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ปรัชญา 
ปรัชญาของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม   ได้แก่ 

  นตฺ ถิ ปญญาสมา  อาภา  “  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ” 

 
วิสัยทัศน์  ( Vision ) 

 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม  เป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  ที่มุ่งม่ันเสริมสร้าง
พัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้  โดยการประยุกต์ใช้  เทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพและมุ่งสู่สากล  เป็นผู้ประพฤติดีมีคุณธรรม  มุ่งม่ันสืบสานวิถีวัฒนธรรมความเป็นไทย  มีทักษะ
การด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  ภายใต้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน  มีการ
พัฒนาบุคลากร  แหล่งเรียนรู้  สื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพโดยความร่วมมือของผู้ปกครองนักเรียน  
กรรมการสถานศึกษา  ท้องถิ่นและชุมชน 
 

พันธกิจ  ( Mission ) 
 ๑. พัฒนาคงสภาพโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน 
 ๒. ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
 ๓. การพัฒนานักเรียนไปสู่การเป็นมาตรฐานสากลเพ่ือความส าเร็จทั้งทางด้านการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 
 ๔. พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ประพฤติดีมีคุณธรรมและนิยมไทย 
 ๕. พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ๖. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 ๗. พัฒนาบุคลากร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 ๘. โรงเรียนได้รับความร่วมมือระหว่าง ผู้ปกครอง  ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนให้มี 
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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เป้าหมาย  ( Goal ) 
 ๑. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้ มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ และมีผลงานการคิดสร้างสรรค์ท่ีสามารถเผยแพร่ได้ 
 ๒. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร การจัดการและการสร้างงานได้ 
 ๓. นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความถนัดและความสนใจ มีแนวทางการประกอบ
อาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน 
 ๔. นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม ปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตย 
และด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 ๕. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติเนื่องจากการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 
 ๖. นักเรียนได้รับความรู้จากการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยครูมืออาชีพ 
 ๗. นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
 ๘. นักเรียนมีความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง  ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนให้
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ   ๕  ประการ ดังนี้ 

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆที่เผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์แล ะการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการ
สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อื่น 
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๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน  การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรยีนพรานกระต่ายพิทยาคม 
 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
 ๑.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
 ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
 ๓.  มีวินัย 
 ๔.  ใฝ่เรียนรู ้
 ๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
 ๖.  มุ่งม่ันในการท างาน 
 ๗.  รักความเป็นไทย 
 ๘.  มีจิตสาธารณะ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 
 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม  ได้จัดโครงสร้างเวลาเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปี ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) โดยก าหนดโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ม.๑ ม.๒ ม.๓  

  กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)  
คณิตศาสตร ์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 วิทยาศาสตร ์
 เทคโนโลย ี

๑๖๐ (๔ นก.) 
๑๒๐ (๓ นก.) 
๔๐ (๑ นก.) 

๑๖๐ (๔ นก.) 
๑๒๐ (๓ นก.) 
๔๐ (๑ นก.) 

๑๖๐ (๔ นก.) 
๑๒๐ (๓ นก.) 
๔๐ (๑ นก.) 

 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร ์
 ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร ์
 ภูมิศาสตร ์

 
๑๖๐ (๔ นก.) 

๔๐ (๑ นก.) 
 

๑๒๐ (๓ นก.) 

 
๑๖๐ (๔ นก.) 
๔๐ (๑ นก.) 

 
๑๒๐ (๓ นก.) 

 
๑๖๐ (๔ นก.) 
๔๐ (๑ นก.) 

 
๑๒๐ (๓ นก.) 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)  
ศิลปะ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)  
การงานอาชีพ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)  
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)  
รวมเวลาเรยีน (พ้ืนฐาน) ๘๘๐ (๒๒ นก) ๘๘๐ (๒๒ นก) ๘๘๐ (๒๒ นก)  

 รายวิชาเพิ่มเติม ปีละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ช่ัวโมง 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  

 กิจกรรมแนะแนว     
 กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือยุวกาชาด 
- ชุมนุม 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

    

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐  

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน  ๑,๒๐๐ ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ภาคเรียนท่ี ๑ (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนท่ี ๒ (หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) 

ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๕(๖๐) ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๕(๖๐) 
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๐(๔๐) ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒ ๑.๐(๔๐) 
ว๒๑๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕(๒๐) ว๒๑๑๐๔ วิทยาการค านวณ ๑ ๐.๕(๒๐) 
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕(๖๐) ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๕(๖๐) 
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๐.๕(๒๐) พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา ๒ ๐.๕(๒๐) 
พ๒๑๑๐๒ พลศึกษา ๑ (เทเบิลเทนนิส) ๐.๕(๒๐) พ๒๑๑๐๔ พลศึกษา ๒ (เทเบิลเทนนิส) ๐.๕(๒๐) 
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ๑ ๑.๐(๔๐) ส๒๑๑๐๔ สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ๒ ๑.๐(๔๐) 
ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕(๒๐) ส๒๑๑๐๕ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕(๒๐) 
ส๒๑๑๐๓ พระพุทธศาสนา ๑ ๐.๕(๒๐) ส๒๑๑๐๖ พระพุทธศาสนา ๒ ๐.๕(๒๐) 
ศ๒๑๑๐๑ ดนตรี ๑ ๑.๐(๔๐) ศ๒๑๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๑ ๐.๕(๒๐) 

ศ๒๑๑๐๓ นาฏศิลป์ ๑ ๐.๕(๒๐) 
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๑.๐(๔๐) ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๒ ๑.๐(๔๐) 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑ ๑.๕(๖๐) อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒ ๑.๕(๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม จุดเน้นสถานศึกษา ๒.๐(๘๐) รายวิชาเพิ่มเติม จุดเน้นสถานศึกษา ๒.๐(๘๐) 
ว๒๑๒๐๑ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ๑ ๐.๕(๒๐) ว๒๑๒๐๒ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ๒ ๐.๕(๒๐) 
ว๒๐๒๔๑ เทคโนโลยีและสารสนเทศ ๑ ๐.๕(๒๐) ว๒๐๒๔๒ การใช้ซอฟแวร์ประยุกต์เบื้องต้น ๑ ๐.๕(๒๐) 
ส๒๑๒๒๖ หน้าที่พลเมือง ๑ ๐.๕(๒๐) ส๒๑๒๒๗ หน้าที่พลเมือง ๒ ๐.๕(๒๐) 
จ๒๑๒๐๑ ภาษาจีนกลางเบื้องต้น ๑ ๐.๕(๒๐) จ๒๑๒๐๒ ภาษาจีนกลางเบื้องต้น ๒ ๐.๕(๒๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม (เลือก ๑ วิชา) 
ท๒๐๒๐๑ เสริมทักษะภาษา 
ว๒๐๒๐๑ เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม  
ค๒๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑ 
อ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษฟัง – พูด ๑ 
ส๒๑๒๒๑ กฎหมายที่เยาวชนควรรู้                             
ง๒๐๒๗๓ งานเขียนแบบ ๑ 
ง๒๐๒๐๘ งานอาหารว่าง 
พ๒๐๒๐๕ บาสเกตบอล ๑ 
พ๒๐๒๐๓ ตะกร้อ ๑                                             
ศ๒๐๒๐๑ ทัศนศิลป์ ๑ 
ศ๒๐๒๑๑ ฆ้องวงใหญ่ ๑ 
ศ๒๐๒๒๑ ดนตรีสากล ๑ 
ศ๒๐๒๓๑ นาฏศิลป์ ๑ 
ศ๒๐๒๔๑  โยธวาทิต ๑ 
ศ๒๐๒๕๑ ร าโทน ๑                                               

๑.๐(๔๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม (เลือก ๑ วิชา) 
ท๒๐๒๐๒ วรรณกรรมพ้ืนบ้าน 
ว๒๐๒๐๒ พลังงานทดแทน 
ค๒๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ 
อ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟัง – พูด ๒ 
ส๒๑๒๖๑ ประวัติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ของไทย 
ง๒๐๒๗๔ งานเขียนแบบ ๒ 
ง๒๐๒๐๙ งานอาหารจานเดียว 
พ๒๐๒๐๖ บาสเกตบอล ๒ 
พ๒๐๒๐๔ ตะกร้อ ๒                                             
 ศ๒๐๒๐๒ ทัศนศิลป์ ๒ 
ศ๒๐๒๑๒ ฆ้องวงใหญ่ ๒ 
ศ๒๐๒๒๒ ดนตรีสากล ๒ 
ศ ๒๐๒๓๒ นาฏศิลป์ ๒ 
ศ๒๐๒๔๒ โยธวาทิต ๒ 
ศ๒๐๒๕๒ ร าโทน ๒ 

 
 
 

 

 

 
๑.๐(๔๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
ก๒๑๙๐๑ แนะแนว ๑ ๒๐ ก๒๑๙๐๒ แนะแนว ๒ ๒๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
ก๒๑๙๐๓ ลูกเสือ ๑ 
ก๒๑๙๐๕ ยุวกาชาด ๑ 

 
๒๐ 

 

กิจกรรมนักเรียน 
ก๒๑๙๐๔ ลูกเสือ ๒ 
ก๒๑๙๐๖ ยุวกาชาด ๒ 

 
๒๐ 

 
ก๒๑๙๐๗ กิจกรรมชุมนุมวิชาการ ๑ ๑๕ ก๒๑๙๐๘ กิจกรรมชุมนุมวิชาการ ๒ ๑๐ 

ก๒๑๙๐๙ กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๑ ๕ ก๒๑๙๑๐ กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒ ๑๐ 
รวมเวลาเรียน ๑๔.๐ (๕๖๐) รวมเวลาเรียน  ๑๔.๐(๕๖๐) 

 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๘ 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

ภาคเรียนท่ี ๑ (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนท่ี ๒ (หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) 

ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๕(๖๐) ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ๑.๕(๖๐) 
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓ ๑.๐(๔๐) ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๔ ๑.๐(๔๐) 
ว๒๒๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ๐.๕(๒๐) ว๒๒๑๐๔ วิทยาการค านวณ ๒ ๐.๕(๒๐) 
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๕(๖๐) ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๕(๖๐) 
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ ๐.๕(๒๐) พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๔ ๐.๕(๒๐) 
พ๒๒๑๐๒ พลศึกษา ๓ (ฟุตซอล) ๐.๕(๒๐) พ๒๒๑๐๔ พลศึกษา ๔ (ฟุตบอล) ๐.๕(๒๐) 
ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ๓ ๑.๐(๔๐) ส๒๒๑๐๔ สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ๔ ๑.๐(๔๐) 
ส๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕(๒๐) ส๒๒๑๐๕ ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕(๒๐) 
ส๒๒๑๐๓ พระพุทธศาสนา ๓ ๐.๕(๒๐) ส๒๒๑๐๖ พระพุทธศาสนา ๔ ๐.๕(๒๐) 
ศ๒๒๑๐๑ นาฏศิลป์ ๒ ๑.๐(๔๐) ศ๒๒๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๒ ๐.๕(๒๐) 

ศ๒๒๑๐๓ ดนตรี ๒ ๐.๕(๒๐) 
ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ ๑.๐(๔๐) ง๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๔ ๑.๐(๔๐) 
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๓ ๑.๕(๖๐) อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๔ ๑.๕(๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม จุดเน้นสถานศึกษา ๒.๕(๑๐๐) รายวิชาเพิ่มเติม จุดเน้นสถานศึกษา ๒.๕(๑๐๐) 
ว๒๒๒๐๑ เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์  ๐.๕(๒๐) ว๒๒๒๐๒ โครงงานวิทยาศาสตร์  ๐.๕(๒๐) 
ว๒๐๒๙๓ โปรแกรมน าเสนองาน ๑ ๐.๕(๒๐) ว๒๐๒๙๔ โปรแกรมตารางงาน ๑ ๐.๕(๒๐) 
ส๒๒๒๒๘ หน้าที่พลเมือง ๓ ๐.๕(๒๐) ส๒๒๒๒๙ หน้าที่พลเมือง ๔ ๐.๕(๒๐) 
I ๒๐๒๐๑ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้                  ๑.๐(๔๐) I ๒๐๒๐๒ การสื่อสารและการน าเสนอ ๑.๐(๔๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม (เลือก ๑ วิชา) 
ท๒๐๒๐๓ การอ่านวรรณกรรม 
ว๒๐๒๐๓ ไฟฟ้า ๑ 
ค๒๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓ 
อ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๑ 
จ๒๒๒๐๑ ภาษาจีนเพลิดเพลิน ๑ 
ส๒๒๒๖๑ ท้องถ่ินศึกษา ๑ 
ง๒๐๒๐๓ งานร้อยมาลัย ๑ 
พ๒๐๒๐๑ เปตอง ๑ 
พ๒๐๒๑๗ ฟุตซอล ๑ 
ศ๒๐๒๐๓ ทัศนศิลป์ ๓ 
ศ๒๐๒๑๓ ฆ้องวงใหญ่ ๓  
ศ๒๐๒๒๓ แซกโซโฟน ๑ 
ศ๒๐๒๓๓ นาฏศิลป์ ๓ 
ศ๒๐๒๔๓  โยธวาทิต ๓ 
ศ๒๐๒๕๓ เพลงพื้นบ้าน ๑ 

๑.๐(๔๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม (เลือก ๑ วิชา) 
ท๒๐๒๐๔ ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ 
ว๒๐๒๐๔ ไฟฟ้า ๒ 
ค๒๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔ 
อ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๒ 
จ๒๒๒๐๒ ภาษาจีนเพลิดเพลิน ๒ 
ส๒๒๒๒๓ กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
ง๒๐๒๖๔ งานร้อยมาลัย ๒ 
พ๒๐๒๐๒ เปตอง ๒  
พ๒๐๒๑๘ ฟุตซอล ๒ 
ศ๒๐๒๐๔ ทัศนศิลป์ ๔ 
ศ๒๐๒๑๔ ฆ้องวงใหญ่ ๔  
 ๒๐๒๒๔ แซกโซโฟน ๒ 
ศ๒๐๒๓๔ นาฏศิลป์ ๔ 
ศ๒๐๒๔๔  โยธวาทิต ๔ 
ศ๒๐๒๕๔ เพลงพื้นบ้าน ๒ 

 
 
 
 

 
 
 

๑.๐(๔๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
ก๒๒๙๐๑ แนะแนว ๑ ๒๐ ก๒๒๙๐๒ แนะแนว ๒ ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 
ก๒๒๙๐๓ ลูกเสือ ๑ 
ก๒๒๙๐๕ ยุวกาชาด ๑ 

 
๒๐ 
๑๕ 

กิจกรรมนักเรียน 
ก๒๒๙๐๔ ลูกเสือ ๒ 
ก๒๒๙๐๖ ยุวกาชาด ๒ 

 
๒๐ 
๑๐ 

ก๒๒๙๐๗ กิจกรรมชุมนุมวิชาการ ๑ ๑๕ ก๒๒๙๐๘ กิจกรรมชุมนุมวิชาการ ๒ ๑๐ 
ก๒๒๙๐๙ กิจกรรมเพื่อสังคม ๑ ๕ ก๒๒๙๑๐ กิจกรรมเพื่อสังคม ๒ ( IS๓) ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๔.๕ (๕๘๐) รวมเวลาเรียน ๑๔.๕ (๕๘๐) 

 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๙ 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ภาคเรียนท่ี ๑ (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนท่ี ๒ (หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) 

ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑.๕(๖๐) ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๕(๖๐) 
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕ ๑.๐(๔๐) ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖ ๑.๐(๔๐) 
ว๒๓๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลยี ๓ ๐.๕(๒๐) ว๒๓๑๐๔ วิทยาการค านวณ ๓ ๐.๕(๒๐) 
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๕(๖๐) ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๕(๖๐) 
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕ ๐.๕(๒๐) พ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา  ๖ ๐.๕(๒๐) 
พ๒๓๑๐๒ พลศึกษา ๕ (วอลเลย์บอล) ๐.๕(๒๐) พ๒๓๑๐๔ พลศึกษา ๖ (วอลเลย์บอล) ๐.๕(๒๐) 
ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ๕ ๑.๐(๔๐) ส๒๓๑๐๔ สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ๖ ๑.๐(๔๐) 
ส๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ ๐.๕(๒๐) ส๒๓๑๐๕ ประวัติศาสตร์ ๖ ๐.๕(๒๐) 
ส๒๓๑๐๓ พระพุทธศาสนา ๕ ๐.๕(๒๐) ส๒๓๑๐๖ พระพุทธศาสนา ๖ ๐.๕(๒๐) 
ศ๒๓๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๓ ๑.๐(๔๐) 

 
ศ๒๓๑๐๒ ดนตรี ๓ ๐.๕(๒๐) 
ศ๒๓๑๐๓ นาฏศิลป์ ๓ ๐.๕(๒๐) 

ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ ๑.๐(๔๐) ง๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๖ ๑.๐(๔๐) 
อ ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๕ ๑.๕(๖๐) อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๖ ๑.๕(๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม จุดเน้นสถานศึกษา ๑.๕(๘๐) รายวิชาเพิ่มเติม จุดเน้นสถานศึกษา ๑.๕(๘๐) 
ว๒๓๒๐๑ หินอ่อนพรานกระต่าย ๐.๕(๒๐) ว๒๓๒๐๒ สร้างสรรค์ผงหินอ่อน ๐.๕(๒๐) 
ว๒๐๒๔๕ โปรแกรมออกแบบ ๑ ๐.๕(๒๐) ง๒๐๒๔๖ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ๐.๕(๒๐) 
ส๒๓๒๓๐ หน้าที่พลเมือง ๕ ๐.๕(๒๐) ส๒๓๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๖ ๐.๕(๒๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม (เลือก ๑ วิชา) 
ท๒๐๒๐๕ หลักภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ว๒๐๒๐๕ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ๑  
ค๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕  
อ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๑ 
 จ๒๓๒๐๑ ภาษาจีนแสนสนุก ๑ 
ส๒๓๒๔๑ เงินทองของมีค่า 
ง๒๐๒๘๕ งานจักสาน ๑ 
ง๒๐๒๗๓ โครงงานเกษตร  
พ๒๐๒๐๙ กรีฑา ๑  
พ๒๐๒๐๗ ฟุตบอล ๑ 
ศ๒๐๒๐๕ ทัศนศิลป์ ๕ 
ศ ๒๐๒๑๕ ฆ้องวงใหญ่ ๕ 
ศ๒๐๒๒๕ คีย์บอร์ด ๑ 
ศ๒๐๒๓๕ นาฏศิลป์ ๕ 
ศ๒๐๒๔๕  โยธวาทิต ๕ 
ศ๒๐๒๕๕ อังกะลุง ๑ 

๑.๐(๔๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม (เลือก ๑ วิชา) 
ท๒๐๒๐๖ การอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง 
ว๒๐๒๐๖ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ๒ 
ค๒๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖  
อ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษสื่อสาร ๒ 
จ๒๓๒๐๒ ภาษาจีนแสนสนุก ๒ 
ส๒๓๒๒๔ อาเซียนศึกษา 
ง๒๐๒๖๒ งานจักสาน ๒ 
พ๒๐๒๑๐ กรีฑา ๒  
พ๒๐๒๐๘ ฟุตบอล ๒ 
ศ ๒๐๒๐๖ ทัศนศิลป์ ๖ 
ศ ๒๐๒๑๖ ฆ้องวงใหญ่ ๖ 
ศ๒๐๒๒๕ คีย์บอร์ด ๑ 
ศ๒๐๒๓๖ นาฏศิลป์ ๖ 
ศ๒๐๒๔๖  โยธวาทิต ๖ 
ศ๒๐๒๕๖ อังกะลุง ๒ 

 
 
 
 

 
 
 
 

๑.๐(๔๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
ก๒๓๙๐๑ แนะแนว ๑ ๒๐ ก๒๓๙๐๒ แนะแนว ๒ ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 
ก๒๓๙๐๓ ลูกเสือ ๑ 
ก๒๓๙๐๕ ยุวกาชาด ๑ 

 
๒๐ 

 

กิจกรรมนักเรียน 
ก๒๒๙๐๔ ลูกเสือ ๒ 
ก๒๓๙๐๖ ยุวกาชาด ๒ 

 
๒๐ 

 
ก๒๓๙๐๗ กิจกรรมชุมนุมวิชาการ ๑ ๑๕ ก๒๓๙๐๘ กิจกรรมชุมนุมวิชาการ ๒ ๑๐ 
ก๒๓๙๐๙ กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๑ ๕ ก๒๓๙๑๐ กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒  ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๓.๕(๕๔๐) รวมเวลาเรียน ๑๓.๕(๕๔๐) 

 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๑๐ 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้จัดโครงสร้างเวลาเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปี ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) โดยก าหนดโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

โครงสร้างแผนการเรียนที่ ๑ (คณิตศาสตร์–วิทยาศาสตร์) 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
รวม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม. ๔ ม. ๕ ม. ๖ ม.๔ – ม.๖ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม 

ภาษาไทย 
๘๐ 

(๒ นก.) 
 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

คณิตศาสตร ์
๘๐ 

(๒ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 
๓๖๐ 

(๙ นก.) 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

๑๐๐ 
(๒.๕ 
นก.) 

