงความคิดเห็น 
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เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่างๆใกล้ตัว เหตุการณ์ในท้องถิ่นและสังคมพร้อมทั้งให้เหตุผลระบุวิถีชีวิต 
ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษาวิเคราะห์ ความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและ
น าไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล  เข้าร่วม กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  ค้นคว้า/สืบค้น บันทึกและ
น าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง / สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/
ค้นคว้า รวบรวม  ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับสังคมโลกใช้ภาษาจีนในการให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสถานที่ บุคคลส าคัญ อาชีพของคนใน
ท้องถิ่นธนบุรี น าเสนอแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ฝั่งธนบุรี รวมทั้งให้ข้อมูลหรือสาระ
ความรู้ด้านวัฒนธรรมระดับประเทศเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่น ประเทศชาติเป็นภาษาจีนโดยใช้กิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสารและกิจกรรม
การฝึกให้รู้วิธีการเรียนภาษาด้วยตนเอง ใช้วิธีการวัดและเครื่องมือวัดประเมินผลที่หลากหลาย
สอดคล้องกับเนื้อหาภาษาและทักษะที่ต้องการวัด  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้ตามความ
ต้องการ เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหา
ความรู้ ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มีศักยภาพใน
การคิดและการท างานอย่างสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของหลักสูตร
สถานศึกษา 
ผลการเรียนรู้ 

จ 1.1 ม.6/1  จ 1.1 ม.6/2  จ 1.1 ม.6/3  จ 1.1 ม.6/4 
จ 1.2 ม.6/1  จ 1.2 ม.6/2  จ 1.2 ม.6/3  จ 1.2 ม.6/4 
จ 1.2 ม.6/5  จ 1.3 ม.6/1  จ 1.3 ม.6/2  จ 1.3 ม.6/3 
จ 2.1 ม.6/1  จ 2.1 ม.6/2  จ 2.1 ม.6/3  จ 2.2 ม.6/1 
จ 2.2 ม.6/2  จ 3.1 ม.6/1 

รวม 18 ข้อ 
 

รหัสวิชา จ33211                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
วิชา  ภาษาจีนน่ารู้ 1      เวลา 4  ชั่วโมง /สัปดาห์           จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย คู่มือการใช้งานต่างๆ ที่ฟัง /อ่าน  เลือกและใช้ค า
ขอร้อง ให้ค าแนะน า อย่างคล่องแคล่วจับใจความส าคัญจากการฟังข้อความ บทสนทนา บทความ
สั้นๆ บทเพลงง่ายๆ   สนทนาเกี่ยวกับตนเองและเรื่องราวต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์โดย เลือกใช้
ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับบุคคล  โอกาสและสถานที่ ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนเพ่ือแสดงความต้องการ  เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
499 งานหลกัสูตรสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจยั  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

ความช่วยเหลือ เพ่ือบรรยายความรู้สึกเก่ียวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ ์ หรือเพ่ือน าเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าวอธิบายวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมและ ประเพณีของเจ้าของ
ภาษา  ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ 
โดยใช้กิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษาและกิจกรรมการฝึกให้รู้วิธีการเรียนภาษาด้วยตนเอง จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาหลายรูปแบบที่น าไปใช้สื่อสารในชีวิตจริงใช้วิธีการวัดและเครื่องมือวัด
ประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาภาษาและทักษะที่ต้องการวัด  เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกใช้ทักษะ 
การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนสื่อสารอย่างง่ายๆ  เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาและวัฒนธรรม ใช้
ภาษาเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้  มีศักยภาพในการคิดและการท างานอย่างสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของหลักสูตรสถานศึกษา 
ผลการเรียนรู้ 

จ 1.1 ม.6/1  จ 1.1 ม.6/2  จ 1.1 ม.6/3  จ 1.1 ม.6/4 
จ 1.2 ม.6/1  จ 1.2 ม.6/2  จ 1.2 ม.6/3  จ 1.2 ม.6/4 
จ 1.2 ม.6/5  จ 1.3 ม.6/1  จ 1.3 ม.6/2  จ 1.3 ม.6/3 
จ 2.1 ม.6/1   

 รวม 13 ข้อ 
 
รหัสวิชา จ33212                                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
วิชา  ภาษาจีนน่ารู้ 2       เวลา 4  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 2.0 หน่วยกิต  
 ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย คู่มือการใช้งานต่างๆ ที่ฟัง /อ่าน  เลือกและใช้ค า
ขอร้อง ให้ค าแนะน า อย่างคล่องแคล่วจับใจความส าคัญจากการฟังข้อความ บทสนทนา บทความ
สั้นๆ บทเพลงง่ายๆ   สนทนาเกี่ยวกับตนเองและเรื่องราวต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์โดย เลือกใช้
ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับบุคคล  โอกาสและสถานที่ ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนเพ่ือแสดงความต้องการ  เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือ เพ่ือบรรยายความรู้สึกเก่ียวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ หรือเพ่ือน าเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าวอธิบายวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมและ ประเพณีของเจ้าของ
ภาษา  ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ 
โดยใช้กิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษาและกิจกรรมการฝึกให้รู้วิธีการเรียนภาษาด้วยตนเอง จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาหลายรูปแบบที่น าไปใช้สื่อสารในชีวิตจริงใช้วิธีการวัดและเครื่องมือวัด
ประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาภาษาและทักษะที่ต้องการวัด  เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกใช้ทักษะ 
การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนสื่อสารอย่างง่ายๆ  เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาและวัฒนธรรม ใช้
ภาษาเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้   มีศักยภาพในการคิดและการท างานอย่าง
สร้างสรรค ์มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของหลักสูตรสถานศึกษา 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
500 งานหลกัสูตรสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจยั  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

ผลการเรียนรู้ 
จ 1.1 ม.6/1  จ 1.1 ม.6/2  จ 1.1 ม.6/3  จ 1.1 ม.6/4 
จ 1.2 ม.6/1  จ 1.2 ม.6/2  จ 1.2 ม.6/3  จ 1.2 ม.6/4 
จ 1.2 ม.6/5  จ 1.3 ม.6/1  จ 1.3 ม.6/2  จ 1.3 ม.6/3 
จ 2.1 ม.6/1  จ 2.1 ม.6/2  จ 2.1 ม.6/3  จ 2.2 ม.6/1 
จ 2.2 ม.6/2  จ 3.1 ม.6/1 

รวม 18 ข้อรหัสวิชา  
 
ญ30201                                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  
วิชา  ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน     เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห ์       จ านวน 0.5 หน่วยกิต  

 เขียน อ่านออกเสียงสระและพยัญชนะ เข้าใจระบบเสียงในภาษาและออกเสียงได้ถูกต้องตาม
หลักการออกเสียง กล่าวทักทาย พูดแนะน าตัว/ พูดคุยเกี่ยวกับตนเอง บอกรายละเอียดคน สิ่งของ 
สถานที ่ การซื้อขายสินค้าทั่วไปในชีวิตประจ าวัน สนทนาด้วยโครงสร้างประโยค/ไวยากรณ์พ้ืนฐาน 
และค าศัพท์พื้นฐานที่พบบ่อยในชีวิตประจ าวัน เลือกใช้จ านวนนับและจ านวนแสดงล าดับได้อย่าง
เหมาะสม ถามตอบเกี่ยวกับทิศทาง อ่านป้ายประกาศ สัญลักษณ์ต่างที่พบได้ในชีวิตประจ าวัน แสดง
ความคิดเห็นในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันด้วยส านวนอย่างง่าย 

 
รหัสวิชา ญ31201                                                            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
วิชา  ภาษาญี่ปุ่น 1       เวลา 6  ชั่วโมง /สัปดาห์       จ านวน 3.0 หน่วยกิต  
 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าขออนุญาตง่ายๆ ตลอดจนท าท่าทางประกอบตาม
มารยาทสังคม ตอบค าถามจากบทสนทนาสั้นๆ  นิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบ อ่านออกเสียงค า 
สะกดค า อ่านออกเสียงกลุ่มค า ประโยค ข้อความง่ายๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก ระบุภาพ 
สัญลักษณ ์เครื่องหมายตรงตามความหมาย พูด เขียนแสดงความต้องการ การขอความช่วยเหลือ 
ความรู้สึก ตลอดจนการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัวในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียนและสถานศึกษา บอกความแตกต่างระหว่างภาษา วัฒนธรรมและเทศกาลส าคัญของญี่ปุ่น
กับของไทย และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ รวมทั้งค้นคว้า รวบรวม
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนเป็นภาษาญี่ปุ่นจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆใน
สถานศึกษาโดยใช้กระบวนการการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ 
กระบวนการเรียนรู้  การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณการ ตลอดจน
กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัยเพ่ือให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ 
ซื่อสัตย์สุจริต มุง่มั่นในการท างาน    ใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารตามมารยาทสังคม มีทักษะในการ
ด าเนินชีวิต รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
501 งานหลกัสูตรสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจยั  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

ผลการเรียนรู้ 
ญ 1.1 ม.4/2   ญ 1.1 ม.4/4 ญ 1.2 ม.4/1 ญ 1.2 ม.4/2 ญ 1.2 ม.4/4 ญ 1.2 ม.4/5 
ญ 1.3 ม.4/1 ญ 1.3 ม.4/3 ญ 2.1 ม.4/1 ญ 2.2 ม.4/1 ญ 4.1 ม.4/1 ญ 4.2 ม.4/1 
รวม 12 ข้อ 
 

รหัสวิชา ญ31202                                                            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
วิชา  ภาษาญี่ปุ่น 2       เวลา 6  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 3.0 หน่วยกิต  
 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าขออนุญาตง่ายๆ ตลอดจนท าท่าทางประกอบตาม
มารยาทสังคม ตอบค าถามจากบทสนทนาสั้นๆ  นิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบ อ่านออกเสียงค า 
สะกดค า อ่านออกเสียงกลุ่มค า ประโยค ข้อความง่ายๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก ระบุภาพ 
สัญลักษณ ์เครื่องหมายตรงตามความหมาย พูด เขียนแสดงความต้องการ การขอความช่วยเหลือ 
ความรู้สึก ตลอดจนการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัวในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียนและสถานศึกษา บอกความแตกต่างระหว่างภาษา วัฒนธรรมและเทศกาลส าคัญของญี่ปุ่น
กับของไทย และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ รวมทัง้ค้นคว้า รวบรวม
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนเป็นภาษาญี่ปุ่นจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆใน
สถานศึกษาโดยใช้กระบวนการการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ 
กระบวนการเรียนรู้  การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณการ ตลอดจน
กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัยเพ่ือให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ 
ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งม่ันในการท างาน    ใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารตามมารยาทสังคม มีทักษะในการ
ด าเนินชีวิต รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น 
ผลการเรียนรู้ 
 ญ 1.1 ม.4/2  ญ 1.1 ม.4/4 ญ 1.2 ม.4/1 ญ 1.2 ม.4/2 ญ 1.2 ม.4/4 ญ 
1.2 ม.4/5 ญ 1.3 ม.4/1 ญ 1.3 ม.4/3 ญ 2.1 ม.4/1 ญ 2.2 ม.4/1 ญ 4.1 ม.4/1 
 ญ 4.2 ม.4/1  
รวม 12 ข้อ 
 

รหัสวิชา ญ31211                                                            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
วิชา  ภาษาญี่ปุ่นฟัง-พูด 1      เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
 ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงค า สะกดค าและอ่านประโยคง่ายๆถูกต้องตามหลักการ
อ่าน   ปฏิบัติตาม ค าสั่ง และ ค าขอร้อง ที่ฟังหรืออ่านเลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตาม
ความหมายของกลุ่มค าและประโยคที่ฟังหรืออ่าน  ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บท
สนทนา บทเพลงหรือเรื่องเล่าสั้นๆ  พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบ
ที่ฟัง  พูด/เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพ่ือนและครอบครัวบอกความรู้สึกของตนเอง



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
502 งานหลกัสูตรสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจยั  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

เกี่ยวกับสิ่งต่างๆใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆตามแบบที่ฟัง  เขียนภาพ แผนผัง แผนภูม ิและตารางแสดง
ข้อมูลต่างๆตามที่ฟังหรืออ่านใช้ถ้อยค าน้ าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกชื่อและค าศัพท์ง่ายๆเก่ียวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลองและชีวิต
ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา   น าเสนอกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เกม บทกวี บทเพลง 
อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษา กิจกรรมการฝึกให้รู้วิธีการเรียนภาษาด้วย
ตนเอง และกิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารใช้วิธีการวัดและ
เครื่องมือวัดประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาภาษาและทักษะที่ต้องการวัด  เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายๆสื่อสารได้  เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษา  เห็นประโยชน์ของการรู้
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นและเห็นแนวทางในใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของหลักสูตรสถานศึกษา 
ผลการเรียนรู้ 

ต 1.1 ม.4/1   ต 1.1 ม.4/2 ต 1.1 ม.4/3 ต 1.1 ม.4/4 
ต 1.2 ม.4/1 ต 1.2 ม.4/4   ต 1.2 ม.4/5  ต 1.3 ม.4/2 
ต 2.1 ม.4/1      ต 2.1 ม.4/2   

รวม 10 ข้อ 
  

รหัสวิชา ญ31212                                                           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
วิชา  ภาษาญี่ปุ่นอ่าน-เขียน 1      เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์      จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
 ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงค า สะกดค าและอ่านประโยคง่ายๆถูกต้องตามหลักการ
อ่าน   ปฏิบัติตาม ค าสั่ง และ ค าขอร้อง ที่ฟังหรืออ่านเลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตาม
ความหมายของกลุ่มค าและประโยคที่ฟังหรืออ่าน  ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บท
สนทนา บทเพลงหรือเรื่องเล่าสั้นๆ  พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบ
ที่ฟัง  พูด/เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพ่ือนและครอบครัวบอกความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆตามแบบที่ฟัง  เขียนภาพ แผนผัง แผนภูม ิและตารางแสดง
ข้อมูลต่างๆตามที่ฟังหรืออ่านใช้ถ้อยค าน้ าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกชื่อและค าศัพท์ง่ายๆเก่ียวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลองและชีวิต
ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา   น าเสนอกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เกม บทกวี บทเพลง 
อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษา กิจกรรมการฝึกให้รู้วิธีการเรียนภาษาด้วย
ตนเอง และกิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารใช้วิธีการวัดและ
เครื่องมือวัดประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาภาษาและทักษะที่ต้องการวัด  เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายๆสื่อสารได้  เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษา  เห็นประโยชน์ของการรู้
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นและเห็นแนวทางในใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของหลักสูตรสถานศึกษา 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
503 งานหลกัสูตรสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจยั  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

ผลการเรียนรู้ 
ต 1.1 ม.4/1   ต 1.1 ม.4/2 ต 1.1 ม.4/3 ต 1.1 ม.4/4 
ต 1.2 ม.4/1 ต 1.2 ม.4/4   ต 1.2 ม.4/5  ต 1.3 ม.4/2 
ต 2.1 ม.4/1      ต 2.1 ม.4/2   

รวม 10 ตัวชี้วัด 
 
รหัสวิชา ญ32201                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
วิชา  ภาษาญี่ปุ่น 3       เวลา 6  ชั่วโมง /สัปดาห์       จ านวน 3.0 หน่วยกิต  
 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องอ่านออกเสียงตัวอักษร ค า สะกดค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความบท
ร้อยกรองถูกต้องตามหลักการอ่าน  อธิบาย/เปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างค า กลุ่มค า เสียง 
ประโยค โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน และบทกลอนของภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย เลือก/ระบุภาพ 
สัญลักษณ ์เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค เขียนประโยคสั้นๆให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่างรวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค
และข้อความที่ฟังหรืออ่าน ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ สรุปความ ตีความจากการฟัง/อ่าน
ประโยค บทสนทนา บทอ่าน สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆใกล้ตัวโดย
เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที ่ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เลือกและใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาตพูดแสดงความต้องการ 
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริง พูดและเขียนเพ่ือ
ขอและให้ข้อมูล/น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน ครอบครัว โรงเรียน งานอดิเรก การพักผ่อน  
เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคมพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญแก่นสาระท่ีได้จาก
การวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความรู้สึก   แสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่างๆใกล้ตัว เหตุการณ์ในท้องถิ่นและสังคมพร้อมทั้งให้เหตุผลระบุวิถีชีวิต 
ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษาวิเคราะห์ ความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและ
น าไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล  เข้าร่วม กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  ค้นคว้า/สืบค้น บันทึกและ
น าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง / สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสืบค้น/
ค้นคว้า รวบรวม  ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับสังคมโลกใช้ภาษาญี่ปุ่นในการให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสถานที่ บุคคลส าคัญ อาชีพของคนใน
ท้องถิ่นธนบุรี น าเสนอแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ฝั่งธนบุรี รวมทั้งให้ข้อมูลหรือสาระ
ความรู้ด้านวัฒนธรรมระดับประเทศเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่น ประเทศชาติเป็นภาษาญี่ปุ่นโดยใช้กิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสารและ
กิจกรรมการฝึกให้รู้วิธีการเรียนภาษาด้วยตนเอง ใช้วิธีการวัดและเครื่องมือวัดประเมินผลที่



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
504 งานหลกัสูตรสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจยั  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาภาษาและทักษะที่ต้องการวัด  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสาร
ได้ตามความต้องการ เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการ
ค้นคว้าหาความรู้ ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มี
ศักยภาพในการคิดและการท างานอย่างสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวัง
ของหลักสูตรสถานศึกษา 
ผลการเรียนรู้ 

ต 1.1 ม.5/1   ต 1.1 ม.5/2 ต 1.1 ม.5/3 ต 1.1 ม.5/4 
ต 1.2 ม.5/1 ต 1.2 ม.5/2  ต 1.2 ม.5/3 ต 1.2 ม.5/4   
ต 1.2 ม.5/5  ต 3.1 ม.5/1  ต 4.1 ม.5/1      ต 4.2 ม.5/1   

รวม 12 ตัวชี้วัด 
 
รหัสวิชา ญ32202                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
วิชา  ภาษาญี่ปุ่น 4       เวลา 6  ชั่วโมง /สัปดาห์     จ านวน 3.0 หน่วยกิต 
 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องอ่านออกเสียงตัวอักษร ค า สะกดค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความบท
ร้อยกรองถูกต้องตามหลักการอ่าน  อธิบาย/เปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างค า กลุ่มค า เสียง 
ประโยค โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน และบทกลอนของภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย เลือก/ระบุภาพ 
สัญลักษณ์ เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค เขียนประโยคสั้นๆให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่างรวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค
และข้อความที่ฟังหรืออ่าน ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ สรุปความ ตีความจากการฟัง/อ่าน
ประโยค บทสนทนา บทอ่าน สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆใกล้ตัวโดย
เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที ่ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เลือกและใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาตพูดแสดงความต้องการ 
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริง พูดและเขียนเพ่ือ
ขอและให้ข้อมูล/น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน ครอบครัว โรงเรียน งานอดิเรก การพักผ่อน  
เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคมพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญแก่นสาระท่ีได้จาก
การวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความรู้สึก   แสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่างๆใกล้ตัว เหตุการณ์ในท้องถิ่นและสังคมพร้อมทั้งให้เหตุผลระบุวิถีชีวิต 
ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษาวิเคราะห์ ความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและ
น าไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล  เข้าร่วม กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  ค้นคว้า/สืบค้น บันทึกและ
น าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง / สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสืบค้น/
ค้นคว้า รวบรวม  ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและแลกเปลี่ยน
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เรียนรู้กับสังคมโลกใช้ภาษาญี่ปุ่นในการให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสถานที่ บุคคลส าคัญ อาชีพของคนใน
ท้องถิ่นธนบุรี น าเสนอแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ฝั่งธนบุรี รวมทั้งให้ข้อมูลหรือสาระ
ความรู้ด้านวัฒนธรรมระดับประเทศเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่น ประเทศชาติเป็นภาษาญี่ปุ่นโดยใช้กิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสารและ
กิจกรรมการฝึกให้รู้วิธีการเรียนภาษาด้วยตนเอง ใช้วิธีการวัดและเครื่องมือวัดประเมินผลที่
หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาภาษาและทักษะที่ต้องการวัด  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสาร
ได้ตามความต้องการ เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการ
ค้นคว้าหาความรู้ ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มี
ศักยภาพในการคิดและการท างานอย่างสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวัง
ของหลักสูตรสถานศึกษา 
ผลการเรียนรู้ 

ต 1.1 ม.5/1   ต 1.1 ม.5/2 ต 1.1 ม.5/3 ต 1.1 ม.5/4 
ต 1.2 ม.5/1 ต 1.2 ม.5/2  ต 1.2 ม.5/3 ต 1.2 ม.5/4   
ต 1.2 ม.5/5  ต 3.1 ม.5/1  ต 4.1 ม.5/1      ต 4.2 ม.5/1   

รวม 12 ตัวชี้วัด 
 
รหัสวิชา ญ32211                                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
วิชา  ภาษาญี่ปุ่นฟัง-พูด 2      เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงค า สะกดค าและอ่านประโยคง่ายๆถูกต้องตามหลักการ
อ่าน   ปฏิบัติตาม ค าสั่ง และ ค าขอร้อง ที่ฟังหรืออ่านเลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตาม
ความหมายของกลุ่มค าและประโยคท่ีฟังหรืออ่าน  ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บท
สนทนา บทเพลงหรือเรื่องเล่าสั้นๆ  พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบ
ที่ฟัง  พูด/เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพ่ือนและครอบครัวบอกความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆตามแบบที่ฟัง  เขียนภาพ แผนผัง แผนภูม ิและตารางแสดง
ข้อมูลต่างๆตามที่ฟังหรืออ่านใช้ถ้อยค าน้ าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกชื่อและค าศัพท์ง่ายๆเก่ียวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลองและชีวิต
ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา   น าเสนอกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เกม บทกวี บทเพลง 
อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษา กิจกรรมการฝึกให้รู้วิธีการเรียนภาษาด้วย
ตนเอง และกิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารใช้วิธีการวัดและ
เครื่องมือวัดประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาภาษาและทักษะที่ต้องการวัด  เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายๆสื่อสารได้  เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษา  เห็นประโยชน์ของการรู้
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นและเห็นแนวทางในใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของหลักสูตรสถานศึกษา 
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ผลการเรียนรู้ 
ต 1.1 ม.4/1   ต 1.1 ม.4/2 ต 1.1 ม.4/3 ต 1.1 ม.4/4 
ต 1.2 ม.4/1 ต 1.2 ม.4/4   ต 1.2 ม.4/5  ต 1.3 ม.4/2 
ต 2.1 ม.4/1      ต 2.1 ม.4/2   

รวม 10 ตัวชี้วัด 
 
รหัสวิชา ญ32212                                                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
วิชา  ภาษาญี่ปุ่นอ่าน-เขียน 2      เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์   จ านวน 1.0 หน่วยกิต   
 ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงค า สะกดค าและอ่านประโยคง่ายๆถูกต้องตามหลักการ
อ่าน   ปฏิบัติตาม ค าสั่ง และ ค าขอร้อง ที่ฟังหรืออ่านเลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตาม
ความหมายของกลุ่มค าและประโยคที่ฟังหรืออ่าน  ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บท
สนทนา บทเพลงหรือเรื่องเล่าสั้นๆ  พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบ
ที่ฟัง  พูด/เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพ่ือนและครอบครัวบอกความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆตามแบบที่ฟัง  เขียนภาพ แผนผัง แผนภูม ิและตารางแสดง
ข้อมูลต่างๆตามที่ฟังหรืออ่านใช้ถ้อยค าน้ าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกชื่อและค าศัพท์ง่ายๆเก่ียวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลองและชีวิต
ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา   น าเสนอกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เกม บทกวี บทเพลง 
อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษา กิจกรรมการฝึกให้รู้วิธีการเรียนภาษาด้วย
ตนเอง และกิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารใช้วิธีการวัดและ
เครื่องมือวัดประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาภาษาและทักษะที่ต้องการวัด  เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายๆสื่อสารได้  เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษา  เห็นประโยชน์ของการรู้
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นและเห็นแนวทางในใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของหลักสูตรสถานศึกษา 
ผลการเรียนรู้ 

ต 1.1 ม.4/1   ต 1.1 ม.4/2 ต 1.1 ม.4/3 ต 1.1 ม.4/4 
ต 1.2 ม.4/1 ต 1.2 ม.4/4   ต 1.2 ม.4/5  ต 1.3 ม.4/2 
ต 2.1 ม.4/1      ต 2.1 ม.4/2   

รวม 10 ตัวชี้วัด 
 
รหัสวิชา ญ33201                                                            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
วิชา  ภาษาญี่ปุ่น 5       เวลา 4  ชั่วโมง /สัปดาห์       จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องอ่านออกเสียงตัวอักษร ค า สะกดค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความบท
ร้อยกรองถูกต้องตามหลักการอ่าน  อธิบาย/เปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างค า กลุ่มค า เสียง 
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ประโยค โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน และบทกลอนของภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย เลือก/ระบุภาพ 
สัญลักษณ ์เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค เขียนประโยคสั้นๆให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่างรวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค
และข้อความที่ฟังหรืออ่าน ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ สรุปความ ตีความจากการฟัง/อ่าน
ประโยค บทสนทนา บทอ่าน สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆใกล้ตัวโดย
เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที ่ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เลือกและใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาตพูดแสดงความต้องการ 
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริง พูดและเขียนเพ่ือ
ขอและให้ข้อมูล/น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน ครอบครัว โรงเรียน งานอดิเรก การพักผ่อน  
เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคมพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญแก่นสาระท่ีได้จาก
การวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความรู้สึก   แสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่างๆใกล้ตัว เหตุการณ์ในท้องถิ่นและสังคมพร้อมทั้งให้เหตุผลระบุวิถีชีวิต 
ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษาวิเคราะห์ ความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและ
น าไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล  เข้าร่วม กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  ค้นคว้า/สืบค้น บันทึกและ
น าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง / สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสืบค้น/
ค้นคว้า รวบรวม  ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับสังคมโลกใช้ภาษาญี่ปุ่นในการให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสถานที่ บุคคลส าคัญ อาชีพของคนใน
ท้องถิ่นธนบุรี น าเสนอแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ฝั่งธนบุรี รวมทั้งให้ข้อมูลหรือสาระ
ความรู้ด้านวัฒนธรรมระดับประเทศเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่น ประเทศชาติเป็นภาษาญี่ปุ่นโดยใช้กิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสารและ
กิจกรรมการฝึกให้รู้วิธีการเรียนภาษาด้วยตนเอง ใช้วิธีการวัดและเครื่องมือวัดประเมินผลที่
หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาภาษาและทักษะที่ต้องการวัด  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสาร
ได้ตามความต้องการ เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการ
ค้นคว้าหาความรู้ ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มี
ศักยภาพในการคิดและการท างานอย่างสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวัง
ของหลักสูตรสถานศึกษา 
ผลการเรียนรู้ 

ต 1.1 ม.5/1   ต 1.1 ม.5/2 ต 1.1 ม.5/3 ต 1.1 ม.5/4 
ต 1.2 ม.5/1 ต 1.2 ม.5/2  ต 1.2 ม.5/3 ต 1.2 ม.5/4   
ต 1.2 ม.5/5  ต 3.1 ม.5/1  ต 4.1 ม.5/1      ต 4.2 ม.5/1   

รวม 12 ตัวชี้วัด 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
508 งานหลกัสูตรสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจยั  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

 