๔๖๐ 
(๑๑.๕ 
นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๔๘๐ 
(๑๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๔๘๐ 
(๑๒ นก.) 

๓๐๐ 
(๗.๕ นก.) 

๑๔๒๐ 
(๓๕.๕ 
นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 
- ประวัติศาสตร ์

๘๐ 
(๒ นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

- 
 

- ๒๔๐ 
(๖ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

 

สุขศึกษา  
และพลศึกษา 

๔๐ 
(๑ นก.) 

 
 

๔๐ 
(๑ นก.) 

 
๔๐ 

(๑ นก.) 
 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

 

ศิลปะ 
๔๐ 

(๑ นก.) 
 

 
๔๐ 

(๑ นก.) 
 

๔๐ 
(๑ นก.) 

 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
 

การงานอาชีพ 
๒๐ 
(๐.๕ 
นก.) 

 
๔๐ 

(๑ นก.) 
   

๖๐ 
(๑.๕ นก.) 

 

ภาษาต่างประเทศ 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 
๓๖๐ 

(๙ นก.) 
รวมเวลาเรียน  ๕๖๐ 

(๑๔ 
นก.) 

๗๔๐ 
(๑๘.๕ 
นก.) 

๖๐๐ 
(๑๕ 
นก.) 

๘๔๐ 
(๒๑ 
นก.) 

๔๘๐ 
(๑๒ 
นก.) 

๗๖๐ 
(๑๙  
นก.) 

๑๖๔๐ 
(๔๑  
นก.) 

๒๓๔๐ 
(๕๘.๕ 
นก.) 

 กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๖๐ ๘๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
๑๔๒๐ 

(๓๒.๕ นก.) 
๑๕๒๐ 

(๓๖ นก.) 
๑๓๖๐ 

(๓๑ นก.) 
๔๐๘๐ 

(๑๐๒ นก.) 

 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๑๑ 
 

โครงสร้างแผนการเรียนที่ ๒ (ศิลป์ – ภาษา) 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
รวม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม. ๔ ม. ๕ ม. ๖ ม.๔ – ม.๖ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม 

ภาษาไทย 
๘๐ 

(๒ นก.) 
 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

คณิตศาสตร ์
๘๐ 

(๒ นก.) 
 

๘๐ 
(๒ นก.) 

 
๘๐ 

(๒ นก.) 
 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

๑๐๐ 
(๒.๕ 
นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๓๐๐ 
(๗.๕ 
นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 
- ประวัติศาสตร ์

๘๐ 
(๒ นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

- 
 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

- 

สุขศึกษา  
และพลศึกษา 

๔๐ 
(๑ นก.) 

 
 

๔๐ 
(๑ นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 

 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๔๐ 

(๑ นก.) 

ศิลปะ 
๔๐ 

(๑ นก.) 
 

 
๔๐ 

(๑ นก.) 
 

๔๐ 
(๑ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

การงานอาชีพ 
๒๐ 
(๐.๕ 
นก.) 

 
๔๐ 

(๑ นก.) 
   

๖๐ 
(๑.๕ 
นก.) 

 

ภาษาต่างประเทศ 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๔๘๐ 

(๑๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๔๘๐ 

(๑๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๔๘๐ 

(๑๒ นก.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 
๑๔๔๐ 

(๓๖ นก.) 
รวมเวลาเรียน  ๕๖๐ 

(๑๔นก.) 
๖๘๐ 

(๑๗นก.) 
๖๐๐ 

(๑๕นก.) 
๗๒๐ 

(๑๘นก.) 
๕๒๐ 

(๑๓นก.) 
๘๔๐ 

(๒๑นก.) 
๑๖๔๐ 

(๔๑นก.) 
๒๑๖๐ 

(๕๔นก.) 
 กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๖๐ ๘๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
๑๔๐๐ 

(๓๑ นก.) 
๑๔๐๐ 

(๓๓ นก.) 
๑๔๘๐ 

(๓๗ นก.) 
๔๑๖๐ 

(๙๕ นก.) 

 

 
 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๑๒ 
 

โครงสร้างแผนการเรียนที่ ๓ (ศิลป์ – ทั่วไป) 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรม 

เวลาเรียน 
รวม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม. ๔ ม. ๕ ม. ๖ ม.๔ – ม.๖ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม 

ภาษาไทย 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๑๖๐ 

(๔ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 
๓๖๐ 

(๙ นก.) 

คณิตศาสตร ์
๘๐ 

(๒ นก.) 
 

๘๐ 
(๒ นก.) 

 
๘๐ 

(๒ นก.) 
 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

 

วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ี

๑๐๐ 
(๒.๕ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๓๐๐ 
(๗.๕ 
นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 
- ประวัติศาสตร ์

๘๐ 
(๒ นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

- 
 

๘๐ 
(๒ นก.) 

 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

 

สุขศึกษา  
และพลศึกษา 

๔๐ 
(๑ นก.) 

 
 

๔๐ 
(๑ นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 

 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๔๐ 

(๑ นก.) 

ศิลปะ 
๔๐ 

(๑ นก.) 
 

 
๔๐ 

(๑ นก.) 
 

๔๐ 
(๑ นก.) 

 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
 

การงานอาชีพ 
 

๒๐ 
(๐.๕ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

๔๐ 
(๑ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 

๖๐ 
(๑.๕ 
นก.) 

๗๒๐ 
(๑๘) 

ภาษาต่างประเทศ 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 
๓๖๐ 

(๙ นก.) 
รวมเวลาเรียน 

(พ้ืนฐาน) 
๕๖๐ 

(๑๔นก.) 
๖๔๐ 

(๑๖นก) 
๖๐๐ 

(๑๕ นก.) 
๖๘๐ 

(๑๗นก) 
๔๘๐ 

(๑๒นก) 
๖๔๐ 

(๑๖นก) 
๑๖๔๐ 
(๔๑นก) 

๑๙๖๐ 
(๔๙นก) 

 กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๖๐ ๘๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
๑๒๐๐ 

(๓๐ นก.) 
๑๓๖๐ 

(๓๒ นก.) 
๑๒๔๐ 

(๒๘ นก.) 
๓๙๖๐ 

(๙๐ นก.) 

 
 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๑๓ 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
โครงสร้างแผนการเรียนที่ ๑ (คณิตศาสตร์–วิทยาศาสตร์) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ (คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์) 
ภาคเรียนที ่๑ (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนที ่๒ (หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕(๓๐๐) รายวิชาพ้ืนฐาน ๖.๕(๒๖๐) 
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๐(๔๐) ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๐(๔๐) 

ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑ ๑.๐(๔๐) ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒ ๑.๐(๔๐) 
ว๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๑ ๑.๐(๔๐) ว๓๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๒ ๐.๕(๒๐) 
ว๓๑๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕(๒๐) ว๓๑๑๐๔ วิทยาการค านวณ ๑ ๐.๕(๒๐) 

ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ ๑.๐(๔๐) ส๓๑๑๐๓ สังคมศึกษา ๒ ๑.๐(๔๐) 
ส๓๑๑๐๒ ประวตัิศาสตร์ ๑  ๐.๕(๒๐) ส๓๑๑๐๔ ประวตัิศาสตร์ ๒ ๐.๕(๒๐) 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๐.๕(๒๐) พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๐.๕(๒๐) 
ศ๓๑๑๐๑ นาฏศิลป์  ๑  ๐.๕(๒๐) ศ๓๑๑๐๒ ทัศนศิลป์  ๑ ๐.๕(๒๐) 
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๐.๕(๒๐)   
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐(๔๐) อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐(๔๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม จุดเน้นสถานศึกษา ๙.๐(๓๖๐) รายวิชาเพ่ิมเติม จุดเน้นสถานศึกษา       ๙.๕(๓๘๐) 
ค๓๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑ ๑.๕(๖๐) ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ ๑.๕(๖๐) 
ว๓๑๒๐๑ ฟิสิกส์ ๑  ๑.๕(๖๐) ว๓๑๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒ ๒.๐(๘๐) 
ว๓๑๒๒๑ เคมี ๑ ๑.๕(๖๐) ว๓๑๒๒๒ เคมี ๒ ๑.๕(๖๐) 
ว๓๑๒๔๑ ชีววิทยา ๑   ๑.๕(๖๐) ว๓๓๒๔๒ ชีววิทยา ๒ ๑.๕(๖๐) 
ว๓๑๒๖๑ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ๑ ๑.๐(๔๐) ว๓๑๒๖๒ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ๒ ๑.๐(๔๐) 
ส๓๐๒๒๖ หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕(๒๐) ส๓๐๒๒๗ หน้าท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕(๒๐) 
อ๓๑๒๐๗ ความถนดัทางภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๕(๖๐) อ๓๑๒๐๘ ความถนดัทางภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๕(๖๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๘๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๘๐) 
ก๓๑๙๐๑ แนะแนว ๑ ๒๐ ก๓๑๙๐๒ แนะแนว ๒ ๒๐ 
ก๓๑๙๐๓ ชุมนุมทางวิชาการ ๑ ๒๐ ก๓๑๙๐๔ ชุมนุมทางวิชาการ ๒ ๒๐ 
ก๓๑๙๐๕ กิจกรรมคณุธรรม ๑ ๒๐ ก๓๑๙๐๖ กิจกรรมคณุธรรม ๒ ๒๐ 
ก๓๑๙๐๗ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑ ๒๐ ก๓๑๙๐๘ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๒ ๒๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  ๖๖๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๔๐ 

รวมจ านวนหน่วยกิต ๑๖.๕  หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต ๑๖.๐  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๑๔ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ (คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์) 
ภาคเรียนที ่๑ (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนที ่๒ (หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕(๓๐๐) รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕(๓๐๐) 
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๐(๔๐) ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔  ๑.๐(๔๐) 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓ ๑.๐(๔๐) ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๔ ๑.๐(๔๐) 
ว๓๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์กายภาพ ๑ ๑.๕(๖๐) ว๓๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ ๒ ๑.๕(๖๐) 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๑.๐(๔๐) ส๓๒๑๐๓ สังคมศึกษา ๔ ๑.๐(๔๐) 
ส๓๒๑๐๒ ประวตัิศาสตร์ ๓ ๐.๕(๒๐) ส๓๒๑๐๔ ประวตัิศาสตร์ ๔ ๐.๕(๒๐) 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๐.๕(๒๐) พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๐.๕(๒๐) 
ศ๓๒๑๐๑ ดนตรีพื้นฐาน ๑ ๐.๕(๒๐) ศ๓๒๑๐๒ นาฏศิลป์ ๒ ๐.๕(๒๐) 
ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ ๐.๕(๒๐) ง๓๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๓ ๐.๕(๒๐) 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๓ ๑.๐(๔๐) อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๔ ๑.๐(๔๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม จุดเน้นสถานศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ๑๐.๕(๔๒๐) รายวิชาเพ่ิมเติม จุดเน้นสถานศึกษา ๑๐.๕(๔๒๐) 
ค๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓ ๑.๕(๖๐) ค๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔ ๑.๕(๖๐) 
ว๓๒๒๐๓ ฟิสิกส์ ๓  ๒.๐(๘๐) ว๓๒๒๐๔ ฟิสิกส์ ๔ ๒.๐(๘๐) 
ว๓๒๒๒๓ เคมี ๓  ๑.๕(๖๐) ว๓๒๒๒๔ เคมี ๔ ๑.๕(๖๐) 
ว๓๒๒๔๓  ชีววิทยา ๓ ๑.๕(๖๐) ว๓๒๒๔๔ ชีววิทยา ๔ ๑.๕(๖๐) 
ว๓๒๒๖๓ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ๓ ๑.๐(๔๐) ว๓๒๒๖๔ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ๔ ๑.๐(๔๐) 
อ๓๒๒๐๗ ความถนัดทางภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๕(๖๐) อ๓๒๒๐๘ ความถนัดทางภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๕(๖๐) 
ส๓๐๒๒๖ หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕(๒๐) ส๓๐๒๒๗ หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕(๒๐) 
I ๓๐๒๐๑ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู ้

๑.๐(๔๐) 
I ๓๐๒๐๒ การสื่อสารและการน าเสนอ 

๑.๐(๔๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๔๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๔๐) 
ก๓๒๙๐๑ แนะแนว ๑ ๒๐ ก๓๒๙๐๒ แนะแนว ๒ ๒๐ 
ก๓๒๙๐๓ ชุมนุมทางวิชาการ ๑ ๒๐ ก๓๒๙๐๔ ชุมนุมทางวิชาการ ๒ ๒๐ 
ก๒๒๙๐๙ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑ ๐.๐ ก๒๒๙๑๐ กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๒ (IS๓) ๐.๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๗๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๗๒๐ 
รวมจ านวนหน่วยกิต ๑๘.๐ หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต ๑๘.๐  หน่วยกิต 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๑๕ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ (คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์) 
ภาคเรียนที ่๑ (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนที ่๒ (หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๖.๕(๒๖๐) รายวิชาพ้ืนฐาน ๕.๕(๒๒๐) 
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕  ๑.๐(๔๐) ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๐(๔๐) 
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕ ๑.๐(๔๐) ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๖ ๑.๐(๔๐) 
ว๓๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ๑ ๑.๐(๔๐) ว๓๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ๒ ๐.๕(๒๐) 
ว๓๓๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลยีวิทยาการค านวณ ๐.๕(๒๐) ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๖ ๑.๐(๔๐) 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ ๑.๐(๔๐) พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๐.๕(๒๐) 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๐.๕(๒๐) ศ๓๓๑๐๒ ดนตรีพื้นฐาน ๒ ๐.๕(๒๐) 
ศ๓๓๑๐๑ ทัศนศิลป์  ๒ ๐.๕(๒๐)   
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๕ ๑.๐(๔๐) อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๖ ๑.๐(๔๐) 
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ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕ ๑.๕(๖๐) ค๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖ ๑.๕(๖๐) 
ว๓๓๒๐๕ ฟิสิกส์ ๕ ๒.๐(๘๐) ว๓๓๒๐๖ ฟิสิกส์ ๖ ๒.๐(๘๐) 
ว๓๓๒๒๕ เคมี ๕  ๑.๕(๖๐) ว๓๓๒๒๖ เคมี ๖  ๑.๕(๖๐) 
ว๓๓๒๔๕ ชีววิทยา ๕ ๑.๕(๖๐) ว๓๓๒๔๖ ชีววิทยา ๖ ๑.๕(๖๐) 
ว๓๓๒๖๕ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ๕ ๑.๐(๔๐) ว๓๓๒๖๖ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ๖ ๑.๐(๔๐) 
อ๓๓๒๐๗ ความถนัดทางภาษาอังกฤษ ๕  ๑.๕(๖๐) อ๓๓๒๐๘ ความถนัดทางภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๕(๖๐) 
ท๓๐๒๐๙ GAT ไทย ๐.๕(๒๐) ท๓๐๒๑๐ GAT ไทย ๐.๕(๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
ก๓๓๙๐๑ แนะแนว ๑ ๒๐ ก๓๓๙๐๒ แนะแนว ๒ ๒๐ 
ก๓๓๙๐๓ ชุมนุมทางวิชาการ ๑ ๒๐ ก๓๓๙๐๔ ชุมนุมทางวิชาการ ๒ ๒๐ 
ก๓๓๙๐๗ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑ ๒๐ ก๓๓๙๐๘ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๒ ๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๔๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ 
รวมจ านวนหน่วยกิต ๑๖.๐ หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต ๑๕.๐ หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๑๖ 
 

โครงสร้างแผนการเรียนที่ ๒ (ศิลป์ – ภาษา) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ (ศิลป์ – ภาษา) 

ภาคเรียนที ่๑ (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนที่ ๒ (หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ (๓๐๐) รายวิชาพ้ืนฐาน ๖.๕ (๒๖๐) 

ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๐(๔๐) ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๐(๔๐) 
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑ ๑.๐(๔๐) ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒ ๑.๐(๔๐) 
ว๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ๑ ๑.๐(๔๐) ว๓๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๒ ๐.๕(๒๐) 
ว๓๑๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕(๒๐) ว๓๑๑๐๔ วิทยาการค านวณ ๑ ๐.๕(๒๐) 
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ ๑.๐(๔๐) ส๓๑๑๐๓ สังคมศึกษา  ๒ ๑.๐(๔๐) 
ส๓๑๑๐๒ ประวตัิศาสตร์ ๑  ๐.๕(๒๐) ส๓๑๑๐๔ ประวตัิศาสตร์ ๒ ๐.๕(๒๐) 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๐.๕(๒๐) พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๐.๕(๒๐) 
ศ๓๑๑๐๑ นาฏศิลป์  ๑  ๐.๕(๒๐) ศ๓๑๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๑ ๐.๕(๒๐) 
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๐.๕(๒๐)   
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐(๔๐) อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐(๔๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม จุดเน้นสถานศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ๗.๕(๓๐๐) รายวิชาเพ่ิมเติม จุดเน้นสถานศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ๗.๕(๓๐๐) 
ว๓๐๒๙๑ โปรแกรมสร้างงานกราฟิก ๑ ๑.๐(๔๐) ว๓๐๒๙๒ โปรแกรมสร้างงานกราฟิก ๒                   ๑.๐(๔๐) 
ส๓๐๒๒๖ หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕(๒๐) ส๓๐๒๒๗ หน้าท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕(๒๐) 
ส๓๑๒๒๑ กฎหมายที่ประชาชนควรรู ้ ๑.๐(๔๐) ส๓๑๒๒๒ กฎหมายรัฐธรรมนญู ๑.๐(๔๐) 
อ๓๑๒๐๗ ความถนดัทางภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๕(๖๐) อ๓๑๒๐๘ ความถนดัทางภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๕(๖๐) 
อ๓๑๒๐๓ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๑ ๑.๕(๖๐) อ๓๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๒ ๑.๕(๖๐) 

จ๓๑๒๐๑ ภาษาจีนพื้นฐาน ๑ ๒.๐(๘๐) จ๓๑๒๐๒ ภาษาจีนพื้นฐาน ๒ ๒.๐(๘๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม(เลือก) ๑.๐(๔๐) รายวิชาเพ่ิมเติม(เลือก) ๑.๐(๔๐) 
อ๓๑๒๐๙ ภาษาอังกฤษเพลดิเพลนิ 

๑.๐(๔๐) 
อ๓๑๒๑๐ ภาษาอังกฤษเพลดิเพลนิ 

๑.๐(๔๐) 
จ๓๑๒๐๕ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน  จ๓๑๒๐๖ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๘๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๘๐) 
ก๓๑๙๐๑ แนะแนว ๑ ๒๐ ก๓๑๙๐๒ แนะแนว ๒ ๒๐ 
ก๓๑๙๐๓ ชุมนุมทางวิชาการ ๑ ๒๐ ก๓๑๙๐๔ ชุมนุมทางวิชาการ ๒ ๒๐ 
ก๓๑๙๐๕ กิจกรรมคณุธรรม ๑ ๒๐ ก๓๑๙๐๖ กิจกรรมคณุธรรม ๒ ๒๐ 
ก๓๑๙๐๗ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑ ๒๐ ก๓๑๙๐๘ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๒ ๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๔๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๔๐ 
รวมจ านวนหน่วยกิต ๑๖.๐  หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต ๑๖.๐ หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๑๗ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ (ศิลป์ – ภาษา) 
ภาคเรียนที ่๑ (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนที ่๒ (หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕(๓๐๐) รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕(๓๐๐) 
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย  ๑.๐(๔๐) ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ๑.๐(๔๐) 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓ ๑.๐(๔๐) ค๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๔ ๑.๐(๔๐) 
ว๓๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์กายภาพ ๑  ๑.๕(๖๐) ว๓๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ ๒ ๑.๕(๖๐) 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๑.๐(๔๐) ส๓๒๑๐๓ สังคมศึกษา ๔ ๑.๐(๔๐) 
ส๓๒๑๐๒ ประวตัิศาสตร์ ๓ ๐.๕(๒๐) ส๓๒๑๐๔ ประวตัิศาสตร์ ๔ ๐.๕(๒๐) 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๐.๕(๒๐) พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๐.๕(๒๐) 
ศ๓๒๑๐๑ ดนตรีพื้นฐาน ๑ ๐.๕(๒๐) ศ๓๒๑๐๒ นาฏศิลป์ ๒ ๐.๕(๒๐) 
ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ ๐.๕(๒๐) ง๓๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๓ ๐.๕(๒๐) 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๓ ๑.๐(๔๐) อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๔ ๑.๐(๔๐) 
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ว๓๐๒๙๓ โปรแกรมสร้างงานกราฟิก ๓ ๑.๐(๔๐) ว๓๐๒๙๔ โปรแกรมสร้างงานกราฟิก ๔ ๑.๐(๔๐) 
ส๓๐๒๒๖ หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕(๒๐) ส๓๐๒๒๗ หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕(๒๐) 

พ๓๐๒๐๓ บาสเกตบอล ๐.๕(๒๐) พ๓๐๒๐๔ แชร์บอล ๑ ๐.๕(๒๐) 
อ๓๒๒๐๗ ความถนัดทางภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๕(๖๐) อ๓๒๒๐๘  ความถนัดทางภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๕(๖๐) 
อ๓๒๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการสบืค้น ๑.๕(๖๐) อ๓๒๒๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสบืค้น ๑.๕(๖๐) 
จ๓๒๒๐๑ ภาษาจีนพื้นฐาน ๓ ๒.๐(๘๐) จ๓๒๒๐๒ ภาษาจีนพื้นฐาน ๔ ๒.๐(๘๐) 
I ๓๐๒๐๑ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู ้

๑.๐(๔๐) I ๓๐๒๐๒ การสื่อสารและการน าเสนอ ๑.๐(๔๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม (เลือก) ๑.๐(๔๐) รายวิชาเพ่ิมเติม (เลือก) ๑.๐(๔๐) 
อ๓๒๒๐๙ การอ่านเขียนอังกฤษ                      
เชิงสร้างสรรค ์ ๑.๐(๔๐) 

อ๓๒๒๑๐ การอ่านเขียนอังกฤษ                      
เชิงสร้างสรรค ์ ๑.๐(๔๐) 

จ๓๒๒๐๕ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน  จ๓๒๒๐๖ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๔๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๔๐) 

ก๓๒๙๐๑ แนะแนว ๑ ๒๐ ก๓๒๙๐๒ แนะแนว ๒ ๒๐ 
ก๓๒๙๐๓ ชุมนุมทางวิชาการ ๑ ๒๐ ก๓๒๙๐๔ ชุมนุมทางวิชาการ ๒ ๒๐ 
ก๒๒๙๐๙ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑ ๐.๐ ก๒๒๙๑๐ กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๒ (IS๓) ๐.๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๖๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๖๐ 
รวมจ านวนหน่วยกิต ๑๖.๕ หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต ๑๖.๕  หน่วยกิต 

 

 
 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๑๘ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ (ศิลป์ – ภาษา) 
ภาคเรียนที ่๑ (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนที ่๒ (หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๖.๕ (๒๖๐) รายวิชาพ้ืนฐาน ๕.๕(๒๒๐) 
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑.๐(๔๐) ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๐(๔๐) 
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕ ๑.๐(๔๐) ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๖ ๑.๐(๔๐) 
ว๓๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ๑ ๑.๐(๔๐) ว๓๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ๒ ๐.๕(๒๐) 
ว๓๓๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลยี  ๐.๕(๒๐) ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๖ ๑.๐(๔๐) 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ ๑.๐(๔๐) พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๐.๕(๒๐) 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๐.๕(๒๐) ศ๓๓๑๐๒ ดนตรีพื้นฐาน ๒ ๐.๕(๒๐) 
ศ๓๓๑๐๑ ทัศนศิลป์  ๒ ๐.๕(๒๐)   
อ๓๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๕ ๑.๐(๔๐) อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๖ ๑.๐(๔๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม จุดเน้นสถานศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ๘.๕(๓๔๐) รายวิชาเพ่ิมเติม จุดเน้นสถานศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ๘.๕(๓๔๐) 
ส๓๓๒๘๓ พลังงานกับสิ่งแวดล้อม ๑.๐(๔๐) ส๓๓๒๔๑ การเงินการคลัง ๑.๐(๔๐) 
ว๓๐๒๙๕ โปรแกรมสร้างงานกราฟิก ๕ ๑.๐(๔๐) ว๓๐๒๙๖ การสร้างสื่อมัลติมีเดีย                                                                                                                                                                                                                            ๑.๐(๔๐) 
อ๓๓๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ๑ ๑.๕(๖๐) อ๓๓๒๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ๒ ๑.๕(๖๐) 
อ๓๓๒๐๗ ความถนัดทางภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๕(๖๐) อ๓๓๒๐๘ ความถนัดทางภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๕(๖๐) 
จ๓๓๒๐๑ ภาษาจีนพื้นฐาน ๕ ๒.๐(๘๐) จ๓๓๒๐๒ ภาษาจีนพื้นฐาน ๖ ๒.๐(๘๐) 
ท๓๐๒๐๙ GAT ไทย ๐.๕(๒๐) ท๓๐๒๑๐ GAT ไทย ๐.๕(๒๐) 
ศ๓๐๒๐๑ ทัศนศลิป์สู่พื้นฐาน สถาปัตย์   ๑.๐(๔๐) ศ๓๐๒๐๒ ทัศนศลิป์สู่พื้นฐาน สถาปัตย์   ๑.๐(๔๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม (เลือก) ๑.๐(๔๐) รายวิชาเพ่ิมเติม(เลือก) ๑.๐(๔๐) 
อ๓๓๒๐๙ ภาษาอังกฤษรอบโลก  

๑.๐(๔๐) 
อ๓๓๒๑๐ ภาษาอังกฤษรอบโลก  

๑.๐(๔๐) 
จ๓๓๒๐๕ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน  จ๓๓๒๐๖ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
ก๓๓๙๐๑ แนะแนว ๑ ๒๐ ก๓๓๙๐๒ แนะแนว ๒ ๒๐ 
ก๓๓๙๐๓ ชุมนุมทางวิชาการ ๑ ๒๐ ก๓๓๙๐๔ ชุมนุมทางวิชาการ ๒ ๒๐ 
ก๓๓๙๐๗ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑ ๒๐ ก๓๓๙๐๘ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๒ ๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๔๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ 
รวมจ านวนหน่วยกิต ๑๖.๐ หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต ๑๕.๐  หน่วยกิต 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๑๙ 
 

โครงสร้างแผนการเรียนที่ ๓ (ศิลป์ – ทั่วไป) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ (ศิลป์ – ทั่วไป) 

ภาคเรียนที ่๑ (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนที ่๒ (หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕ (๓๐๐) รายวิชาพื้นฐาน ๖.๕(๒๖๐) 

ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๐(๔๐) ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๐(๔๐) 
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑ ๑.๐(๔๐) ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒ ๑.๐(๔๐) 

ว๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๑ ๑.๐(๔๐) ว๓๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๒ ๐.๕(๒๐) 
ว๓๑๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕(๒๐) ว๓๑๑๐๔ วิทยาการค านวณ ๑ ๐.๕(๒๐) 
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ ๑.๐(๔๐) ส๓๑๑๐๓ สังคมศึกษา ๒ ๑.๐(๔๐) 
ส๓๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑  ๐.๕(๒๐) ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕(๒๐) 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๐.๕(๒๐) พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๐.๕(๒๐) 
ศ๓๑๑๐๑ นาฏศิลป์  ๑  ๐.๕(๒๐) ศ๓๑๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๑ ๐.๕(๒๐) 
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๐.๕(๒๐)   
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑ ๑.๐(๔๐) อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒ ๑.๐(๔๐) 
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ท๓๐๒๐๓ วรรณกรรมปัจจบุัน ๑.๐(๔๐) ท๓๐๒๐๔ วรรณกรรมท้องถิ่น ๑.๐(๔๐) 
ว๓๐๒๙๑ โปรแกรมสร้างงานกราฟิก ๑ ๑.๐(๔๐) ว๓๐๒๙๒ โปรแกรมสร้างงานกราฟิก ๒                   ๑.๐(๔๐) 
ส๓๐๒๒๖ หน้าที่พลเมือง ๑ ๐.๕(๒๐) ส๓๐๒๒๗ หน้าที่พลเมือง ๒ ๐.๕(๒๐) 
ส๓๑๒๒๑ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ๑.๐(๔๐) ส๓๑๒๒๒ กฎหมายรัฐธรรมนูญ ๑.๐(๔๐) 
อ๓๑๒๐๗ ความถนัดทางภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๕(๖๐) อ๓๑๒๐๘ ความถนัดทางภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๕(๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม (เลือก) ๓.๐(๑๒๐) รายวิชาเพิ่มเติม (เลือก) ๓.๐(๑๒๐) 
ง๓๐๒๖๖ งานดอกไม้ใบตอง (๓.๐)  

 
 
 

 
๓.๐(๑๒๐) 

ง๓๐๒๖๗ งานประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง (๑)  
 

 
 
 

๓.๐(๑๒๐) 

ง๓๐๒๖๙ งานปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส ์๑ (๒.๐) ง๓๐๒๗๐ งานปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส ์(๒.๐) 
ง๓๐๒๐๘ การขยายพันธุพ์ืช ๑ (๒.๐) ง๓๐๒๐๙ การขยายพันธพ์ืช ๒ (๒.๐) 
ง๓๐๒๘๐ วัสดุช่าง ๑ (๑.๐) ง๓๐๒๘๑ วัสดุช่าง ๒ (๑.๐) 
ง๓๐๒๗๒ งานเขียนแบบ ๑ (๒.๐) ง๓๐๒๗๓ งานเขียนแบบ ๒ (๒.๐) 
ง๓๐๒๙๐ การขายเบื้องต้น ๑ (๑.๕) ง๓๐๒๙๑ การขายเบื้องต้น ๒ (๑.๕) 
ง๓๐๒๖๓ งานขนมอบ (๒.๐) ง๓๐๒๖๒ งานขนมไทย (๒.๐) 
ง๓๐๒๐๔ ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า(๑.๕) ง๓๐๒๐๕ โครงงานห้องสมุด (๑.๕) 
ง๓๐๒๑๖ งานจักสานเส้นพลาสติก ๑ (๑.๕) ง๓๐๒๑๗ งานจักสานเส้นพลาสติก ๒ (๑.๕) 
ง๓๐๒๖๔ งานโคว์เชท์ ๑ (๑.๕) ง๓๐๒๖๕ งานโควเชท์ ๒ (๑.๕) 
ง๓๐๒๘๘ การบัญชีเบือ้งต้น ๑  (๑.๕)                              ง๓๐๒๘๙ การบัญชีเบือ้งต้น ๒ (๑.๕)                              

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๘๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๘๐) 
ก๓๑๙๐๑ แนะแนว ๑ ๒๐ ก๓๑๙๐๒ แนะแนว ๒ ๒๐ 
ก๓๑๙๐๓ ชุมนุมทางวิชาการ ๑ ๒๐ ก๓๑๙๐๔ ชุมนุมทางวิชาการ ๒ ๒๐ 
ก๓๑๙๐๕ กิจกรรมคุณธรรม ๑ ๒๐ ก๓๑๙๐๖ กิจกรรมคุณธรรม ๒ ๒๐ 
ก๓๑๙๐๗ กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน ์๑ ๒๐ ก๓๑๙๐๘ กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน ์๒ ๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๕๘๐ 
รวมจ านวนหน่วยกิต ๑๕.๕  หน่วยกติ รวมจ านวนหน่วยกิต ๑๔.๕  หน่วยกติ 

 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๐ 
 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ (ศิลป์ – ทั่วไป) 
ภาคเรียนที ่๑ (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนที ่๒ (หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕(๓๐๐) รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕(๓๐๐) 
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๐(๔๐) ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ๑.๐(๔๐) 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓ ๑.๐(๔๐) ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๔ ๑.๐(๔๐) 
ว๓๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์กายภาพ ๑ ๑.๕(๖๐) ว๓๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ ๒ ๑.๕(๖๐) 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๑.๐(๔๐) ส๓๒๑๐๓ สังคมศึกษา  ๔ ๑.๐(๔๐) 
ส๓๒๑๐๒ ประวตัิศาสตร์ ๓ ๐.๕(๒๐) ส๓๒๑๐๔ ประวตัิศาสตร์ ๔ ๐.๕(๒๐) 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๐.๕(๒๐) พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๐.๕(๒๐) 
ศ๓๒๑๐๑ ดนตรีพื้นฐาน ๑ ๐.๕(๒๐) ศ๓๒๑๐๒ นาฏศิลป์ ๒ ๐.๕(๒๐) 
ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ ๐.๕(๒๐) ง๓๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๓ ๐.๕(๒๐) 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๓ ๑.๐(๔๐) อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๔ ๑.๐(๔๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม จุดเน้นสถานศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ๕.๕(๒๒๐) รายวิชาเพ่ิมเติม จุดเน้นสถานศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ๕.๕(๒๒๐) 
ท๓๐๒๐๗ ประวัติวรรณคดีไทย ๑.๐(๔๐) ท๓๐๒๐๘ วรรณคดีมรดก  ๑.๐(๔๐) 
ว๓๐๒๙๓ โปรแกรมสร้างงานกราฟิก ๓ ๑.๐(๔๐) ว๓๐๒๙๔ โปรแกรมสร้างงานกราฟิก ๔ ๑.๐(๔๐) 
ส๓๐๒๒๖ หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕(๒๐) ส๓๐๒๒๗ หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕(๒๐) 
พ๓๐๒๐๓ บาสเกตบอล ๐.๕(๒๐) พ๓๐๒๐๔ แชร์บอล ๑ ๐.๕(๒๐) 
อ๓๒๒๐๗ ความถนัดทางภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๕(๖๐) อ๓๒๒๐๘  ความถนัดทางภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๕(๖๐) 
I ๓๐๒๐๑ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู ้

๑.๐(๔๐) I ๓๐๒๐๒ การสื่อสารและการน าเสนอ ๑.๐(๔๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม (เลือก) ๓.๐(๑๒๐) รายวิชาเพ่ิมเติม (เลือก) ๓.๐(๑๒๐) 
ง๓๐๒๘๒ งานฝึกฝมีือ ๑  (๓.๐)                           
ง๓๐๒๗๖ โครงงานอาชีพ ๑ (๑.๕)                      
ง๓๐๒๐๔ ห้องสมดุและการศึกษาค้นคว้า
(๑.๕) 
ง๓๐๒๙๒ การบญัชีข้ันกลาง ๑ (๑.๕) 

๓.๐(๑๒๐) 

ง๓๐๒๘๓ งานฝึกฝมีือ ๒   (๓.๐)                               
ง๓๐๒๗๗ โครงงานอาชีพ ๒  (๑.๕)                             
ง๓๐๒๐๕ โครงงานห้องสมุด (๑.๕) 
ง๓๐๒๙๓ การบญัชีข้ันกลาง ๒ (๑.๕) 