รหัสวิชา ญ33202                                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
วิชา  ภาษาญี่ปุ่น 6       เวลา 4  ชั่วโมง /สัปดาห์       จ านวน 2.0 หน่วยกิต  
 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องอ่านออกเสียงตัวอักษร ค า สะกดค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความบท
ร้อยกรองถูกต้องตามหลักการอ่าน  อธิบาย/เปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างค า กลุ่มค า เสียง 
ประโยค โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน และบทกลอนของภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย เลือก/ระบุภาพ 
สัญลักษณ ์เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค เขียนประโยคสั้นๆให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่างรวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค
และข้อความที่ฟังหรืออ่าน ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ สรุปความ ตีความจากการฟัง/อ่าน
ประโยค บทสนทนา บทอ่าน สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆใกล้ตัวโดย
เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที ่ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เลือกและใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาตพูดแสดงความต้องการ 
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริง พูดและเขียนเพ่ือ
ขอและให้ข้อมูล/น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน ครอบครัว โรงเรียน งานอดิเรก การพักผ่อน  
เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคมพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญแก่นสาระท่ีได้จาก
การวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความรู้สึก   แสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่างๆใกล้ตัว เหตุการณ์ในท้องถิ่นและสังคมพร้อมทั้งให้เหตุผลระบุวิถีชีวิต 
ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษาวิเคราะห์ ความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและ
น าไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล  เข้าร่วม กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  ค้นคว้า/สืบค้น บันทึกและ
น าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง / สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสืบค้น/
ค้นคว้า รวบรวม  ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับสังคมโลกใช้ภาษาญี่ปุ่นในการให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสถานที่ บุคคลส าคัญ อาชีพของคนใน
ท้องถิ่นธนบุรี น าเสนอแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ฝั่งธนบุรี รวมทั้งให้ข้อมูลหรือสาระ
ความรู้ด้านวัฒนธรรมระดับประเทศเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่น ประเทศชาติเป็นภาษาญี่ปุ่นโดยใช้กิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสารและ
กิจกรรมการฝึกให้รู้วิธีการเรียนภาษาด้วยตนเอง ใช้วิธีการวัดและเครื่องมือวัดประเมินผลที่
หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาภาษาและทักษะที่ต้องการวัด  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสาร
ได้ตามความต้องการ เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการ
ค้นคว้าหาความรู้ ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มี
ศักยภาพในการคิดและการท างานอย่างสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวัง
ของหลักสูตรสถานศึกษา 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
509 งานหลกัสูตรสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจยั  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

ผลการเรียนรู้ 
ต 1.1 ม.5/1   ต 1.1 ม.5/2 ต 1.1 ม.5/3 ต 1.1 ม.5/4 
ต 1.2 ม.5/1 ต 1.2 ม.5/2  ต 1.2 ม.5/3 ต 1.2 ม.5/4   
ต 1.2 ม.5/5  ต 3.1 ม.5/1  ต 4.1 ม.5/1      ต 4.2 ม.5/1   

รวม 12 ตัวชี้วัด 
 

รหัสวิชา ญ33211                                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
วิชา  ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 1       เวลา 4  ชั่วโมง /สัปดาห์      จ านวน 2.0 หน่วยกิต  
 ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย คู่มือการใช้งานต่างๆ ที่ฟัง /อ่าน  เลือกและใช้ค า
ขอร้อง ให้ค าแนะน า อย่างคล่องแคล่วจับใจความส าคัญจากการฟังข้อความ บทสนทนา บทความ
สั้นๆ บทเพลงง่ายๆ   สนทนาเกี่ยวกับตนเองและเรื่องราวต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์โดย เลือกใช้
ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับบุคคล  โอกาสและสถานที่ ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนเพ่ือแสดงความต้องการ  เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือ เพ่ือบรรยายความรู้สึกเก่ียวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ หรือเพ่ือน าเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าวอธิบายวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมและ ประเพณีของเจ้าของ
ภาษา  ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ 
โดยใช้กิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษาและกิจกรรมการฝึกให้รู้วิธีการเรียนภาษาด้วยตนเอง จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาหลายรูปแบบที่น าไปใช้สื่อสารในชีวิตจริงใช้วิธีการวัดและเครื่องมือวัด
ประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาภาษาและทักษะที่ต้องการวัด  เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกใช้ทักษะ 
การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่นสื่อสารอย่างง่ายๆ  เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาและวัฒนธรรม ใช้
ภาษาเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้   มีศักยภาพในการคิดและการท างานอย่าง
สร้างสรรค ์มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของหลักสูตรสถานศึกษา 
ผลการเรียนรู้ 

ต 1.1 ม.6/1    ต 1.2 ม.6/1   ต 1.2 ม.6/2    ต 1.2 ม.6/5   ต 1.3 ม.6/1    
ต 2.1 ม.6/1  ต 3.1 ม.6/1    ต 4.1 ม.6/1    ต 4.2 ม.6/1   

รวม 9 ตัวชี้วัด 
 

รหัสวิชา ญ33212                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
วิชา  ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 2       เวลา 4  ชั่วโมง /สัปดาห์   จ านวน 2.0 หน่วยกิต  
 ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย คู่มือการใช้งานต่างๆ ที่ฟัง /อ่าน  เลือกและใช้ค า
ขอร้อง ให้ค าแนะน า อย่างคล่องแคล่วจับใจความส าคัญจากการฟังข้อความ บทสนทนา บทความ



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
510 งานหลกัสูตรสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจยั  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

สั้นๆ บทเพลงง่ายๆ   สนทนาเกี่ยวกับตนเองและเรื่องราวต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์โดย เลือกใช้
ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับบุคคล  โอกาสและสถานที่ ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนเพ่ือแสดงความต้องการ  เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือ เพ่ือบรรยายความรู้สึกเก่ียวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ หรือเพ่ือน าเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าวอธิบายวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมและ ประเพณีของเจ้าของ
ภาษา  ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ 
โดยใช้กิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษาและกิจกรรมการฝึกให้รู้วิธีการเรียนภาษาด้วยตนเอง จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาหลายรูปแบบที่น าไปใช้สื่อสารในชีวิตจริงใช้วิธีการวัดและเครื่องมือวัด
ประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาภาษาและทักษะที่ต้องการวัด  เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกใช้ทักษะ 
การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่นสื่อสารอย่างง่ายๆ  เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาและวัฒนธรรม ใช้
ภาษาเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้   มีศักยภาพในการคิดและการท างานอย่าง
สร้างสรรค ์มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของหลักสูตรสถานศึกษา 
ผลการเรียนรู้ 

ต 1.1 ม.6/1    ต 1.2 ม.6/1   ต 1.2 ม.6/2    ต 1.2 ม.6/5   ต 1.3 ม.6/1   
ต 2.1 ม.6/1  ต 3.1 ม.6/1    ต 4.1 ม.6/1    ต 4.2 ม.6/1   

รวม 9 ตัวชี้วัด 
 

รหัสวิชา ต30201                                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  
วิชา  ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ าวัน      เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์    จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
 เขียน อ่านออกเสียงสระและพยัญชนะ เข้าใจระบบเสียงในภาษาและออกเสียงได้ถูกต้องตาม
หลักการออกเสียง กล่าวทักทาย พูดแนะน าตัว/ พูดคุยเกี่ยวกับตนเอง บอกรายละเอียดคน สิ่งของ 
สถานที ่การซื้อขายสินค้าท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน สนทนาด้วยโครงสร้างประโยค/ไวยากรณ์พ้ืนฐาน 
และค าศัพท์พื้นฐานที่พบบ่อยในชีวิตประจ าวัน เลือกใช้จ านวนนับและจ านวนแสดงล าดับได้อย่าง
เหมาะสม ถามตอบเกี่ยวกับทิศทาง อ่านป้ายประกาศ สัญลักษณ์ต่างที่พบได้ในชีวิตประจ าวัน แสดง
ความคิดเห็นในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันด้วยส านวนอย่างง่าย 
 
รหัสวิชา ฝ30201                                            ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  
วิชา  ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวัน    เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห ์    จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
       เขียน อ่านออกเสียงสระและพยัญชนะ เข้าใจระบบเสียงในภาษาและออกเสียงได้ถูกต้องตาม
หลักการออกเสียงกล่าวทักทาย พูดแนะน าตัว/ พูดคุยเก่ียวกับตนเอง บอกรายละเอียดคน สิ่งของ 
สถานที ่ การซื้อขายสินค้าทั่วไปในชีวิตประจ าวันสนทนาด้วยโครงสร้างประโยค/ไวยากรณ์พ้ืนฐาน 
และค าศัพท์พื้นฐานที่พบบ่อยในชีวิตประจ าวัน เลือกใช้จ านวนนับและจ านวนแสดงล าดับได้อย่าง
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เหมาะสมถามตอบเกี่ยวกับทิศทาง อ่านป้ายประกาศ สัญลักษณ์ต่างที่พบได้ในชีวิตประจ าวัน แสดง
ความคิดเห็นในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันด้วยส านวนอย่างง่าย 
 

รหัสวิชา ฝ31201                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
วิชา  ภาษาฝรั่งเศส 1       เวลา 6  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 3.0 หน่วยกิต  
 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าขออนุญาตง่ายๆ ตลอดจนท าท่าทางประกอบตาม
มารยาทสังคม ตอบค าถามจากบทสนทนาสั้นๆ  นิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบ อ่านออกเสียงค า 
สะกดค า อ่านออกเสียงกลุ่มค า ประโยค ข้อความง่ายๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก ระบุภาพ 
สัญลักษณ ์เครื่องหมายตรงตามความหมาย พูด เขียนแสดงความต้องการ การขอความช่วยเหลือ 
ความรู้สึก ตลอดจนการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัวในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียนและสถานศึกษา บอกความแตกต่างระหว่างภาษา วัฒนธรรมและเทศกาลส าคัญของ
ฝรั่งเศสกับของไทย และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ รวมทั้งค้นคว้า 
รวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนเป็นภาษาฝรั่งเศสจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ 
กระบวนการเรียนรู้  การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณการ ตลอดจน
กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัยเพ่ือให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ 
ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งม่ันในการท างาน    ใช้ภาษาฝรั่งเศสสื่อสารตามมารยาทสังคม มีทักษะในการ
ด าเนินชีวิตรวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาฝรั่งเศส 
ผลการเรียนรู้ 
ฝ 1.1 ม.4/2  ฝ 1.1 ม.4/4 ฝ 1.2 ม.4/1 ฝ 1.2 ม.4/2 ฝ 1.2 ม.4/4 ฝ 1.2 ม.4/5 
ฝ 1.3 ม.4/1 ฝ 1.3 ม.4/3 ฝ 2.1 ม.4/1 ฝ 2.2 ม.4/1 ฝ 4.1 ม.4/1  ฝ 4.2 ม.4/1  
รวม 12 ตัวชี้วัด 
 
รหัสวิชา ฝ31202                                                            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
วิชา  ภาษาฝรั่งเศส 2       เวลา 6  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 3.0 หน่วยกิต  

ปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าแนะน า  อ่านออกเสียงค า  กลุ่มค า  ประโยค ข้อความ  และบทร้อย
กรองถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบ ุ  อธิบาย  จับใจความส าคัญจากการฟังและอ่านสื่อที่เป็นความ
เรียงและไม่ใช่ความเรียง สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆใกล้ตัวและเหตุการณ์ต่างๆใน
ชีวิตประจ าวัน  น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน  ใช้ค า  กลุ่มค า  
ประโยค  และข้อความสั้นๆบรรยายเกี่ยวกับตนเอง เหตุการณ์ต่างๆในชีวิต ประจ าวัน  เลือกใช้ภาษา  
น้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลองในห้องเรียน 
และหรือในสถานศึกษา  ค้นคว้า  สืบค้น  บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  จาก
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แหล่งการเรียนรู้  บอกความเหมือนและความแตกต่างของวิถีชีวิต  ความคิด  ความเชื่อ  
ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศสกับประเทศไทย  เข้าร่วมและจัด
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามโอกาสเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็น
ภาษาฝรั่งเศสอย่างง่ายๆ   โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการคิด  กระบวนการกลุ่ม   
กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการสืบค้นข้อมูล   เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถในการ
สื่อสาร  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการท างานและมีจิตสาธารณะ 
 ผลการเรียนรู้ 
ฝ 1.1 ม.4/2  ฝ 1.1 ม.4/4 ฝ 1.2 ม.4/1 ฝ 1.2 ม.4/2 ฝ 1.2 ม.4/4 ฝ 1.2 
ม.4/5ฝ 1.3 ม.4/1ฝ 1.3 ม.4/3 ฝ 2.1 ม.4/1 ฝ 2.2 ม.4/1 ฝ 4.1 ม.4/1 ฝ 4.2 ม.4/1  
รวม 12 ตัวชี้วัด  
 

รหัสวิชา ฝ31211                                           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
วิชา  ภาษาฝรั่งเศสฟัง-พูด 1      เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
 ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงค า สะกดค าและอ่านประโยคง่ายๆถูกต้องตามหลักการ
อ่าน   ปฏิบัติตาม ค าสั่ง และ ค าขอร้อง ที่ฟังหรืออ่านเลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตาม
ความหมายของกลุ่มค าและประโยคที่ฟังหรืออ่าน  ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บท
สนทนา บทเพลงหรือเรื่องเล่าสั้นๆ  พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบ
ที่ฟัง  พูด/เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพ่ือนและครอบครัวบอกความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆตามแบบที่ฟัง  เขียนภาพ แผนผัง แผนภูม ิและตารางแสดง
ข้อมูลต่างๆตามที่ฟังหรืออ่านใช้ถ้อยค าน้ าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกชื่อและค าศัพท์ง่ายๆเก่ียวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลองและชีวิต
ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา   น าเสนอกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เกม บทกวี บทเพลง 
อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษา กิจกรรมการฝึกให้รู้วิธีการเรียนภาษาด้วย
ตนเอง และกิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารใช้วิธีการวัดและ
เครื่องมือวัดประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาภาษาและทักษะที่ต้องการวัด  เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสอย่างง่ายๆสื่อสารได้  เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา  เห็นประโยชน์ของ
การรู้ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสและเห็นแนวทางในใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของหลักสูตรสถานศึกษา 
ผลการเรียนรู้ 

ฝ 1.1 ม.4/1 ฝ 1.1 ม.4/2 ฝ 1.1 ม.4/3 ฝ 1.1 ม.4/4 ฝ 1.2 ม.4/1 
ฝ 1.2 ม.4/4 ฝ 1.2 ม.4/5 ฝ 1.3 ม.4/2 ฝ 2.1 ม.4/1 ฝ 2.1 ม.4/2 
ฝ 4.2 ม.4/2 

รวม 11 ตัวชี้วัด 
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         โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ / 
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ / 
ความคิดรวบยอด 

และสาระการเรียนรู้ 
แกนกลาง 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 Compréhension 
orale 
- Comprendre des 
messages sur son 
répondeur 
téléphonique 
  

1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์
ต่าง ๆ ท่ีสนใจในชีวิตประจ าวัน 
2.พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันและสถานประกอบการ 
3.ใช้ส านวนภาษาได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

- Sur les loirsirs 
- Sur l’école 
  

4 10 

2 Compréhension 
orale 
- Comprendre des 
annonces 

1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์
ต่าง ๆ ท่ีสนใจในชีวิตประจ าวัน 
2. ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษาสื่อ
ความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
3 .ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและ
ฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดงหลักฐาน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

- Dans des lieux publics 
- À la radio 
  

4 10 

3 Compréhension 
orale 
- Comprendre des 
conversations entre 
locuteurs natifs 
  

1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์
ต่าง ๆ ท่ีสนใจในชีวิตประจ าวัน 
2. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

- À l’école 
- À la maison 

4 10 

4 
 
 
 
 

Expression orale 
- Entretien dirigé 

1. สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
คนใกล้ตัวได้ 
2. สามารถถาม-ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและผู้อื่นได้ 
3. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

- Ce qu’il faut faire 
- Quelques questions 
que l’examinateur peut 
vous poser pendant 
l’entretien dirigé 
- Exercice 

4 10 

5 Expression orale 
- Échange 
d'informations 
  
  
  
  

1.ฟัง-พูด การสนทนาโต้ตอบใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจใน
ชีวิตประจ าวัน 
2. สามารถตั้งค าถามจากค าศัพท์ท่ีให้มา
ได้ 
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและ
ฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดงหลักฐาน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

- Mots écrites sur la carte 
  
  

4 10 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ / 
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ / 
ความคิดรวบยอด 

และสาระการเรียนรู้ 
แกนกลาง 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

6 Expression orale 
- Dialogue simulé 
  
  
  
  
  
  
  

1.ฟัง-พูด การสนทนาโต้ตอบใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจใน
ชีวิตประจ าวัน 
2. พูดสื่อสารสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันและสถานประกอบการ 
3. ใช้ส านวนภาษาได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

Dans les magasins 
- À la boulangerie 
- Dans une épicerie 
- Au marché 
- Dans une pâtisserie 
- Dans une papeterie 
- Dans une librairie 
- Dans une bagagerie 
- Dans un magasin de 
souvenirs 
- Dans un centre 
commercial 
- Dans un magasin de 
vêtements 
- Dans un magasin de 
sport 
- Dans un magasin de 
chaussures 
Dans les lieux publics 
- Au cinéma 
- Au stade 
- Au musée 
- Dans une salle de 
concert 
- Dans un club de sport 
- Dans une école de 
langue 
- Dans une cafétéria 
- Au restaurant 
- À la poste 
- Dans le métro 
- À l’office de tourisme 
- À la gare 

10 10 

สอบกลางภาค 20 

สอบปลายภาค 20 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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รหัสวิชา ฝ31212                                         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
วิชา  ภาษาฝรั่งเศสอ่าน-เขียน 1      เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
 ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงค า สะกดค าและอ่านประโยคง่ายๆถูกต้องตามหลักการ
อ่าน   ปฏิบัติตาม ค าสั่ง และ ค าขอร้อง ที่ฟังหรืออ่านเลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตาม
ความหมายของกลุ่มค าและประโยคที่ฟังหรืออ่าน  ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บท
สนทนา บทเพลงหรือเรื่องเล่าสั้นๆ  พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบ
ที่ฟัง  พูด/เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพ่ือนและครอบครัวบอกความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆตามแบบที่ฟัง  เขียนภาพ แผนผัง แผนภูม ิและตารางแสดง
ข้อมูลต่างๆตามที่ฟังหรืออ่านใช้ถ้อยค าน้ าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกชื่อและค าศัพท์ง่ายๆเก่ียวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลองและชีวิต
ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา   น าเสนอกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เกม บทกวี บทเพลง 
อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษา กิจกรรมการฝึกให้รู้วิธีการเรียนภาษาด้วย
ตนเอง และกิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารใช้วิธีการวัดและ
เครื่องมอืวัดประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาภาษาและทักษะที่ต้องการวัด  เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสอย่างง่ายๆสื่อสารได้  เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา  เห็นประโยชน์ของ
การรู้ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสและเห็นแนวทางในใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของหลักสูตรสถานศึกษา 
ผลการเรียนรู้ 

ฝ 1.1 ม.4/1 ฝ 1.1 ม.4/2 ฝ 1.1 ม.4/3 ฝ 1.1 ม.4/4 ฝ 1.2 ม.4/1 
ฝ 1.2 ม.4/4 ฝ 1.2 ม.4/5 ฝ 1.3 ม.4/2 ฝ 2.1 ม.4/1 ฝ 2.1 ม.4/2 
ฝ 4.2 ม.4/2 

รวม 11 ตัวชี้วัด 
 

รหัสวิชา ฝ32201                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
วิชา  ภาษาฝรั่งเศส 3      เวลา 6  ชั่วโมง /สัปดาห์         จ านวน 3.0 หน่วยกิต 
 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องอ่านออกเสียงตัวอักษร ค า สะกดค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความบท
ร้อยกรองถูกต้องตามหลักการอ่าน  อธิบาย/เปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างค า กลุ่มค า เสียง 
ประโยค โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน และบทกลอนของภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย เลือก/ระบุภาพ 
สัญลักษณ ์เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค เขียนประโยคสั้นๆให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่างรวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค
และข้อความที่ฟังหรืออ่าน ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ สรุปความ ตีความจากการฟัง/อ่าน
ประโยค บทสนทนา บทอ่าน สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆใกล้ตัวโดย
เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที ่ตามมารยาทสังคม
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และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เลือกและใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาตพูดแสดงความต้องการ 
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริง พูดและเขียนเพ่ือ
ขอและให้ข้อมูล/น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน ครอบครัว โรงเรียน งานอดิเรก การพักผ่อน  
เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคมพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญแก่นสาระท่ีได้จาก
การวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความรู้สึก   แสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่างๆใกล้ตัว เหตุการณ์ในท้องถิ่นและสังคมพร้อมทั้งให้เหตุผลระบุวิถีชีวิต 
ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษาวิเคราะห์ ความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและ
น าไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล  เข้าร่วม กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  ค้นคว้า/สืบค้น บันทึกและ
น าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง / สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการ
สืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม  ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลกใช้ภาษาฝรั่งเศสในการให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสถานที่ บุคคลส าคัญ 
อาชีพของคนในท้องถิ่นธนบุรี น าเสนอแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี รวมทั้งให้
ข้อมูลหรือสาระความรู้ด้านวัฒนธรรมระดับประเทศเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของ
โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น ประเทศชาติเป็นภาษาฝรั่งเศสโดยใช้กิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษาเพ่ือ
การสื่อสารและกิจกรรมการฝึกให้รู้วิธีการเรียนภาษาด้วยตนเอง ใช้วิธีการวัดและเครื่องมือวัด
ประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาภาษาและทักษะที่ต้องการวัด  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้
ภาษาสื่อสารได้ตามความต้องการ เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้ ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้และเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิต มีศักยภาพในการคิดและการท างานอย่างสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามความคาดหวังของหลักสูตรสถานศึกษา 
ผลการเรียนรู้ 
ฝ 1.1 ม.5/2 ฝ 1.2 ม.5/1 ฝ 1.2 ม.5/2 ฝ 1.2 ม.5/4 ฝ 1.3 ม.5/1 ฝ 1.3 ม.5/3 
ฝ 2.1 ม.5/1 ฝ 3.1 ม.5/1 ฝ 4.1 ม.5/1 ฝ 4.2 ม.5/1 
รวม 10 ตัวชี้วัด  
 
รหัสวิชา ฝ32202                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
วิชา  ภาษาฝรั่งเศส 4      เวลา 6  ชั่วโมง /สัปดาห์         จ านวน 3.0 หน่วยกิต 
 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องอ่านออกเสียงตัวอักษร ค า สะกดค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความบท
ร้อยกรองถูกต้องตามหลักการอ่าน  อธิบาย/เปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างค า กลุ่มค า เสียง 
ประโยค โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน และบทกลอนของภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย เลือก/ระบุภาพ 
สัญลักษณ ์เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค เขียนประโยคสั้นๆให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
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ความเรียงรูปแบบต่างรวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค
และข้อความที่ฟังหรืออ่าน ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ สรุปความ ตีความจากการฟัง/อ่าน
ประโยค บทสนทนา บทอ่าน สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆใกล้ตัวโดย
เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที ่ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เลือกและใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาตพูดแสดงความต้องการ 
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริง พูดและเขียนเพ่ือ
ขอและให้ข้อมูล/น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน ครอบครัว โรงเรียน งานอดิเรก การพักผ่อน  
เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคมพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญแก่นสาระท่ีได้จาก
การวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความรู้สึก   แสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่างๆใกล้ตัว เหตุการณ์ในท้องถิ่นและสังคมพร้อมทั้งให้เหตุผลระบุวิถีชีวิต 
ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษาวิเคราะห์ ความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและ
น าไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล  เข้าร่วม กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  ค้นคว้า/สืบค้น บันทึกและ
น าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง / สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการ
สืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม  ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลกใช้ภาษาฝรั่งเศสในการให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสถานที่ บุคคลส าคัญ 
อาชีพของคนในท้องถิ่นธนบุรี น าเสนอแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี รวมทั้งให้
ข้อมูลหรือสาระความรู้ด้านวัฒนธรรมระดับประเทศเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของ
โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น ประเทศชาติเป็นภาษาฝรั่งเศสโดยใช้กิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษาเพ่ือ
การสื่อสารและกิจกรรมการฝึกให้รู้วิธีการเรียนภาษาด้วยตนเอง ใช้วิธีการวัดและเครื่องมือวัด
ประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาภาษาและทักษะที่ต้องการวัด  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้
ภาษาสื่อสารได้ตามความต้องการ เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้ ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้และเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิต มีศักยภาพในการคิดและการท างานอย่างสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามความคาดหวังของหลักสูตรสถานศึกษา 
ผลการเรียนรู้ 

ฝ 1.1 ม.5/2 ฝ 1.1 ม.5/4 ฝ 1.2 ม.5/1 ฝ 1.2 ม.5/4 ฝ 2.1 ม.5/1 ฝ 
2.2 ม.5/1 ฝ 3.1 ม.5/1 ฝ 4.1 ม.5/1 ฝ 4.2 ม.5/1 

รวม 9 ตัวชี้วัด  
 

 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
518 งานหลกัสูตรสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจยั  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

รหัสวิชา ฝ32211                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
วิชา  ภาษาฝรั่งเศสฟัง-พูด 2      เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงค า สะกดค าและอ่านประโยคง่ายๆถูกต้องตามหลักการ
อ่าน   ปฏิบัติตาม ค าสั่ง และ ค าขอร้อง ที่ฟังหรืออ่านเลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตาม
ความหมายของกลุ่มค าและประโยคที่ฟังหรืออ่าน  ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บท
สนทนา บทเพลงหรือเรื่องเล่าสั้นๆ  พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบ
ที่ฟัง  พูด/เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพ่ือนและครอบครัวบอกความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆตามแบบที่ฟัง  เขียนภาพ แผนผัง แผนภูม ิและตารางแสดง
ข้อมูลต่างๆตามที่ฟังหรืออ่านใช้ถ้อยค าน้ าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกชื่อและค าศัพท์ง่ายๆเก่ียวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลองและชีวิต
ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา   น าเสนอกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เกม บทกวี บทเพลง 
อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษา กิจกรรมการฝึกให้รู้วิธีการเรียนภาษาด้วย
ตนเอง และกิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารใช้วิธีการวัดและ
เครื่องมือวัดประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาภาษาและทักษะที่ต้องการวัด  เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสอย่างง่ายๆสื่อสารได้  เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา  เห็นประโยชน์ของ
การรู้ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสและเห็นแนวทางในใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของหลักสูตรสถานศึกษา 
ผลการเรียนรู้ 

ฝ 1.1 ม.5/1 ฝ 1.1 ม.5/2 ฝ 1.1 ม.5/3 ฝ 1.1 ม.5/4 ฝ 1.2 ม.5/1 
ฝ 1.2 ม.5/4 ฝ 1.2 ม.5/5 ฝ 1.3 ม.5/2 ฝ 2.1 ม.5/1 ฝ 2.1 ม.5/2 
ฝ 4.2 ม.5/2 

รวม 11 ตัวชี้วัด 
         โครงสร้างรายวิชา 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ / 
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ / 
ความคิดรวบยอดและสาระการเรียนรู้แ

กนกลาง 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 Compréhension orale 
- Comprendre des 
conversations en 
français 
  
  

1.ฟัง-ดู 
การสนทนาโต้ตอบในสถานก
ารณ์ต่าง ๆ 
ท่ีสนใจในชีวิตประจ าวัน 
2.พูดส่ือสารสถานการณ์ต่าง 
ๆ 
ในชีวิตประจ าวันและสถานป
ระกอบการ 
3.ใช้ส านวนภาษาได้เหมาะส
มกับสถานการณ์ 