๓.๐(๑๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๔๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๔๐) 
ก๓๒๙๐๑ แนะแนว ๑ ๒๐ ก๓๒๙๐๒ แนะแนว ๒ ๒๐ 
ก๓๒๙๐๓ ชุมนุมทางวิชาการ ๑ ๒๐ ก๓๒๙๐๔ ชุมนุมทางวิชาการ ๒ ๒๐ 
ก๒๒๙๐๙ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑ ๐.๐ ก๒๒๙๑๐ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๒ ( IS๓) ๐.๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๔๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๔๐ 
รวมจ านวนหน่วยกิต ๑๖.๐ หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต ๑๖.๐ หน่วยกิต 

 
 
 

 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๑ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ (ศิลป์ – ทั่วไป) 
ภาคเรียนที ่๑ (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนที ่๒ (หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๖.๕(๒๖๐) รายวิชาพ้ืนฐาน ๕.๕(๒๒๐) 
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑.๐(๔๐) ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๐(๔๐) 
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕ ๑.๐(๔๐) ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๖ ๑.๐(๔๐) 
ว๓๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ๑ ๑.๐(๔๐) ว๓๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ๒ ๐.๕(๒๐) 
ว๓๓๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลยี  ๐.๕(๒๐) ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา  ๖ ๑.๐(๔๐) 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ ๑.๐(๔๐) พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๐.๕(๒๐) 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๐.๕(๒๐) ศ๓๓๑๐๒ ดนตรีพื้นฐาน ๒ ๐.๕(๒๐) 
ศ๓๓๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๒ ๐.๕(๒๐)   
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๕ ๑.๐(๔๐) อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๖ ๑.๐(๔๐) 
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ท๓๓๒๐๕ หลักภาษาไทย ๑.๐(๔๐) ท๓๓๒๐๖ การแต่งค าประพันธ ์ ๑.๐(๔๐) 
ส๓๓๒๘๓ พลังงานกับสิ่งแวดล้อม ๑.๐(๔๐) ส๓๓๒๔๑ การเงินการคลัง ๑.๐(๔๐) 
ว๓๐๒๙๕ โปรแกรมสร้างงานกราฟิก ๕ ๑.๐(๔๐) ว๓๐๒๙๖ การสร้างสื่อมัลติมีเดีย ๑.๐(๔๐) 
อ๓๓๒๐๗ ความถนัดทางภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๕(๖๐) อ๓๓๒๐๘ ความถนัดทางภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๕(๖๐) 
ท๓๐๒๐๙ GAT ไทย ๐.๕(๒๐) ท๓๐๒๑๐ GAT ไทย ๐.๕(๒๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม (เลือก) ๓.๐(๑๒๐) รายวิชาเพ่ิมเติม (เลือก) ๓.๐(๑๒๐) 
ง๓๐๒๘๖ งานดินทั่วไป (๑.๐)  

 
๓.๐(๑๒๐) 

 

ง๓๐๒๘๗ งานดินทั่วไป (๑.๐) 
 
 

๓.๐(๑๒๐) 
 
 

ง๓๐๒๖๐ การเป็นผู้ประกอบการ (๑.๕) ง๓๐๒๖๑ การออมและการลงทุน 
ง๓๐๒๙๔ งานประดิษฐ์ของใช้จากเชือกมัดฟาง ๑ ง๓๐๒๙๕ งานประดิษฐ์ของใช้จากเชือกมัดฟาง ๒ 
ง๓๐๒๗๔ โครงงานอาชีพ ๓ (๑.๐) ง๓๐๒๗๕ โครงงานอาชีพ ๔ (๑.๐) 
ง ๓๐๒๗๘ งานเชื่อมไฟฟ้า ๑ (๓.๐) ง ๓๐๒๗๙ งานเชื่อมไฟฟ้า ๒ (๓.๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
ก๓๓๙๐๑ แนะแนว ๑ ๒๐ ก๓๓๙๐๒ แนะแนว ๒ ๒๐ 
ก๓๓๙๐๓ ชุมนุมทางวิชาการ ๑ ๒๐ ก๓๓๙๐๔ ชุมนุมทางวิชาการ ๒ ๒๐ 
ก๓๓๙๐๗ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑ ๒๐ ก๓๓๙๐๘ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๒ ๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๕๘๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๕๔๐ 
รวมจ านวนหน่วยกิต ๑๔.๕ หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต ๑๓.๕หน่วยกิต 

 
 

 
 

  



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๒๒ 
 

 
 
 
 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๒๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๒๔ 
 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชาพื้นฐาน 
 ท๒๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑   จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง  ๑.๕  หน่วยกิต 
 ท๒๑๑๐๒  ภาษาไทย ๒   จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง  ๑.๕  หน่วยกิต 
 ท๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๓   จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง  ๑.๕  หน่วยกิต 
 ท๒๒๑๐๒  ภาษาไทย ๔   จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง  ๑.๕  หน่วยกิต 
 ท๒๓๑๐๑  ภาษาไทย ๕   จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง  ๑.๕  หน่วยกิต 
 ท๒๓๑๐๒  ภาษาไทย ๖   จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง  ๑.๕  หน่วยกิต 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

 ท๒๐๒๐๑  เสริมทักษะภาษา  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑.๐  หน่วยกิต 
 ท๒๐๒๐๒  วรรณกรรมพ้ืนบ้าน  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑.๐  หน่วยกิต 
 ท๒๐๒๐๓  การอ่านวรรณกรรม  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑.๐  หน่วยกิต 
 ท๒๐๒๐๔  ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑.๐  หน่วยกิต 

                  I ๒๐๒๐๑ การศึกษาค้นคว้า         จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง        ๑.๐  หน่วยกิต 
                  และสร้างองค์ความรู้          

            I ๒๐๒๐๒ การสื่อสารและการน าเสนอ จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑.๐  หน่วยกิต 
 ท๒๐๒๐๕  หลักภาษาเพ่ือการสื่อสาร จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑.๐  หน่วยกิต 
 ท๒๐๒๐๖  การอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑.๐  หน่วยกิต 

       ท๒๐๒๐๗  การเขียนเชิงสร้างสรรค์        จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง                 ๑.๐  หน่วยกิต 
 ท๒๐๒๐๘  การอ่านจับใจความส าคัญ จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑.๐  หน่วยกิต 
 ท๒๐๒๐๙  การพูด   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑.๐  หน่วยกิต 

  

  
 
 
 

 
 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๒๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๑                               เวลา  ๖๐   ชั่วโมง        จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับภาษา  ธรรมชาติของภาษา  เสียงในภาษา  การสร้างค าในภาษาไทย  ค าพ้อง ภาษา
พูดและภาษาเขียน  ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร  การพูดจับใจความ
ส าคัญ  การเล่าเรื่อง การวิเคราะห์สื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ การพูดรายงาน หลักการอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง 
หลักการอ่านการจับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็นค าเปรียบเทียบ  ค าที่มีหลายความหมาย  
บริบท  ค ายากในเอกสาร  ทางวิชาการ  งานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ  การเขียนเพื่อการสื่อสาร  สรุปเนื้อหา
วรรณคดี วรรณกรรมที่อ่าน หลักการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม  สรุปความรู้ที่ได้จากอ่าน ข้อคิดที่ได้จาก
การอ่าน   เขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน  การท่องจ าบทอาขยาน   คุณค่าท่ีได้รับจากการอ่านงานเขียน        
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาการใช้ทักษะกระบวนการทางด้าน
ความคิด  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในทุกๆด้านและสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมกับรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการ
รวมตัวของประชาคมอาเซียนบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ต่อ
สังคม สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งม่ันในการท างานตาลักษณะอันพ่ึงประสงค์ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการการอ่านออกเสียง  การอ่านจับใจความส าคัญ การอ่านตีความ   
การอ่านสรุปความ  การวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน  การอธิบาย  การสังเกต  การระบุเหตุผล  ทักษะการเขียน 
ทักษะการอ่าน  การแสดงความคิดเห็น  การจ าแนก   การท่องจ า  การประยุกต์ใช้  และการน าไปใช้  

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย มีบุคลิกภาพดี มีมารยาทในด้านการอ่าน  การเขียน  การพูด  การ
ฟัง  และการดู   กล้าแสดงออกสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้ที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ท ๑.๑ ม.๑/๑    ม.๑/๒    ม.๑/๓   ม.๑/๔  ม.๑/๕   ม.๑/๖  ม.๑/๗  ม.๑/๘  ม.๑/๙ 
ท ๒.๑ ม.๑/๒    ม.๑/๓    ม.๑/๖ 
ท ๓.๑ ม.๑/๑    ม.๑/๒    ม.๑/๓   ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖ 
ท ๔.๑ ม.๑/๑    ม.๑/๒    ม.๑/๓   ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖ 
ท ๕.๑ ม.๑/๑    ม.๑/๒    ม.๑/๓   ม.๑/๔  ม.๑/๕   

รวมทั้งหมด  ๒๙   ตัวชี้วัด 
 
 

 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๒๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๒                              เวลา  ๖๐   ชั่วโมง         จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับชนิดและหน้าที่ของค า  ความรู้เกี่ยวกับประโยค  หน้าที่ของค า ในประโยค  เจตนา
การใช้ประโยค  การฟังอย่างวิเคราะห์  การดูอย่างประเมิน  การพูดสรุปใจความส าคัญ  การพูดเล่าเรื่อง  การพูด
แสดงความคิดเห็น  การพูดรายงาน  การอ่านอ่านมีวิจารณญาณ   การเขียนบรรยายประสบการณ์ การเขียน
เรียงความ  การเขียนย่อความ  การเขียนแสดงความคิดเห็น  การเขียนจดหมายการเขียนรายงาน  การเขียน
โครงงาน การใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือการสื่อสาร และการสืบค้น การอ่านพิจารณาเรื่องสั้น การจับใจความส าคัญ     
การตีความ  สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมที่อ่าน หลักการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม  สรุปความรู้ที่ได้
จากอ่าน ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน   เขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน  การท่องจ าบทอาขยาน   คุณค่าที่ได้รับ
จากการอ่านงานเขียน     
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาการใช้ทักษะกระบวนการทางด้าน
ความคิด  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในทุกๆด้านและสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมกับรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการ
รวมตัวของประชาคมอาเซียนบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ต่อ
สังคม สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งม่ันในการท างานตาลักษณะอันพ่ึงประสงค์    

โดยใช้ทักษะกระบวนการการอ่านออกเสียง  การอ่านจับใจความส าคัญ การอ่านตีความการอ่านสรุป
ความ  การวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน  การอธิบาย  การสังเกต  การระบุเหตุผล  ทักษะการเขียน ทักษะการอ่าน  
การแสดงความคิดเห็น  การจ าแนก   การท่องจ า  การประยุกต์ใช้ และการน าไปใช้  

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย   มีบุคลิกภาพดี  มีมารยาทในด้านการอ่าน  การเขียนการพูด    
การฟัง  และการดู กล้าแสดงออกสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้ที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ท ๑.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๖  ม.๑/๗  ม.๑/๘  ม.๑/๙ 
ท ๒.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๖  ม.๑/๘  ม.๑/๙ 
ท ๓.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖ 
ท ๔.๑ ม.๑/๒   ม.๑/๓   
ท ๕.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕   

รวมทั้งหมด  ๒๘   ตัวชี้วัด 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๒๗ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๓                                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒   ภาคเรียนที่  ๑                                   เวลา  ๖๐  ชั่วโมง    จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต   
 
 ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง การอ่านจับใจความส าคัญ การสรุปความ                   
และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน การระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ และอ่านบทความหรือค าประพันธ์อย่าง
หลากหลายและประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่านเพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต การเขียนผังความคิด 
การวิเคราะห์และการจ าแนกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด การเขียนย่อความ การ
เขียนบรรยายและพรรณนา การเขียนเรียงความ และการเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้าและการจัดท า
โครงงาน หลักการพูดสรุปใจความส าคัญ การพูดวิเคราะห์ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น การฟังและดูเพ่ือ จับใจความ
ส าคัญ โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยคความรวม และประโยคความซ้อน หลักการสร้างค าสมาส หลักการแต่ง
กลอนสุภาพ สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมที่อ่าน หลักการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม สรุปความรู้ที่ได้
จากอ่าน ข้อคิดท่ีได้จากการอ่าน การท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษาในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด รวมถึงการสืบค้นความรู้ 
การจดบันทึก การใช้ความสามารถในการคิด การอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการเรียนรู้  ใช้
ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อ่ืนให้เข้าใจตรงกัน  
 เพ่ือให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีมารยาทในการอ่าน 
การเขียน การฟัง ดูและพูด  มีส านึกรักท้องถิ่น มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ท ๑.๑  ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๗, ม.๒/๘ 
 ท ๒.๑  ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๘ 
 ท ๓.๑  ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕,  ม.๒/๖ 
 ท ๔.๑  ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓ 
 ท ๕.๑  ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕ 
รวมทั้งหมด   ๒๖   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๒๘ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท๒๒๑๐๒  ภาษาไทย ๔                                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒    ภาคเรียนที่  ๒                              เวลา   ๖๐  ชัว่โมง       จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาหลักการอ่านออกเสียง การจับใจความส าคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน การ
อภิปรายแสดงข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้ง การระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อการโน้มน้าวใจของงานเขียน หลักการการ
เขียนจดหมายกิจธุระ การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็นในเรื่องที่อ่าน ศึกษาการพูดใน
โอกาสต่าง ๆ ได้แก่  การพูดอวยพร การพูดโน้มน้าว การพูดโฆษณา รวมถึงการพูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 
หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู ค ายืมจากภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย การใช้ค าราชา
ศัพท์ การศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่น รวมทั้งการสรุปเนื้อหาวรรณคดี  วรรณกรรมที่อ่าน หลักการ
วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม สรุปความรู้ที่ได้จากอ่าน ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน การท่องจ าบทอาขยานและบท
ร้อยกรองที่มีคุณค่า  
 โดยใช้กระบวนการทางภาษาในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด หลักการใช้ภาษา วรรณคดี
และวรรณกรรม เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น ประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้
จากการอ่าน สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ได้ถูกต้องเหมาะสมมีเหตุผลวิเคราะห์ วิจารณ์และอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรม 
 เพ่ือน าความรู้ไปใช้คิดแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตประจ าวัน และมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างานที่ได้รับมอบหมาย รักความเป็นไทย สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม มีจิต
สาธารณะ มีน้ าใจ เสียสละ ช่วยเหลือผู้อ่ืน สังคม และประเทศชาติรักความเป็นไทย มีมารยาทในการอ่าน  การ
เขียน การฟัง ดู พูด มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม   
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ท ๑.๑  ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๔, ม.๒/๖, ม.๒/๘ 
 ท ๒.๑  ม.๒/๖, ม.๒/๗, ม.๒/๘ 
 ท ๓.๑  ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖ 
 ท ๔.๑  ม.๒/๔, ม.๒/๕ 
 ท ๕.๑  ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕  
รวมทั้งหมด   ๒๑   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๒๙ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท๒๓๑๐๑  ภาษาไทย ๕                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓   ภาคเรียนที่  ๑              เวลา  ๖๐  ชั่วโมง         จ านวน   ๑.๕    หน่วยกิต   
 
 ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน  การฟัง การดูและการพูด การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม  โดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง การอ่านจับใจความ การอ่านตามความสนใจ ฝึกทักษะการคัด
ลายมือ การเขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาสต่างๆ  เขียนอัตชีวประวัติหรือชีวประวัติ เขียนย่อความ การ
เขียนจดหมายกิจธุระ กรอกแบบสมัครงาน  ฝึกทักษะการพูดแสดงความคิดเห็นและการประเมินเรื่องจากการฟัง
และการดู พูดวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู พูดรายงานการศึกษาค้นคว้า   และศึกษาเกี่ยวกับค า
ภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ ค าศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ  
 วิเคราะห์วิถีไทย ประเมินค่า ความรู้และข้อคิดจากวรรณคดี วรรณกรรมนิทานค ากลอนเรื่องพระอภัยมณี 
ตอนหนีนางผีเสื้อ พระบรมราโชวาท อิศรญาณภาษิต ท่องจ าบทอาขยานที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ 
 โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต กระบวนการ
เขียนเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟังและดู และพูดแสดง
ความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ เพ่ือให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย การ
เปลี่ยนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่า
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน มีมารยาทใน
การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ท ๑.๑   ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔   ม.๓/๙  ม.๓/๑๐ 
 ท ๒.๑   ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔   ม.๓/๕   ม.๓/๘  ม.๓/๑๐ 
 ท ๓.๑   ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๖    

ท ๔.๑   ม.๓/๑   ม.๓/๔   ม.๓/๕    
 ท ๕.๑   ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔    
รวมทั้งหมด  ๒๓  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๓๐ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท๒๓๑๐๒  ภาษาไทย ๖                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่  ๒          เวลา  ๖๐  ชั่วโมง    จ านวน   ๑.๕   หน่วยกิต   
 
 ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน  การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมโดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงการอ่านจับใจความ การอ่านตามความสนใจ การเขียน  เขียน  
เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น  และโต้แย้ง เขียนวิเคราะห์วิจารณ์ และแสดงความรู้ความคิดเห็น หรือ
โต้แย้งจากสื่อต่างๆ  เขียนรายงาน ฝึกทักษะการพูด  พูดในโอกาสต่างๆ พูดโน้มน้าว และศึกษาเกี่ยวกับ โครงสร้าง
ประโยคซับซ้อน ระดับภาษา การแต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ 
 วิเคราะห์วิถีไทย ประเมินค่า ความรู้และข้อคิดจากวรรณคดี วรรณกรรมบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก บท
พากย์เอราวัณ ท่องจ าบทอาขยานที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยใช้กระบวนการอ่านเพ่ือสร้างความรู้ความคิดน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
กระบวนการเขียนเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟังและดู 
และพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ เพ่ือให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย 
การเปลี่ยนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็น
คุณค่าน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน มี
มารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
        ท ๑.๑   ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔   ม.๓/๕   ม.๓/๖   ม.๓/๗   ม.๓/๘    
 ท ๒.๑   ม.๓/๖   ม.๓/๗ ม.๓/๙ 
 ท ๓.๑   ม.๓/๔   ม.๓/๕   ม.๓/๖    

ท ๔.๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๖    
 ท ๕.๑   ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔    
รวมทั้งหมด   ๒๑   ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๓๑ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท๒๐๒๐๑  เสริมทักษะภาษา                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๑           เวลา    ๔๐   ชั่วโมง   จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 
 ศึกษาการอ่านในใจและการอ่านออกเสียงทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง อ่านหนังสือนอกเวลาหรืองานเขียน
ต่างๆ ทั้งบันเทิงและสารคดี การอ่านจับใจความ การตีความ การแสดงความคิดเห็น การอ่านประเมินค่า การอ่าน
เพ่ือวิเคราะห์ การท่องจ าบทประพันธ์ที่มีคุณค่า เพื่อสร้างความรู้ ความคิด น าไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน มีวิจารณญาณในการอ่านและการจับใจความส าคัญ 
 ฝึกการเขียนในรูปแบบต่างๆ การเขียนย่อความ การเขียนจดหมาย การเขียนรายงาน การเขียน
เรียงความ การเขียนบันทึกประจ าวัน การเขียนเล่าประสบการณ์และการเขียนแสดงความคิดเห็น เพ่ือให้สามารถ
ใช้ภาษาเขียนในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง มีมารยาทในการเขียน 
 ฝึกการฟัง การดู และการพูดในรูปแบบต่างๆ โดยฟังค าอธิบาย เรื่องเล่า ข่าว บทความ สารคดี สรุป
ความ จับประเด็น วิเคราะห์ วินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากการฟัง การดู พูดน าเสนอความรู้ พูดแสดง
เหตุผล พูดในโอกาสต่างๆ เพ่ือแสดงความคิดเห็นจากการที่ได้ฟัง ได้ดูอย่างมีเหตุ ผลและพูดได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม สร้างสรรค์ มีกิริยาวาจาที่สุภาพ และมีมารยาทในการพูด 
 ใช้กระบวนการอ่าน การบวนการกลุ่ม กระบวนการทางภาษา กระบวนการคิด การฝึกปฏิบัติ การ
สืบค้นข้อมูล กระบวนการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด  สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการท างาน 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

๑. รู้หลักของการฟังและเห็นความส าคัญของการฟัง 
๒. จับใจความส าคัญ ตอบค าถาม ย่อเรื่องที่ฟังและแสดงความคิดเห็นจากการฟังได้ 
๓. มีมารยาทในการฟัง 
๔. รู้และเข้าใจหลักท่ัวไปของการพูด 
๕. พูดน าเสนอความรู้ พูดแสดงเหตุผล และพูดในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ 
๖. ใช้ถ้อยค าในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง มีมารยาทในการพูด และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
๗. รู้และเข้าใจหลักการอ่านออกเสียง และหลักท่ัวไปของการอ่านในใจ 
๘. อ่านได้คล่องทั้งการอ่านออกเสียงและการอ่านในใจ 
๙. อ่านค าประพันธ์ได้ถูกต้อง 
๑๐. ย่อความจากเรื่องที่อ่านได้ 
๑๑. เลือกอ่านหนังสือที่ดีและมีประโยชน์ได้ 
๑๒. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารและความรู้ 
๑๓. รู้วิธีการเขียนตัวอักษรไทยและหลักการเขียนค าภาษาไทย 
๑๔. เขียนตามค าบอก และคัดลอกข้อความได้ถูกต้องสะอาด สวยงาม 
๑๕. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน 
๑๖. เขียนย่อความได้ถูกต้อง 
๑๗. เขียนจดหมายได้ถูกต้อง 
๑๘. เขียนรายงานได้ถูกต้อง 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๓๒ 
 

๑๙. เขียนเรียงความได้ถูกต้อง 
๒๐. เขียนบันทึกประจ าวันได้ 
๒๑. เขียนเล่าประสบการณ์ได้ 
๒๒. เขียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ 

รวมทั้งหมด  ๒๒  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๓๓ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท๒๐๒๐๒ วรรณกรรมพ้ืนบ้าน                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่  ๒             เวลา   ๔๐   ชั่วโมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมายลักษณะที่มาและประเภทวรรณกรรมพ้ืนบ้านเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนิทานประจ าถิ่นต านาน
ส านวนภาษาและแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อค่านิยมความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมเห็น
คุณค่าของวรรณกรรมพ้ืนบ้านและการอนุรักษ์วรรณกรรมพ้ืนบ้านศึกษาประวัติความเป็นมาของวรรณกรรม
พ้ืนบ้านในท้องถิ่นของตน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่านกระบวนการทางภาษาการบวนการคิดกระบวนการกลุ่มการสืบค้นข้อมูล
การรายงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเห็นคุณค่าของวรรณกรรมพ้ืนบ้านภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยของท้องถิ่นและ
ร่วมมือในการอนรุักษ์วรรณกรรมพ้ืนบ้านสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถในการตัดสินใจน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน
และรักความเป็นไทย 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

๑. รู้และอธิบายความหมายลักษณะที่มาและประเภทของวรรณกรรมพ้ืนบ้านได้ 
๒. รู้และอธิบายความหมายลักษณะประเภทของนิทานประจ าถิ่นต านานได้ 
๓. จ าแนกประเภทและลักษณะของนิทานประจ าถิ่นต านานในท้องถิ่นตนและท้องถิ่นอ่ืนได้ 
๔. รวบรวมส านวนภาษาจากวรรณกรรมพ้ืนบ้านได้ 
๕. อธิบายจ าแนกลักษณะของความเชื่อแต่ละประเภทได้ 
๖. ยกตัวอย่างความเชื่อของสังคมที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมพ้ืนบ้านได้ 
๗. อธิบายแนวคิดของวรรณกรรมที่สะท้อนให้เห็นค่านิยมความเป็นอยู่ของสังคมได้ 
๘. รวบรวมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นตนและท้องถิ่นอื่นได้ 
๙. บอกและเห็นคุณค่าของวรรณกรรมพ้ืนบ้านได้ 
๑๐. เสนอแนวทางการอนุรักษ์วรรณกรรมพ้ืนบ้านได้ 

รวมทั้งหมด  ๑๐  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๓๔ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท๒๐๒๐๓  การอ่านวรรณกรรม                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒   ภาคเรียนที่  ๑                                   เวลา   ๔๐   ชัว่โมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมายและรูปแบบของวรรณกรรมที่เป็นบันเทิงคดี  สารคดี  ทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง  
วิเคราะห์  วิจารณ์  แสดงความคิดเห็น ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างหลากหลาย ศึกษาเนื้ อหาเกี่ยวกับ
วรรณกรรมประเภทต่างๆ เช่น บทความ สารคดี  เรื่องสั้น  นิทาน และบทร้อยกรอง  

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาการใช้ทักษะกระบวนการทางด้าน
ความคิด  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในทุกๆด้านและสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมกับรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการ
รวมตัวของประชาคมอาเซียนบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ต่อ
สังคม สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งม่ันในการท างานตาลักษณะอันพ่ึงประสงค์ 

เพ่ือให้สามารถแยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าเรื่องที่อ่านโดยอาศัย
ประสบการณ์และความรู้จากการอ่านและยังสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอ่าน ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ในการ
ด ารงชีวิต 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู้เกี่ยวกับที่มาของวรรณกรรม เห็นคุณค่าและเข้าใจแนวคิดท่ีแทรกไว้ในเนื้อหาตลอดจนเป็น
แรงบันดาลใจให้สืบค้นเรื่องราวต่างๆ 
 ๒. รู้เรื่องย่อตลอดโยสังเขป มีความรู้พื้นฐานในการศึกษารายละเอียดบางตอนและสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ 
 ๓. ศึกษาเก่ียวกับความหมายของวรรณกรรม ประเภทของวรรณกรรม การเลือกอ่านวรรณกรรม 
 ๔. อ่านวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดี  เรื่องสั้น  นวนิยาย  สารคดี  บทความ บทร้อยกรอง และสามารถ 
แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์  วิจารณ์ แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น  สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณกรรมได้ 
 ๕. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิต 
รวมทั้งหมด    ๕    ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๓๕ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท๒๐๒๐๔  ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒                     เวลา   ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 
            ความรู้  การอ่านเก็บใจความ  การอ่านตีความ  การอ่านวิเคราะห์  น าไปสู่การพูดและการเขียนอธิบาย  
การพูดและการเขียนอภิปราย  การพูดและการเขียนแสดงความคิดเห็น  การปฏิเสธ  การเจรจาต่อรอง  การโน้ม
น้าวใจหลักการใช้ภาษา  มารยาทในการพูดและการเขียน    มารยาทการใช้แหล่งความรู้สื่อสารสนเทศ  ทั้งสื่อ
สิ่งพิมพ์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวิต 

ทักษะกระบวนการ  ใช้ทักษะการอ่าน  การเขียน  การคิด  ใช้ส านวนภาษาในการพูดและเขียนสื่อความ
ได้ถูกต้อง  ตามระดับภาษา  เหมาะสมกับสถานการณ์  น าความรู้และประสบการณ์  จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริงได้เหมาะสม เกิดความภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของภาษาไทย และวรรณคดีไทย มีมารยาทในการอ่าน การ
เขียน การฟัง การดูและการพูด  มีนิสัยรักการอ่าน  การเขียนเพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวิต 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  
มุ่งมันในการท างาน  รักความเป็นไทย  จิตสาธารณะ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

๑. เข้าใจความหมายและความส าคัญของค าว่า “กิจธุระ” 
๒. สามารถเรียบเรียงข้อความง่าย ๆ เพ่ือเผยแพร่ได้ 
๓. อ่านและรับข่าวสารต่าง ๆ ได้ 
๔. สามารถใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนติดต่อกับราชการและองค์การต่าง ๆ  
๕. สามารถอ่านเอกสารสิทธิ์และสัญญาส าคัญ ๆ ในชีวิตประจ าวันได้ 
๖. สามารถใช้ภาษาสื่อสารทางจดหมาย ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
๗. สามารถสื่อสารด้วยวาจา 
๘. สามารถเขียนข้อความที่เป็นพิธีการได้ 

รวมทั้งหมด    ๘   ผลกำรเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๓๖ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
I ๒๐๒๐๑  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒     ภาคเรียนที่ ๑                เวลา   ๔๐   ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
  
          ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามในเรื่องที่สนใจโดยเริ่มจากตนเองเชื่อมโยงกับชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศ ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ  

ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบ
วางแผน  รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม ท างานบรรลุผลตามป้าหมายภายในกรอบการ
ด าเนินงานที่ก าหนด  โดยการก ากับดูแล ช่วยเหลือของครูอย่างต่อเนื่อง สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้และร่วมกัน
เสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์ เพ่ือให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ 
เปรียบเทียบเชื่อมโยงองค์ความรู้  สังเคราะห์สรุป อภิปราย เพ่ือให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 
  ๑. ตั้งประเด็นปัญหา โดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่มจากตนเองเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นและประเทศ 
  ๒. ตั้งสมมติฐานประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจ 
  ๓. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔. ศึกษาค้นคว้า แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เลือกจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  ๕. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลได้ 
  ๖. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม 
  ๗. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
  ๘. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ 
  ๙. เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
รวมทั้งหมด     ๙     ผลการเรียนรู้         
       

 
 

  
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๓๗ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
I ๒๐๒๐๒  การสื่อสารและการน าเสนอ                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๒                เวลา   ๔๐   ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
 
          ศึกษา เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบจากข้อมูลองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้า
ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้(Research and Knowledge Formation) โดยเขียนโครงร่าง 
บทน า เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ โดยใช้ค าจ านวน  ๒,๕๐๐  ค า มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่
เชื่อถือได้อย่างหลากหลาย เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ มีการน าเสนอในรูปแบบเดี่ยว
(Oral individual) หรือกลุ่ม ( Oral panel presention) โดยใช้สื่อประกอบที่หลากหลาย และเผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณะ เพ่ือให้เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์
และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 
          
ผลการเรียนรู้ 
  ๑. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง 
  ๒. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว ๒,๕๐๐ ค า  
  ๓. น าเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็น ที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว(Oral individual presentation) หรือ
กลุ่ม ( Oral panel presention) 
  ๔. โดยใช้สื่อ อุปกรณ์ในการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
  ๕. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 
  ๖. เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่สาธารณะ 
  รวมทั้งหมด     ๖     ผลการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๓๘ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท๒๐๒๐๕   หลักภาษาเพ่ือการสื่อสาร          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓   ภาคเรียนที่  ๑                 เวลา  ๔๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๑.๐    หน่วยกิต 
 
 ฝึกการใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของค าไทยชนิดต่างๆ  กลุ่มค าและหน้าที่
ของกลุ่มค า การใช้ค า ส านวน และภาษิต ความสัมพันธ์ของค าต่างๆ  ที่ใช้อยู่ในประโยค  ประโยครูปแบบต่างๆ 
เพ่ือให้สามารถเรียบเรียงข้อความทั้งในการพูดและการเขียนได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาและความนิยม 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา  การใช้หลักภาษา กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ความคิด  รู้จักการคิดวิเคราะห์  ประเมินผล  การแสดงความคิดเห็น  การลงความคิดเห็น  การตีความ  การสรุป
ความ  ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน  การฟังการดูและการพูด  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการเรียนรู้  
ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตาม  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สามารถสร้างองค์ความรู้  น าเสนอความรู้  
 เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะใน
การใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์เพ่ือสื่อสารให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

๑. อธิบายค าและความหมายของค าได้ 
๒. อธิบายชนิดของค าทั้ง ๗ ชนิดได้  
๓. อธิบายกลุ่มค าและหน้าที่ของกลุ่มค าได้ 
๔. อธิบายการใช้ค าส านวนสุภาษิตได้ 
๕. อธิบายความสัมพันธ์ของค าในประโยคได้ 
๖. อธิบายการสร้างค าและประโยคได้ 

รวมทั้งหมด    ๖   ผลกำรเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๓๙ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท๒๐๒๐๖ การอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓    ภาคเรียนที่  ๒                                 เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  จ านวน   ๑.๐   หน่วยกติ 
 
 ศึกษาการอ่านออกเสียงร้อยแก้วประเภทบทความ ข่าว เรื่องสั้น และร้อยกรองประเภทต่างๆได้แก่ กลอน 
กาพย์ โคลง 

โดยใช้กระบวนการทางภาษาไทย การฝึกอ่านออกเสียงบทประพันธ์ชนิดต่างๆ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง 
อย่างถูกต้องตามหลักการอ่านและฉันทลักษณ์ เพ่ือให้สามารถอ่านออกเสียงได้ไพเราะ มีศิลปะ มีนิสัยรักการอ่าน 
มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันใน การท างาน และรักความเป็นไทย  
 การวัดและประเมินผล ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหา ทักษะกระบวนการ
โดยใช้เกณฑ์การประเมิน และใช้แบบทดสอบ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

๑. สามารถอ่านออกเสียงร้อยแก้วประเภทต่างๆ ได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
๒. สามารถอ่านร้อยกรองประเภทต่างๆได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
๓. รู้หลักและกลวิธีการอ่านร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ 
๔. สามารถอ่านออกเสียงร้อยแก้ว บทความ ข่าว เรื่องสั้นได้ถูกต้อง ชัดเจน น่าฟัง 
๕. สามารถอ่านท านองเสนาะจากบทร้อยกรองประเภทต่างๆได้ถูกต้อง และไพเราะ 

รวมทั้งหมด   ๕    ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๔๐ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท๒๐๒๐๗  การเขียนเชิงสร้างสรรค์                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ภาคเรียนที่  ๑ - ๒           เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  การเขียนสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง  ๆ  ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  โดยใช้
ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง  มีข้อมูลและสาระส าคัญชัดเจน  การถ่ายทอดความรู้  ความคิด  ความรู้สึก  จินตนาการ
และความต้องการของผู้ส่งสารออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  เพ่ือให้ผู้รับสารสามารถอ่านเข้าใจตรงตามที่ผู้เขียน
ต้องการได้  รวมถึงมีมารยาทในการเขียน 

การเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจสารตรงตามที่ผู้เขียนต้องการได้นั้น  ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง  ได้แก่  
ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมของผู้เขียนกับผู้อ่าน  ทักษะทางภาษา  ระบบความคิดของผู้เขียนกับผู้อ่าน 

โดยใช้ทักษะ  การเขียนสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง  ๆ เช่น  นิทาน  เรื่องสั้น  บทความ  เรียงความ สารคดี
ท่องเที่ยว  สารคดีชีวประวัติ  อนุทินและบทร้อยกรอง  รวมถึงมีมารยาทการเขียน 

เพ่ือให้มีมารยาทการเขียน  มีทักษะในการเรียบเรียงถ้อยค าในการเขียนและมีทักษะการเขียนเพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

๑. บอกความหมายการเขียนสร้างสรรค์ได้ 
๒. แบ่งประเภทการเขียนสร้างสรรค์ได้ 
๓. อธิบายลักษณะและองค์ประกอบของการเขียนสร้างสรรค์ได้ 
๔. วางโครงเรื่องการเขียนสร้างสรรค์ได้ 
๕. เขียนสร้างสรรค์ได้  ดังนี้ 
   ๑)  นิทาน 
   ๒)  เรื่องสั้น 
   ๓)  บทความ 
   ๔)  เรียงความ 
   ๕)  สารคดีท่องเที่ยว 
   ๖)  สารคดีชีวประวัติ 
   ๗)  อนุทิน 
   ๘)  บทร้อยกรอง 

รวมทั้งหมด  ๕  ผลกำรเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๔๑ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท๒๐๒๐๘ การอ่านจับใจความส าคัญ                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ - ๓   ภาคเรียนที่  ๑ - ๒              เวลา  ๔๐  ชั่วโมง         จ านวน  ๑.๐    หน่วยกิต 
 
 

 ศึกษาหลักการอ่านจับใจความส าคัญ  จับใจความส าคัญจากการอ่านในชีวิตประจ าวัน  เรื่องเล่าจาก
ประสบการณ์บทสนทนา  ข่าว  สารคดี  บทความ  บันเทิงคดี  จับใจความส าคัญจากการอ่านบทร้อยกรอง
ประเภทกาพย์ กลอน โคลง และฉันท์  โดยสามารถน าใจความส าคัญมาเรียบเรียงเป็นข้อความด้วยภาษาท่ี
สละสลวย กระชับ และสามารถสรุปใจความและตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านได้  และย่อความจากเรื่องที่อ่านได้ 
 โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ 
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการสื่อความ กระบวนการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติ  อธิบาย บันทึก 
การตั้งค าถาม ตอบค าถาม และกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 

เพ่ือให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์    มีมารยาทในการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่าน เห็นคุณค่า
ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