À l’école 
- Dans la cour de recréation 
- En classe 
- Dans d’autres lieux de l’écolé 
En ville 
- Dans les magasins 
- Dans les rues 
- Dans des lieux publics 
À la maison 
À la radio 

5 10 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ / 
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ / 
ความคิดรวบยอดและสาระการเรียนรู้แ

กนกลาง 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

2 Compréhension orale 
- Comprendre des 
annonces et des 
messages en français 
  

1.ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจ
ในชีวิตประจ าวัน 
2. ใช้วัจนะภาษาและอวัจนะ
ภาษาสื่อความหมายได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
3 .ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด 
พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

- À l’école 
- Au téléphone 
- Dans des lieux publics 
- À la radio 
  
  

7 10 

3 
 
 
 
 

Expression orale 
- Entretien dirigé 

1. สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและคนใกล้ตัวได้ 
2. สามารถถาม-ตอบข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นได้ 
3. ใช้ภาษาตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาในสถานการณ์
ต่าง ๆ 

- Ce qu’il faut faire 
- Quelques questions que 
l’examinateur peut vous poser 
pendant l’entretien dirigé 
- Exercice 

8 10 

4 Expression orale 
- Monologue suivi 
  
  
  
  

1.ฟัง-พูด การสนทนาโต้ตอบ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจ
ในชีวิตประจ าวัน 
2. สามารถตั้งค าถามจาก
ค าศัพท์ท่ีให้มาได้ 
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด 
พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

- Au quotidien 
- À l’école 
  
  

10 10 

5 Expression orale 
- Exercice en interaction 
  
  
  
  
  
  
  

1.ฟัง-พูด การสนทนาโต้ตอบ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจ
ในชีวิตประจ าวัน 
2. พูดสื่อสารสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันและ
สถานประกอบการ 
3. ใช้ส านวนภาษาได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
4. ใช้ภาษาตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาในสถานการณ์
ต่าง ๆ 

- Au quotidien 
- À l’école 
- Dans des lieux publics 
- Dans les magasins 

10 10 

สอบกลางภาค 20 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ / 
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ / 
ความคิดรวบยอดและสาระการเรียนรู้แ

กนกลาง 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

สอบปลายภาค 20 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
 

รหัสวิชา ฝ32212                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
วิชา ภาษาฝรั่งเศสอ่าน-เขียน 2      เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงค า สะกดค าและอ่านประโยคง่ายๆถูกต้องตามหลักการ
อ่าน   ปฏิบัติตาม ค าสั่ง และ ค าขอร้อง ที่ฟังหรืออ่านเลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตาม
ความหมายของกลุ่มค าและประโยคที่ฟังหรืออ่าน  ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บท
สนทนา บทเพลงหรือเรื่องเล่าสั้นๆ  พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบ
ที่ฟัง  พูด/เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพ่ือนและครอบครัวบอกความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆตามแบบที่ฟัง  เขียนภาพ แผนผัง แผนภูม ิและตารางแสดง
ข้อมูลต่างๆตามที่ฟังหรืออ่านใช้ถ้อยค าน้ าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกชื่อและค าศัพท์ง่ายๆเก่ียวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลองและชีวิต
ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา   น าเสนอกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เกม บทกวี บทเพลง 
อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษา กิจกรรมการฝึกให้รู้วิธีการเรียนภาษาด้วย
ตนเอง และกิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารใช้วิธีการวัดและ
เครื่องมือวัดประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาภาษาและทักษะที่ต้องการวัด  เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสอย่างง่ายๆสื่อสารได้  เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา  เห็นประโยชน์ของ
การรู้ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสและเห็นแนวทางในใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของหลักสูตรสถานศึกษา 
ผลการเรียนรู้ 

ฝ 1.1 ม.5/1 ฝ 1.1 ม.5/2 ฝ 1.1 ม.5/3 ฝ 1.1 ม.5/4 ฝ 1.2 ม.5/1 
ฝ 1.2 ม.5/4 ฝ 1.2 ม.5/5 ฝ 1.3 ม.5/2 ฝ 2.1 ม.5/1 ฝ 2.1 ม.5/2 
ฝ 4.2 ม.5/2 

รวม 11 ตัวชี้วัด 
 

รหัสวิชา ฝ33201                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
วิชา ภาษาฝรั่งเศส 5       เวลา 4  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องอ่านออกเสียงตัวอักษร ค า สะกดค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความบท
ร้อยกรองถูกต้องตามหลักการอ่าน  อธิบาย/เปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างค า กลุ่มค า เสียง 
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ประโยค โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน และบทกลอนของภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย เลือก/ระบุภาพ 
สัญลักษณ ์ เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค เขียนประโยคสั้นๆให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่างรวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยค
และข้อความที่ฟังหรืออ่าน ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ  สรุปความ ตีความจากการฟัง/อ่าน
ประโยค บทสนทนา บทอ่าน 

สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆใกล้ตัวโดยเลือกใช้ภาษา 
น้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที ่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา เลือกและใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาตพูดแสดงความต้องการ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริง พูดและเขียนเพ่ือขอและให้
ข้อมูล/น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน ครอบครัว โรงเรียน งานอดิเรก การพักผ่อน  เรื่องและ
ประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคมพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญแก่นสาระที่ได้จากการ
วิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ตามความสนใจ 

พูดและเขียนแสดงความรู้สึก   แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่างๆใกล้ตัว 
เหตุการณ์ในท้องถิ่นและสังคมพร้อมทั้งให้เหตุผลระบุวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และท่ีมาของ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษาวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถี
ชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล  เข้าร่วม 
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  ค้นคว้า/สืบค้น บันทึกและน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จ าลองที่
เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม  ข้อมูลต่างๆจากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก พ่ึงตนเองได้และเรียนรู้
ได้ตลอดชีวิต        มีศักยภาพในการคิดและการท างานอย่างสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามความคาดหวังของหลักสูตรสถานศึกษา 
ผลการเรียนรู้  
 ฝ 1.1 ม.6/1 ฝ 1.1 ม.6/2 ฝ 1.1 ม.6/4 ฝ 1.2 ม.6/1 ฝ 1.2 ม.6/2 ฝ 1.2 ม.6/3  
ฝ 1.2 ม.6/4 ฝ 1.3 ม.6/1  ฝ 1.3 ม.6/2 ฝ 2.1 ม.6/1  ฝ 2.1 ม.6/2 ฝ 2.2 ม.6/1  
ฝ 4.1 ม.6/1 
 รวม 13 ตัวชี้วัด  
 
รหัสวิชา ฝ33202                                             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
วิชา ภาษาฝรั่งเศส 6       เวลา 4  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 2.0 หน่วยกิต  
 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องอ่านออกเสียงตัวอักษร ค า สะกดค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความบท
ร้อยกรองถูกต้องตามหลักการอ่าน  อธิบาย/เปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างค า กลุ่มค า เสียง 
ประโยค โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน และบทกลอนของภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย เลือก/ระบุภาพ 
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สัญลักษณ ์เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค เขียนประโยคสั้นๆให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่างรวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค
และข้อความที่ฟังหรืออ่าน ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ สรุปความ ตีความจากการฟัง/อ่าน
ประโยค บทสนทนา บทอ่าน สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆใกล้ตัวโดย
เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานที ่ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เลือกและใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาตพูดแสดงความต้องการ 
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริง พูดและเขียนเพ่ือ
ขอและให้ข้อมูล/น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพ่ือน ครอบครัว โรงเรียน งานอดิเรก การพักผ่อน  
เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคมพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญแก่นสาระท่ีได้จาก
การวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความรู้สึก   แสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่างๆใกล้ตัว เหตุการณ์ในท้องถิ่นและสังคมพร้อมทั้งให้เหตุผลระบุวิถีชีวิต 
ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษาวิเคราะห์ ความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและ
น าไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล  เข้าร่วม กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  ค้นคว้า/สืบค้น บันทึกและ
น าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง / สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการ
สืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม  ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลกใช้ภาษาฝรั่งเศสในการให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสถานที่ บุคคลส าคัญ 
อาชีพของคนในท้องถิ่นธนบุรี น าเสนอแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี รวมทั้งให้
ข้อมูลหรือสาระความรู้ด้านวัฒนธรรมระดับประเทศเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของ
โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น ประเทศชาติเป็นภาษาฝรั่งเศสโดยใช้กิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษาเพ่ือ
การสื่อสารและกิจกรรมการฝึกให้รู้วิธีการเรียนภาษาด้วยตนเอง ใช้วิธีการวัดและเครื่องมือวัด
ประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาภาษาและทักษะที่ต้องการวัด  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้
ภาษาสื่อสารได้ตามความต้องการ เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้ ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้และเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิต มีศักยภาพในการคิดและการท างานอย่างสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามความคาดหวังของหลักสูตรสถานศึกษา 
ผลการเรียนรู้   
 ฝ 1.1 ม.6/1 ฝ 1.1 ม.6/2 ฝ 1.1 ม.6/3 ฝ 1.1 ม.6/4 ฝ 1.2 ม.6/1 ฝ 1.2 
ม.6/4ฝ 1.3 ม.6/1  ฝ 1.3 ม.6/2 ฝ 2.1 ม.6/1  ฝ 2.1 ม.6/2 ฝ 2.2 ม.6/1  ฝ 
2.2 ม.6/2 ฝ 4.1 ม.6/1 
 รวม 13 ตัวชี้วัด  
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รหัสวิชา ฝ33211                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
วิชา ภาษาฝรั่งเศสน่ารู้ 1       เวลา 4  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย คู่มือการใช้งานต่างๆ ที่ฟัง /อ่าน  เลือกและใช้ค า
ขอร้อง ให้ค าแนะน า อย่างคล่องแคล่วจับใจความส าคัญจากการฟังข้อความ บทสนทนา บทความ
สั้นๆ บทเพลงง่ายๆ   สนทนาเกี่ยวกับตนเองและเรื่องราวต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์โดย เลือกใช้
ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับบุคคล  โอกาสและสถานที่ ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนเพ่ือแสดงความต้องการ  เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือ เพ่ือบรรยายความรู้สึกเก่ียวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ หรือเพ่ือน าเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าวอธิบายวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมและ ประเพณีของเจ้าของ
ภาษา  ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ 
โดยใช้กิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษาและกิจกรรมการฝึกให้รู้วิธีการเรียนภาษาด้วยตนเอง จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาหลายรูปแบบที่น าไปใช้สื่อสารในชีวิตจริงใช้วิธีการวัดและเครื่องมือวัด
ประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาภาษาและทักษะที่ต้องการวัด  เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกใช้ทักษะ 
การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาฝรั่งเศสสื่อสารอย่างง่ายๆ  เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาและวัฒนธรรม 
ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้   มีศักยภาพในการคิดและการท างานอย่างสร้างสรรค์ 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของหลักสูตรสถานศึกษา 
ผลการเรียนรู้ 

ฝ 1.1 ม.6/1 ฝ 1.1 ม.6/2 ฝ 1.1 ม.6/3 ฝ 1.2 ม.6/1 ฝ 1.2 ม.6/3 
ฝ 1.2 ม.6/2 ฝ 1.2 ม.6/5 ฝ 2.1 ม.6/1 ฝ 2.1 ม.6/2 ฝ 2.1 ม.6/3  
ฝ 4.1 ม.6/1  

รวม 11 ตัวชี้วัด 
           โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ / 
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด 

 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ / 
ความคิดรวบยอดและสาระกา

รเรียนรู้แกนกลาง 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 Les origines et les  
relations sociales 
  
  
ฝ 1.1  ฝ 1.1 ม.6/1 
         ฝ 1.1 ม.6/2 
         ฝ 1.1 ม.6/3 
ฝ 1.2  ฝ 1.2 ม.6/1 
         ฝ 1.2 ม.6/2 
         ฝ 1.2 ม.6/3 

คาบเรียนท่ี 1-2 
เรื่อง Les échanges 
1. ฟังและจับใจความจากบทสนทนา
ได้อย่างเข้าใจ 
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ส านวนในการสนทนาทางโทรศัพท์ 
3. มีมารยาทในการสื่อสารท่ีเหมาะสม
ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
4. อธิบายความส าคัญของผังเครือญาติ
และเขียนล าดับตามการล าดับวงศ์

Les échanges 
- Au café 
- Au téléphone 
- Le livret de famille 
- Faire-part 
- Le passion de la 
généalogique 
  
  
  

28 20 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ / 
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด 

 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ / 
ความคิดรวบยอดและสาระกา

รเรียนรู้แกนกลาง 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

         ฝ 1.2 ม.6/5 
ฝ 2.1  ฝ 2.1 ม.6/1 
         ฝ 2.1 ม.6/2 
         ฝ 2.1 ม.6/3 
ฝ 3.1  ฝ 3.1 ม.6/1 
ฝ 4.1  ฝ 4.1 ม.6/1      
  
                         
                  
                          
            
  

ตระกูลของคนฝรั่งเศสได้ 
5. สามารถเขียนการ์ด/ บัตรเชิญเป็น
ภาษาฝรั่งเศสได้ 
  
คาบเรียนท่ี 3-4 
เรื่อง Les échanges 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล
เบื้องต้นของคนฝรั่งเศส เช่น การแจ้ง
เกิด สมุดประจ าครอบครัว ชื่อและ
นามสกุล มารยาททางสังคม 
2. จัดประเภทค าศัพท์เกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนตัวของคนฝรั่งเศสได้อย่างถูกต้อง 
3. จ าแนกให้เห็นความแตกต่างการใช้
สรรพนามบุรุษ ท่ี 2 แทนผู้ท่ีเราพูด
ด้วย «Tu» และ «Vous»  ได้อย่าง
เหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และ
บุคคล 
  
คาบเรียนท่ี 5-6 
เรื่อง L’identité 
1. ฟังและจับใจความจากบทสนทนา
ได้อย่างเข้าใจ 
2. สามารถระบุ อธิบาย เปรียบเทียบ 
และสรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับ
เอกลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส เช่น 
ค าขวัญ ธงชาต ิเพลงชาติ สัญลักษณ์ 
ประชากร การถือสัญชาติฝรั่งเศส 
3. บรรยายและอธิบายความส าคัญ
ของมารียาน รูปสัญลักษณ์เชิง
บุคลาธิษฐานประจ าชาติของประเทศ
ฝรั่งเศสได้ 
  
คาบเรียนท่ี 7-8 
เรื่อง La famille 
1. ฟังและจับใจความจากบทสนทนา
ได้อย่างเข้าใจ 
2. เข้าใจความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
การแต่งงาน และสัญญาการอยู่ร่วมกัน
ฉันท์สามีภรรยาของเจ้าของภาษากับ
วัฒนธรรมไทยได้อย่างถูกต้อง 
3. ขยายความและแสดงความคิดเห็น

  
  
  
  
  
  
  
Les échanges 
- Frère Jacques*, où es-tu? 
- Nom de famille 
- Savoir-vivre 
- « Vous » ou  «Tu » ? 
- La déclaration de 
Naissance 
 
 
 
 
 
 
L’identité 
- Des amis dans un salon 
- La devise «  Liberté, 
égalité, fraternité » 
- Le drapeau français 
- La Marseillaise 
- Un symbole 
- Loi du sang ou loi du sol 
- La population française 
- La mystérieuse Marianne 
  
 La famille 
- Dans un grand magasin 
- Mariage ou PACS 
- Et les enfants ? 
- L’âge de raison 
- Le troisième âge 
- Les fêtes familiales 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ / 
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด 

 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ / 
ความคิดรวบยอดและสาระกา

รเรียนรู้แกนกลาง 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

เกี่ยวกับประโยคท่ีว่า 
« 7 ans, l'âge de raison des 
enfants » และ  « Le troisième 
âge» ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
4. บอกบทบาทส าคัญของครอบครัว
และงานเฉลิมฉลองเกี่ยวกับครอบครัว
ในประเทศฝรั่งเศสได้ 
  
คาบเรียนท่ี 9-10 
เรื่อง Les voisins 
1. ฟังและจับใจความจากบทสนทนา
ได้อย่างเข้าใจ 
2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคน
ฝรั่งเศสกับผู้คนท่ีอาศัยในละแวก
เดียวกัน และน าแนวคิดท่ีปรากฏไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
3. สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การมีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนของคน
ฝรั่งเศสได้ 
4. บอกความส าคัญของอาชีพ คนเฝ้า
ประตูในประเทศฝรั่งเศสได้ 
  
คาบเรียนท่ี 11-22 
L’hexagone 
1. ฟังและจับใจความจากบทสนทนา
ได้อย่างเข้าใจ 
2. รู้จักประเทศฝรั่งเศสมาก 
ขึ้น และรู้จักความส าคัญของแต่ละ
แคว้น 
3. สามารถบอกข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับระ
เทศฝรั่งเศสได ้เช่น นิรุกติศาสตร์และ
ประวัติของชื่อ ภูมิศาสตร์ สภาพ
อากาศ ภูมิประเทศ แม่น้ า ภูเขาท่ี
ส าคัญ ประเทศเพื่อนบ้าน เขตการ
ปกครองของประเทศฝรั่งเศส ภูมิภาค
ต่างๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อใน
ภูมิภาคน้ันๆ 
  
คาบเรียนท่ี 23-24 
L’outre-mer 
อาณานิคมโพ้นทะเลของประเทศ
ฝรั่งเศส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les voisins 
- voisins, voisines 
- Le bonheur est dans le 
quartier 
- Nos amis les bêtes 
- Le gardien ou la 
gardienne 
  
  
  
  
  
  
  
 L’hexagone 
- Des amis discutent 
- Un pays aux multiples 
visages 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’outre-mer 
- Le téléphone sonne, 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ / 
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด 

 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ / 
ความคิดรวบยอดและสาระกา

รเรียนรู้แกนกลาง 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1. ฟังและจับใจความจากบทสนทนา
ได้อย่างเข้าใจ 
2. สามารถสรุปความเกี่ยวกับอาณา
นิคมโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศสได้ 
  
  
คาบเรียนท่ี 25-28 
Paris ปารีส 
1. ฟังและจับใจความจากบทสนทนา
ได้อย่างเข้าใจ 
2. สรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับข้อมูล
ท่ัวไปเกี่ยวกับเมืองปารีสได้ เช่น 
อนุสาวรีย์หรือสถานท่ีส าคัญบางแห่ง
ในเมืองหลวงและการแบ่งเขตการ
ปกครอง 
3. รู้จักกับคนท่ีคิดรูปแบบผัง 
เมืองและสถาปัตยกรรมเมืองปารีส 
4. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น
ส านวนท่ีอธิบายถึงวิถีชีวิตของคนใน
เมืองปารีสได้ 

Catherine répond… 
- Les départements et 
régions d’outre-mer 
(DROM) 
- Les pays d’outre-mer 
(POM) 
- Les collectivités d’outre-
mer (COM) 
  
Paris 
- Un couple dans une 
agence de voyage 
- Paris 
- Quelques monuments 
ou lieux importants de la 
capitale 
- Les arrondissements de 
Paris 
- Le baron Haussmann 
- « Metro, boulot, dodo » 

 2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Les activités 
de la vie 
  
  
ฝ 1.1  ฝ 1.1 ม.6/1 
         ฝ 1.1 ม.6/2 
         ฝ 1.1 ม.6/3 
ฝ 1.2  ฝ 1.2 ม.6/1 
         ฝ 1.2 ม.6/2 
         ฝ 1.2 ม.6/3 
         ฝ 1.2 ม.6/5 
ฝ 2.1  ฝ 2.1 ม.6/1 
         ฝ 2.1 ม.6/2 
         ฝ 2.1 ม.6/3 
ฝ 3.1  ฝ 3.1 ม.6/1 
ฝ 4.1  ฝ 4.1 ม.6/1      
  
  
  
  

คาบเรียนท่ี 29-30 
เรื่อง Les repas 
1. ฟังและจับใจความจากบทสนทนา
ได้อย่างเข้าใจ 
2. สามารถระบุ อธิบาย เปรียบเทียบ 
มื้ออาหารฝรั่งเศสและไทย 
3. บอกหลักการและอธิบายเกี่ยวกับ
การจัดโต๊ะอาหารแบบฝรั่งเศส และ
มารยาทบนโต๊ะอาหาร 
4. สามารถสรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับ
ไวน์ในประเทศฝรั่งเศส 
  
คาบเรียนท่ี 31-32 
เรื่อง Le logement 
1. ฟังและจับใจความจากบทสนทนา
ได้อย่างเข้าใจ 
2. เพื่อให้นักเรียนได้ทราบเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของวิถีชีวิตและท่ีอยู่
อาศัย 
3. สามารถสรุปรายละเอียดโดยสังเขป
ได้ถูกต้อง 
  

 Les repas 
- Chez monsieur et 
madame Lartique 
- Les repas 
- Savoir-vivre 
- Et le vin ? 
  
  
  
  
  
  
 
   
Le logement 
- Dans une cage d’escalier 
d’un immeuble parisien 
- Maison ou appartement 
- Le premier poste de 
dépense 
-  Vivre ensemble : la 
colocation 

 22  20 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ / 
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด 

 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ / 
ความคิดรวบยอดและสาระกา

รเรียนรู้แกนกลาง 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

คาบเรียนท่ี 33-34 
เรื่อง Les études primaire et  
secondaire 
1. ฟังและจับใจความจากบท สนทนา
ได้อย่างเข้าใจ 
2. รู้จักกับระบบการศึกษาของ
ประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่ระดับประถม
จนถึงระดับมัธยมมากขึ้น 
3. สรุปใจความส าคัญและเปรียบเทียบ
เกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศ
ฝรั่งเศสต้ังแต่ระดับประถมจนถึงระดับ
มัธยมได้ 
  
 
คาบเรียนท่ี 35-36 
เรื่อง Les études supérieures 
1. ฟังและจับใจความจากบท สนทนา
ได้อย่างเข้าใจ 
2. นักเรียนรู้จักกับระบบการศึกษา
ของประเทศฝรั่งเศส ในระบบ
อุดมศึกษา 
3. สามารถสรุปใจความส าคัญและ
เปรียบเทียบเกี่ยวกับระบบการศึกษา
ของประเทศฝรั่งเศสในระบบ
อุดมศึกษา 
  
คาบเรียนท่ี 37-38 
เรื่อง Le travail 1 
1. ฟังและจับใจความจากบท สนทนา
ได้อย่างเข้าใจ 
2. นักเรียนรู้จักกับระบบการท างาน 
บริษัทต่างๆหน่วยงานท่ีเกี่ยวกับการ
ท างาน วันหยุด 
จ านวนชั่วโมงการท างาน 
3. นักเรียนสามารถสรุปใจความส าคัญ
และตอบค าถามได้ 
  
คาบเรียนท่ี 39-40 
เรื่อง Le travail 2 
1. ฟังและจับใจความจากบท สนทนา
ได้อย่างเข้าใจ2. นักเรียนรู้จักกับ
หน่วยงานจัดหางาน การประท้วง

 
Les études primaire et 
secondaire 
- Le jour de la rentrée 
scolaire 
- La laïcité 
- L’école maternelle et 
l’école primaire 
- Les études secondaires 
- Le bac (baccalauréat)- 
Le calendrier scolaire 
- Écoles publiques ou 
privées ? 
 
Les études supérieures 
- Dans un café ou quartier 
latin 
- Au restaurant 
universitaire 
- L’université française  à 
l’heure de l’Europe 
- Les grandes écoles 
- Étudiants salariés 
  
  
  
 
Le travail 1 
- Deux amies dans un 
restaurant chinois 
- Les entreprises 
- CDD ou CDI ? 
- Les fonctionnaires 
- Les RTT 
- Le SMIC 
- Les congés payés 
  
   
Le travail 2 
- À l’agence nationale 
pour l’emploi 
- La relation au travail - La 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ / 
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด 

 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ / 
ความคิดรวบยอดและสาระกา

รเรียนรู้แกนกลาง 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

เกี่ยวกับการท างาน การหางาน 
เอกสารประกอบการสมัครงาน 
3. นักเรียนสามารถสรุปใจความส าคัญ
และตอบค าถามได้ 
  
 
คาบเรียนท่ี 41-44 
เรื่อง Les transports 
1. ฟังและจับใจความจากบท สนทนา
ได้อย่างเข้าใจ 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟความเร็วสูง 
ระบบขนส่งสาธารณะท่ีคนฝรั่งเศสชื่น
ชอบ 
3. นักเรียนสามารถสรุปใจความส าคัญ
และตอบค าถามได้ 
  
คาบเรียนท่ี 45-46 
เรื่อง La presse écrite 
1. ฟังและจับใจความจากบท 
สนทนาได้อย่างเข้าใจ 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์และจ าแนกประเภทของสื่อ
สิ่งพิมพ์ 
3. นักเรียนสามารถสรุปใจความส าคัญ
และตอบค าถามได้ 
  
คาบเรียนท่ี 47-48 
เรื่อง La télévision et la radio 
1. ฟังและจับใจความจากบท สนทนา
ได้อย่างเข้าใจ 
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับสถานีโทรทัศน์ วิทยุ รายการ
ต่างๆ รวมท้ังแนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้นใน
อนาคต 
  
คาบเรียนท่ี 49-50 
เรื่อง La consommation 
1. ฟังและจับใจความจากบท สนทนา
ได้อย่างเข้าใจ 
2. จบัคู่ค าศัพท์กับรูปภาพหรือ
ความหมาย เกี่ยวกับสถานท่ีเกี่ยวกับ

grève 
- L’ANPE 
- Chercher du travail : 
faut-il instituer dans CV 
anonymes ? 
- Le déclin des syndicats 
  
Les transports 
- Dans le TGV 
- Le TGV 
- Le tunnel sous la 
Manche 
- Le moyen de transport 
préféré des Français 
- Le permis à points 
- Un particularité bien 
française 
  
La presse écrite 
- À la maison, deux sœurs 
se disputent 
- La presse en France 
  
  
  
  
  
  
 La télévision et la radio 
- La télévision française 
- Le petit écran 
- Qu’est-ce que 
l’audimat? 
- La radio 
  
  
  
La consommation 
- Deux amis discutent 
ensemble 
- Où faire ses courses? 
- Ouverture des magasins 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ / 
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด 

 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ / 
ความคิดรวบยอดและสาระกา

รเรียนรู้แกนกลาง 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

การค้าขาย 
3. อธิบายเกี่ยวกับวันและเวลาเปิดท า
การของร้านค้าและห้างสรรพสินค้าท่ี
ประเทศฝรั่งเศสได้ 
4. นักเรียนสามารถสรุปใจความส าคัญ
และตอบค าถามได้ 
 
คาบเรียนท่ี 51 
เรื่อง Argent 
1. ฟังและจับใจความจากบท สนทนา
ได้อย่างเข้าใจ 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ระบบการเงินของประเทศฝรั่งเศส 
สกุลเงิน ธนาคาร เป็นต้น 
  
คาบเรียนท่ี 52 
เรื่อง Santé 
1. ฟังและจับใจความจากบท สนทนา
ได้อย่างเข้าใจ 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ระบบประกันสุขภาพ การแพทย์ และ
ยาในประเทศฝรั่งเศส 

le dimanche : pour ou 
contre 
- Le commerce équitable 
  
  
 
 
Argent 
- À la banque 
- « L’argent ne fait pas le 
Bonheur», mais… 
- Argent de poche : Les 
parents français sont-ils 
«Radins…» ? 
  