๑. บอกหลักการอ่านจับใจความส าคัญได้ 
๒. สามารถจับใจความส าคัญจากการอ่านได้ 
๓. สามารถจับใจความส าคัญจากการอ่านบทร้อยแก้วได้ 
๔. สามารถจับใจความส าคัญจากการอ่านบทร้อยกรองได้ 
๕. สามารถย่อความจากการอ่านได้ 

รวมทั้งหมด  ๕  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๔๒ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท๒๐๒๐๙ การพูด                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓   ภาคเรียนที่  ๑ - ๒                      เวลา ๔๐ ชัว่โมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมายและความส าคัญขอการพูดแนะน าตนเอง พูดเล่าเรื่อง พูดในโอกาสต่างๆ และพูด
อภิปราย โดยค านึงถึงความถูกต้อง เหมาะสมและสามารถพูดแนะน าตนเอง พูดเล่าเรื่อง พูดในโอกาสต่างๆ และ
พูดอภิปรายได้ โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 
 ทั้งนี้  เพ่ือให้สามารถน าเสนอความรู้  ความคิด  ความรู้สึกได้อย่างมีวิจารณญาณ  มีมารยาทในการพูด
และการฟัง  ใช้ศิลปะในการพูด  ตลอดจนมีวิจารณญาณโดยใช้เหตุผลในการสร้างเสริมความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  และมีนิสัยรักการพูดในทางสร้างสรรค์ 
 โดยใช้วิธีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงจากการสังเกตการณ์พูดของนักเรียนทั้งการพูดเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่มในแต่ละสถานการณ์   
 
ผลกำรเรียนรู้ 
 ๑.บอกความหมายและความส าคัญของการพูดได้ 
 ๒. สามารถพูดแนะน าตนเองได้ 
 ๓. สามารถพูดเล่าเรื่องได้ 
 ๔. สามารถพูดในโอกาสต่างๆได้ 
 ๕. สามารถพูดอภิปรายได้ 
รวมทั้งหมด   ๕    ผลกำรเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๔๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๔๔ 
 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชาพื้นฐาน 
 ท๓๑๑๐๑  ภาษาไทยพ้ืนฐาน   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑.๐  หน่วยกิต 
 ท๓๑๑๐๒  ภาษาไทยพ้ืนฐาน   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑.๐  หน่วยกิต 
 ท๓๒๑๐๑  ภาษาไทยพ้ืนฐาน   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑.๐  หน่วยกิต 
 ท๓๒๑๐๒  ภาษาไทยพ้ืนฐาน   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑.๐  หน่วยกิต 
 ท๓๓๑๐๑  ภาษาไทยพ้ืนฐาน   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑.๐  หน่วยกิต 
 ท๓๓๑๐๒  ภาษาไทยพ้ืนฐาน   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 
 ท๓๐๒๐๑  การพูด    จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑.๐  หน่วยกิต 
 ท๓๐๒๐๒  การเขียน    จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑.๐  หน่วยกิต 
 ท๓๐๒๐๓ วรรณกรรมปัจจุบัน   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑.๐  หน่วยกิต 
 ท๓๐๒๐๔ วรรณกรรมท้องถิ่น   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑.๐  หน่วยกิต 
 ท๓๐๒๐๕ หลักภาษาไทย    จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑.๐  หน่วยกิต 
 ท๓๐๒๐๖ การแต่งค าประพันธ์   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑.๐  หน่วยกิต 
 ท๓๐๒๐๗ ประวัติวรรณคดีไทย   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑.๐  หน่วยกิต 
 ท๓๐๒๐๘ วรรณคดีมรดก    จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑.๐  หน่วยกิต 
 ท๓๐๒๐๙ GAT ภาษาไทย   จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง  ๐.๕   หนว่ยกิต 
 ท๓๐๒๑๐ GAT ภาษาไทย   จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง  ๐.๕   หนว่ยกิต 
 I ๓๐๒๐๑ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้    จ านวน  ๔๐  ชัว่โมง  ๑.๐  หน่วยกิต 
 I ๓๐๒๐๒ การสื่อสารและการน าเสนอ  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 

 

 
 
 

 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๔๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท๓๑๑๐๒  ภาษาไทยพ้ืนฐาน                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔   ภาคเรียนที่  ๑                เวลา   ๔๐   ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
 

ฝึกทักษะการอ่าน  การฟัง  การดู  การพูด  การเขียน  การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดีวรรณกรรม  
โดยการศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง  การรับสารและการส่งสารด้วยการอ่าน  วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน
อย่างมีเหตุผล  ฝึกทักษะการเขียนบันทึกความรู้  เขียนเรียงความ  ย่อความ  จดหมาย   
เขียนอธิบาย 

วิเคราะห์  ประเมินค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง  ค านมัสการคุณานุคุณ  อิเหนา  ตอน  
ศึกกะหมังกุหนิง  นิทานเวตาลเรื่องที่  ๑๐  นิราศนรินทร์ค าโคลง  ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบทร้อย
กรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการฟัง  การดู  การพูด  กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  สร้างสรรค์
ความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  เพ่ือให้เข้าใจธรรมชาติของภาษา  ภูมิ
ปัญญาทางภาษา แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์  วิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดี 
และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  และมี
นิสัยรักการอ่านการเขียน  มีมารยาทในการอ่าน  การฟัง  การดู 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ท ๑.๑ ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒   ม.๔-๖/๓   ม.๔-๖/๕   ม.๔-๖/๖   ม.๔-๖/๗   ม.๔-๖/๘   ม.๔-๖/๙ 
ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒   ม.๔-๖/๓   ม.๔-๖/๗   ม.๔-๖/๘ 
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๗ 
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒   ม.๔-๖/๓   ม.๔-๖/๔   ม.๔-๖/๖ 

รวมทั้งหมด   ๑๙   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๔๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท๓๑๑๐๒  ภาษาไทยพ้ืนฐาน                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔   ภาคเรียนที่  ๒             เวลา   ๔๐   ชั่วโมง   จ านวน   ๑.๐   หนว่ยกิต 
 

ฝึกทักษะการอ่าน  การฟัง  การดู  การพูด  การเขียน  การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดีวรรณกรรม  
โดยการศึกษาเก่ียวกับธรรมชาติของภาษา  ลักษณะของภาษา  สามารถเลือกเรื่องท่ีฟังและดู 
ได้อย่างมีวิจารณญาณ  เพ่ือพัฒนาไปสู่การพูดแสดงความรู้  ความคิดในโอกาสต่าง  ๆ  ได้อย่างสร้างสรรค์  
เหมาะสมแก่โอกาส  กาลเทศะและบุคคล  รวมทั้งสามารถเลือกใช้ค าได้อย่างเหมาะสมกับรูปแบบงานเขียนแต่ละ
ประเภทและสามารถแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์และโคลงได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ 
ของค าประพันธ์นั้น  ๆ 

วิเคราะห์  ประเมินค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องหัวใจชายหนุ่ม  ทุกข์ของชาวนา  มงคล
สูตรค าฉันท์  มหาชาติหรือเวสสันดรชาดก   ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความ
สนใจ 

โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการฟัง  การดู  การพูด  กระบวนการเขียนเขียนสื่อสารสร้างสรรค์
ความรู้และกระบวนการคิดวิเคราะห์  เพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  เพ่ือให้เข้าใจธรรมชาติ
ของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  เลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู้  ความคิด  ความรู้สึกใน
โอกาสต่าง  ๆ  อย่างมีวิจารณญาณ  แสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติและมีนิสัยรักการอ่าน  การ
เขียน  มีมารยาทในการอ่าน  การฟัง  การดู 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ท ๓.๑ ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๓   ม.๔-๖/๔   ม.๔-๖/๕   ม.๔-๖/๖ 
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒   ม.๔-๖/๓   ม.๔-๖/๔ 
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒   ม.๔-๖/๓   ม.๔-๖/๔   ม.๔-๖/๕ 

รวมทั้งหมด   ๑๔   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๔๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท๓๒๑๐๑  ภาษาไทยพ้ืนฐาน          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕    ภาคเรียนที่  ๑                              เวลา   ๔๐   ชั่วโมง    จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 

 
 ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด และวิเคราะห์ วิจารณ์ โดยศึกษาเกี่ยวกับการ อ่าน
ออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง การอ่านเพ่ือวิเคราะห์วิจารณ์ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การเขียนเรียงความ      
การเขียนเชิงวิชาการ การเขียนสารคดี และการประเมินคุณค่างานเขียน การเลือกเรื่องที่ฟังและพูดอย่างมี
วิจารณญาณ และพูดโน้มน้าวใจได้อย่างมีศิลปะ  
 อธิบายลักษณะของภาษา ประโยค เปรียบเทียบและอธิบายเกี่ยวกับความคิดกับภาษา วัฒนธรรมกบั
ภาษา และแต่งร้อยกรองประเภทร่ายและฉันท์ได้อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิจารณ์ และสังเคราะห์ข้อคิดจาก
วรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง มหาเวสสันดร กัณฑ์มัทรี บทละครพูดค าฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา ตอน สุเทษณ์ฝาก
รักนางมัทนา  ลิลิตตะเลงพ่าย  คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ โคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็น
เสมียน ท่องจ าบทอาขยานที่ก าหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและเห็นคุณค่าและความงามทาง
ภาษา 
 โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการฟัง การดู และการพูดอย่างสร้างสรรค์  
กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างสร้างสรรค์  เพ่ือน าความรู้  ความคิดไป
ประกอบในการตัดสินใจแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีวิจารณญาณ  
  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจธรรมชาติของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา  และสามารถแสดงความคิดเห็น
วิเคราะห์ วิจารณ์ และสังเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  
ด ารงรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และสร้างนิสัยรักการอ่าน การเขียน  ตระหนักถึงมารยาทที่ดีใน 
การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
 ท ๑.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  ม.๕/๕   
 ท ๒.๑  ม.๕/๒  ม.๕/๔  ม.๕/๕  ม.๕/๖  ม.๕/๗  ม.๕/๘  
 ท ๓.๑  ม.๕/๔  ม.๕/๕  ม.๕/๖ 
 ท ๔.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๕  ม.๕/๖ 
 ท ๕.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  ม.๕/๕  ม.๕/๖    
รวมทั้งหมด    ๒๔    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๔๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท๓๒๑๐๒   ภาษาไทยพ้ืนฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕    ภาคเรียนที่  ๒                              เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐    หนว่ยกิต 

  
 ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด และวิเคราะห์ วิจารณ์ โดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่าน
ออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง การอ่านเพ่ือวิเคราะห์วิจารณ์ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การเขียนเรียงความ      
การเขียนเชิงวิชาการ การเขียนสารคดี และการประเมินคุณค่างานเขียน การเลือกเรื่องที่ฟังและพูดอย่างมี
วิจารณญาณ และพูดโน้มน้าวใจได้อย่างมีศิลปะ อธิบายลักษณะของภาษา ประโยค เปรียบเทียบและอธิบาย
เกี่ยวกับความคิดกับภาษา วัฒนธรรมกับภาษา และแต่งร้อยกรองประเภทร่ายและฉันท์ได้อย่างสร้างสรรค์
วิเคราะห์ วิจารณ์ และสังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง มหาเวสสันดร กัณฑ์มัทรี ละครพูดค า
ฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา ตอน สุเทษณ์ฝากรักนางมัทนา  ลิลิตตะเลงพ่าย  คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์
สงเคราะห์ โคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน ท่องจ าบทอาขยานที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจและเห็นคุณค่าและความงามทางภาษา 
 โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน  กระบวนการฟัง การดู     และการพูดอย่างสร้างสรรค์  
กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างสร้างสรรค์  เพ่ือน าความรู้  ความคิดไป
ประกอบในการตัดสินใจแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีวิจารณญาณ  
  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจธรรมชาติของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา  และสามารถแสดงความคิดเห็น
วิเคราะห์ วิจารณ์ และสังเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  
ด ารงรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และสร้างนิสัยรักการอ่าน การเขียน  ตระหนักถึงมารยาทที่ดีในการอ่าน 
การเขียน การฟัง การด ูและการพูด 
  
รหัสตัวช้ีวัด  
 ท ๑.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  ม.๕/๕   
 ท ๒.๑  ม.๕/๒  ม.๕/๔  ม.๕/๕  ม.๕/๖  ม.๕/๗  ม.๕/๘  
 ท ๓.๑  ม.๕/๔  ม.๕/๕  ม.๕/๖ 
 ท ๔.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๔  ม.๕/๕  ม.๕/๖ 
 ท ๕.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  ม.๕/๕  ม.๕/๖    
รวมทั้งหมด  ๒๕   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๔๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท๓๓๑๐๑  ภาษาไทยพ้ืนฐาน           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖   ภาคเรียนที่ ๑             เวลา    ๔๐     ชั่วโมง    จ านวน    ๑.๐   หน่วยกิต 
  

ศึกษาการอ่านออกเสียง ตีความ แปลความและขยายความ ตอบค าถาม คาดคะเนเหตุการณ์เรื่องที่อ่าน 
การเขียนอธิบาย  บรรยาย  พรรณนา แสดงความคิดเห็น เขียนเรียงความ การพูดสรุปแนวคิดแสดงความคิดเห็น
  และประเมินเรื่องที่ฟังและดู  ธรรมชาติของภาษา ระดับภาษา ราชาศัพท์ วิเคราะห์วิถีไทย ประเมินค่า
ความรู้ และข้อคิดวรรณคดีวรรณกรรม ท่องจ าบทอาขยานที่ก าหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยใช้กระบวนการอ่าน เพื่อสร้างวามรู้ความคิดน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
กระบวนการเขียน เขียนสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟัง ดู และ
พูด แสดงความรู้ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษา 
วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 เห็นคุณค่า รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การฟัง การดู 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ท๑.๑   ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒ , ม.๔-๖/๔ , ม.๔-๖/๖ , ม.๔-๖/๗ 
 ท๒.๑     ม.๔-๖/๑ , ม.๔-๖/๒ , ม.๔-๖/๘ 
 ท๓.๑     ม.๔-๖/๑ , ม.๔-๖/๒ , ม.๔-๖/๓ . ม.๔-๖/๔ , ม.๔-๖/๖ 
 ท๔.๑     ม.๔-๖/๑ , ม.๔-๖/๓ 
 ท๕.๑  ม.๔-๖/๑ , ม.๔-๖/๒ , ม.๔-๖/๓ , ม.๔-๖/๔ , ม.๔-๖/๕ , ม.๔-๖/๖ 
รวมทั้งหมด ๒๑     ตัวช้ีวัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๕๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท๓๓๑๐๒  ภาษาไทยพ้ืนฐาน           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ภาคเรียนที่  ๒                เวลา   ๔๐   ชั่วโมง    จ านวน    ๑.๐   หน่วยกิต 
  
 ศึกษาการอ่านแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดเห็นใหม่อย่างมีเหตุผล 
เขียนบันเทิงคดี ประเมินคุณค่างานเขียนในด้านต่าง ๆ การพุดในโอกาสต่าง ๆ และศึกษาธรรมชาติของภาษา แต่ง
บทร้อยกรองประเภทฉันท์ วิเคราะห์วิถีไทย ประเมินค่าความรู้และข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจ าบท
อาขยานที่ก าหนดบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยใช้กระบวนการอ่าน เพื่อสร้างความรู้ ความคิดน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
กระบวนการเขียน เขียนสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู  และการพูด สามารถพูดแสดงความรู้ 
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ เพื่อเข้าใจธรรมชาติภาษา และแต่งค าประพันธ์ วิเคราะห์วิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรม น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 เห็นคุณค่า รักษาภาษาไทย ไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน มีมารยาทในกาอ่าน 
การเขียน การฟัง การดู และการพูด 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ท ๑.๑  ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗ , ม.๔-๖/๘ 
 ท ๒.๑    ม.๔-๖/๔ , ม.๔-๖/๕ , ม.๔-๖/๘ 
 ท ๓.๑    ม.๔-๖/๕ , ม.๔-๖/๖  
 ท ๔.๑    ม.๔-๖/๑ , ม.๔-๖/๔ ,ม.๔-๖/๗ 
 ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑ , ม.๔-๖/๒ , ม.๔-๖/๓ , ม.๔-๖/๔ , ม.๔-๖/๕ , ม.๔-๖/๖ 
รวมทั้งหมด ๑๗    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๕๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท๓๐๒๐๑  การพูด                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ - ๖   ภาคเรียนที่  ๑ - ๒                เวลา    ๔๐    ชัว่โมง  จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 

 
ค าอธิบายรายวิชาศึกษาหลักการและวิธีการพูด  การอ่านจากต้นฉบับ  การบรรยาย  การพรรณนา  การ

อภิปราย  การสัมภาษณ์  การโน้มน้าวใจ  การโต้วาท ี การท าหน้าที่พิธีกร 
ฝึกการพูดในรูปแบบการพูดในโอกาสต่างๆ  โดยเน้นการใช้ถ้อยค า  น้ าเสียง  ท่าทางที่เหมาะสมใช้ทักษะ

การศึกษา  สืบค้นด้วยกระบวนการอ่าน  การเขียน  การคิด  และกระบวนการกลุ่ม 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาสมรรถภาพการพูดของตนเองให้ถูกต้องตามหลักการ  มีคุณธรรม  ความ

รับผิดชอบและมีมารยาทในการพูด 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. อธิบายหลักการและวิธีการพูดได้ 
๒. สามารถพูดในโอกาสต่างๆ  ได้ 
๓. มีมารยาทในการพูด 

รวมทั้งหมด   ๓   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๕๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท๓๐๒๐๒  การเขียน                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ - ๖   ภาคเรียนที่  ๑ - ๒                 เวลา   ๔๐   ชัว่โมง   จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
 

ศึกษาหลักการและวิธีการเขียนสื่อสาร  การเขียนเรียงความ  การเขียนย่อความ  การเขียนบันทึก      
การเขียนรายงาน  การเขียนค ากล่าวในโอกาสต่างๆ  การแต่งบทร้อยกรองประเภท ฉันท์  ร่าย  ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และมีมารยาทในการเขียน 

ฝึกการเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ  โดยใช้ทักษะการเรียบเรียงถ้อยค ามีมารยาทการเขียน   
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายหลักการและวิธีการเขียนประเภทต่าง  ๆ  ได้ 
๒. สามารถเขียนงานประเภทต่าง  ๆ  ได้ 
๓. มีมารยาทในการเขียน 

รวมทั้งหมด    ๓    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๕๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท๓๐๒๐๓  วรรณกรรมปัจจุบัน                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ - ๖  ภาคเรียนที่  ๑ - ๒                 เวลา   ๔๐   ชัว่โมง   จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมปัจจุบัน  ทั้งประเภทสารคดีและบันเทิงคดี  ศึกษากลวิธีในการแต่ง การ
ด าเนินเรื่อง  ส านวนภาษา  แนวความคิดและแก่นของเรื่อง  ท่วงท านองของการเขียน  ฯลฯ   
เน้นการวิเคราะห์และวิจารณ์และสามารถอ่านวรรณกรรมให้ครบทุกประเภท  ไม่น้อยกว่า  ๙  เรื่อง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายประเภทลักษณะและคุณค่าของวรรณกรรมปัจจุบันได้ 
๒. เขียนปริทัศน์และวิจารณ์วรรณกรรมปัจจุบันทั้งประเภทบันเทิงคดีและสารคดีได้ 
๓. อธิมีทัศนคติที่ดีตลอดถึงมีทักษะในการอ่านวรรณกรรมปัจจุบัน 

รวมทั้งหมด   ๓   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๕๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท๓๐๒๐๔   วรรณกรรมท้องถิ่น                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖    ภาคเรียนที่ ๑ - ๒                     เวลา   ๔๐   ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
  
 ศึกษารวบรวมวรรณกรรมท้องถิ่น อธิบายภูมิปัญญาทางภาษา เพลงพ้ืนบ้าน ปริศนาค าทาย ภาษิต และ
ส านวน ต านาน นิทาน นิยาย เรื่องเล่า โดยศึกษาเก่ียวกับ ความหมาย ที่มา เนื้อหา ค าศัพท์ ส านวนและอิทธิพลที่
มีต่อการด ารงชีวิต 
  โดยการใช่ทักษะกระบวนการอ่าน กระบวนการกลุ่ม การสืบค้น การอภิปราย วิเคราะห์วิจารณ์แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเสนอความคิดเห็นอย่างมีเหตุเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็น
คุณค่าในภูมิปัญญาไทย ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมมือในการอนุรักษ์วรรณกรรมท้องถิ่น และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการท างาน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของวรรณกรรมท้องถิ่น เห็นความส าคัญและก าหนด
แนวทางในการศึกษาค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม 
 ๒. อธิบายความหมายลักษณะและประเภทของวรรณกรรมท้องถิ่นได้ 
 ๓. บอกข้อมูลเบื้องต้นในท้องถิ่นที่จะศึกษา และสามารถสืบค้น ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นได้ 
 ๔. รู้และข้าใจเกี่ยวกับเพลงพ้ืนบ้าน เห็นบทบาทและความส าคัญในการสอนกลุ่มชนในท้องถิ่น เนื้อเพลง
พ้ืนบ้าน อุดมคติ ความมุ่งหวัง ความรู้และระสบการณ์จากเพลงพื้นบ้าน 
 ๕. บอกเล่าต านานและนิทานที่แฝงไว้ด้วยเรื่องราว ประวัติความเป็นมา ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นศึกษาต านาน นิทาน และความเป็นมาของท้องถิ่นนั้นๆ 
 ๖. เข้าใจปริศนาค าทายที่บันทึกสุภาพความเน้นอยู่ วัฒนธรรมของท้องถิ่น ประสบการณ์ ลักษณะทั่วไปและ
ศึกษาปริศนาค าทายเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในท้องถิ่นได้ 
 ๗. ศึกษาภาษิต คต ิและสามารถวิเคราะห์ภาษิตเพ่ือศึกษาแนวความคิดท่ีมีคุณค่าในการด าเนินชีวิตของบรรพ
บุรุษที่ฝากให้ชนรุ่นหลังได้น าไปประยุกต์ใช้ 
 ๘. เผยแพร่ สืบทอดและอนุรักษ์วรรณกรรมท้องถิ่นของตน 
รวมทั้งหมด   ๘   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๕๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท๓๐๒๐๕   หลักภาษาไทย           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖   ภาคเรียนที่  ๑ - ๒             เวลา    ๔๐    ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
 

ศึกษาเสียงและอักษรไทย การสังเกตค าไทยและค าที่มาจากภาษาอ่ืน การสร้างค าในภาษาไทย 
ความหมายของค าชนิดของค ากลุ่มค าและประโยคส านวยไทย 

โดยใช้ทักษะการอธิบาย การจ าแนก วิเคราะห์ สร้าง  เพ่ือสร้างความรู้ ความคิดน าไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 

เห็นคุณค่า รักษาภาษาไทย ไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน มีมารยาทในกาอ่าน 
การเขียน การฟัง การดู และการพูด 

  
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายลักษณะเสียงและอักษรไทย 
๒. จ าแนกค าไทยและค าท่ีมาจากภาษาอ่ืน 
๓. สร้างค าในภาษาไทย 
๔. อธิบายความหมายของค า 
๕. วิเคราะห์ชนิดของค ากลุ่มค าและประโยค 
๖. จ าแนกและใช้ส านวนไทย 

รวมทั้งหมด     ๖      ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๕๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท๓๐๒๐๖  การแต่งค าประพันธ์                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  ภาคเรียนที่ ๑ - ๒                       เวลา   ๔๐   ชัว่โมง    จ านวน    ๑.๐   หนว่ยกิต
  

ศึกษาประวัติความเป็นมาของร้อยกรอง ฉันทลักษณ์ และกลวิธีการแต่งค าประพันธ์ประเภท กาพย์ กลอน 
โคลง ฉันท์ และร่าย โดยค านึงถึงฉันทลักษณ์ ความงามของภาษา  การแสดงออกทางอารมณ์  โวหารภาพพจน์
และลีลาวรรณคดี ฝึกการแต่งร้อยกรองแสดงความคิดและความรู้ เลือกใช้โวหารเหมาะสมกับเนื้อเรื่องและโอกาส 
โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  

เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับฉันทลักษณ์ แต่งค าประพันธ์ชนิดต่าง ๆ ได้  สังเคราะห์ข้อคิดน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง เกิดความซาบซึ้ง ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาทางภาษา สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมชองชาติ อันน าไปสู่การ
อนุรักษ์และพัฒนาการแต่งค าประพันธ์สืบไป 

วัดและประเมินผลตามสภาพจริง  ประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อทราบการพัฒนาการแต่งค าประพันธ์ 
ประเมินผลจากการปฏิบัติการแต่งค าประพันธ์  โดยให้คะแนนแบบจัดอันดับคุณภาพ วัดและประเมินผล
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน  มีวินัย และซื่อสัตย์สุจริต 

 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายความเป็นมา  ความงามความไพเราะ ของบทร้อยกรอง   
 ๒. บอกฉันทลักษณ์ค าประพันธ์ประเภทกาพย์  กลอน  โคลง  ฉันท์  ร่าย ได้ 
 ๓. แต่งค าประพันธ์  โคลง  ฉันท์  กาพย์  ได้ถูกต้อง  และรวมรวมผลงานจัดท ารูปเล่มน าเสนอได้ 
 ๔. สังเคราะห์ ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
รวมทั้งหมด   ๔    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๕๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท๓๐๒๐๗   ประวัติวรรณคดีไทย                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  ภาคเรียนที่ ๑ - ๒                   เวลา    ๔๐    ชั่วโมง     จ านวน    ๑.๐    หน่วยกิต 
  

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติวรรณคดีไทย  ที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย
จนถึงปัจจุบัน  ไทยเรามีวรรณคดีมาช้านาน  โดยเฉพาะนิทานกับเพลงพื้นบ้านแต่ไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
อาศัยการเล่าสืบต่อกันมา  ที่เรียกว่า  “วรรณคดีมุขปาฐะ”  เราจึงรุ่มรวยด้วยวรรณคดี  มาถึงสมัยสุโขทัยจึงมีการ
บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งแรก  วรรณคดีไทยมีมาจึงมีมาตั้งแต่สมัยนั้น ประวัติวรรณคดีไทยจึงหมายถึง
เรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือวรรณคดีได้รจนาขึ้นในยุคสมัยต่าง  ๆ  รวมถึงประวัติกวีผู้เขียน  ประวัติการศึกษาเล่า
เรียน  รูปร่างตัวอักษรและวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงเรื่อย  ๆ  มาตลอดจนความคิด  ความเข้าใจ  โวหาร  อารมณ์  
รสของวรรณคดีของเรื่องนั้น  ซึ่งเราถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย 

วรรณคดีไทย  แบ่งออกเป็น  ๗  ยุค  สมัยแห่งราชธานี  ดังนี้  สมัยสุโขทัย  สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น  
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง  สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  สมัยกรุงธนบุรี  สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นและ
สมัยปัจจุบัน  ให้ผู้เรียนได้เข้าใจความเป็นมา  เข้าใจวรรณคดีแต่ละสมัยที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน  ให้รู้จัก
วรรณคดีส าคัญของชาติในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ให้เข้าใจค่านิยมเชิงสังคมและลักษณะชีวิตของคนใน
ชาติ 
 
ผลการเรียนรู้ 

นักเรียนสามารถอธิบาย , แบ่งประเภท , อธิบายลักษณะและองค์ประกอบของประวัติวรรณคดีไทยสมัย
ต่างๆ  ต่อไปนี้ได้ 

๑. สมัยสุโขทัย  ระหว่าง  พ.ศ.๑๘๐๐  ถึง  พ.ศ.๑๙๒๐ 
๒. สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น  ระหว่าง  พ.ศ.๑๘๙๓  ถึง  พ.ศ.๒๑๗๑ 
๓. สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง  ระหว่าง  พ.ศ.๒๑๖๓  ถึง  พ.ศ.๒๒๓๑ 
๔. สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  ระหว่าง  พ.ศ.๒๒๗๕  ถึง  พ.ศ.๒๓๑๐ 
๕. สมัยกรุงธนบุรี  ระหว่าง  พ.ศ.๒๓๑๐  ถึง  พ.ศ.๒๓๒๕ 
๖. สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  ระหว่าง  พ.ศ.๒๓๒๕  ถึง  พ.ศ.๒๔๑๑ 
๗. สมัยปัจจุบัน  ระหว่าง  พ.ศ.๒๔๑๑  ถึง  ปัจจุบัน 

รวมทั้งหมด   ๗   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๕๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท๓๐๒๐๘  วรรณคดีมรดก                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  ภาคเรียนที่ ๑-๒                       เวลา    ๔๐    ชัว่โมง    จ านวน    ๑.๐   หนว่ยกิต 

 
มีความรู้เกี่ยวกับความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรม ลักษณะของวรรณคดี  ประเภทของวรรณคดี

และประโยชน์ของวรรณคดี   ศึกษาวิเคราะห์ ความหมายและความส าคัญของวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ (ฉบับ
รัชกาลที่ ๒)   ขุนช้างชุนแผน  อิเหนา  พระอภัยมณี     ให้รู้เรื่องตลอดโดยสังเขป และอ่านเฉพาะตอนที่ส าคัญใน
เชิงวรรณศิลป์ ตอนที่ท าให้เห็นสภาพชีวิตในสมัยของบรรพบุรุษ ตอนที่ท าให้เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ และตอนที่
เกี่ยวกับศิลปะสาขาต่างๆ  
 ใช้กระบวนการ  การเขียน  การพูด   การจัดกลุ่มการท างานอย่าง   เป็นระบบ การ  น าเสนอ  เพ่ือให้เกิด
ความรู้   ความคิด  ความเข้าใจ  ทักษะต่างๆ   สามารถ  น าเสนอ  สิ่งที่เรียนรู้และเลือกสิ่งที่ดี ที่สุดเพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ 
 ตระหนัก  เห็นคุณค่า   เห็นความส าคัญ  ชื่นชม  มีการท างานร่วมกัน   เกิดจิตส านึกที่ดี  ให้ความสนใจ 
ในการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  และสังคมต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สามารถอ่านบทกวีนิพนธ์ประเภทกลอน บทละครรู้เรื่องโดยตลอด 
๒. สามารถอ่านวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น นวนิยาย สารดดี และ บทความ 
๓. สามารถใช้หลักการวิจารณ์วรรณคดี เบื้องต้นพิจารณาเรื่องที่อ่านได้ 
๔. สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของงาน ประพันธ์ประเภทวรรณคดีมรดกได้ 
๕. รู้จักประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์  เนื้อหาและคุณค่าทางสังคม และ  น าไปใช้ในชีวิตจริง 
๖. รู้จักความงามทางภาษา คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
๗. สามารถเข้าใจประวัติวรรณคดีและวรรณกรรมในแต่ละสมัย 
๘. รู้จักปัจจัยแวดล้อมที่มีส่วนให้เกิดวรรณคดี และวรรณกรรม  
๙. สามารถเข้าใจวิวัฒนาการทางวรรณคดีและวรรณกรรมในแต่ละสมัย 
๑๐. สามารถใช้ความรู้ พื้นฐานในการเข้าใจโลกทัศน์และวิถีชีวิตของคนไทย 

รวมทั้งหมด    ๑๐    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๕๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท๓๐๒๐๙  GAT ภาษาไทย                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๑                             เวลา   ๒๐   ชั่วโมง        จ านวน    ๐.๕   หนว่ยกิต 
 
    เข้าใจธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษา และลักษณะของภาษาไทย ศึกษาลักษณะของเสียงใน
ภาษาไทย การสร้างค าประสม ค าซ้ า ค าซ้อน และค าสมาส วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค า จ าแนกและใช้ส านวน
ที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต ศึกษาเกี่ยวกับค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ 
ศึกษาลักษณะของประโยคในภาษาไทย ใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยคได้ตรงตามวัตถุประสงค์         ใช้ภาษาได้
เหมาะสมกับกาลเทศะ  
                โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์ การสืบค้นความรู้ การจดบันทึก       ใช้
ความสามารถในการคิด การแสดงความคิดเห็น การลงความคิดเห็น การตีความ การสรุปความ ฝึกทักษะการอ่าน
และการเขียน การฟังการดูและการพูด เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรู้ ใช้ความสามารถในการสื่อสาร
กับผู้อ่ืนให้เข้าใจตรงกัน เห็นคุณค่าของภาษาไทย  

     เพ่ือให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด  
เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีป ระสิทธิภาพ  
ภาคภูมิใจในภาษาไทย และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ เพ่ือน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิต  

 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย 
 ๒. จ าแนกและใช้ค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย 
 ๓. อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างค าในภาษาไทย   
 ๔. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค  

๕. วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน 
 ๖. จ าแนกและใช้ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต 

รวมทั้งหมด       ๖      ผลการเรียนรู ้
 
 

 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๖๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท๓๐๒๑๐  GAT ภาษาไทย                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๒                             เวลา   ๒๐   ชั่วโมง        จ านวน    ๐.๕   หนว่ยกิต 
 

    อ่านจับใจความ ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่านได้ แสดงความสัมพันธ์เรื่องท่ีอ่านและ 
น าความรู้ความคิดจากการอ่านมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียนและพัฒนาความรู้ทางอาชีพ น าไปประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต มีมารยาทและนิสัยรักการอ่าน โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และกระบวนการปฏิบัติ
จริงเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมท่ีเหมาะสม สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
                โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์ ใช้ความสามารถในการคิด การลงความ
คิดเห็น การตีความ การสรุปความ ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรู้ ใช้
ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อ่ืนให้เข้าใจตรงกัน  

     เพ่ือให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีมารยาทและนิสัยรักการอ่าน เห็นคุณค่าของการอ่านอัน
เป็นพื้นฐานส าคัญในการเรียนรู้ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน
การท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาคภูมิใจในภาษาไทย 
และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ เพ่ือน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ในชีวิต  
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อ่านจับใจความส าคัญเรื่องที่อ่านได้ 
๒. ตีความ แปลความ เชื่อมโยงความจากเรื่องที่อ่านได้ 
๓. เขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุผล 
๔. เขียนย่อความวิเคราะห์ความสัมพันธ์จากเรื่องที่อ่านได้ 
๕. มีมารยาทและนิสัยรักการอ่าน 

รวมทั้งหมด     ๕     ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๖๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
I ๓๐๒๐๑  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ภาคเรียนที่ ๑                              เวลา    ๔๐    ชัว่โมง    จ านวน    ๑.๐   หนว่ยกิต 

 
          ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามเกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้  โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ และมี
ทฤษฎีรองรับ ออกแบบวางแผน รวบรวมข้อมูล  ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้
ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ และสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพและพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งเรียนรู้อย่างมี
วิจารณญาณ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์
ความรู้และร่วมกัน มีกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ 
เสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการ
ปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้   สงัเคราะห์สรุป อภิปรายผลเปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู้ 
ความเป็นมาของศาสตร์ เข้าใจหลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา  เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 
          
ผลกำรเรียนรู้ 
   ๑. ตั้งประเด็นปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
   ๒. ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้  โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ 
และมีทฤษฎีรองรับ 
   ๓. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๔. ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือกจากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
   ๕. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลได้ 
   ๖. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม 
   ๗. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
   ๘. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ 
รวมทั้งหมด    ๘     ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                       ๖๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
I ๓๐๒๐๒  การสื่อสารและการน าเสนอ                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ภาคเรียนที่ ๒                              เวลา    ๔๐    ชัว่โมง    จ านวน    ๑.๐   หนว่ยกิต 

 
          ศึกษา เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์จากรายวิชา IS ๑ (Research and Knowledge 
Formation)  เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก โดยเขียนโครงร่าง บทน า เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว จ านวน ๔,๐๐๐ ค า หรือเป็นภาษาอังกฤษ ความยาว จ านวน 
๒,๐๐๐ ค า มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลาย เชื่อถือได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรียบ
เรียงและถ่ายทอดสื่อสาร น าเสนอความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ มีการน าเสนอในรูปแบบเดี่ยว(Oral individual) 
หรือกลุ่ม ( Oral panel presention) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 
เพ่ือให้เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าใน
การสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 
    
ผลการเรียนรู้ 
   ๑. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง 
   ๒. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทยความยาว  ๔,๐๐๐  ค า หรือภาษาอังกฤษ ความยาว 
จ านวน ๒,๐๐๐ ค า  
   ๓. น าเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็น ที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual presentation)  หรือ
กลุ่ม (Oral panel presention)  โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
   ๔. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ โดยใช้การสนทนา / วิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เช่น  e-conference , 
social media online 
   ๕. เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์ 
 รวมทั้งหมด    ๕     ผลการเรียนรู้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๓ 
 

 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
 
 

 