Santé 
- Deux amis discutent 
- L’assurance maladie 
- Les Français et les 
médicaments 
- Médecines alternatives 

3  Le temps libre 
  

 คาบเรียนท่ี 53-54 
เรื่อง Les loisirs 
1. ฟังและจับใจความจากบท สนทนา
ได้อย่างเข้าใจ 
2. ระบุและอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมใน
เวลาว่าง งานอดิเรก วิวัฒนาการด้าน
งานอดิเรกของคนฝรั่งเศส การเล่นการ
พนันได้ 
3. แปลความหมายและขยายความ
ของค าว่า « bricoler » และ « La vie 
en vert » ได้อย่าถูกต้อง 
 
 
 
คาบเรียนท่ี 55-56 
เรื่อง Les spectacles 
1. ฟังและจับใจความจากบท สนทนา
ได้อย่างเข้าใจ 
2. ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบท
อ่านเกี่ยวกับดนตรี เพลง ภาพยนตร์ 

 Les loisirs 
- Un jeune couple dans 
son appartement 
- Le temps libre des 
Français 
- La civilisation des loisirs 
- Que veut dire « bricoler 
» ? 
- La vie en vert 
- Jeux d’argent 
- Je chine, tu chine, il 
chine… 
 
Les spectacles 
- Deux copains au rayon 
musique de la FNAC 
- La musique 
- Qu’est-ce que 
l’exception culturelle ? 
- La chanson française 

   20 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ / 
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด 

 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ / 
ความคิดรวบยอดและสาระกา

รเรียนรู้แกนกลาง 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

ละครเวที ละครสัตว์ของประเทศ
ฝรั่งเศสได้ 
  
 
 
 
 
คาบเรียนท่ี 57-58 
เรื่อง Le sport 
1. ฟังและจับใจความจากบท สนทนา
ได้อย่างเข้าใจ 
2.ระบุภาพได้ตรงกับความหมายของ
ค าศัพท์กีฬา 
3. สรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับกีฬาท่ี
ได้รับความนิยมในประเทศฝรั่งเศส 
เช่น รายการแข่งขันรถยนต์ มาธารอน
ท่ีปารีส การแข่งขันจักรยานทางไกล
รอบประเทศฝรั่งเศส โรลเลอร์เบลด 
การแข่งขันเฟรนช ์โอเพน     
  
คาบเรียนท่ี 59-60 
เรื่อง Les associations 
1. ฟังและจับใจความจากบท สนทนา
ได้อย่างเข้าใจ 
2. อธิบายและสรุปใจความส าคัญ
เกี่ยวกับสมาคมต่างๆท่ี 
ส าคัญของประเทศฝรั่งเศสได้ 
  
  
  
  
  
  
  
  
คาบเรียนท่ี 61-64 
เรื่อง Les fêtes 
1. ฟังและจับใจความจากบท สนทนา
ได้ 
2. สามารถออกเสียงและบอก
ความหมายของค าศัพท์ได้ 
3. บอกความเหมือน/ความแตกต่าง

- Le cinéma 
- Viens voir les comédiens 
! 
- Le cirque 
  
 
Le sport 
- Deux copains devant la 
télévision 
- La pratique des sports 
- Les Vingt-Quatre du 
Mans 
- La marathon de Paris 
- La Tour de France 
- La balade en rollers 
- Roland Garros 
  
  
  
  
Les associations 
- Dans le métro 
- Associations loi de 1901 
- Les compagnons 
d’Emmaüs 
- Les Restaurants du cœur 
- Médecins sans 
Frontière Médecins du 
Monde 
- 505 Racisme 
- Les associations de 
consommateurs 
  
Les fêtes 
- La Galette des Rois 
- L’Épiphanie 
- Noël 
- La Chandeleur 
- La Saint-Valentin 
- Pâques 
- Le 1er avril 
- En souvenir des deux 



             หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)                                      ปีการศึกษา 2563 
 

 
531 งานหลกัสูตรสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจยั  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ / 
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด 

 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ / 
ความคิดรวบยอดและสาระกา

รเรียนรู้แกนกลาง 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

ระหว่างเทศกาลและงานฉลองของ
เจ้าของภาษากับของไทยได้อย่าง
ถูกต้อง 
4. เข้าใจความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษาและวัฒนธรรมไทย
และน ามาใช้อย่างมีวิจารณญาณ 
  
  
คาบเรียนท่ี 65-66 
เรื่อง Le tourisme 
1. ฟังและจับใจความจากบท สนทนา
ได้ 
2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจศัพท์ ส านวนท่ี
ใช้ในการสื่อสารเพื่องานบริการและ
การท่องเท่ียว 
3. เพื่อให้นักเรียนทราบประวัติความ
เป็นมาของ 
สถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญของประเทศ
ฝรั่งเศส 
4. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน 
และเข้าใจการสื่อสารในสถานการณ์
ต่างๆ ในสายงานธุรกิจการท่องเท่ียว
และการบริการได้อย่างเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 
  
คาบเรียนท่ี 67-68 
เรื่อง Internet 
1. ฟังและจับใจความจากบท สนทนา
ได้ 
2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจศัพท์ ส านวน
เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต 
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนบล็อก
เล่าเรื่องเป็นภาษาฝรั่งเศสได้ 

guerres mondiales 
- Les carnavals 
- Le 14 Juillet 
- La Fête de la musique 
- La Techno parade 
  
 
 
Le tourisme 
- In couple en voiture, sur 
l’autoroute 
- Bison futé 
- Vive les vacances 
- Le tourisme vert 
- Le Club Med 
- Paris Plage  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Internet 
- Un couple discute 
- Les internautes 
- Les jeux vidéo 
- Mon blog et moi 
 
 
 

สอบกลางภาค 20 

สอบปลายภาค 20 

รวมตลอดภาคเรียน 80 100 

 
รหัสวิชา ฝ33212                                           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
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วิชา ภาษาฝรั่งเศสน่ารู้ 2       เวลา 4  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย คู่มือการใช้งานต่างๆ ที่ฟัง /อ่าน  เลือกและใช้ค า
ขอร้อง ให้ค าแนะน า อย่างคล่องแคล่วจับใจความส าคัญจากการฟังข้อความ บทสนทนา บทความ
สั้นๆ บทเพลงง่ายๆ   สนทนาเกี่ยวกับตนเองและเรื่องราวต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์โดย เลือกใช้
ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับบุคคล  โอกาสและสถานที่ ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนเพ่ือแสดงความต้องการ  เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือ เพ่ือบรรยายความรู้สึกเก่ียวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ หรือเพ่ือน าเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าวอธิบายวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมและ ประเพณีของเจ้าของ
ภาษา  ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ 
โดยใช้กิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษาและกิจกรรมการฝึกให้รู้วิธีการเรียนภาษาด้วยตนเอง จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาหลายรูปแบบที่น าไปใช้สื่อสารในชีวิตจริงใช้วิธีการวัดและเครื่องมือวัด
ประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาภาษาและทักษะที่ต้องการวัด  เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกใช้ทักษะ 
การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาฝรั่งเศสสื่อสารอย่างง่ายๆ  เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาและวัฒนธรรม 
ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้   มีศักยภาพในการคิดและการท างานอย่างสร้างสรรค์ 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของหลักสูตรสถานศึกษา 
ผลการเรียนรู้ 

ฝ 1.1 ม.6/1 ฝ 1.1 ม.6/2 ฝ 1.1 ม.6/3 ฝ 1.2 ม.6/1 ฝ 1.2 ม.6/3 
ฝ 1.2 ม.6/2 ฝ 1.2 ม.6/5 ฝ 2.1 ม.6/1 ฝ 2.1 ม.6/2 ฝ 2.1 ม.6/3  
ฝ 4.1 ม.6/1  

รวม 11 ตัวชี้วัด 
รหัสวิชา ล30201                                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  
วิชา ภาษาลาวในชีวิตประจ าวัน      เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์        จ านวน 0.5 หน่วยกิต  

เขียน อ่านออกเสียงสระและพยัญชนะ เข้าใจระบบเสียงในภาษาและออกเสียงได้ถูกต้องตาม
หลักการออกเสียง กล่าวทักทาย พูดแนะน าตัว/ พูดคุยเกี่ยวกับตนเอง บอกรายละเอียดคน สิ่งของ 
สถานที ่การซื้อขายสินค้าท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน สนทนาด้วยโครงสร้างประโยค/ไวยากรณ์พ้ืนฐาน 
และค าศัพท์พื้นฐานที่พบบ่อยในชีวิตประจ าวัน เลือกใช้จ านวนนับและจ านวนแสดงล าดับได้อย่าง
เหมาะสม ถามตอบเกี่ยวกับทิศทาง อ่านป้ายประกาศ สัญลักษณ์ต่างที่พบได้ในชีวิตประจ าวัน แสดง
ความคิดเห็นในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันด้วยส านวนอย่างง่าย 
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รหัสวิชา อ30201                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว     เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห ์     จ านวน 1.5 หน่วยกิต  
 ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษด้านศัพท์ส านวนที่ใช้ในการท่องเที่ยว การจองที่พัก  การ
ถามข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลการเดินทาง การวางแผนตารางการท่องเที่ยวการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติ  เช่นการ
ท าหนังสือเล่มเล็กแนะน าโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น/ประเทศชาติ  การท าแผ่นปลิว ป้ายค าขวัญ  ค า
เชิญชวนแนะน าโรงเรียน สถานที่ส าคัญในชุมชนและท้องถิ่น/ประเทศชาติ การน าเสนอข้อมูลข่าวสาร
ในโรงเรียน ชุมชน  ท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาอังกฤษพูดแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับ และ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริง พูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึกของตนจากประสบการณ์ที่ได้ประสบกับตนเอง เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
เหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
ผลการเรียนรู้ 
   ต 1.1 ม.4-6/1  ต 1.1 ม.4-6/2  ต 1.1 ม. 4-6/3  ต 1.1 ม. 4-6/4  
   ต 1.2 ม.4-6/2  ต 1.2 ม.4-6/3  ต 1.2 ม.4-6/4   ต  1.2 ม. 4-6/5 
   ต 1.3 ม.4-6/1  ต 1.3 ม.4-6/3  ต 2.1 ม.4-6/1  ต 2.1 ม.4-6/2  
   ต 2.1 ม.4-6/3  ต. 2.2 ม.4-6/2  ต 4.1 ม.4-6/1  ต 4.2  ม.4-6/2  
รวม  16  ตัวชี้วัด 
 
รหัสวิชา อ30202                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อสังคม    เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห์ จ านวน 1.5 หน่วยกิต  
   เรียนรู้การเข้าถึงสื่อสังคมผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันต่างๆ เช่น e-mail, 
facebook, twitter, instragram, youtube, ฯลฯ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาระดับภาษา 
โครงสร้างทางภาษา ทั้งระดับประโยค วลี ค า ของกลุ่มคนที่ใช้ในการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์ใน
ต่างๆ เรียนรู้มารยาททางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมโลกในการใช้สื่อสังคม เรียนรู้ความเป็นส่วนตัว
และการเข้าใช้งานอย่างปลอดภัย สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางสื่อสังคมได้อย่างเหมาะสม
และปลอดภัยทั้งทางตัวตนออนไลน์และกฏหมาย เรียนรู้อันตรายและประโยชน์ในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ต่างๆ น าสื่อสังคมมาใช้ในการสืบค้นข้อมูล ความรู้ และข่าวสารทางการศึกษา บันเทิงคดี 
และสารคด ี ทั้งที่เก่ียวกับสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและสาระการเรียนรู้อ่ืน ขอข้อมูล ให้ข้อมูล 
สื่อสาร อภิปราย 
ผลการเรียนรู้ 
ต 1.1 ม.4 - 6/3   ต 1.1 ม.4 - 6/4   ต 1.2 ม.4 - 6/1   ต 1.2 ม.4 - 6/4 ต 1.3 ม.4 - 6/1  
ต 1.3 ม.4 - 6/2  ต 1.3 ม.4 - 6/3     ต 2.1 ม.4 - 6/1  ต 3.1 ม.4 - 6/1  ต 4.2 ม.4 - 6/1 
รวม 10 ตัวชี้วัด 
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รหัสวิชา อ30203                                                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  
วิชา วัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน      เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห์   จ านวน 1.5 หน่วยกิต  
 ศึกษาข้อมูล อภิปราย และน าเสนอ ประวัติความเป็นมาของชนชาติอังกฤษและอเมริกัน วัน
ส าคัญและเทศกาลต่างๆที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวตะวันตก เช่น วันวาเลนไทน์ วันฮาโลวีน วัน
ขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาสและวันส าคัญอ่ืน ฯลฯ สภาพอากาศ วัฒนธรรมการแต่งกาย มารยาท
ในการรับประทานอาหาร อาหารตะวันตก ความเชื่อของชาวตะวันตก เปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างความเชื่อ วันส าคัญ สภาพอากาศ การแต่งกาย อาหาร การรับประทานอาหาร 
และวัฒนธรรมด้านต่างๆระหว่างไทยและตะวันตก 
ผลการเรียนรู้ 
   ต 1.1 ม.4-6/3  ต 1.1 ม.4-6/4  ต 1.2 ม.4-6/1  ต 1.2 ม.4-6/3 
   ต 1.2 ม.4-6/4  ต 1.2 ม.4-6/5  ต 1.3 ม.4-6/1  ต 1.3 ม.4-6/2  
   ต 1.3 ม.4-6/3  ต 2.1 ม.4-6/1  ต 2.1 ม.4-6/2  ต 2.1 ม.4-6/3 
   ต 2.2 ม.4-6/1  ต 2.1 ม.4-6/2  ต 3.1 ม.4-6/1 
รวม  15  ตัวชี้วัด 
 
รหัสวิชา อ30204                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์   เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห ์  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 เข้าใจความหมายค าศัพท์เฉพาะของ บทความ ข่าวสาร สื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งหมายความรวมถึง บท
เพลง แผนที่ แผนผังภาพ และใบประกาศ น าเสนอค าศัพท์ที่เก่ียวกับชีวิตประจ าวันค าศัพท์เฉพาะที่
เกี่ยวกับ ข่าว บทความและค าศัพท์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆจากแหล่งการเรียนรู้รอบตัวเข้าใจและบอก
ความหมายของค าศัพท์ที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันและเขียนค าศัพท์ที่เกิดข้ึนใหม่ๆจากแหล่งการเรียนรู้
รอบตัวน าเสนอ ข้อมูล ข่าวสาร บทความข้อความในชั้นเรียนใช้ภาษาต่างประเทศเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ท้องถิ่นของตนเองใช้ภาษาอังกฤษในเชิงศึกษาวิเคราะห์
ข้อความข้อมูลข่าวสารบทความสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงแบบต่างๆจากสื่อสิ่งพิมพ์
หัวข้อต่างๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมการศึกษาและอาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้กระบวนการตีความวิเคราะห์สังเคราะห์เปรียบเทียบการน าเสนอ
ความคิดรวบยอดแสดงความคิดเห็นความต้องการอธิบายบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้การให้เหตุผล
อย่างมีวิจารณญาณและการเสริมสร้างคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีความสุข
สนุกสนานเพลิดเพลินเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้เพื่อขยายโลก
ทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อการเข้าสู่สังคมและอาชีพสามารถใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบ
ต่างๆตามสถานการณ์ต่างๆในสถานศึกษาและชุมชน 
ผลการเรียนรู้ 
ต 1.1 ม.4 - 6/3  ต 1.1 ม.4 - 6/4  ต 1.2 ม.4 - 6/4   ต 1.3 ม.4 - 6/1   
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ต 1.3 ม.4 - 6/2   ต 2.2 ม.4 - 6/1   ต 4.2 ม.4 - 6/1 
รวม 7 ตัวชี้วัด 
 
รหัสวิชา อ30205                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ เวลา 3  ชั่วโมง /สัปดาห ์  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
       อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ จาก
การอ่านและฟัง ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายในคู่มือการใช้งานต่างๆ พูด
และเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลบรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/
ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สุขภาพและความปลอดภัย เศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณ ีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ฟังและอ่านอย่าง
เหมาะสม พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์และสถานการณ์ทั้งในท้องถิ่น  สังคมและโลก ใช้
ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม บันทึก วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลจากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและ
อ่านเรื่องราวที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี รวมถึงบทความทางวิชาการ การศึกษาค้นคว้า การวิจัย 
แนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรมการค้นพบต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ และน าเสนอ
ด้วยการพูดและการเขียนด้วยการประยุกต์ใช้สื่อการน าเสนอที่หลากหลาย 
ผลการเรียนรู้ 
   ต 1.1 ม.4-6/1  ต 1.1 ม.4-6/3  ต 1.1 ม.4-6/4  ต 1.2 ม.4-6/4 
   ต 1.2 ม.4-6/5  ต 1.3 ม.4-6/2  ต 1.3 ม.4-6/3  ต 3.1 ม.4-6/1 
   ต 4.2 ม.4-6/1 
รวม  9  ตัวชี้วัด 
 
รหัสวิชา อ30209                                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  
วิชา การใช้ค าปรากฎร่วมในภาษาอังกฤษ  เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

ศึกษาลักษณะของค าปรากฏร่วมแบบต่างๆท่ีเกิดจาก ค าคุณศัพท์กับค านาม ค านามกับ
ค ากริยา ค านามกับค านาม ค ากริยากับบุพบทวลีแสดงความรู้สึก ค ากริยากับค ากริยาวิเศษณ์ ค ากริยา
วิเศษณ์กับค าคุณศัพท์ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน และศึกษาบริบทในการใช้ค าปรากฏร่วมที่พบบ่อยใน
ชีวิตประจ าวัน ค าปรากฏร่วมที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ค าปรากฏร่วมที่ใช้เกี่ยวกับการบอกสภาพ
ภูมิอากาศ/ การเดินทาง/ สภาพภูมิประเทศ/ พฤติกรรมและลักษณะนิสัย/ บุคลิกภาพ/ ครอบครัว/ 
ความสัมพันธ์/ อารมณ์และความรู้สึก/ ที่พักอาศัย/ การกินดื่ม/ ภาพยนตร์และหนังสือ/ ดนตรี/ 
กีฬา/ สุขภาพและโรคภัยต่างๆ/ การท างาน/ การเรียนรู้ 
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รหัสวิชา อ30210                                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  
วิชา การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดภาษาอังกฤษ  เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 ศึกษาหลัก/โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชนิดของค าในภาษาอังกฤษได้แก่ ค านาม 
ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าคุณศัพท์ ค ากริยาวิเศษณ์ ค าบุพบท ค าสันธาน กรรมวาจก กรรตุวาจก 
การล าดับค ารูปค า การเลือกใช้ค า การใช้ค าฟุ่มเฟือย รูปโครงสร้างขนาน นามานุประโยค 
คุณานุประโยค และวิเศษณานุประโยค วิเคราะห์/ตีความ บทความที่อ่านตรงตามความหมาย 
บอก/ระบุ/แก้ไข ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในภาษาอังกฤษ 

 
รหัสวิชา อ30211                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  
วิชา การแปลและการล่าม     เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์      จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

ศึกษาหลักการ ทฤษฎีการแปลและการล่าม 
บอกหลักการ/ทฤษฎี/ในการแปลและการล่ามฝึกปฏิบัติการแปลเอกสารราชการที่เก่ียวข้องในชีวิตปร
ะจ าวัน บัตรประจ าตัวประชาชน สูติบัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน ใบประกาศนียบัตร 
บทความส าหรับเด็กและเยาวชน ข่าวสารในชีวิตประจ าวัน เพลง กลอน 
ที่มีโครงสร้างทางภาษาไม่ซับซ้อน ฝึกปฏิบัติการแปลฉับพลันจากข้อความง่ายๆ 
และมีใจความที่กระชับเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 
  
รหัสวิชา อ30212                                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  
วิชา การเขียนอนุเฉท      เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์      จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 จ าแนกการเขียนอนุเฉทประเภทต่างๆเช่น การบรรยาย การพรรณนา การเขียนอรรถาธิบาย 
การยกตัวอย่าง การเปรียบเทียบ การให้เหตุผลและแสดงความคิดเห็น ฝึกเขียนอนุเฉทประเภทต่างๆ 
เช่น การบรรยาย การพรรณนา การเขียนอรรถาธิบาย การยกตัวอย่าง การเปรียบเทียบ การให้
เหตุผลและแสดงความคิดเห็น ด้วยค าศัพท์และโครงสร้างประโยคความเดียว ประโยคความรวม และ
ประโยคความซ้อน เลือกใช้ค ากริยาได้เหมาะสมกับกาล และเรียบเรียงเนื้อความที่เขียนได้สอดคล้อง
เหมาะสมกับหัวข้อที่เขียน 
 

รหัสวิชา อ30216                                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
วิชา การน าเสนอความคิดเห็นภาษาอังกฤษ เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
       สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการณ์  
ข่าว/เหตุการณ ์ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม ภาพยนต์ หนังสือ เพลงที่นักเรียนสนใจ และ
สื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายอย่าง
คล่องแคล่ว พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์จ าลองหรือ
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สถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พูดเพ่ือให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง ประเดน็ ข่าว เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล พูดและ
เขียนน าเสนอข้อมูล สรุปใจความส าคัญหรือแก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ ์ เรื่อง และประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคมภาพยนต์ 
หนังสือ เพลงที่นักเรียนสนใจ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยก ตัวอย่างประกอบ ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ ์ภาพยนต์ หนังสือ เพลงที่นักเรียนสนใจ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดและ
การเขียนด้วยภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
ตัวช้ีวัด 
   ต 1.1 ม.4-6/3  ต 1.1 ม.4-6/4  ต 1.2 ม.4-6/1  ต 1.2 ม.4-6/2 
   ต 1.2 ม.4-6/3  ต 1.2 ม.4-6/4  ต 1.2 ม.4-6/5  ต 1.3 ม.4-6/1  
   ต 1.3 ม.4-6/2  ต 1.3 ม.4-6/3  ต 2.1 ม.4-6/1  ต 2.1 ม.4-6/2 
   ต 2.2 ม.4-6/1  ต 2.2 ม.4-6/2  ต 3.1 ม.4-6/1  ต 4.1 ม.4-6/1  
รวม  16  ตัวชี้วัด 
 
รหัสวิชา อ30217                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  
วิชา การส่งเสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาทฤษฎีการฟังเบื้องต้นและเทคนิคการฟังเพ่ือจับใจความและการฟังเพ่ือความเข้าใจ  
ศึกษาส าเนียงภาษาอังกฤษที่แตกต่างหลากหลาย ศึกษารูปประโยค ส านวน ค า ที่ใช้ในบริบทต่างๆ 
ฝึกทักษะการฟังจากแหล่งเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย  ทั้งทางด้านการศึกษา บันเทิงคดี สารคดี 
ศิลปะวัฒนธรรม เช่น การฟังบทสนทนาในชีวิตประจ าวัน เพลง โฆษณา ภาพยนต์ บทอ่าน ข่าว 
รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์  ประกาศต่างๆ อธิบาย อภิปราย สรุป เปรียบเทียบ ให้ข้อมูล 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง เขียนหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมจากเรื่องที่ฟัง   
ตัวช้ีวัด 
   ต 1.1 ม.4-6/3  ต 1.1 ม.4-6/4  ต 1.2 ม.4-6/1  ต 1.2 ม.4-6/4 
   ต 1.2 ม.4-6/5  ต 1.3 ม.4-6/1  ต 1.3 ม.4-6/2  ต 1.3 ม.4-6/3 
   ต 2.1 ม.4-6/1  ต 2.1 ม.4-6/2  ต 3.1 ม.4-6/1  
รวม  11  ตัวชี้วัด 
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รหัสวิชา อ30218                                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
วิชา วรรณกรรมเบื้องต้น   เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบและกลวิธีการประพันธ์วรรณกรรมอังกฤษและอเมริกัน
ของงานทางวรรณกรรม ซึ่งได้แก่ บทกวีเรื่องสั้น และ นวนิยายเน้นความชื่นชมและการวิเคราะห์
วิจารณ์ผลงานร้อยกรอง ร้อยแก้ว รวมถึงบทละครอย่างง่ายที่คัดสรรมาแล้ว ทั้งยังส่งเสริมส่งเสริมการ
อ่านวรรณกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน 
 
รหัสวิชา อ31201                                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
วิชา โครงสร้างภาษาอังกฤษ เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษาอังกฤษเบื้องต้น อธิบายและเขียนประโยคความเรียง
รูปแบบต่างๆ พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆกิจกรรม
ประสบการณ์และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผลพูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
ประสบการณ์ข่าว/เหตุการณ์เรื่องและประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคมพูดและเขียนสรุป
ใจความส าคัญแก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องกิจกรรมข่าวเหตุการณ์และสถานการณ์ท่ีอยู่ใน
ความสนใจพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมประสบการณ์และเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น
สังคมและโลกพร้อมทั้งให้เหตุผลและตัวอย่างประกอบใช้ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับ
ระดับของบุคคลโอกาสและสถานที่ตามมรรยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาสามารถ
อธิบาย/อภิปรายความคิดความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา 
อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค 
ผลการเรียนรู้ 
ต 1.1 ม.4 - 6/3  ต 1.2 ม.4 - 6/1  ต 1.2 ม.4 - 6/3  ต 1.2 ม.4 - 6/4  
ต 1.2 ม.4 - 6/5  ต 1.3 ม.4 - 6/1  ต 1.3 ม.4 - 6/2  ต 1.3 ม.4 - 6/3 
ต 2.2 ม.4 - 6/1  ต 3.1 ม.4 - 6/1  ต 4.2 ม.4 - 6/2 
รวม 11 ตัวชี้วัด 
 
รหัสวิชา อ31203                                                  ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4  
วิชา การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 เข้าใจกระบวนการอ่าน สามารถ ตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และน า
ความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และ
แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่าภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและ
วัฒนธรรมไทยและน ามาใช้อย่างมีวิจารณญาณ อ่านบทอ่าน สื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ แล้วสามารถแสดง
ความคิดเห็น เข้าใจ ตีความและอธิบายเรื่องราวที่ไดสามารถแสวงหาความรู้และความเพลิดเพลินจาก
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การอ่าน ศึกษา วิเคราะ ข้อมูล บทความ สารคด ีบันเทิง บทกวี บทละครสั้น จากสื่อที่เป็นความเรียง
และไม่เป็นความเรียง สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็คทรอนิค ทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการ
อ่าน 
ผลการเรียนรู้ 
ต 1.1 ม.4 - 6/1  ต 1.1 ม.4 - 6/2  ต 1.1 ม.4 - 6/4 ต 1.2 ม.4 - 6/4  ต 1.2 ม.4 - 6/5 
ต 1.3 ม.4 - 6/1  ต 1.3 ม.4 - 6/2 ต 1.3 ม.4 - 6/3 ต 2.1 ม.4 - 6/2   ต 2.2 ม.4 - 6/1    
ต 2.2 ม.4 - 6/2  ต 3.1 ม.4 - 6/1  ต 4.2 ม.4 - 6/1 
รวม 13 ตัวชี้วัด 
 
รหัสวิชา อ32202                                             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
วิชา การเขียนภาษาอังกฤษ เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 ศึกษาโครงสร้างและรูปแบบของประโยคชนิดต่างๆ เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับ
สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆที่ดูหรืออ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ 
ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความท่ีได้ฟังหรืออ่าน เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บรรยาย อภิปราย 
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ ์สถานการณ์ ข่าว 
เหตุการณ ์หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม เขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ขอและให้ข้อมูลในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่าง
เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 
ต 1.1 ม.4 - 6/3  ต 1.2 ม.4 - 6/1  ต 1.2 ม.4 - 6/3  ต 1.2 ม.4 - 6/4 
ต 1.2 ม.4 - 6/5  ต 1.3 ม.4 - 6/1   ต 1.3 ม.4 - 6/2  ต 4.2 ม.4 - 6/2 
รวม 8 ตัวชี้วัด 
 
รหัสวิชา อ32203                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
วิชา การอ่านเอาความ  เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 ศึกษาวิธีและฝึกอ่านข้อความสั้นๆ ให้เข้าใจและถูกต้อง  โดยใช้ ค า วลีและประโยค สื่อ
ความหมาย จับใจความส าคัญ  และสรุปสาระส าคัญจากเนื้อเรื่องที่อ่าน ทั้งท่ีเป็น สารคดี เรื่องสั้น 
บทความ ข้อความ จากสื่อ  สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็คทรอนิค สื่อความหมาย ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงเรื่องการใช้
อุปสรรคและปัจจัยการใช้เครื่องสังเกตในบริบท ตลอดจนวิธีใช้พจนานุกรมและวิธีเลือกความหมาย
ของศัพท์ตามพจนานุกรมมาใช้โดยถูกต้องกับความหมายของประโยคและข้อความ 
ผลการเรียนรู้ 
ต 1.1 ม.4 - 6/1  ต 1.1 ม.4 - 6/2  ต 1.1 ม.4 - 6/3  ต 1.1 ม.4 - 6/4 
ต 1.2 ม.4 - 6/4  ต 1.2 ม.4 - 6/5  ต 1.3 ม.4 - 6/1  ต 1.3 ม.4 - 6/2 
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ต 3.1 ม.4 - 6/1  ต 4.2 ม.4 - 6/1 
รวม 10 ตัวชี้วัด 
 
รหัสวิชา อ33207                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาขั้นสูง 1 เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
       ทบทวนโครงสร้างไวยากรณ์พ้ืนฐาน ประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยคความ
ซ้อน การเรียงล าดับค า การใช้อนุประโยคเพ่ือขยายความ การใช้ค าสันธาน วิเคราะห์ข้อผิดพลาดทาง
ไวยากรณ ์ ฟังและตีความบทสนทนา บทบรรยายเชิงวิชาการ พูดให้ข้อมูลต่างๆเก่ียวกับตนเอง 
อภิปราย แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ทั้งเหตุการณ์ปัจจุบัน สังคมและวัฒนธรรม อ่านและ
วิเคราะห์บทความเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย ์สุขภาพ สิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม 
เขียนอธิบาย เปรียบเทียบข้อมูล จากแผนภาพ แผนภูมิ เขียนแสดงความคิดเห็น เขียนโต้แย้ง ด้วย
ค าศัพท์พ้ืนฐานทางวิชาการ 
ตัวช้ีวัด 
       ต 1.1 ม.4-6/3      ต 1.1 ม.4-6/4         ต 1.2 ม.4-6/1         ต 1.2 ม.4-6/5 
       ต 1.3 ม.4-6/1      ต 1.3 ม.4-6/2         ต 2.2 ม.4-6/1 
รวม 7 ตัวชี้วัด 
  
รหัสวิชา อ33207                                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาขั้นสูง 2 เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห ์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

เลือกและใช้ค าขอร้อง  ให้ค าแนะน า  ค าชี้แจง ค าอธิบายอย่างคล่องแคล่ว สนทนาและเขียน
โต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ ์สถานการณ ์ ข่าว/เหตุการณ ์ประเด็นที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม จับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความ  
สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อม
ทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล  บรรยาย  อธิบาย  
เปรียบเทียบ  แสดงความคิดเห็นและบรรยายความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/
เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างมีเหตุผลและเหมาะสม พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระท่ีได้
จากการวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์และสถานการณ์ตาม
ความสนใจทั้งในท้องถิ่น  สังคม  และโลก อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต  ความคิด ความเชื่อ และท่ีมาของ
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอย่างเหมาะสม วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความ
เชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และน าไปใช้อย่างมีเหตุผล ใช้ภาษาต่างประเทศใน
การค้นคว้า/สืบค้น บันทึก รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบและน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน เผยแพร่/
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ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็น
ภาษาต่างประเทศ 
ตัวช้ีวัด 
       ต 1.1 ม.4-6/4    ต 1.2 ม.4-6/1         ต 1.2 ม.4-6/2         ต 1.2 ม.4-6/4 
       ต 1.3 ม.4-6/2    ต 1.3 ม.4-6/3         ต 2.1 ม.4-6/2         ต 2.1 ม.4-6/3 
       ต 2.2 ม.4-6/2    ต 4.2 ม.4-6/1         ต 4.2 ม.4-6/2 
รวม 11 ตัวชี้วัด 
 
รหัสวิชา อ33213                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
วิชา การฝึกอ่านเร็ว   เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
       ฝึกปฏิบัติเทคนิคการอ่านเร็ว โดยการอ่านแบบสแกน (Scanning Reading) และการอ่าน
แบบคร่าวๆ (Skimming Reading) การกวาดสายตาเพ่ือมุ่งไปที่ประโยคที่ส าคัญ ฝึกจัดแบ่งค าใน
ประโยคให้เป็นกลุ่ม เพ่ือความรวดเร็วในการอ่าน หลีกเลี่ยงการอ่านย้ าค า การอ่านซ้ าข้อความ
พยายามอ่านเป็นกลุ่มค า แทนการอ่านทีละค า มองภาพรวมของเนื้อหาอย่างรวดเร็ว ใช้เทคนิคในการ
อ่านเร็วเพ่ืออ่าน สื่อสารคดี บันเทิงคดี ข่าว ประกาศ บทความ บทความเชิงวิชาการ นิทาน นิยาย 
จากบทอ่านที่ง่ายไปสู่บทอ่านที่ยากขึ้นภายในเวลาที่จ ากัด 
ผลการเรียนรู้ 
 ต 1.1 ม.4-6/2 ต 1.1 ม.4-6/4  ต 1.2 ม.4-6/4  ต 1.3 ม.4-6/2 

ต 1.2 ม.4-6/3 ต 4.2 ม.4-6/1   
รวม  6  ตัวชี้วัด 
 
รหัสวิชา อ33214                                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
วิชา การบันทึกย่อภาษาอังกฤษ   เวลา 2  ชั่วโมง /สัปดาห์  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
       อ่านข้อความสั้นๆ ข่าว ป้ายประกาศ บทความ ตีความหรือสรุปความ เพ่ือบันทึกย่อข้อความ
ที่อ่านให้กระชับได้ใจความครอบคลุมเนื้อหาต้นฉบับ สื่อสารและถอดความได้ถูกต้องเหมาะสม ย่อ
ความ สรุปความ เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันได้ ถอดความจากข้อมูลที่ได้ยินได้ฟัง จากบท
สนทนา จากการรายงานข่าว และสามารถสรุปความ บันทึกย่อข้อความเพ่ือน าไปถ่ายทอดต่อ  ใช้
โครงสร้างประโยคอย่างง่าย โครงสร้างประโยคกระชับได้ใจความสื่อความหมายได้ถูกต้อง การใช้
อักษรย่อในการบันทึกย่อข้อความ ใช้ค าเชื่อม ค าสันธานและรูปแบบของค ากริยาได้ถูกต้องเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 
 ต 1.1 ม.4-6/3 ต 1.1 ม.4-6/4  ต 1.2 ม.4-6/4  ต 1.3 ม.4-6/1 

ต 1.3 ม.4-6/2 ต 1.2 ม.4-6/3  ต 3.1 ม.4-6/1  ต 4.2 ม.4-6/1  
รวม  8  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการ
ตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
       1. กิจกรรมแนะแนว 

  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิด
ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 
       2.  กิจกรรมนักเรียน 

    เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี ความ
รับผิดชอบ การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การ
ช่วยเหลือแบ่งปันกัน   เอ้ืออาทร และสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน 
ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียน
ประกอบด้วย 

 2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร  
 2.2  กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน 
และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม 
ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 

รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รายวิชากิจกรรม 

รหัสวิชา รายช่ือวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

ก21011 แนะแนว 1 1 
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543 งานหลกัสูตรสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจยั  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)                                         

รหัสวิชา รายช่ือวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

ก21012 แนะแนว 2 1 

ก22011 แนะแนว 3 1 

ก22012 แนะแนว 4 1 

ก23011 แนะแนว 5 1 

ก23012 แนะแนว 6 1 

ก31011 แนะแนว 7 1 

ก31012 แนะแนว 8 1 

ก32011 แนะแนว 9 1 

ก32012 แนะแนว 10 1 

ก33011 แนะแนว 11 1 

ก33012 แนะแนว 12 1 

ก21041-42 ลูกเสือ-เนตรนารี 1 1 

ก22041-42 ลูกเสือ-เนตรนารี 2 1 

ก23041-42 ลูกเสือ-เนตรนารี 3 1 

ก21001-02 
ก22001-02 
ก23001-02 
ก31001-02 
ก32001-02 
ก33001-02 

ชุมนุม 1 

ก31031-32 
ก32031-32 
ก33031-32 

นักศึกษาวิชาทหาร 1 
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รหัสวิชา รายช่ือวิชา จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

ก31051-52 
ก32051-52 
ก33051-52 

กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ 1 

 

ค าอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา ก21011                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
วิชา แนะแนว 1      เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์        
        ศึกษาความส าคัญของการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี  สุขนิสัยและสุขภาพกายท่ีดี การมีมารยาท    
ในสังคมรวมทั้งการปลูกฝังมารยาทในสังคมศึกษาความหมายและความส าคัญของการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง  ปลุกฝังให้มีความกระตือรือร้นสนใจการเรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ เพ่ือให้มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ศึกษาความส าคัญของความรักและเห็นคุณค่าในตนเอง โดยการ
ส ารวจและปลูกฝังความรัก รวมทั้งการปลูกฝังสุนทรียภาพทางศิลปะ  และสามารถสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีในตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นสุข 
 
รหัสวิชา ก21012                                           ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1   
วิชา แนะแนว 2       เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห ์       
        ศึกษาความส าคัญของการมีพลานามัยที่ดี และมองเห็นความส าคัญและปลูกฝังความขยัน  
ความเสียสละ  ความประหยัด  ความซื่อสัตย์ สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต  ศึกษาความส าคัญ
ของการปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา ส ารวจตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา              
 และปลูกฝังเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา  ศึกษาและมองเห็นความส าคัญของ
หลักประชาธิปไตย  และความหมายความส าคัญของปลูกฝังให้มีความมั่นคงทางอารมณ์   ศึกษา
ความส าคัญของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเห็นความส าคัญของการศึกษาต่อ ให้รู้จัก
ประเมินค่าความน่าเชื่อถือของข้อมูล รู้จักพิจารณาข้อดี  ข้อเสีย  ค้นหา ค าตอบเลือกวิธี และมี
ปฏิภาณในการแก้ปัญหา และตัดสินใจได้ 
รหัสวิชา ก22011                                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
วิชา แนะแนว 3        เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห ์              
        ศึกษาความส าคัญของความรักชาติ ศาสนา  กษัตริย์  และปลุกฝังจิตส านึกให้มีความรักชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย์ และมีจิตส านึกเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม   ศึกษาความหมายของการมีเจต
คติ   ที่ดีต่ออาชีพสุจริต ส ารวจเจตคติต่ออาชีพของตนเอง  รู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ปลุก
ฝังให้มีความกระตือรือร้นสนใจในการเรียนจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งมีทักษะในการแสวงหา
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ความรู้ด้วยตนเอง  ศึกษาความส าคัญของการวางแผน ก าหนดเป้าหมายในชีวิต  และศึกษา
ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์  การแสดงกิริยาท่าทางสุภาพต่อผู้อ่ืน เพ่ือให้สามารถพัฒนาการอยู่
ร่วมกับคนอ่ืนในสังคมได้  ศึกษาความส าคัญของการศึกษาต่อ ปลูกฝังให้รู้จักความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล  รู้จักพิจารณาข้อดี รู้จักพิจารณาข้อเสีย ค้นหาค าตอบและสามารถเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตได้ 
 

รหัสวิชา ก22012                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
วิชา แนะแนว 4       เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห ์   
        ศึกษาความส าคัญของการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี และมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งสุขนิสัย
และสุขภาพกายท่ีดี  และเห็นความส าคัญของการมีสุขภาพจิตที่ดี  ศึกษาความหมายและความส าคัญ
ของ ความขยัน ความคิดสร้างสรรค์  ความคิดคล่องแคล่ว  ความคิดริเริ่ม  ความคิดยืดหยุ่น  ความคิด
ละเอียดลออ  และสามารถพัฒนาและปลุกฝังให้มีศักยภาพสูงสุด  ศึกษาความส าคัญของการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย การปลุกฝังการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  เห็นความส าคัญของประเพณีวัฒนธรรมไทย
สามารถน าไปใช้ด าเนินชีวิตประจ าวันได้  ศึกษาความหมาย และความส าคัญของความเป็นผู้น า และ
ความส าคัญของการศึกษาต่อ ปลูกฝังให้รู้จักประเมินค่าความน่าเชื่อถือของข้อมูล รู้จักพิจารณาและมี
ปฏิภาณในการแก้ปัญหา และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  

รหัสวิชา ก23011                                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
วิชา แนะแนว 5             เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห ์   
        ศึกษาความส าคัญของการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี และมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งสุขนิสัย
และสุขภาพกายท่ีดี  และเห็นความส าคัญของการมีสุขภาพจิตที่ดี  ศึกษาความหมายและความส าคัญ
ของความขยัน ความคิดสร้าบสรรค์  ความคิดคล่องแคล่ว  ความคิดริเริ่ม  ความคิดยืดหยุ่น  ความคิด
ละเอียดลออ  และสามารถพัฒนาและปลุกฝังให้มีศักยภาพสูงสุด  ศึกษาความส าคัญของการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย การปลุกฝังการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  เห็นความส าคัญของประเพณีวัฒนธรรมไทย
สามารถน าไปใช้ด าเนินชีวิตประจ าวันได้  ศึกษาความหมาย และความส าคัญของความเป็นผู้น า และ
ความส าคัญของการศึกษาต่อ ปลูกฝังให้รู้จักประเมินค่าความน่าเชื่อถือของข้อมูล รู้จักพิจารณาและมี
ปฏิภาณในการแก้ปัญหา และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  

รหัสวิชา ก23012                                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
วิชา แนะแนว 6         เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห ์ 
        ศึกษาความส าคัญของการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี และมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งสุขนิสัย
และสุขภาพกายท่ีดี  และเห็นความส าคัญของการมีสุขภาพจิตที่ดี  ศึกษาความส าคัญของแสวงหา
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ความรู้ด้วยตนเอง ปลูกฝังให้มีความกระตือรือร้น ความขยัน  สนใจการเรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
ให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  เห็นความส าคัญและความหมาย ของความถนัดทางการ
เรียน  ความถนัดทางภาษาไทย  ความถนัดทางการหาเหตุผล  ความถนัดทางมิติสัมพันธ์   และ 
ความส าคัญของการประเมินค่าความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้  ศึกษาและเห็นความส าคัญของ
บุคลิกภาพ และส ารวจบุคลิกภาพของตนเอง สามารถพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือเสริมการพัฒนา
บุคลิกภาพ  ลักษณะนิสัย  ให้มีความรับผิดชอบมีความสามัคคี  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   สามารถ
ปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข  ศึกษาและเห็นความส าคัญของการศึกษาต่อ ปลูกฝังให้
รู้จักพิจารณา การมีปฏิภาณในการแก้ปัญหา และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  มีทักษะการจัดการการ
ท างาน การปรับตัวเข้าสังคมปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสู่อนาคต 
  

รหัสวิชา ก31011                                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
วิชา แนะแนว 7                เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์ 
        ศึกษาความส าคัญของการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี และมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งสุขนิสัย
และสุขภาพกายท่ีดี  และเห็นความส าคัญของการมีสุขภาพจิตที่ดี  ศึกษาความส าคัญของแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ปลูกฝังให้มีความกระตือรือร้น ความขยัน  สนใจการเรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
ให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  เห็นความส าคัญและความหมาย ของความถนัดทางการ
เรียน  ความถนัดทางภาษาไทย  ความถนัดทางการหาเหตุผล  ความถนัดทางมิติสัมพันธ์   และ 
ความส าคัญของการประเมินค่าความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้  ศึกษาและเห็นความส าคัญของ
บุคลิกภาพ และส ารวจบุคลิกภาพของตนเอง สามารถพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือเสริมการพัฒนา
บุคลิกภาพ  ลักษณะนิสัย  ให้มีความรับผิดชอบมีความสามัคคี  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   สามารถ
ปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข  ศึกษาและเห็นความส าคัญของการศึกษาต่อ ปลูกฝังให้
รู้จักพิจารณา การมีปฏิภาณในการแก้ปัญหา และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  มีทักษะการจัดการการ
ท างาน การปรับตัวเข้าสังคมปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสู่อนาคต 
  

รหัสวิชา ก31012                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
วิชา แนะแนว 8      เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์ 
        ศึกษาความส าคัญของการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี และมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งสุขนิสัย
และสุขภาพกายท่ีดี  และเห็นความส าคัญและปลูกฝังของการดูแลสุขภาพ และป้องกันตนไม่ให้เกิด
อุบัติภัย  ศึกษาความหมาย และความส าคัญของการแสวงหาความรู้  ความกระตือรือร้น ความขยัน
สนใจการเรียนรู้  และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ศึกษาความส าคัญของโทษของยาเสพ
ติด และปลูกฝังให้หลีกเลี่ยงยาเสพติด และให้รู้จักรักการการเล่นกีฬา เพ่ือป้องกันให้ห่างไกลจากยา
เสพติด  ศึกษาความส าคัญของการวางแผนการศึกษาต่อ  ปลูกฝังการวางแผนการศึกษาต่อ เห็น
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ความส าคัญของงานอย่างหลากหลาย  มีเจตคติและนิสัยที่ดีในการท างาน  มีโอกาสได้รับ
ประสบการณ์และฝึกงานตามความถนัด ความสนใจ 
  

รหัสวิชา ก32011                                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
วิชา แนะแนว 9      เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์ 
        ศึกษาความส าคัญของการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี และมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งสุขนิสัย
และสุขภาพกายท่ีดี  และเห็นความส าคัญและปลูกฝังของการดูแลสุขภาพ และป้องกันตนไม่ให้เกิด
อุบัติภัย  ศึกษาความหมาย และความส าคัญของการแสวงหาความรู้  ความกระตือรือร้น ความขยัน
สนใจการเรียนรู้  และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ศึกษาความส าคัญของโทษของยาเสพ
ติด และปลูกฝังให้หลีกเลี่ยงยาเสพติด และให้รู้จักรักการการเล่นกีฬา เพ่ือป้องกันให้ห่างไกลจากยา
เสพติด  ศึกษาความส าคัญของการวางแผนการศึกษาต่อ  ปลูกฝังการวางแผนการศึกษาต่อ เห็น
ความส าคัญของงานอย่างหลากหลาย  มีเจตคติและนิสัยที่ดีในการท างาน  มีโอกาสได้รับ
ประสบการณ์และฝึกงานตามความถนัด ความสนใจ 
 

รหัสวิชา ก32012                                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
วิชา แนะแนว 10        เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์ 

ศึกษาความส าคัญของการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี และมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง 
ทั้งสุขนิสัยและสุขภาพกายที่ดี  เห็นความส าคัญและปลูกฝังของการดูแลสุขภาพ 
และป้องกันตนไม่ให้เกิดอุบัติภัย  ศึกษาความหมาย และความส าคัญของการแสวงหาความรู้  
ความกระตือรือร้น ความขยันสนใจการเรียนรู้  และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
สามารถเลือกและใช้ข้อมูลสารสนเทศจากแหล่างต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลายและทันสมัย 
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มีจิตอาสา  เข้าใจความต้องการ และเห็นคุณค่าในตนเอง 
ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล ศึกษาคุณลักษณะ เอกลักษณ์ของตนเอง  ศึกษาความสนใจ  
ความถนัด บุคลิกภาพของตนเอง  เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  
มีคุณธรรม จริยธรรม  มีวินัย มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ครอบครัว และประเทศชาติ 
 

รหัสวิชา ก33011                                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
วิชา แนะแนว 11     เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์ 

ศึกษาความส าคัญของการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี และมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งสุขนิสัย
และสุขภาพกายท่ีดี  เห็นความส าคัญและปลูกฝังของการดูแลสุขภาพ และป้องกันตนไม่ให้เกิด
อุบัติภัย  ศึกษาความหมาย และความส าคัญของการแสวงหาความรู้  ความกระตือรือร้น ความขยัน
สนใจการเรียนรู้  และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  สามารถเลือกและใช้ข้อมูล
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สารสนเทศจากแหล่างต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลายและทันสมัย เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
มีจิตอาสา  เข้าใจความต้องการ และเห็นคุณค่าในตนเอง ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล ยก
ย่องชื่นชมความดีงามของตนเองและผู้อ่ืน  มีความมั่นคง  ทางอารมณ์  แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม  ศึกษาคุณลักษณะ เอกลักษณ์ของตนเอง  ศึกษาความสนใจ  ความถนัด บุคลิกภาพของ
ตนเอง  เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีวินัย มี
จิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ครอบครัว และประเทศชาติ 
 

รหัสวิชา ก33012                                                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
วิชา แนะแนว 12     เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์ 

ศึกษาความส าคัญของการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี และมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง 
ทั้งสุขนิสัยและสุขภาพกายที่ดี  เห็นความส าคัญและปลูกฝังของการดูแลสุขภาพ 
และป้องกันตนไม่ให้เกิดอุบัติภัย  ศึกษาความหมาย และความส าคัญของการแสวงหาความรู้  
ความกระตือรือร้น ความขยันสนใจการเรียนรู้  และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
สามารถคิดวิเคราะห์  ประเมินผลดี ผลเสีย เพ่ือใช้ในการท างาน  สามารถตัดสินใจ  
และแก้ไขปัญหาของตนเอง  มีความพึงพอใจและภาคภูมิใจในตนเอง  สามารถวางแผนการเรียน  
อาชีพ  การด าเนินชีวิต  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อ  
สามารถพัฒนาตนเอง ปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
มีความเห็นใจต่อผู้อื่น  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีวินัย 
มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ครอบครัว และประเทศชาติ  มีจิตอาสา 

 
รหัสวิชา ก21041-42                                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
วิชา ลูกเสือ – เนตรนารี 1                     เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์ 
        มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการของคณะลูกเสือและบทบาทของลูกเสือ ทั้งลูกเสือแห่งชาติและ
ลูกเสือโลก สามารถน าเอาความรู้จากกฏ และค าปฏิญาณลูกเสือ ทั้งคติพจน์ลูกเสือมาปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิต นักเรียนมีความรู้เรื่องระเบียบแถว  บุคคลท่ามือเปล่า,บุคคลประกอบอาวุธ ,สัญญาณมือ
และสัญญาณเรียกแถว รู้จักวิธีในการด ารงชีวิตในการอยู่ค่ายพักแรม การกลางเต้นท์และจัดเก็บ การ
ประกอบอาหาร การก่อไฟและการบรรจุเครื่องหลังมีความรู้เกี่ยวกับแผนที่และเข็มทิศ การผูกเง่ือน
ชนิดต่างๆ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในแบบต่างๆ ตลอดจนมีความรู้ในเรื่องความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติกิจกรรมบุกเบิก,กิจกรรมผจญภัย,กิจกรรมเดินทางไกล เพ่ือสามารถน าทักษะที่ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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รหัสวิชา ก22041-42                                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
วิชา ลูกเสือ – เนตรนารี 2             เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์ 
        มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของลูกเสือไทย, วิธีด าเนินการของขบวนการ
ลูกเสือ มีความรู้จากการทัศนศึกษากับกิจกรรมลูกเสือ ในหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆที่เก่ียวข้องมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ  การเดินทางไกลเชิงอนุรักษ์ การป้องกันและอนุรักษ์
ไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม รู้ในรูปแบบการเดินทางส ารวจ        มีการด าเนินการ
ทางด้านกิจกรรมนันทนาการกับชีวิตประจ าวัน การแสดงออกทางศิลปะ สมรรถภาพทางกายกับการ
เล่นกีฬา การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย โทษของสิ่งเสพติด และกีฬาทั้งกีฬาไทยและกีฬาสากล  
รู้จักการน าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากฎและค าปฏิญาณของลูกเสือมาปรับใช้ในการ
ชีวิตประจ าวัน  รู้จักการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน เข้าใจกิจกรรม ในการ
พัฒนาและบริการชุมชน และการปฐมพยาบาลในสถานการฉุกเฉินต่างๆ 
  
รหัสวิชา ก23041-42                                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
วิชา ลูกเสือ – เนตรนารี 3                    เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์ 
 มีความเข้าใจกับบทบาทและหน้าที่ของกรรมการกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ทราบนโยบายของรัฐบาลไทยเก่ียวกับต่างประเทศและการด าเนินงานของ
สหประชาชาติ  เข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ดิน  น้ า พันธ์ไม้ สัตว์ และสถานที่ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ รู้จักวิธีการเดินทางส ารวจ  การจัดแสดงศิลปะต่อหน้าสาธารณะชน 
        เข้าใจระบบกีฬาประเภทบุคคล และประเภททีม หลักธรรมทางศาสนากับการแก้ปัญหาสังคม 
การโต้วาที ขบวนการลูกเสือ กิจกรรมกลางแจ้ง และระเบียบแถว เข้าใจและสามารถน าความรู้ในเรื่อง
ของภาวะผู้น า และการฝึกอบรมผู้น ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์ 
 รหัสวิชา ก21001-2/ก22001-2/ก23001-2   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3   
วิชา ชุมนุม (กิจกรรมตามความถนัดและสนใจ)   เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์ 
        เพ่ือเสริมความรู้ และประสบการณ์เพ่ิมเติมจากการเรียนวิชาต่างๆ ท าให้รู้จักและเข้าใจ
ตนเอง  สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ เพื่อเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ  ลักษณะนิสัย  ให้มี
ความรับผิดชอบมีความสามัคคี  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และรู้จักใช้เวลา
ว่าง   ให้เป็นประโยชน์  เพื่อให้มีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเลื่อมใสใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
  
 รหัสวิชา ก31001-2/ก32001-2/ก33001-2   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
วิชา ชุมนุม (กิจกรรมตามความถนัดและสนใจ)   เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์ 
        เพ่ือเสริมความรู้ และประสบการณ์เพ่ิมเติมจากการเรียนวิชาต่างๆ ท าให้รู้จักและเข้าใจ
ตนเอง  สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ เพื่อเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ  ลักษณะนิสัย  ให้มี
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ความรับผิดชอบมีความสามัคคี  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และรู้จักใช้เวลา
ว่าง   ให้เป็นประโยชน์  เพื่อให้มีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเลื่อมใสใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
  
รหัสวิชา ก31031-32/ก32031-32/ก33031-32     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
วิชา นักศึกษาวิชาทหาร                     เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์ 
        เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเลื่อมใสใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเพ่ือให้ปฏิบัติตามกฎของ
กรมการรักษาดินแดน   มีความเสียสละ  ขยันหมั่นเพียร  ซื่อสัตย์  ประหยัด  อดทน  และมีระเบียบ
วินัย เพ่ือให้นักเรียนเห็นประโยชน์ส่วนรวมเสียสละ และปฏบิัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีทักษะการ
จัดการการท างาน การปรับตัวเข้าสังคมปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสู่อนาคต 
 
รหัสวิชา ก31051-52/ก32051-52/ก33531532     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   
วิชา กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ (กิจกรรมตามความถนัดและสนใจ) เวลา 1  ชั่วโมง /สัปดาห์ 

        เพ่ือเป็นการทบทวนความรู้ตามเนื้อหาวิชาการท่ีมีอยู่แล้ว  ให้มีความเข้าใจมากยิ่งข้ึน 
ตลอดจนเป็นการเปิดแนวความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่เคยพบเห็นจากการเรียนการสอนตามปรกติ 
และเป็นการเตรียมตัวให้กับการสอบเอ็นทรานส์  
โดยก าหนดให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ยังไม่เข้าใจ  
โดยยึดหลักกลุ่มการเรียนรู้หลักส าคัญ คือ คณิต, วิทย์,อังกฤษ,ภาษาไทย,สังคม เป็นต้น  
และการใช้กลุ่มเสริมส าหรับผู้ที่สนใจเฉพาะกลุ่มได้แก่ ศิลปะ,คอมพิวเตอร์ 
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โครงการส่งเสรมิศักยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
ด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร ์

(GIFTED PROGRAM: SCIENCE , ENGLISH AND MATHEMATICS /SEM) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)  เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่  และมี
ความพร้อมในด้านบุคคล และปัจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนาการเรียนการสอน  พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 25542  มาตรา 10 วรรค 4  ระบุไว้ว่าสถานศึกษาต้องจัดการการศึกษา
ส าหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษด้วยรูปแบบที่เหมาะสม  โดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น  
นอกจากนี้  มาตรา 22 และ 24  ยังระบุว่า  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
เสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

นอกจากเหตุผลดังกล่าวแล้ว  การศึกษาภาคบังคับเป็นสิทธิที่เด็กและเยาวชนทุกคนต้อง
ได้รับอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต  สอดคล้องกับความสามารถ  ความถนัดและความสนใจที่แตกต่าง
กัน  ในแต่ละบุคคล  รัฐและสังคมพึงจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษให้ทุกคนได้พัฒนา
อย่าง เต็มศักยภาพในทุกด้าน  โดยไม่ลดทอนและสกัดกั้นความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่งของ
บุคคลตามประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542  ท าให้ต้องมีการอนุมัติ
จัดการศึกษาของชาติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ได้ระบุว่า “การจัดการศึกษาส าหรับผู้
มีความสามารถพิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น” 
นอกจากนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่   27 มกราคม พ.ศ. 2551  เห็นชอบตามข้อเสนอของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.)  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน  ที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ  

ส าหรับในกรณีของการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่มีความสามรถพิเศษด้าน  วิทยาศาสตร์  
ภาษาอังกฤษ  และคณิตศาสตร์  เหตุผลส าคัญประกาศหนึ่งก็คือ  ประเทศไทยยังขาดแคลนนักวิจัย
และ นักประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์อย่างมาก  กอปรกับ  เด็กและเยาวชน
ของประเทศไทย ยังขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างยิ่งในการ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  ในยุคข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน  

 
ดังนั้น  การจัดการศึกษาให้แก่ผู้ เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์  

ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ จึงไม่ใช่เป็นเพียงการด าเนินการเพ่ือให้บุคคลได้รับโอกาสตามสิทธิ
เท่านั้น แต่ยังเป็นการตอบสนองความต้องการของประเทศชาติ โดยเป็นการสร้างขุมก าลังทางวิชาการ
อย่างเป็นรูปธรรม เยาวชนที่มีศักยภาพพิเศษเหล่านี้   เมื่อได้รับการบ่มเฉพาะจนเกิดพัฒนาการถึง
ระดับสูงสุดแล้ว  ก็จะ สามารถประดิษฐ์คิดค้น  สิ่งอ านวยประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้
อย่างมหาศาล  เป็นการสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้   สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้  
และสังคมที่ยั่งยืนพอเพียงมีความสมานฉันท์เอ้ืออาทรต่อกัน 
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เนื่องจากเป็นการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์   
ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  จ าเป็นต้องมีความคล่องตัว  มี
วิธีการและหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากการเรียนการสอนของห้องปกติ   ดังนั้น
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจึงเห็นควรจัดให้มีโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้าน วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  และคณิตศาสตร์  ขึ้นเป็นการเฉพาะ ซึ่งถือว่าเป็นภาระและ
หน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริม  พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษตามแนวจัดการศึกษา ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542     

  
วัตถุประสงค์ 

1.)  เพ่ือมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองได้ 

2.)  เพ่ือด าเนินการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเข้มข้นของการเรียนการสอนทางด้าน
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ  ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษให้เต็ม
ตามศักยภาพ 

3.)  เพ่ือพัฒนาหลักสูตร  วิธีการเรียนการสอน  สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน  ให้
เหมาะสม เพียงพอต่อศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

4.)  เพ่ือด าเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน  เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

5.)  เพ่ือให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และ
ภาษาอังกฤษ 

6.)  เพ่ือกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศที่เหมาะสมในการเรียนรู้ภายในและนอกห้องเรียน 
 

ระยะเริ่มด าเนินโครงการ 
ได้ด าเนินการเปิดสอนตามหลักสูตรในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 

 
งบประมาณในการด าเนินงาน 

นักเรียนในโครงการต้องช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคนละ 
5,000 บาทต่อภาคเรียน  

 
คุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ 
 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ               
และคณิตศาสตร์  ได้ก าหนดอุดมการณ์ในการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  และ
เหตุผลของการจัดตั้งโครงการ  ดังนี้  

1.)  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  
และคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้ง  

2.)  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ด้านภาษาไปแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม  จากแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ
และสามารถน าความรู้ที่ได้ถ่ายทอดสู่บุคคลอ่ืนได้ 
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3)  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีจิตวิญญาณของความเป็นนักประดิษฐ์  นักคิดค้น  และ
นักพัฒนาที่ดีเทียบเท่ามาตรฐานสากลในระดับเดียวกัน 

4.)  ผู้เรียนรักการเรียนรู้ รักการอ่าน  รักการเขียน  และรักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ  มี
ความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.)  ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง  มีวินัยในตนเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์  เป็นพลเมืองที่ดียึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีจิตส านึกของความเป็นไทย  มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์
ของชาติ  

6.)  ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  รักการออกก าลังกาย  รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและ
ใจ  
 
กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร 

1.)  ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2.)  ผู้เรียนต้องเข้าร่วมค่ายภาษาอังกฤษอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3.)  นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการปีละไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง 
4.) นักเรียนในโครงการ SEM ให้ศึกษาดูงานต่างประเทศอย่างน้อย 1 ครั้ง ตามความสมัครใจ

และเห็นชอบจากผู้ปกครอง 
 

เงื่อนไขการอยู่ในโครงการ 
1.)  ผู้เรียนต้องมีความประพฤติดี ถูกหักคะแนนความประพฤติไม่เกิน 30 คะแนน จาก

คะแนนเต็ม 60 คะแนน หรือถึงข้ันท าทัณฑ์บนตลอดช่วงชั้น 
2.)  ผู้เรียนต้องมีเกรดเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือมีเกรดเฉลี่ยสะสมในทุกรายวิชาไม่ต่ ากว่า 3.50 
3.) ผู้เรียนต้องมีเกรดเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือมีเกรดเฉลี่ยสะสมในทุกรายวิชาไม่ต่ ากว่า 3.50 
4.)  ถ้าผู้เรียนไม่สามารถรักษาระดับผลการเรียนเฉลี่ยใน ข้อ 2 และข้อ 3 ได้ ให้ถูกปรับพ้น

สภาพจากการเป็นนักเรียนในโครงการ และให้ย้ายห้องเรียนไปรวมกับกลุ่มนักเรียนทั่วไป 
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โครงสร้างหลักสูตรโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
ด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร ์ (Gifted Program : Mathematics - Science) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
 
หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นสิ่งที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตของ
คนในสังคมเพราะมนุษย์อาศัยอยู่กับธรรมชาติ   ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ ในธรรมชาติ   ใน
กระบวนการด ารงชีวิต  และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด ารงชีวิต
ของมนุษย์เช่นกัน มนุษย์จึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาธรรมชาติในทุก ๆ ด้าน  สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ใหม่ 
ๆ  อยู่เสมอ  เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจและสังคม  ดังนั้นการที่จะได้มาซึ่งองค์
ความรู้หรือการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ  จ าเป็นจะต้องอาศัยกระบวนการการศึกษาอย่างเป็นระบบแบบแผน  
ในขณะเดียวกันนักวิทยาศาสตร์ที่ดีก็จะต้องมีจิตส านึกต่อการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)  
เป็นกลุ่มสาระที่เปิดสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  คืออวกาศ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์โลก 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  และพ้ืนฐานโครงงานวิทยาศาสตร์  และกลุ่มรายวิชาที่แยกตามสาขาวิชา 
คือ วิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา  โดยกระบวนการเรียนการสอนได้เน้นการให้นักเรียนเข้าใจใน
เนื้อหาสาระวิชา  ได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการลงมือปฏิบัติ  
 ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มุ่งเน้นให้นักเรียนมี
ความสามารถในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีเจตคติที่ดี  สามารถที่จะสืบเสาะแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และน าเอาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาสร้างองค์ความรู้ให้กับตนเอง  จึงเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหาจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย  และการลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง  
มีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  สื่อที่มีอยู่จริงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและร่วมมือกับ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย  ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านวิชาการ  ท าให้นักเรียนสามารถที่จะ
เรียนรู้ได้จากสิ่งที่อยู่รอบตัว  และสมารถน าความรู้ไปแก้ไขปัญหาหรือแสวงหาค าตอบในสถานการณ์
ใหม ่ๆ ได ้  และสามารถใช้ความรู้ในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง  
 
วัตถุประสงค ์

1.)  เพ่ือให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 
2.)  เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักเรียนในด้านความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3.)  เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.)  เพ่ือให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์อย่างหลากหลาย กล้าแสดงออกและกล้าแสดงความ

คิดเห็น 
5.)  เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการสร้างองค์ความรู้อย่างมีระบบ และมี

จริยธรรม 
6.)  เพ่ือพัฒนานักเรียนโดยการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นการปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร์ทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม 
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7.)  เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าความรู้ กระบวนการไปใช้ในการแก้ปัญหาในท้องถิ่นและ
สถานการณ์ใหม่ 

8.)  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้สามารถน าความรู้ไปต่อยอดกับระดับอุดมศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ระยะเริ่มด าเนินโครงการ 

เริ่มด าเนินการเปิดสอนตามหลักสูตร  ในปีการศึกษา 2551  
 
งบประมาณในการด าเนินงาน 

นักเรียนในโครงการต้องช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคนละ 
5,000 บาทต่อภาคเรียน  
 
คุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ 

1.)  มีความรับผิดชอบ 
2.)  มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ 
3.)  มีจิตใจใฝ่เรียนรู้ สืบเสาะตลอดเวลา 
4.)  มีระเบียบวินัย มีหลักการและเหตุผล 
5.)  มีความคิดสร้างสรรค์ อนุรักษ์ธรรมชาติและภูมิปัญญา 
6.)  มีจริยธรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ 
7.)  มีความรักในสถาบัน และเชิดชูเกียรติของสถาบันแห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร 
1.)  นักเรียนทุกคนในโครงการต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
2.)  การศึกษาดูงานทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3.)  การฟังบรรยายทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
4.)  ผู้เรียนจะต้องเข้าร่วมการทดสอบโอลิมปิกวิชาการอย่างน้อย 2  ครั้งตลอดช่วงชั้น 
5.)  ผู้เรียนต้องฟังบรรยายด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ อย่างน้อย 

1 ครั้ง 
6.)  ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์หรือการแข่งขันวิชาการทางวิทยาศาสตร์ 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
7.) ผู้เรียนในโครงการให้ศึกษาดูงานต่างประเทศอย่างน้อย 1 ครั้ง ตามความสมัครใจและ

เห็นชอบจากผู้ปกครอง 
 
 
เงื่อนไขการอยู่ในโครงการ 

1.)  ผู้เรียนต้องมีความประพฤติดี  ไม่ประพฤติผิดระเบียบวินัยขั้นรุนแรงจนถึงขั้นท าทัณฑ์บน 
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2.)  ในแต่ละปีการศึกษาผู้เรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือมีผลการเรียน
เฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 3.50  หรือมีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 3.50   

3.) เมื่อจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50หรือมี
ผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 3.50 

4.)  ถ้าผู้เรียนไม่สามารถรักษาระดับผลการเรียนเฉลี่ยใน ข้อ 2 และข้อ 3 ได้ ให้ถูกปรับพ้น
สภาพจากการเป็นนักเรียนในโครงการ และให้ย้ายห้องเรียนไปรวมกับกลุ่มนักเรียนทั่วไป 
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โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ-
ภาษาต่างประเทศ  (Gifted Program : English) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
 

หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)  เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่  และมี

ความพร้อมในด้านบุคคล ในแต่ละชั้นเรียนประกอบไปด้วยนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษอยู่จ านวน
มาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 มาตรา 10 วรรค 4 ระบุไว้ว่าสถานศึกษาต้องจัด
การศึกษา  ส าหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความสามารถ
ของบุคคลนั้น นอกจากนี้มาตรา 22 และ 24 ยังระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
 นอกจากเหตุผลดังกล่าวแล้ว  ปัจจุบันมีจ านวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่
ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)   และ
สนใจเข้าศึกษาต่อทางด้านแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส แต่ละปีมีจ านวนเฉลี่ย
ประมาณ 20 คน        ซึ่งปกตินักเรียน 1 ห้องเรียนควรมีจ านวนทั้งสิ้น 40-50 คน ดังนั้นห้องเรียน
แผนการเรียนทางภาษาจึงมีจ านวนนักเรียนไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 1 ห้องเรียน  
 ดังนั้น ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   จึงมีโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษขึ้น  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตนเองได้
อย่างเต็มตามความสนใจ  ความถนัด  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุดและเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  ซึ่งถือว่าเป็นภาระและหน้าที่ของสถานศึกษาที่
ต้องจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้   ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษตาม
แนวการจัดการศึกษา       ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542  และตั้งแต่ปีการศึกษา 
2550 เป็นต้นไป  โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ  ได้รวม
กับโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  และสังกัด
ในความรับผิดชอบดูแลของฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)   
  
วัตถุประสงค ์

1.)  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น  และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร แสวงหาความรู้พัฒนาตนเองได้ 

2.)  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ 
3.)  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้ เหมาะสม  และสอดคล้องต่อศักยภาพของผู้ เรียนที่ มี

ความสามารถพิเศษ 
4.)  เพ่ือกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศที่เหมาะสมในการเรียนรู้ในห้องเรียน 
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ระยะเริ่มด าเนินโครงการ 
เริ่มด าเนินการเปิดสอนตามหลักสูตรในปีการศึกษา  2549 

 
งบประมาณในการด าเนินงาน 

นักเรียนในโครงการต้องช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคนละ 
5,000 บาทต่อภาคเรียน 

 
คุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ 

1.)  ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ 
2.)  ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ตามสถานการณ์จริงมีทักษะ ในการใช้

ภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.)  สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมโลกได้อย่างมีความสุข  มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก

และกล้าแสดงความคิดเห็น 
4.) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศสืบค้นข้อมูลความรู้ในสาระการ 

 
เรียนรู้อื่นๆ ที่เรียนตามความสนใจและระดับชั้นจากสื่อที่หลากหลาย 

5.) สามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ 
6.) มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน ์โลกทัศน์ที่ก้าวไกล 
 

กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร 
1.)  ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียน (Enrichment Camp) อย่างน้อยปี

ละ 2 ครั้ง  
2.)  ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิชาการที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น   ไม่น้อยกว่าปีละ 2 

ครั้ง  
3.)  ผู้เรียนจะต้องเลือกเรียนภาษาที่ 3  (ภาษาที่ 1 คือภาษาอังกฤษ , ภาษาที่ 2 คือ ภาษาที่

เลือกตามแผน) โดยทางโรงเรียนจะจัดให้นักเรียนเลือกเรียนภายในภาคเรียนที่ 1-5 ของช่วงชั้นที่ 4 
โดยภาษาที่จัดให้ได้แก่ ฝรั่งเศส จีน หรือ ญี่ปุ่น สเปน เยอรมัน หรือภาษาอ่ืนที่ทางโรงเรียนสามารถ
เปิดสอนได ้

4.)  ผู้เรียนต้องทดสอบวัดความสามารถทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 2 ครั้ง 
กล่าวคือ ในระดับชั้น ม. 4 อย่างน้อย 1 ครั้ง และก่อนส าเร็จการศึกษาในช่วงชั้นที่ 4 กับสถาบันทาง
ภาษาท่ีได้รับการรับรองอย่างแพร่หลาย เช่น  TOEFL, IELT, CU-TEP  เป็นต้น 

5.)  ผู้เรียนต้องแสดงผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 ครั้ง  และร่วมกิจกรรมละครเวที 
ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 เรื่อง 

6.) ผู้เรียนจะต้องผ่านการศึกษาดูงานต่างประเทศอย่างน้อย 1 ครั้ง 
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เงื่อนไขการอยู่ในโครงการ 
1.)  ผู้เรียนต้องมีความประพฤติดี  ไม่ประพฤติผิดระเบียบวินัยขั้นรุนแรงจนถึงขั้นท าทัณฑ์บน 
2.)  ในแต่ละปีการศึกษาผู้เรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือมีผลการเรียน

เฉลี่ยในรายวิชา  ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 3.50  หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00   
3.) เมื่อจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50หรือมี

ผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 3.50 
4.)  ถ้าผู้เรียนไม่สามารถรักษาระดับผลการเรียนเฉลี่ยใน ข้อ 2 และข้อ 3 ได้ ให้ถูกปรับพ้น

สภาพจากการเป็นนักเรียนในโครงการ และให้ย้ายห้องเรียนไปรวมกับกลุ่มนักเรียนทั่วไป 
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การวัดและการประเมนิผลการเรียนรู้ 

 เพ่ือให้ทราบว่ากิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่เพียงใด 
จ าเป็นต้องมีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ในอดีตที่ผ่านมา การวัดและการ
ประเมินผลส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการใช้ข้อสอบซึ่งไม่สามารถตอบสนองเจตนารมณ์การเรียนการ
สอนที่เน้นให้ผู้เรียนคิด ลงมือปฏิบัติด้วยกระบวนการหลากหลาย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ดังนั้นผู้สอน
ต้องตระหนักว่า การเรียนการสอนและการวัดประเมินผลเป็นกระบวนการเดียวกันและจะต้อง
วางแผนไปพร้อม ๆ กัน 
 
แนวทางการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้จะบรรลุตามเป้าหมายของการเรียนการสอนที่วางไว้
ได ้ ควรมีการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  1.  ต้องวัดและประเมินผลทั้งความรู้  ความคิด  ความสามารถ  ทักษะและกระบวนการ             
เจตคต ิ คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  รวมทั้งโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  2.  วิธีการวัดและประเมินผลต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
  3.  ต้องเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดการประเมินผลตามความเป็นจริง และต้องประเมิน
ภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่ 
  4.  ผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องน าไปสู่การแปลผลและข้อสรุปที่
สมเหตุสมผล 
  5.  การวัดและประเมินผลต้องมีความเที่ยงตรงและเป็นธรรม  ทั้งในด้านของวิธีการและ
โอกาสของการประเมิน 
 
วัตถุประสงค์ของการวัดและการประเมินผล 
  1.  เพ่ือวินิจฉัยความรู้ความสามารถ  ทักษะและกระบวนการ  เจตคต ิ คุณธรรม  
จริยธรรม  และค่านิยมของผู้เรียน  และส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาความรู้  ความสามารถ  และทักษะได้
เต็มศักยภาพ 
  2.  เพ่ือให้เป็นข้อมูลป้อนกลับให้แก่ผู้เรียนเองว่าบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้เพียงใด 
  3.  เพ่ือใช้ข้อมูลในการสรุปผลการเรียนรู้และเปรียบเทียบถึงระดับพัฒนาการของการ
เรียนรู้การวัดและการประเมินผลมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการเรียนการสอน วิธีการวัด
และประเมินผลที่สามารถสะท้อนผลการเรียนรู้อย่างแท้จริงของผู้เรียนและครอบคลุมกระบวนการ
เรียนรู้  และผลการเรียนรู้ทั้งสามด้าน และต้องวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
  
การวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
 กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนมีหลากหลาย เช่น กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมการปฏิบัติ            
กิจ-กรรมส ารวจภาคสนาม กิจกรรมการส ารวจตรวจสอบ การทดลอง กิจกรรมศึกษาค้นคว้า กิจกรรม
ศึกษาปัญหาพิเศษหรือโครงการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในการท ากิจกรรมเหล่านี้ต้องค านึงว่าผู้เรียน
แต่ละคนมีศักยภาพแตกต่างกัน ผู้เรียนแต่ละคนจึงท างานชิ้นเดียวกันได้เสร็จในเวลาที่แตกต่างกัน 
และผลที่ได้ก็แตกต่างกันด้วย  เมื่อผู้เรียนท ากิจกรรมเหล่านี้แล้วก็จะต้องเก็บรวบรวมผลงาน  เช่น  
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รายงาน  ชิ้นงาน  รวมถึงทักษะปฏิบัติต่าง ๆ เจตคติ  ความรัก  ความซาบซึ้ง  กิจกรรมที่ผู้เรียนได้ท า
และผลงานเหล่านี้ต้องใช้วิธีการประเมินที่มีความเหมาะสมและแตกต่างกัน  เพ่ือช่วยให้สามารถ
ประเมินความรู้ความสามารถและความรู้สึกนึกคิดที่แท้จริงของผู้เรียนได้   การวัดการประเมินผลตาม
สภาพจริงจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการประเมินหลาย ๆ ด้าน หลากหลายวิธีในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ที่ สอดคล้องกับชีวิตจริง   และต้องประเมินอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือจะได้ข้อมูลที่มากพอที่จะสะท้อน
ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนได้ 
  
ลักษณะความส าคัญของการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
  1.  การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีลักษณะงานที่ส าคัญ  คือ ใช้วิธีการประเมิน
กระบวน-การคิดที่ซับซ้อน  ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ศักยภาพของผู้เรียนในด้านของผู้ผลิต
มากกว่าที่จะประเมินว่า  ผู้เรียนสามารถจดจ าความรู้อะไรได้บ้าง 
  2.  เป็นการประเมินความสามารถของผู้เรียน  เพ่ือวินิจฉัยผู้เรียนในส่วนที่ควรส่งเสริม          
และส่วนที่ควรแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพตามความสามารถ  ความสนใจ  
และความต้องการของแต่ละบุคคล 
  3.  เป็นการประเมินที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมการประเมินผลงานของทั้งตัวเอง
และเพ่ือนร่วมห้อง  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง  เชื่อมั่นในตนเอง  สามารถพัฒนาตนเองได้ 
  4.  ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเรียนการสอนและการ
วางแผนการสอนของผู้สอนว่าสามารถตอบสนองความสามารถ  ความสนใจ  และความต้องการของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคลได้หรือไม่ 
  5.  การประเมินตามความสามารถของผู้เรียนในการถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่ชีวิตจริงได้ 
  6.  ประเมินด้านต่าง ๆ ด้วยวิธีที่หลากหลายในสถานการณ์ต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง 
 
วิธีการวัดผลและประเมินผล และแหล่งข้อมูลที่ใช้ 
 เพ่ือใหไ้ด้การวัดและการประเมินผลที่สะท้อนความสามารถอย่างแท้จริงของผู้เรียน                
ผลการประเมินอาจจะได้จากแหล่งข้อมูลและวิธีการต่าง ๆ  
  1. สังเกตการแสดงออกเป็นรายบุคคลหรคือรายกลุ่ม 
  2. ชิ้นงาน  ผลงาน  รายงาน และกระบวนการ 
  3. การสัมภาษณ์ 
  4. บันทึกของผู้เรียน 
  5. การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้เรียนและครู 
  6. การวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ 
  7. การวัดและประเมินผลด้านความสามารถ 
  8. แฟ้มผลงาน 
  9. การประเมินตนเอง 
  10. การประเมินโดยกลุ่มเพ่ือน 
  11. การประเมินกลุ่ม 
  12. การประเมินโดยใช้แบบทดสอบทั้งแบบอัตนัยและแบบปรนัย 
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รายละเอียดของวิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 1. การสังเกต  (Observe) 
การสังเกตท าให้สามารถเรียนรู้เรื่องราวของผู้เรียนแต่ละคนได้ แต่การสังเกตท่ีไม่ได้มีการเตรียมการใน
รายละเอียดต่าง ๆ หรือใช้วิธีการที่ไม่ดีก็จะท าให้ขาดความเชื่อมั่นได้ การใช้วิธีสังเกตโดยตรงท าให้ได้
ข้อมูลที่ดี และในการสังเกตจะต้องเลือกว่าจะสังเกตตามกรอบที่ก าหนดไว้  หรือไม่ต้องมีกรอบ 
  การสังเกตตามกรอบ  จะประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ 
   1.  ต้องก าหนดจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 
   2.  เครื่องมือที่ใช้บันทึกข้อมูลการสังเกต  อาจใช้ตั้งแต่การบันทึกพฤติกรรม   
จนกระท่ังมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale) 
   3.  รายการสังเกตอาจจะแจ้งให้ผู้เรียนทราบหรือไม่ก็ได้  แต่ผู้สังเกตต้องมีการ
วางแผนเป็นอย่างดี 
   4.  ต้องเจาะจงผู้เรียนที่คิดไว้แล้วว่าจะสังเกตใคร 
  การสังเกตไม่มีกรอบ  ควรจะมีลักษณะดังนี้ 
   1.  ไม่ต้องระบุจุดประสงค์ของการสังเกต 
   2.  เพียงแต่ใช้คู่มือเพ่ือบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ในกระดาษเปล่า 
   3.  อาจจะสังเกตผู้เรียนคนใดก็ได้  ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  ในขณะสังเกต
อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้ 
 2. การสัมภาษณ์  (Interview) 
  การสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่ดีที่สุด ท าให้รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนที่ท่านไม่ได้สังเกต
ด้วยตนเองนั้นเหตุการณ์เป็นอย่างไร การสัมภาษณ์สามารถใช้ได้อย่างกว้างขวาง เช่น อาจสัมภาษณ์
ความคิดของผู้เรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนระหว่างที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน 
 3.  การวัดและประเมินผลด้านความสามารถ  (Performance  Assessment) 
  ความสามารถของผู้เรียนประเมินได้จากการแสดงออกโดยตรงจากการท างานต่าง ๆ 
เป็นสถานการณ์ที่ก าหนดให้ซึ่งเป็นของจริงหรือใกล้เคียงกับสภาพจริง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
แก้ปัญหาหรือปฏิบัติงานได้จริง โดยประเมินจากกระบวนการท างาน  กระบวนการคิด  โดยเฉพาะ
ความคิดข้ันสูง  และผลงานที่ได้ 
  ลักษณะส าคัญของการประเมินความสามารถ คือ ก าหนดวัตถุประสงค์ของงาน วิธีการ
ท างาน ผลส าเร็จของงาน มีค าสั่งควบคุมสถานการณ์ในการปฏิบัติงานและมีเกณฑ์การให้คะแนนที่
ชัดเจน การประเมินความสามารถที่แสดงออกของผู้เรียนท าได้หลายแนวทางต่าง ๆ กัน ขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมสภาวการณ์  และความสนใจของผู้เรียน  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
   1.  มอบหมายงานให้ท า งานที่มอบให้ท าต้องมีความหมาย  มีความส าคัญ                                 
มีความสัมพันธ์กับหลักสูตร  เนื้อหาวิชา  และชีวิตจริงของผู้เรียน  ผู้เรียนต้องใช้ความรู้หลายด้านใน
การปฏิบัติงานที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการท างาน  และการใช้ความคิดอย่างลึกซึ้ง 
   2.  การก าหนดชิ้นงานหรืออุปกรณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ให้ผู้เรียนวิเคราะห์องค์ประกอบ
และกระบวนการท างาน  และเสนอแนวทางเพ่ือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น   
   3 ก าหนดตัวอย่างชิ้นงานให้   แล้วให้ผู้เรียนศึกษางานนั้นและสร้างชิ้นงานที่มี
ลักษณะของการท างานได้เหมือนหรือดีกว่าเดิม  เช่น  การประดิษฐ์เครื่องร่อน  การท าสไลด์ถาวร  
ศึกษาเนื้อเยื่อพืช  การท ากระดาษจากพืชในท้องถิ่น  ฯลฯ 
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   4 สร้างสถานการณ์จ าลองท่ีสัมพันธ์กับชีวิตจริงของผู้เรียนโดยก าหนดสถานการณ์   
แล้วให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา 
 4. การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน  (Portfolio) 
  การประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงานเป็นการเก็บรวบรวมและสร้างเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับผลงานของผู้เรียนที่บ่งบอกถึงความส าเร็จเชิงสมรรถนะเฉพาะด้านที่ได้มีการคัดสรรมาแล้ว 
  แฟ้มสะสมผลงานจะแสดงให้เห็นความสามารถ จุดเด่น จุดด้อย  ความส าเร็จ  และ
พัฒนาการของผู้เรียนเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้ทราบว่าผู้เรียนอยู่ตรงไหน  ขั้นไหนและก าลังเดินทางไปทาง
ไหน  เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้วยตนเอง  รู้จักและเข้าใจหลักเกณฑ์ของผลงานที่ดี 
 5.  การประเมินโดยกลุ่มเพื่อน  (Peer  Assessment) 
  เป็นการตัดสินใจโดยให้กลุ่มเพ่ือนท างานร่วมกันด้วยเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา  เช่น 
   - ความคิดสร้างสรรค์ 
   - การช่วยเหลือกลุ่ม 
   - ความสามารถในการที่จะท างานให้เสร็จตามก าหนดเวลา 
เกณฑ์อ่ืน ๆ ได้แก่  การค้นคว้า  การรวบรวมข้อมูล  การเขียนรายงาน  การน าเสนอสิ่งที่ค้นพบ 
 6. การประเมินกลุ่ม  (Group  Assessment) 
  ความสามารถที่จะท างานในฐานะสมาชิกผู้มีประสิทธิภาพของกลุ่ม  ถือเป็นทักษะที่
ส าคัญ  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ทุกกลุ่มวิชาจะต้องเน้นย้ าการท างานเป็นกลุ่มมี
การจัดความพร้อมอย่างมีคุณภาพ และมีการประเมินผลที่ละเอียดรอบคอบ  การท างานเป็นกลุ่มของ
ผู้เรียนจะมีคุณภาพสูงสุด  รวมทั้งความสนุกสนาน  เพลิดเพลินเมื่อมีการปฏิบัติ  ดังนี้ 
   1.  จัดบรรยากาศให้เหมาะสม  ช่วยให้ผู้เรียนรับทราบความเข้าใจว่า  การท างาน
กลุ่มจะให้ผลดีแก่ผู้เรียนอย่างไร  ผลงานกลุ่มจะประเมินด้วยวิธีใด 
   2.  แจ้งให้ผู้เรียนทราบว่า  งานของกลุ่มจะประเมินผลเมื่อใด  การแจ้งล่วงหน้านี้จะ
ท าให้ผู้เรียนไม่ได้รับความกดดัน  ต้องคอยวิตกกังวลว่าเมื่อใดผู้สอนถึงจะประเมินผล 
   3.  คะแนนที่ก าหนดให้ไม่ควรมากเกินไป  เพราะหลักการต้องการจะพัฒนาการ
ท างานร่วมกัน 
   4.  แจ้งเกณฑ์การประเมินผลให้ผู้เรียนทราบ  และบอกเกณฑ์บางส่วนให้  พร้อมทั้ง
ให้ผู้เรียนเพิ่มเติมเกณฑ์ของตนเองได้  จึงค่อยตัดสินใจว่าแต่ละเกณฑ์จะให้คะแนนอย่างไร 
   5.  จัดเวลาให้ผู้เรียนได้มีการส ารวจว่าคุ้มค่าแก่การเรียนรู้หรือไม่  เป็นการให้ผู้เรียน
วิเคราะห์ผลส าเร็จของตนเอง  มีเวลาแยกแยะว่ายังมีจุดใดที่น่าจะท าได้ดียิ่งขึ้นอีก 
   6.  ผู้สอนต้องมั่นใจและกระจ่างชัดเจนว่า  สิ่งที่จะประเมินผลคือ  ผลผลิตจากงาน
ของกลุ่มหรือประเมินผลกระบวนการท างาน  กระบวนการและผลผลิตเป็นคนละเรื่องกัน  และจ าเป็น
จะต้องมีแนวทางการประเมินที่แตกต่างกันในการท ากิจกรรมกลุ่ม  บางกิจกรรมใช้ในการประเมินผล
ผลิต  แต่บางกิจกรรมอาจใช้เพ่ือการประเมินผลกระบวนการปฏิบัติเท่านั้น 
   7.  ต้องระวังอันตรายจากการประเมินงานกลุ่มเป็นรายบุคคล  เพราะจะน าไปสู่
ความรู้สึกเจ็บช้ าน้ าใจ  และการโต้แย้งอย่างรุนแรงได้  ต้องมีการแจ้งเกณฑ์ให้ทราบล่วงหน้า  มีการ
อภิปราย มีข้อตกลงตั้งแต่แรกเริ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรม  การประเมินผลบุคคลควรจะท าต่อเมื่อผู้เรียน
ทั้งกลุ่มได้รับการพัฒนาความมั่นใจและความเชื่อถือ 
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   8.  พิจารณาวิธีการจัดกลุ่ม  จะให้ผู้เรียนเลือกเข้ากลุ่มเองหรือไม่  (มีแนวโน้มที่จะ
เลือกเข้ากลุ่มเก่ง) หรือจะใช้การสุ่มจัดผู้เรียนเข้ากลุ่ม  เพ่ือให้คละความสามารถในกลุ่ม (วิธีนี้จะผลดี
ส าหรับงานที่ใช้เกณฑ์วัดย่อย ๆ ซึ่งอาจมีการหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม)  หรือผู้สอนต้องการจัดผู้เรียนให้
สมดุลทุกกลุ่ม เพ่ือคละประสบการณ์  ความรู้ความสามารถ  และทักษะของผู้เรียน  วิธนีี้มีประโยชน์
เพ่ือจัดการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างมีคุณภาพ  แต่ต้องการทักษะการประสานงานที่สูงมากในการ
จัดการ 
 7.  การประเมินตนเอง (Self  Assessment) 
  ในการเสนอผลงาน  ผู้สอนควรฝึกให้ผู้เรียนมีการประเมินตนเอง  ทั้งด้านความคิดและ
ด้านความรู้สึกโดยให้ผู้เรียนได้พูดถึงงานของตนมีขั้นตอนกระบวนการท าอย่างไรมีจุดบกพร่องจุดดี
ตรงไหน ผู้เรียนได้ความรู้อะไรบ้าง และผู้เรียนมีความรู้สึกอย่างไรต่องานที่ท า ขณะเดียวกันก็เปิด
โอกาสให้เพ่ือน ๆ ได้มีการวิพากวิจารณ์งานของผู้เรียนอันจะน าไปสู่ความภาคภูมิใจ 
 8.  การเขียนรายงาน (Self – Report ) 
  เป็นการให้ผู้เรียนเขียนรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเอง  เหมือนมีการสัมภาษณ์
เพียงแต่ไม่มีคนคอยตั้งค าถามเท่านั้นเองจากวิธีการประเมินผลดังกล่าวสามารถน ามาจัดแสดงวิธีการ
และเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้ในด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะ/
กระบวนการ (Process)   และด้านคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม (Attitude) 
  
การวัดและการประเมินผลควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 1.  ก าหนดกรอบการวัดการประเมินผลการเรียน  ให้สอดคล้องกับก าหนดการสอนและ
แผนการจัดการเรียนรู้ 
 2.  สร้างเครื่องมือการวัดให้สอดคล้องกับการวางแผนการประเมินผลการเรียน 
 3.  วัดและประเมินผลในช่วงเวลาที่เหมาะสม  เช่น ก่อนเรียน ระหว่างเรียน   และ 
หลังเรียน ตามท่ีได้วางแผนไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.  สรุปและตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด รวบรวมข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
เพ่ือรายงานผลการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน คือ 
   4.1  ด้านสติปัญญาหรือพุทธพิสัย (Cognitive Domain) 
   4.2  ด้านอารมณ์หรือความรู้สึกหรือจิตพิสัย (Affective Domain) 
   4.3  ด้านทักษะ และการปฏิบัติหรือทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) 
 5.  รายงานผลการเรียนรู้เป็นรายวิชา  
 การรายงานผลถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ของผู้ประเมินที่
ต้องรายงานผลการประเมินในขอบเขตท่ีก าหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ผู้สอนและ
ผู้บริหาร  ได้ทราบถึงการพัฒนาความก้าวหน้า  หรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการเรียนการสอน 

เกณฑ์การให้คะแนนผลการเรียน    ช่วงชั้นที่ 3  (ม.1 – ม.3 )  ตันสินรายภาค 
คะแนนก่อนสอบ

ระหว่างภาค 
คะแนนสอบ 
ระหว่างภาค 

คะแนนหลังสอบ
ระหว่างภาค 

คะแนนสอบ 
ปลายภาค 

รวม 

30 20 30 20 100 
 

เกณฑ์การให้คะแนนผลการเรียน    ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6 ) ตันสินรายภาค 
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คะแนนก่อนสอบ
ระหว่างภาค 

คะแนนสอบ 
ระหว่างภาค 

คะแนนหลังสอบ
ระหว่างภาค 

คะแนนสอบ 
ปลายภาค 

รวม 

30 20 30 20 100 
 
เงื่อนไขการตัดสินผลการเรียน 

ก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ ระดับผลการเรียน ความหมาย 

0-49 0 ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า 
50-54 1 ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า 
55-59 1.5 ผลการเรียนพอใช้ 
60-64 2 ผลการเรียนน่าพอใจ 
65-69 2.5 ผลการเรียนค่อนข้างดี 
70-74 3 ผลการเรียนดี 
75-79 3.5 ผลการเรียนดีมาก 
80-100 4 ผลการเรียนดีเยี่ยม 

 
หมายเหตุ 
 ผลการเรียน “0” หมายถึง ไม่ผ่านการประเมิน 
 ผลการเรียน “มส” หมายถึง ไม่ตัดสินผลการเรียน เนื่องจากมีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
 ผลการเรียน “ร” หมายถึง รอการตัดสินผลการเรียนเนื่องจากไม่ได้ท ากิจกรรมส าคัญที่ตก
ลงร่วมกันมาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน หรือขาดสอบปลายภาค 
 
การแก้ไขผลการเรียน “0”, “ร” หรือ “มส”  
 1.  การแก้ไขผลการเรียน “0” ให้ผู้สอนด าเนินการสอนซ่อมเสริมในเนื้อหาสาระที่ผลการ
เรียนไม่ผ่านมาตรฐานที่คาดหวังในการทดสอบปลายภาค และให้ผู้เรียนท าการทดสอบให้ผ่านภายใน
ภาคเรียนถัดไป ผลการแก้ไขได้ระดับผลการเรียน “1” เท่านั้นส่วนเนื้อหาสาระใดที่ผลการเรียนไม่
ผ่านมาตรฐานระหว่างเรียน ผู้สอนต้องด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนสอบปลายภาคเรียน 
 2.  การแก้ไขผลการเรียน “มส” ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้สอน ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับระเบียบ
ปฏิบัติที่โรงเรียนก าหนด ผลการแก้ไข ได้ระดับผลการเรียน “1” เท่านั้น 
 3.  การแก้ไขผลการเรียน “ร” ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้สอน ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับระเบียบ
ปฏิบัติที่โรงเรียนก าหนด ผลการแก้ไข 
  3.1  ได้ระดับผลการเรียน “1-4” ในกรณีสุดวิสัยที่จะท ากิจกรรมส าคัญนั้นให้แล้วเสร็จ
ก่อนสอบปลายภาคเรียนหรือขาดสอบปลายภาคเรียนด้วยเหตุสุดวิสัย 
  3.2  ได้ระดับผลการเรียน “1” ในกรณีละเลยที่จะท ากิจกรรมส าคัญนั้นให้แล้วเสร็จ
ก่อนสอบปลายภาคเรียนหรือขาดสอบปลายภาคเรียนด้วยเหตุไม่สุดวิสัย 
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การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้นให้ผลการประเมิน 
เป็นผ่านและไม่ผ่าน กรณีที่ผ่านให้ระดับผลการประเมินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน 

๑. ในการสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เพ่ือการเลื่อนชั้นและจบ
การศึกษา 
ก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น ๔ ระดับ และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้ 

ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 

ดี หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

ผ่าน หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ แต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ 

ไม่ผ่าน หมายถึง ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 
 
การประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน 
 การประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห ์และการเขียน มีวิธีการประเมินดังนี้ 
  1.  ให้ผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ก าหนดการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และ
การเขียนสื่อความเป็นผลการเรียนรู้หนึ่งแยกต่างหากจากผลการเรียนรู้รายภาค 
  2.  การประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความต้องใช้วิธีการที่
หลากหลาย เช่น การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า รายงาน โครงงาน หรือชิ้นงานที่สะท้อนถึงการ
อ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ 
  3.  เกณฑ์การตัดสินการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความให้
ตัดสินผลเป็นรายภาค/รายปี โดยประเมินผลทั้ง 3 ด้าน แบ่งเป็น การประเมินการอ่าน 30 % การคิด
วิเคราะห์ 40% และ การเขียน 30%  และให้คะแนนตามความเหมาะสมของการประเมินโดยใช้
เกณฑ ์ดังนี้ 

ระดับผลคะแนน ผลการประเมิน 
ตั้งแต่ 80 %ขึ้นไป ดีเยี่ยม 

ตั้งแต่ 60% แต่ไม่ถึง 80% ดี 
ต่ ากว่า 60 % ควรปรับปรุง 

 

  4.  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินได้ 60 – 100 %หมายถึง “ผ่าน” ได้คะแนน 0 - 59 
%  หมายถึง “ไม่ผ่าน”   ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการประเมิน “ควรปรับปรุง”  ให้ด าเนินการซ่อมเสริม 
 
 

คุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ 
1.  มีความรักและเทิดทูนสถาบันหลัก  คือ ชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
2.  มีความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
3.  มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความกตัญญู ต่อผู้มีประคุณ 
4. ใฝ่เรียนรู้ แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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5. อยู่อย่างพอเพียง รู้จักด ารงตนให้อยู่ในความพอดี 
6.  มุ่งม่ันและขยันในการเรียน การท างาน  
7.  รักความเป็นไทย รู้จักคุณค่า และธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม 
8.  มีจิตสาธารณะ เรียนรู้ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม 

 9.  กล้าคิด กล้าท าและกล้าน า มีความกล้าทางความคิด คิดเชิงสร้างสรรค์ กล้าเป็นผู้น าใน
การปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม 
 
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ดีเยี่ยม หมายถึง ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เพ่ือประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมิน 

ระดับดีเยี่ยม จ านวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่า
ระดับดี 

ดี หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให้เป็นการยอมรับของสังคม 
โดยพิจารณาจาก 

๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๑-๔ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผล
การประเมินต่ ากว่าระดับดี หรือ 

๒. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๔ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ
ประเมินต่ ากว่าระดบัผ่าน หรือ 

๓. ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ
ประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 

ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษาก าหนด 
โดยพิจารณาจาก 

๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จ านวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ
ประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน หรือ 

๒. ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน ๔ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ
ประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 

ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษา 
ก าหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต ่๑ คุณลักษณะ 
 
เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  ให้บันทึกผลการประเมินผู้เรียนทุกคนในห้องหรือกลุ่มเดียวกัน เป็นรายภาค/รายปี จาก
ผู้ประเมินทุกฝ่ายไว้ในเล่มเดียวกัน 
 2.  วิธีประเมิน ประเมินจาก การสัมภาษณ์ การสังเกต แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระ และการประเมินตาม
สภาพจริง 
 3.  ให้น้ าหนักคะแนนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็น 100 คะแนน เกณฑ์การให้
คะแนนให้  ผู้สอนแต่ละรายวิชาเป็นผู้ก าหนด 
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 4.  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินได้ 60 – 100 %หมายถึง “ผ่าน” ได้คะแนน 0 - 59 % 
หมายถึง “ไม่ผ่าน” 
 5.  ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการประเมิน “ควรปรับปรุง”  ให้ด าเนินการซ่อมเสริมพฤติกรรม
บางประการที่ต้องปรับปรุง 
 

ระดับผลคะแนน ผลการประเมิน 
ตั้งแต่ 90 %ขึ้นไป ดีเยี่ยม 

ตั้งแต่ 60% แต่ไม่ถึง 90% ดี 
ต่ ากว่า 60 % ควรปรับปรุง 
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เกณฑ์การจบหลักสูตรของนักเรียน 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
เกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

1) นักเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วยกิต และ
รายวิชาเพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษาก าหนด  

2) นักเรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
66 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 

3) นักเรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์ 
การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 

4) นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

5) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

6)  นักเรียนต้องไม่มีผลการเรียน 0 ร มส หรือ มผ ในรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

7) นักเรียนจะต้องยื่นค าร้องขอจบหลักสูตรต่อผู้อ านวยการ และด าเนินการปลดหนี้ ตาม
เอกสารค าร้องขอเอกสารและขอจบหลักสูตรที่ทางโรงเรียนก าหนดกับฝ่ายทะเบียนของโรงเรียน 

8) นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม) จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 จึงจะมีสิทธิ์ในการเลือกแผนการเรียนและ
เลื่อนชั้นเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม) 

9) นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม) จะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติ เกิน 30 คะแนนหรือถูกท า
ทัณฑ์บน จึงจะมีสิทธิ์ในการเลือกแผนการเรียนและเลื่อนชั้นเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
 10) นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝ่ายมัธยม) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 ที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จะต้องด าเนินการทดสอบ
หรือแก้ไขผลการเรียน จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนก าหนดจึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  
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เกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1) นักเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หน่วยกิต และ

รายวิชาเพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษาก าหนด  
2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน

ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่น้อยว่า 36 หน่วยกิต 
3) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์ การประเมิน

ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่

โรงเรียนก าหนด 
5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่

โรงเรียนก าหนด 
6) นักเรียนต้องไม่มีผลการเรียน 0 ร มส หรือ มผ ในรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมตามที่

โรงเรียนก าหนด 
 7) นักเรียนจะต้องยื่นค าร้องขอจบหลักสูตรต่อผู้อ านวยการ และด าเนินการปลดหนี้ ตาม
เอกสารค าร้องขอเอกสารและขอจบหลักสูตรที่ทางโรงเรียนก าหนดกับฝ่ายทะเบียนของโรงเรียน 
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ประกาศแนบท้ายหลักสูตร 
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   ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 เรื่อง   แนวปฏิบัติด้านงานวิชาการ  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)   พุทธศักราช 2563  
            
                    เพ่ือให้การด าเนินงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม)  ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  ทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียน
การสอนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ในการเข้ามาศึกษาต่อ ณ 
สถาบันการศึกษาแห่งนี้   อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ 13 ข้อ 21 และข้อ 22  แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พุทธศักราช 
2561 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดที ่1 
บททั่วไป 

                    ข้อที ่ 1.  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ”  
เรื่อง แนวปฏิบัติด้านงานวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) พุทธศักราช  
2563  
                    ข้อที ่ 2.  ประกาศนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป และให้
ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติด้านงานวิชาการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) พุทธศักราช 2554 
 

          ข้อที ่ 3.  ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
รักษาการตามประกาศฉบับนี ้และให้มีอ านาจในการออกประกาศหรือค าสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานทางด้านวิชาการ อันไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ 

 
                   ข้อที ่ 4.  ให้ยกเลิกบรรดาประกาศหรือค าสั่งอื่นๆ ที่ขัดแย้งกับประกาศนี้ และใช้
ประกาศฉบับนี้แทน 
                   ข้อที ่ 5.  ในระเบียบนี้ 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
“ผู้อ านวยการโรงเรียน”   หมายความว่า   ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

 “คณะกรรมการบริหารโรงเรียน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนสาธิต 
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
“ฝ่ายวิชาการ” หมายความว่า   ฝ่ายวิชาการและวิจัยโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
“รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ”   หมายความว่า รองผู้อ านวยการที่ดูแล

รับผิดชอบ 
ด้านงานฝ่ายวิชาการ และวิจัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) 

 “โรงเรียน” หมายความว่า   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม) 

 “นักเรียน” หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(ฝ่ายมัธยม) 

 “หัวหน้าฝ่ายทะเบียน” หมายความว่า อาจารย์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนที่
โรงเรียน 

แต่งตั้งเป็นหัวหน้างานทะเบียน ท าหน้าที่ควบคุมดูและระบบงานทะเบียน เอกสารระเบียนผลการ
เรียน   ตามระเบียบนี้ก าหนดไว้ 

“หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้” หมายความว่า บุคคลที่ทางโรงเรียนแต่งตั้งให้
เป็น 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ท าหน้าที่ควบคุมดูแลกระบวนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระฯสาขาวิชา
ต่างๆ ตลอดจนประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบนี้ก าหนดไว้ 

 “หัวหน้างานวัดผล” หมายความว่า บุคคลที่ทางโรงเรียนแต่งตั้งให้เป็น
หัวหน้า 

งานวัดผล ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนและ  ประสานงาน
กับฝ่ายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องตามระเบียบนี้ก าหนดไว้ 

 “หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” หมายความว่า  บุคคลที่ทางโรงเรียน
แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท าหน้าที่รับผิดชอบงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องตามระเบียบนี้ก าหนดไว้  

 “อาจารย์” หมายความว่า อาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่สอน ในโรงเรียน
สาธิต 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)   
    

หมวดที ่2 
วัตถุประสงค์ 

 ข้อที ่6.   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ด าเนินการจัดท าระเบียบ
ฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 
1) เพ่ือพัฒนา ส่งเสริมด้านวิชาการ และปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
2) เพ่ือให้บริหารงานด้านวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว  รวดเร็ว และ  
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สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน สถานศึกษา  ชุมชนและ ท้องถิ่น 
3) เพ่ือให้การบริหาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และ มีคุณภาพ 

สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในและ ภายนอก 
4) เพ่ือให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนุนการ

เรียนรู้ที่สนองต่อความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ ท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ             
 

หมวดที ่3 
การด าเนินงานและอ านาจหน้าที่ 

 
ข้อที ่7.   งานฝ่ายวิชาการ มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานของ

ฝ่ายวิชาการด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการในงานฝ่ายวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการอ่ืน

ที ่
เกี่ยวข้องเพ่ือการด าเนินงานทางด้านวิชาการโดยความเห็นชอบจากผู้อ านวยการ 

2) ด าเนินการและควบคุมดูแลการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนให้ 

เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน 
3) ควบคุมดูแลนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ทัง้

ทางด้าน 
วิชาการและคุณธรรมจริยธรรม 

4) ก าหนดกฎ ระเบียบ ประกาศหรือแนวปฏิบัติของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

(ฝ่ายมัธยม) ในเรื่องการด าเนินการทางด้านวิชาการของอาจารย์และนักเรียนโดยเสนอต่อผู้อ านวยการ
โรงเรียน   

5) ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านวิชาการและการ
ส่งเสริม 

กิจกรรมด้านวิชาการแก่นักเรียน 
6) ก าหนดระเบียบ ประกาศหรือแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียน

สาธิต 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) โดยเสนอต่อผู้อ านวยการ   

7) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับงานของฝ่ายวิชาการกับนักเรียนและ 
ผู้ปกครอง 

8) ควบคุม ดูแล การจัดการเรียนการสอน การใช้หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรและ 
การพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน 
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หมวดที ่4 
ระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับทั่วไป 

 
            ข้อที่ 8.  เพ่ือให้การปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่าย
มัธยม)เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ เอาใจ
ใส่ต่อการเรียนและเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีงาม นักเรียนจะต้อง
ปฏิบัติตน ดังนี้ 
 

1) เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าตักเตือนของอาจารย์ทุกคนแต่งเครื่องแบบนักเรียนทุกครั้งที่มา
เรียน หรือมาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน 

2) เข้าเรียนเป็นประจ า ไม่ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
3) เอาใจใส่ต่อการเรียน มีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมการเรียนในทุกรายวิชา 
4) เมื่อมีความจ าเป็นต้องหยุดเรียน ผู้ปกครองต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเป็นลาย 

ลักษณ์อักษร 
5) เมื่ออยู่ในเวลาเรียนไม่ว่าอาจารย์จะอยู่ในห้องสอนหรือไม่ นักเรียนจะต้องนั่งประจ า 

โต๊ะให้เรียบร้อย และต้องรักษาระเบียบวินัยของห้องเรียนอย่างเคร่งครัดการลุกเดินหรือออกนอก
ห้องเรียนและส่งเสียงอึกทึกไม่ใช่วิสัยของนักเรียนที่ดีจะพึงกระท า 

6) ระหว่างเวลาเรียน หากมีความประสงค์จะออกนอกห้องเรียนจะต้องขออนุญาตอาจารย์
ผู้สอนก่อน 

7) นักเรียนต้องตั้งใจเรียน เชื่อฟังค าสั่งสอนของอาจารย์ผู้สอนด้วยความเคารพและไม่แสดง
กิริยาอันไม่สมควรในระหว่างเรียนหรือการท ากิจกรรม 

8) นักเรียนต้องมีความรับผิดชอบในการด าเนินการติดตามผลการเรียน การสอบแก้ตัวใน 
รายวิชาที่ไม่ผ่านตามเวลาที่โรงเรียนก าหนด 

9) นักเรียนต้องมีความรับผิดชอบ ในการส่งงาน ส่งการบ้านและท ากิจกรรม ตามที่อาจารย์
ประจ าวิชามอบหมายในเวลาที่อาจารย์ก าหนด 

10) นักเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตรและตามที่โรงเรียนก าหนด 

11) นักเรยีนจะต้องตั้งใจเรียนและต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.00 ในระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที ่3 จึงจะสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้ 
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หมวดที ่5 
การวัดผลประเมินผล การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการ

เขียน 
 
ข้อ 9.  เพ่ือให้การด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และตาม
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) พ.ศ. 2562  จึงก าหนดแนว
ปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการเรียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน การคิด
วิเคราะห์ และการเขียน ตามหลักสูตร ดังนี้ 
 

9.1 การวัดผลและประเมินผลการเรียน ให้วัดผลและประเมินผลโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ
และยึดตามศักยภาพของผู้เรียน ดังนี้ 

1) เกณฑ์การก าหนดคะแนนระหว่างภาค กับ ปลายภาค  
 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    70 : 30 หรือ 80 : 20 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    70 : 30 หรือ 80 : 20  
กลุ่มภาษาไทย สังคม  ภาษาต่างประเทศ   70 : 30 หรือ 80 : 20 
กลุ่มการงานฯ  ศิลปะ  สุขศึกษาและพลศึกษา   80 : 20   

  ตารางคะแนนเก็บรายจุดประสงค์ 
 

คะแนน อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค 
80 : 20 70 : 30 

คะแนนเก็บ ก่อนสอบ กลางภาค 30 25 
คะแนนสอบกลางภาค 20 20 
คะแนนเกบ็หลังสอบกลางภาค 30 25 
คะแนนสอบ ปลายภาค 20 30 
รวมคะแนนทั้งหมด 100 100 

  
 หมายเหตุ  ให้อาจารย์ผู้สอน แจ้งผลคะแนนเก็บก่อนสอบ กลางภาค 

และปลายภาคให้นักเรียนได้รับทราบก่อนการสอบ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ และให้ติดตามการ
ส่งงานของนักเรียนก่อนการแจ้งคะแนนเก็บ 

 
         2) การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อตัดสินผลทางการเรียน ใหมี้ระดับ

ผลการเรียน 8 เกรด   ดังนี้ 
  

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
4 ผลการเรียนดีเยี่ยม 80-100 

3.5 ผลการเรียนดีมาก 75-79 
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ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
3 ผลการเรียนดี 70-74 

2.5 ผลการเรียนค่อนข้างดี 65-69 
2 ผลการเรียนน่าพอใจ 60-64 

1.5 ผลการเรียนพอใช้ 55-59 
1 ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า 50-54 
0 ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า ต่ ากว่า 50 

 
         3)  การตัดสินผลการเรียนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

  ให้ใช้ตัวอักษรหรือข้อความ แสดงผลการเรียน ทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (0,ร,มส,มผ)  
ระดับผลการเรียนไม่ผ่าน  ก าหนดไว้มีกรณี ดังนี้ 
         ระดับผลการเรียนไม่ผ่าน 
                    0   หมายถึง ผ่านการประเมินครบมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า 
  มส   หมายถึง (1) มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
(ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนหรือปลายปี) เกณฑ์การแก้ ให้เรียนซ่อมเสริมจนครบเวลาเรียนร้อยละ 
80 
                                (2) มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด   
(ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนหรือปลายปี)   เกณฑ์การแก้ ให้เรียนซ้ ารายวิชาเดิม 

มผ หมายถึง   ไมผ่่านการร่วมกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน เกณฑ์การแก้  ผ 
ร หมายถึง  ไม่ส่งงานหรือไม่เข้าสอบหรือกรณมีีเหตุสุดวิสัย     
การให้  ร  นักเรียนต้องให้ในกรณี ที่นักเรียนขาดสอบ ขาดการส่งงาน โดย

คะแนนนั้นมีผลต่อการประเมินผลในรายวิชานั้นๆหรือ กรณีเหตุสุดวิสัย 
เกณฑ์การแก้ จะได้เกรด 1 – 4  หากนักเรียนไม่ด าเนินการแก้  ร  ในภาคเรีย

ถัดไปในปีการศึกษานั้นให้ปรับเกรดเป็น 0 
กรณีเรียนซ้ า 

   กรณีที่ 1  เรียนซ้ ารายวิชา คือไม่ผ่านรายวิชาใดเรียนซ้ ารายวิชานั้น 
  กรณีที่ 2  เรียนซ้ าเมื่อ 

1)  มีผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้น ต่ ากว่า 1.00 และไม่เอาใจใส่ต่อการเรียน 
2)  ไม่ด าเนินการแก้ไข ผลการเรียน 0,ร,มส ในปีการศึกษานั้นมากกว่าครึ่งหนึ่งของ 

รายวิชาเรียน 
 
หมายเหตุ*   การด าเนินการตาม 1) และ 2)  ต้องแต่งตั้งกรรมการเพื่อด าเนินการพิจารณา และ

แจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ 
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 9.2 การประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน 
 การประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน มีวิธีการประเมินดังนี้ 
  1)  ให้ผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ก าหนดการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และ
การเขียน สื่อความ เป็นผลการเรียนรู้หนึ่งแยกต่างหากจากผลการเรียนรู้รายภาค 
  2)  การประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความต้องใช้วิธีการที่
หลากหลาย เช่น การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า รายงาน โครงงาน หรือชิ้นงานที่สะท้อนถึงการ
อ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ 
  3)  เกณฑ์การตัดสินการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความให้
ตัดสินผลเป็นรายภาค/รายปี โดยประเมินผลทั้ง 3 ด้าน แบ่งเป็น การประเมินการอ่านร้อยละ 30  
การคิดวิเคราะห์ร้อยละ 40 และ การเขียนร้อยละ 30  และให้คะแนนตามความเหมาะสมของการ
ประเมินโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

ระดับผลคะแนน ผลการประเมิน 
ตั้งแตร่้อยละ 80 ขึ้นไป ดีเยี่ยม 

ตั้งแตร่้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ดี 
ต่ ากว่าร้อยละ 60  ควรปรับปรุง 

   4)  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินได้คะแนนร้อยละ 60–100 หมายถึง “ผ่าน” ได้
คะแนนร้อยละ 0-59 หมายถึง “ไม่ผ่าน” ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการประเมิน “ควรปรับปรุง” ให้
ด าเนินการซ่อมเสริม 
 9.3 คุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

1)  มีความรักและเทิดทูนสถาบันหลัก  คือ ชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
2)  มีความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 
3)  มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความกตัญญู ต่อผู้มีประคุณ 
4) ใฝ่เรียนรู้ แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5) อยู่อย่างพอเพียง รู้จักด ารงตนให้อยู่ในความพอดี 
6)  มุ่งม่ันและขยันในการเรียน การท างาน  
7)  รักความเป็นไทย รู้จักคุณค่า และธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม 
8)  มีจิตสาธารณะ เรียนรู้ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม 

   9)  กล้าคิด กล้าท าและกล้าน า มีความกล้าทางความคิด คิดเชิงสร้างสรรค์ กล้าเป็น
ผู้น าในการปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม 

9.4 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1)  ดีเยี่ยม หมายถึง ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันเพ่ือประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมิน 
ระดับดีเยี่ยม จ านวน 5-8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 

2)  ดี หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให้เป็นการ
ยอมรับ 

ของสังคม โดยพิจารณาจาก 
1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 1-4 คุณลักษณะ และไม่มี
คุณลักษณะใด 
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ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน 4 คุณลักษณะ และไม่มี
คุณลักษณะใด 

ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน หรือ 
3. ได้ผลการประเมินระดับด ีจ านวน 5-8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะ
ใดได้ผล 

การประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 
3)  ผ่าน หมายถงึ ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
โดยพิจารณาจาก 

1. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จ านวน 5-8 คุณลักษณะ และไม่มี
คุณลักษณะใด 

ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับด ีจ านวน 4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผล 

การประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 
 

4)  ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี
สถานศึกษา 

ก าหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต ่1 คุณลักษณะ 
 9.5 เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1)  ให้บันทึกผลการประเมินผู้เรียนทุกคนในห้องหรือกลุ่มเดียวกัน เป็นรายภาค/รายปี 
จากผู้ประเมินทุกฝ่ายไว้ในเล่มเดียวกัน 
  2)  วิธีประเมิน ประเมินจาก การสัมภาษณ์ การสังเกต แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระ และการประเมินตาม
สภาพจริง 
  3)  ให้น้ าหนักคะแนนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมเป็น 100 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 100  เกณฑ์การให้คะแนนให้  ผู้สอนแต่ละรายวิชาเป็นผู้ก าหนด 
  4)  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินได้คะแนนร้อยละ 60 – 100  หมายถึง “ผ่าน” ได้
คะแนนร้อยละ 0 - 59  หมายถึง “ไม่ผ่าน” 
  5)  ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการประเมิน “ควรปรับปรุง” ให้ด าเนินการซ่อมเสริม
พฤติกรรมบางประการที่ต้องปรับปรุง 
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หมวดที ่6 
การปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการผ่านการประเมินผล  

การร่วมกิจกรรมส่งเสริมวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ข้อ10. กิจกรรมส่งเสริมวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1) กิจกรรมส่งเสริมวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนต้องเข้าร่วมทั้งกิจกรรม

ส่งเสริมวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามรายละเอียดดังตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1  กิจกรรมส่งเสริมวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขั้นต่ าที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 

 ในรอบ 3 ปี ของระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

กิจกรรม จ านวน 
ที่โรงเรียนจัดให้ 

จ านวนขั้นต่ าที่นักเรียนต้อง
ปฏิบัติ 

หน่วยกิต 
 (ม.ปลาย) 

1. กิจกรรมส่งเสริมวิชาการและพัฒนา
ผู้เรียน 
1.1 การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
1.1.1 ด้านคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ 
เทคโนโลยี 
1.1.2 ด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดี 

 
 

 
6 ครั้ง 

 
6 ครั้ง 

 
 

 
2 ครั้ง 

(ครั้งละไม่ต่ ากว่า 6 ชั่วโมง) 
2 ครั้ง 

(ครั้งละไม่ต่ ากว่า 6 ชั่วโมง) 

 
 

 
1.0 

 
1.0 

.2 การฟังบรรยาย  
1.2.1 ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ 
เทคโนโลยี 
 
1.2.2 ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและ
ความฉลาดทางอารมณ์ 
 
1.2.3 ด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา
ศิลปวัฒธรรม 

 
3 ครั้ง 

 
 

3 ครั้ง 
 
 

3 ครั้ง 

 
1 ครั้ง 

(ครั้งละไม่ต่ ากว่า 2 ชั่วโมง) 
1 ครั้ง 

(ครั้งละไม่ต่ ากว่า  2 ชั่วโมง) 
 

1 ครั้ง 
(ครั้งละไม่ต่ ากว่า  2 ชั่วโมง) 

 
0.5 

 
0.5 

 
 

0.5 

1.3 อ่านหนังสือจากรายการที่โรงเรียน 
ก าหนด 

50 เรื่อง 10 เรื่อง 1.0 
 
 

1.4 พบครูที่ปรึกษาประจ าชั้นหลังเข้าแถว
เคารพธงชาติ  

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของวัน
เปิดเรียน 

 
 

2. กิจกรรมนักเรียน  1 ครั้ง 1.0 
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กิจกรรม จ านวน 
ที่โรงเรียนจัดให้ 

จ านวนขั้นต่ าที่นักเรียนต้อง
ปฏิบัติ 

หน่วยกิต 
 (ม.ปลาย) 

2.1 ค่ายวิชาการ 3 ครั้ง (ครั้งละไม่ต่ ากว่า 6 ชั่วโมง) 
 

2.2 ค่ายปฏิบัติธรรม 3 ครั้ง 1 ครั้ง 
(ครั้งละไม่ต่ ากว่า 3 วัน) 

0.5 

2.3 กิจกรรมชุมนุม 20 ชุมนุม 6  ชุมนุม 
 

 

2.4 การออกก าลังกายและเล่นกีฬา  ไม่น้อยกว่า 120 ครั้ง 
ครั้งละไม่น้อยกว่า 15 นาที 

 

2.5 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน  ไม่ต่ ากว่า 40 ชั่วโมง 
 

 

2.6 กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม 

 ไม่ต่ ากว่า 40 ชั่วโมง  

 
หมายเหตุ* ในจ านวน 6 ชุมนุม นักเรียนต้องเลือกชุมนุมวิชาการไม่น้อยกว่า 2 ชุมนุม / ชุมนุมกีฬา
และการออกก าลังกาย ไม่น้อยกว่า 2 ชุมนุม / ชุมนุมสังคมศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและดนตรีไม่
น้อยกว่า 2 ชุมนุม เวลาที่ร่วมกิจกรรม แต่ละชุมนุม ไม่น้อยกว่า 15 คาบต่อชุมนุม คาบละไม่ต่ ากว่า 
45 นาที 

2) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้บังคับ แต่โรงเรียนจะสนับสนุนให้นักเรียน

เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามความสนใจและสมัครใจเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ ตามรายละเอียดดังตารางที่ 2  
 

ตารางท่ี 2  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรม จุดมุ่งหมายเฉพาะ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมตักบาตรในตอน
เช้า ท าบุญเนื่องในโอกาส
ต่าง  

เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาลักษณะ
นิสัยในการปฏิบัติศาสนกิจเพ่ือจรรโลงและ
สืบทอดศาสนาให้ยั่งยืนและมั่นคง เห็น
ประโยชน์และคุณค่าของการปฏิบัติ
ศาสนกิจและการท าบุญ 

กลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและกลุ่มสาระฯ
สังคม 

2. กิจกรรมศึกษาหลักธรรม
ของพุทธศาสนาและ 
การสอบธรรมศึกษา 

เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาหลักธรรมของพุทธ
ศาสนามากขึ้น มีศักยภาพเพียงพอที่จะ
สอบธรรมศึกษาระดับนักธรรมตรี โทหรือ
เอก ที่จัดโดยมหาเถรสมาคมได้ (เฉพาะ
นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ) 

กลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและกลุ่มสาระฯ
สังคม 

3. กิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
ส าคัญต่าง ๆ เช่น 

  1.เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญและ
ร าลึกถึงคุณค่าและเหตุการณ์ในวันส าคัญท่ี

กลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและกลุ่มสาระฯ
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กิจกรรม จุดมุ่งหมายเฉพาะ ผู้รับผิดชอบ 
วันไหว้ครู วันอาสาฬหบูชา  
วันวิสาขบูชา วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ฯลฯ 

ทางราชการก าหนดขึ้น ตลอดจนวันส าคัญ
ต่าง ๆ เพ่ือสร้างความศรัทธา เทิดทูน  
  2.เพ่ือสร้างจิตวิญญาณท่ีจะร่วมกัน 
ปกป้องและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

สังคม 

4. กิจกรรมตรวจสุขภาพ
นักเรียนประจ าปี 

เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้ ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการเฝ้าระวังปัญหายาเสพ
ติดปัญหาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลและ
ความจ าเป็นในการดูแลสุขภาพตนเอง 

กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
และพละศึกษา 

5. กิจกรรมเสริมความรู้คู่
คุณธรรมพี่ช่วยน้อง เพ่ือน
ช่วยเพื่อน ( ติวน้อง ติว
เพ่ือน) 

เพ่ือให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ รู้จักใช้
ความรู้ความ สามารถและศักยภาพของตน
ในการดูแลช่วยเหลือผู้อื่น 

ฝ่ายวิชาการ 

6. กิจกรรมส่งเสริมการเข้า
ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
และการแข่งขันทางวิชาการ
ทั้งในและ 
ต่างประเทศ 

เพ่ือสร้างประสบการณ์ทักษะการแข่งขัน 
การเป็นผู้น า และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาการท้ังระดับชาติและระดับ
นานาชาติให้กับนักเรียน และเพ่ือทดสอบ
ศักยภาพของนักเรียน 

ฝ่ายวิชาการ 

7. กิจกรรมแลกเปลี่ยนกับ
นักเรียนโรงเรียน 
เครือข่ายในต่างประเทศ 

1. เพื่อสร้างประสบการณ ์
จริงในการใช้ภาษาต่างประเทศ การปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมที่แตกต่าง  

2. สามารถแลกเปลี่ยน 
เรียนรู ้ทางด้านวิชาการรวมถึงการเรียนรู้
สังคมและวฒันธรรมต่างชาติ ท าความรู้จัก
คุ้นเคยกับเพื่อนชาวตา่งชาติเพือ่ประโยชน์ใน
การท างานร่วมกันในอนาคต 

กลุ่มสาระฯต่างประเทศ 

8. กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน
คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ของนักเรียนให้
เต็มขีดความสามารถพร้อมที่จะเข้าสู่เวทีการ
แข่งขันระดับประเทศ หรือระหว่างประเทศ 

ฝ่ายวิชาการ,กลุ่มสาระ
ฯวิทยาศาสตร์ 

9. กิจกรรมคณะกรรมการ
นักเรียน 

เพื่อสร้างประสบการณ์การบริหารจัดการ การ
ท างาน การท ากิจกรรม ในฐานะตัวแทนของ
นักเรียน รวมทั้งการเรียนรู้การปกครองตาม
วิถีทางของประชาธปิไตย 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 

10. กิจกรรมการแนะแนวและ
การให้ค าปรึกษาเก่ียวกับ
การศึกษาต่อ การเลือก
แผนการเรียน การเลือกอาชีพ 

    1. เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลเพียงพอในการ
ตัดสินใจศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ  
    2. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
บุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ และ

กลุ่มสาระฯพัฒนา
ผู้เรียน 
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กิจกรรม จุดมุ่งหมายเฉพาะ ผู้รับผิดชอบ 
การพัฒนาบุคลิกภาพความ
ฉลาดทางอารมณ์และ
สุขภาพจิต 

สุขภาพจิต เพื่อให้นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 

11. การจัดค่ายปฐมนิเทศ
อบรมนักเรียนใหม่ 

    1. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้น 
ม.1 และ ม. 4 เก่ียวกับการใช้ชีวิตการเป็น
นักเรียนของโรงเรียน ท าความเข้าใจ วิธีเรียน 
การท ากิจกรรม ท าความรู้จักกับเพื่อนใหม่    
อาจารย์ สถานที่และรับทราบกฎระเบียบ
เบื้องต้น 
   2. เพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนรุ่นพี่ ได้
ปฏิบัติกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ฝึกการ
วางแผนและการท างานร่วมกัน ฝึกให้รู้จักเป็น
ผู้ให ้ 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 

12. กิจกรรมสนับสนุนการ
ออกก าลังกายและเล่นกีฬาโดย
การจัดกีฬาส ี

เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความมีน้ าใจนักกีฬา 
มีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาทั้งใน
ฐานะ ผู้ดู ผู้เลน่ และกองเชียร ์

กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
และพละศึกษา 

13. กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถทางดา้นดนตร ี

เพื่อส่งเสริมจิตสุนทรียภาพ ความกล้า
แสดงออก การสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน
ดนตร ีการแข่งขันดนตรไีทย ดนตรีสากล  

กลุ่มสาระฯศิลปะ
,วิทยาลัย ดุริยางคศิลป์ 

14. กิจกรรม International 
day 

เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาตา่งประเทศที่
หลากหลายของนักเรียน เช่น จนี ญี่ปุน่ 
ฝรั่งเศส อังกฤษ  และแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมของต่างประเทศ  

กลุ่มสาระฯต่างประเทศ 

3) การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. ในแต่ละภาคเรียนให้คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดท าแบบบันทึกการปฏิบัติ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแจกให้กับนักเรียนแต่ละคนส าหรับใช้ บันทึกการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ของตนเองในภาคเรียนนั้น ๆ เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแล้วให้บันทึกลงในแบบบันทึก
ดังกล่าวแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมนั้น ๆ ลงนามรับรอง 

2. เมื่อสิ้นภาคเรียนให้อาจารย์ที่ปรึกษารวบรวมแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวส่ง
งานทะเบียนเพ่ือบันทึกเป็นข้อมูล นักเรียนจะต้องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ข้ันต่ าที่
โรงเรียนก าหนดจึงจะถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร กรณีที่นักเรียนยังปฏิบัติกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ขั้นต่ า คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะเป็นผู้ก าหนดกิจกรรม
ให้นักเรียนปฏิบัติเพิ่มเติมจนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด 
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หมวดที ่7  
เกณฑ์การจบหลักสูตรและการเข้าศึกษาต่อ 

 
ข้อ 11. เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

1) นักเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วยกิต และ
รายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

2) นักเรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
66 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 

3) นักเรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์ 
การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 

4) นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

5) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

6)  นักเรียนต้องไม่มีผลการเรียน 0 ร มส หรือ มผ ในรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

7) นักเรียนจะต้องยื่นค าร้องขอจบหลักสูตรต่อผู้อ านวยการ และด าเนินการปลดหนี้ ตาม
เอกสารค าร้องขอเอกสารและขอจบหลักสูตรที่ทางโรงเรียนก าหนดกับฝ่ายทะเบียนของโรงเรียน 

8) นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม) จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 จึงจะมีสิทธิ์ในการเลือกแผนการเรียนและ
เลื่อนชั้นเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม) 

9) นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม) จะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติ เกิน 30 คะแนนหรือถูกท า
ทัณฑ์บน จึงจะมีสิทธิ์ในการเลือกแผนการเรียนและเลื่อนชั้นเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

10) นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 ที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จะต้องด าเนินการทดสอบหรือแก้ไขผลการ
เรียน จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนก าหนดจึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
 
ข้อ 12. เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1) นักเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หน่วยกิต และ
รายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่น้อยว่า 36 หน่วยกิต 

3) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์ การประเมิน
ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
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4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
โรงเรียนก าหนด 

5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
โรงเรียนก าหนด 

6) นักเรียนต้องไม่มีผลการเรียน 0 ร มส หรือ มผ ในรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมตามที่
โรงเรียนก าหนด 

7) นักเรียนจะต้องยื่นค าร้องขอจบหลักสูตรต่อผู้อ านวยการ และด าเนินการปลดหนี้ ตาม
เอกสารค าร้องขอเอกสารและขอจบหลักสูตรที่ทางโรงเรียนก าหนดกับฝ่ายทะเบียนของโรงเรียน 
 

 
หมวดที ่8  

เกณฑ์การจัดห้องเรียน การย้ายแผนการเรียน 
 
ข้อ 13 การจัดห้องเรียนและการเปลี่ยนแผนการเรียน 

1) การจัดห้องเรียนส าหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่4 กลุม่โครงการพิเศษ โรงเรียนจะพิจารณาจากผลการสอบคัดเลือก ในปีการศึกษานั้น 

2) การจัดห้องเรียนส าหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่4 ห้องโครงการพิเศษ โรงเรียนจะพิจารณาจากผลการสอบคัดเลือก ส่วนนักเรียนห้องอ่ืนๆ จัดแบบ
คละเกรด โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

3) การจัดห้องส าหรับนักเรียนที่มีการเลื่อนชั้นเรียนในระดับสูงขึ้นไป กรณีนักเรียนใน
โครงการพิเศษ นักเรียนจะต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ตามท่ีสัญญา
การเป็นนักเรียนในโครงการก าหนด โรงเรียนจะพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม ของนักเรียน ส่วนห้อง
อ่ืนจัดแบบคละเกรด โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

4) นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จะต้องเรียนในหลักสูตร หรือแผนการเรียนที่ตนเองแจ้งความประสงค์ในการสมัครเข้าเรียนนับตั้งแต่
วันรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียน 

5) การเปลี่ยนแผนการเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนต้องด าเนินการภายใน 
2 สัปดาห์แรกของภาคเรียนที่ 1 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน 

6) การเปลี่ยนแผนการเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนต้องด าเนินการ
ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคเรียนที่ 1 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในแผนการเรียนที่ต้องการย้ายไป 
ตามประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม) ในปีการศึกษานั้น หรือโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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หมวดที ่9  
การด าเนินการของนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 

 
ข้อ 14 การด าเนินการด้านวิชาการของนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 

1) นักเรียนที่มีความประสงค์จะเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ หรือสมัครใน
โครงการนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนจะต้องแจ้งผลการสมัคร และการยืนยันเข้าร่วมโครงการ ให้ทาง
โรงเรียนทราบล่วงหน้า 

2) นักเรียนที่สอบผ่านในโครงการทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ จะต้องแจ้งผลการสอบและการ
ยืนยันเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ เป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางโรงเรียนทราบหลังจากท่ี
นักเรียนสมัครยืนยันการเดินทางไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศไม่เกิน 7 วัน 

3) นักเรียนที่สอบผ่านในโครงการทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ จะต้องด าเนินการลาพักการ
เรียน และรักษาสภาพการเป็นนักเรียน เพ่ือเดินทางไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศกับทางโรงเรียน
หลังจากการประกาศผลสอบแล้วไม่เกิน 15 วัน 

4) นักเรียนที่สอบผ่านในโครงการทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ จะต้องมาโรงเรียนและปฏิบัติ
ตนเป็นนักเรียน ตามปกติ จนกว่าจะถึงก าหนดการเดินทางไปต่างประเทศ 

5) นักเรียนที่สอบผ่านในโครงการทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ที่มีความประสงค์จะลาพักการ
เรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านภาษา ก่อนเดินทางไปต่างประเทศจะต้องด าเนินการบันทึกลาเป็น
ลายลักษณ์อักษรต่อผู้อ านวยการ โดยด าเนินการขอลาได้ไม่เกิน 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทางไป
ต่างประเทศและต้องได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการจึงจะหยุดพักการเรียนได้  

6)  นักเรียนที่สอบผ่านในโครงการทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ที่ต้องการผลการเรียนในภาค
เรียนที่ด าเนินการพักการเรียน จะต้องติดต่ออาจารย์ประจ าวิชาเพ่ือขอทดสอบวัดผลการเรียนประจ า
ภาคเรียนนั้น14.5 ในการวัดผลประเมินผล นักเรียนที่สอบผ่านในโครงการทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 
ที่ต้องการผลการเรียน ให้อาจารย์ประจ าวิชาด าเนินการสอบวัดผลและให้งานเพิ่มเติม ตามเนื้อหาที่มี
การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนนั้นตามความเหมาะสม 

7) หลังจากสิ้นสุดสัญญา การเข้าร่วมโครงการนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ นักเรยีน
จะต้องด าเนินการ เข้ารายงานตัวกลับเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม) ไม่เกิน 7 วันหลังจากสิ้นสุดสัญญา  
 

หมวดที ่10 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพวิชาการ 

 
ข้อ 15 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพวิชาการของนักเรียน 

1) ให้ฝ่ายวิชาการ โดยงานส่งเสริมวิชาการ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
คุณภาพวิชาการของนักเรียน ร่วมกับกลุ่มสาระฯการเรียนรู้ โดย นักเรียนต้องเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพวิชาการ ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

2)  ให้ฝ่ายวิชาการ โดยงานส่งเสริมวิชาการ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมเฉพาะด้านและกิจกรรม
ส่งเสริมวิชาการ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยนักเรียน
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จะต้องลงทะเบียนเรียน รายวิชาเพ่ิมเติมเฉพาะด้านและกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ และต้องมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ตามท่ีโรงเรียนก าหนด  

3) โรงเรียนสามารถ จัดคณาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆจากมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาต่างๆ จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทายาลัย มาช่วยในการจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย  

4) นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาเพ่ิมเติมเฉพาะด้านและกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ ที่มี
คณาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆจากมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขา
ต่างๆ จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทายาลัย มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน ต้องมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 
ข้อ 16 ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความตามประกาศนี้หรือการด าเนินการอ่ืนใดที่ไม่ได้ระบุในประกาศ
นี้ ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด หรือให้เป็นไปตามมติความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่………….เดือน...................................พ.ศ. 2563 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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คณะกรรมการหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)   

 
1. รองศาสตราจารย์ชวลิต  ชูก าแพง    ประธานกรรมการ 
2. นายวุฒิศักดิ์       บุญแน่น    รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววิริมล     พละวัตร    หัวหน้างานหลักสูตร 
4. นางสาวอภิญญา    ภัทราธรรมรักษ์   กรรมการ 
5. นางดวงทิพย์     ผโลปกรณ์    กรรมการ 
6. นางรัตชนก     มาตรา    กรรมการ 
7. นางสาวทัศนีย์     มณีศรี    กรรมการ 
8. นางสาวธัญกร     สงเคราะห์    กรรมการ 
9. นางสาวทิวาภรณ์    เมฆเสนา    กรรมการ 
10. นางสาวศศินันทร์    ละวิสิทธิ์    กรรมการ 
11. นางสาวสมปอง    ภูเลียนส ี    กรรมการ 
12. นายอาทิตย์     โคชขึง    กรรมการ 
13. นางสาวนรานุช    สีหานาท    กรรมการ 
14. นางสาวพันธีตรา    สามารถ    กรรมการ 
15. นางสาวศรีสุดา       สิงห์ชุม           กรรมการและเลขานุการ 
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คณะผู้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
ปีการศึกษา  2563  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม) 
 
ที่ปรึกษา  รศ.ชวลิต ชูก าแพง  ผู้อ านวยการ 
   ดร.วุฒิศักดิ ์  บุญแน่น     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ข้อมูล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  งานทะเบียน 
จัดรูปแบบ/พิมพ์ นางสาววิริมล   พละวัตร                         งานหลักสูตรสถานศึกษา 
   นางสาวอภิญญา  ภัทราธรรมรักษ์ 
   นางดวงทิพย์    ผโลปรณ์ 
   นางศรสีุดา    สิงห์ชุม 

    
     

     