๖๕ 
 

รายวิชาที่เปิดสอน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ -๓) 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
ค๒๑๑๐๑  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๑ จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕   หนว่ยกิต 
ค๒๑๑๐๒  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๒ จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕   หนว่ยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
ค๒๒๑๐๑  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๓ จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕   หนว่ยกิต 
ค๒๒๑๐๒  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๔ จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕   หนว่ยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ค๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๕ จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕   หนว่ยกิต 
ค๒๓๑๐๒  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๖ จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕   หนว่ยกิต 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ค๒๑๒๐๑  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑ จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐   หนว่ยกิต 
ค๒๑๒๐๒  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐   หนว่ยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
ค๒๒๒๐๑  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๓ จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐   หนว่ยกิต 
ค๒๒๒๐๒  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๔ จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐   หนว่ยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ค๒๓๒๐๑  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๕ จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐   หนว่ยกิต 
ค๒๓๒๐๒  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๖ จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐   หนว่ยกิต 

 
 

 
 
 
 

 
 



๖๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค๒๑๑๐๑  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๑                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑                      เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับจ านวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจ านวนตรรกยะ  สมบัติของจ านวนตรรกยะ สมบัติของ
เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก การสร้างทางเรขาคณิต  อัตราส่วน  สัดส่วน และร้อยละ  
 โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  ได้อย่างเหมาะสม  ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ  เช่น  วงเวียนและ
เส้นตรง  รวมทั้ง  The  Geometer’s  Sketchpad  หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืนๆ  เพ่ือสร้างรูปเรขาคณิต  
ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร  การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ  ในคณิตศาสตร์และ
น าความรู้  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค ๑.๑  ม.๑/๑ 
ค ๑.๑  ม.๑/๒ 
ค ๑.๑  ม.๑/๓ 
ค ๒.๒  ม.๑/๑  

รวมทั้งหมด  ๔  ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค๒๑๑๐๒  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๒                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒                    เวลา  ๖๐  ชัว่โมง  จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  พ้ืนที่ผิว  การสร้างทางเรขาคณิต  และสถิติ 
 โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียนและ
เส้นตรง รวมทั้ง The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืนๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต ให้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  
การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ  ในคณิตศาสตร์และน า
ความรู้  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค ๑.๓  ม.๑/๑,  ค ๑.๓ ม.๑/๒,  ค ๑.๓  ม.๑/๓ 
ค ๒.๑ ม.๑/๑  
ค ๒.๒ ม.๑/๑,  ค ๒.๒ ม.๑/๒  
ค ๓.๑ ม.๑/๑ 

รวมทั้งหมด  ๗  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๓                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑              เวลา  ๖๐  ชั่วโมง จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม จ านวนจริง ความสัมพันธ์ของจ านวน
จริง สมบัติของจ านวนจริง หลักการด าเนินการของพหุนาม การแยกตัวประกอบของ    พหุนามที่มีดีกรีสอง การ
สร้างทางเรขาคณิต สถิติในการน าเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจุดแผนภาพต้น-ใบ อิสโทแกรม ค่า
กลางของข้อมูล และแปลความหมายผลลัพธ์  
 โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียนและ
เส้นตรง รวมทั้ง The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืนๆ เพ่ือสร้างรูปเรขาคณิต ให้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  
การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ  ในคณิตศาสตร์และน า
ความรู้  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสร รค์ 
รวมทั้งน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค ๑.๑ ม.๒/๑ , ค ๑.๑ ม.๒/๒ 
ค ๑.๒ ม.๒/๑ , ค ๑.๒ ม.๒/๒ 
ค ๒.๒ ม.๒/๑ 
ค ๓.๑ ม.๒/๑   

รวมทั้งหมด  ๖  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๔                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒                  เวลา   ๖๐   ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับปริมาตรของปริซึม ปริมาตรของทรงกระบอก สมบัติของเส้นขนาน สมบัติของ รูป
สามเหลี่ยม การแปลงทางเรขาคณิต สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส และบท
กลับ  
 โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน  เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ  ในคณิตศาสตร์และน าความรู้  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์
ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค ๒.๑ ม.๒/๑ 
ค ๒.๒ ม.๒/๒ , ค ๒.๒ ม.๒/๓, ค ๒.๒ ม.๒/๔, ค ๒.๒ ม.๒/๕ 

รวมทั้งหมด   ๕   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๕                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑       เวลา   ๖๐   ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๕  หน่วยกิต 

 
 ศึกษาเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ฟังก์ชันก าลังสอง สมบัติของการไม่
เท่ากันเพ่ือวิเคราะห์อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สมการก าลังสองตัวแปรเดียว พื้นที่ผิวของพีระมิด พ้ืนที่ผิวของ
กรวย พื้นที่ผิวของทรงกลม ปริมาตรของพีระมิด ปริมาตรของกรวยกรวย  ปริมาตรทรงกลม และทฤษฎีบท
เกี่ยวกับวงกลม 
 โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ  ในคณิตศาสตร์และน าความรู้  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยง
กับศาสตร์อ่ืนๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค ๑.๒ ม.๓/๑,  ค ๑.๒ ม.๓/๒ 
ค ๑.๓ ม.๓/๑,  ค ๑.๓ ม.๓/๒ 
ค ๒.๑ ม.๓/๑,  ค ๒.๑ ม.๓/๒ 
ค ๒.๒ ม.๓/๓   

รวมทั้งหมด    ๗    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค๒๓๑๐๒  คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๖                           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๒                เวลา   ๖๐   ชั่วโมง    จ านวน    ๑.๕   หน่วยกิต 

 
 ศึกษาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
สถิติในการน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพกล่อง แปลความหมายผลลัพธ์ และความน่าจะเป็น 
 โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ  ในคณิตศาสตร์และน าความรู้  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยง
กับศาสตร์อ่ืนๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค ๑.๓ ม.๓/๓ 
ค ๒.๒ ม.๓/๑, ค ๒.๒ ม.๓/๒ 
ค ๓.๑ ม.๓/๑ 
ค ๓.๒ ม.๓/๑   

รวมทั้งหมด  ๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค๒๑๒๐๑  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑                           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑                    เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์  รูปเรขาคณิต  จ านวนนับ  ร้อยละในชีวิตประจ าวัน  และปัญหาชวนคิด

จ านวนและตัวเลข  ระบบตัวเลขโรมัน  ระบบตัวเลขฐานต่างๆ การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข  การประยุกต์ของ
จ านวนเต็มและเลขยกก าลัง การคิดค านวณ  และโจทย์ปัญหา  การสร้าง  การแบ่งส่วนของเส้นตรง  การสร้างมุม
ขนาดต่างๆ  การสร้างรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 

โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ  ในคณิตศาสตร์และน าความรู้  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยง
กับศาสตร์อ่ืนๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 
ผลการเรียนรู้ 
          ๑. ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆได้ 
          ๒. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้           
          ๓. อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้ 
          ๔. บอกค่าของเลขโดดในตัวเลขฐานต่างๆ  ที่ก าหนดให้ได้ 
          ๕. เขียนตัวเลขที่ก าหนดให้เป็นตัวเลขฐานต่างๆ ได้ 
          ๖. ใช้ความรู้เกี่ยวกับจ านวนเต็มและเลขยกก าลังในการแก้ปัญหาได้ 
          ๗. ใช้การสร้างพ้ืนฐานสร้างรูปที่ซับซ้อนขึ้นได้ 
รวมทั้งหมด   ๗   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค๒๑๒๐๒  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒                           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒                    เวลา  ๔๐  ชั่วโมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล   ข้อความคาดการณ์  ประโยคเงื่อนไข  บทกลับ

ของประโยคเงื่อนไข  การให้เหตุผล  พหุนาม  เอกนาม   การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารเอกนาม  พหุ
นาม  การบวกและการลบพหุนาม  การคูณพหุนามและการหารพหุนามอย่างง่าย  การประยุกต์ ๒  แบบรูปของ
จ านวน  ข่ายงาน  การประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยม 

โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ  ในคณิตศาสตร์และน าความรู้  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยง
กับศาสตร์อ่ืนๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 
ผลการเรียนรู้ 
          ๑. สังเกต  สร้างข้อความคาดการณ์  และให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายได้ 
          ๒. หาผลบวก  และผลลบของเอกนามและพหุนามได้ 
          ๓. หาผลคูณ  และผลหารของเอกนามและพหุนามอย่างง่ายได้ 
          ๔. ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆได้ 
          ๕. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 
รวมทั้งหมด   ๕   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค๒๒๒๐๑  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓                           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑          เวลา   ๔๐   ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของเลขยกก าลัง บทนิยามและสมบัติอ่ืนๆ ของเลขยกก าลัง การคูณและการหารเลข

ยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มและการน าไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ การใช้เลขยกก าลังใน
การเขียนแสดงจ านวนที่มีค่าน้อยๆ หรือมากๆ ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์  การค านวณเกี่ยวกับจ านวนที่อยู่ใน
รูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์  พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม     การบวก การลบ การคูณ และการหารพหุนาม การ
บวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วนของพหุนามที่พหุนามมีดีกรีไม่เกินหนึ่ง  การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วน
และร้อยละ  การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์โดยใช้อัตราส่วนและสัดส่วน การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันโดยใช้ร้อยละ  การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต การสร้างงานศิลปะโดยใช้การแปลงทาง
เรขาคณิต การออกแบบโดยใช้การแปลงทางเรขาคณิต 

โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้  หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยง
กับศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 
ผลการเรียนรู้ 
          ๑. คูณและหารจ านวนที่เขียนอยู่ในรูปเลขยกก าลัง  ที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มโดยใช้บทนิยามและ
สมบัติของเลขยกก าลัง  และน าไปใช้แก้ปัญหาได้ 
          ๒. ค านวณและใช้เลขยกก าลังในการเขียนแสดงจ านวนที่มีค่าน้อยๆ หรือมากๆ ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
ได้ 
          ๓. บวก  ลบ  คูณ  และหารพหุนามได้ 
          ๔. บวก  ลบ  คูณ  และหารเศษส่วนของพหุนามอย่างง่ายได้ 
          ๕. ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน  สัดส่วน  และร้อยละแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
          ๖. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 
          ๗. ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเลื่อนขนาน  การสะท้อน  และการหมุนในการสร้างสรรค์งานศิลปะ หรือ
ออกแบบ 
รวมทั้งหมด   ๗   ผลการเรียนรู้ 
 
 

 



๗๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค๒๒๒๐๒  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔                           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒         เวลา   ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง  การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง  

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูป cba 2  xx  เมื่อ cb,a,  เป็นค่าคงตัว  และ 0a   การ
แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูปก าลังสองสมบูรณ์   การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่
ในรูปผลต่างก าลังสอง  สมการก าลังสองตัวแปรเดียว การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัว
ประกอบ  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบ  การแปรผัน  การ
แปรผันโดยตรง   การแปรผันแบบผกผัน  การแปรผันแบบเกี่ยวเนื่องการน าไปใช้ 

โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ  ในคณิตศาสตร์และน าความรู้  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยง
กับศาสตร์อ่ืนๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์เป็นจ านวนเต็ม  และมี
สัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์ในพหุนามตัวประกอบเป็นจ านวนเต็ม 
          ๒. แก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบได้ 
          ๓. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบได้ 
          ๔. เขียนสมการแสดงการแปรผันระหว่างปริมาณสองปริมาณใดๆ  ที่แปรผันต่อกันได้ 
          ๕. แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีก าหนดโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปรผันได้ 
          ๖. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 
รวมทั้งหมด   ๖    ผลการเรยีนรู้ 
 
 
 
 
 

 
 
 



๗๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค๒๓๒๐๑  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕                           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑      เวลา    ๔๐   ชั่วโมง   จ านวน    ๑.๐   หน่วยกิต 

 

ศึกษาเกี่ยวกับกรณฑ์ที่สอง  การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารจ านวนจริงที่อยู่ในรูป a  เมื่อ 0a  

โดยใช้สมบัติ baab   เมื่อ 0a  และ 0b   และ
b
a

b
a
  เมื่อ 0a   และ 0b  การแยกตัวประกอบ

ของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์ การแยกตัวประกอบพหุนาม
ดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็มโดยอาศัยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์หรือใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ  
สมการก าลังสอง การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตรการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปร
เดียว  พาราโบลา สมการพาราโบลา กราฟของพาราโบลาที่อยู่ในรูป cba 2y  xx เมื่อ 0a   พ้ืนที่ผิวและ
ปริมาตร การหาพ้ืนที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ปริมาตรและพ้ืนที่ผิว 

โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  
เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ  ในคณิตศาสตร์และน าความรู้  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์
อ่ืนๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. บวก  ลบ  คูณ  และหารจ านวนจริงซึ่งเก่ียวกับกรณฑ์ที่สองท่ีก าหนดให้และน าไปใช้แก้ปัญหาได้     
 ๒. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์ได้ 
 ๓. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์เป็นจ านวนเต็มและได้ตัว
ประกอบที่มีสัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์เป็นจ านวนเต็ม  โดยอาศัยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์ หรือใช้ทฤษฎีบทเศษ
เหลือได้ 
 ๔. แก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวได้ 
 ๕. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวได้ 
 ๖. เขียนกราฟพาราโบลาที่ก าหนดให้ได้ 
 ๗. บอกลักษณะของกราฟพาราโบลาที่ก าหนดให้ได้ 
 ๘. หาพื้นที่ผิวของพีระมิด  กรวย  และทรงกลมได้ 
 ๙. แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ก าหนดให้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรและพ้ืนที่ผิวได้ 
 ๑๐. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 
รวมทั้งหมด  ๑๐  ผลการเรียนรู้ 



๗๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค๒๓๒๐๒  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖                          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๒                   เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 

ศึกษาเกี่ยวกับการให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม  สมบัติเก่ียวกับวงกลม  การให้เหตุผล
เกี่ยวกับการสร้างรูปเรขาคณิต  ระบบสมการ  การแก้ระบบสมการสองตัวแปรที่สมการมีดีกรีไม่เกินสอง  การแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการสองตัวแปรที่สมการมีดีกรีไม่เกินสอง  วงกลม  วงกลม  มุมที่จุดศูนย์กลางและ
มุมในส่วนโค้งของวงกลม  คอร์ด  เส้นสัมผัสวงกลม  เศษส่วนของพหุนาม  การบวก  การลบ  การคูณ  และการ
หารเศษส่วนของพหุนาม  การแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม 

โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  
เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ  ในคณิตศาสตร์และน าความรู้  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์
อ่ืนๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. ใช้สมบัติเก่ียวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมในการให้เหตุผลได้ 
          ๒. สร้างและให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้างที่ก าหนดให้ได้ 
          ๓. แก้ระบบสมการสองตัวแปรที่สมการมีดีกรีไม่เกินสองที่ก าหนดให้ได้ 
          ๔. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการสองตัวแปรที่สมการมีดีกรีไม่เกินสองที่ก าหนดให้ได้ 
          ๕. ใช้สมบัติเก่ียวกับวงกลมในการให้เหตุผลและแก้ปัญหาที่ก าหนดให้ได้ 
          ๖. บวก ลบ คูณและหารเศษส่วนของพหุนามที่ก าหนดให้ได้ 
          ๗. แก้สมการเศษส่วนของพหุนามได้ 
          ๘. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนามได้ 
          ๙. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 
รวมทั้งหมด   ๙   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
 
 
 



๗๙ 
 

รายวิชาที่เปิดสอน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖) 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ค๓๑๑๐๑  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๑  จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐   หนว่ยกิต 
ค๓๑๑๐๒  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๒  จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐   หนว่ยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
ค๓๒๑๐๑  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๓  จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐   หนว่ยกิต 
ค๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๔  จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐   หนว่ยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ค๓๓๑๐๑  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๕  จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐   หนว่ยกิต 
ค๓๓๑๐๒  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๖  จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐   หนว่ยกิต 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ค๓๑๒๐๑  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑  จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕   หนว่ยกิต 
ค๓๑๒๐๒  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๒  จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕   หนว่ยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
ค๓๒๒๐๑  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๓  จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕   หนว่ยกิต 
ค๓๒๒๐๒  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๔  จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕   หนว่ยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ค๓๓๒๐๑  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๕  จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕   หนว่ยกิต 
ค๓๓๒๐๒  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๖  จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕   หนว่ยกิต 
 

 

 
 
 
 

 
 



๘๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค๓๑๑๐๑  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  ๑       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๑                               เวลา  ๔๐  ชั่วโมง    จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
 
   เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการสื่อสารและสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ 
 โดยใช้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ ความสามารถในการใช้ทักษะการคิด การแก้ปัญหา การให้เหตุผล 
การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ ทั้ง
ภาษาท้ังภาษาอังกฤษ  
 สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน อย่างเห็นคุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาสู่ความเป็นพลโลก 
            
รหัสตัวช้ีวัด     

ค ๑.๑ ม.๔/๑   
รวมทั้งหมด   ๑   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



๘๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค๓๑๑๐๒  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  ๒       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๒        เวลา   ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 
    เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งหา

ความน่าจะเป็นและน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 

 โดยใช้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ ความสามารถในการใช้ทักษะการคิด การแก้ปัญหา การให้เหตุผล 
การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ ทั้ง
ภาษาท้ังภาษาอังกฤษ  
 สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน อย่างเห็นคุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาสู่ความเป็นพลโลก 
 
รหัสตัวช้ีวัด     
 ค ๓.๒ ม.๔/๑ , ม.๔/๒  
รวมทั้งหมด   ๒   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค๓๒๑๐๑  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  ๓                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๑                       เวลา   ๔๐  ชั่วโมง จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

เข้าใจความหมายและใช้สมบัติเกี่ยวกับการบวก  การคูณ  การเท่ากัน  และการไม่เท่ากันของจ านวนจริง
ในรูปกรณฑ์และจ านวนจริงในรูปเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ  รวมทั้งใช้ใช้ฟังก์ชันและกราฟ
ของฟังก์ชัน  อธิบายสถานการณ์ที่ก าหนด 
 โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  ได้อย่างเหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ  ในคณิตศาสตร์และน าความรู้  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์
ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รวมทั้งน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค ๑.๑ ม.๕/๑ 
ค ๑.๒ ม.๕/๑   

รวมทั้งหมด  ๒  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  ๔                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕   ภาคเรียนที่ ๒                        เวลา  ๔๐  ชั่วโมง จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

เข้าใจและน าความรู้เกี่ยวกับล าดับ  และอนุกรมไปใช้  รวมทั้งใช้ความรู้เกี่ยวกับ  ดอกเบี้ยและมูลค่าของ

เงินในการแก้ปัญหา 

 โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  ได้อย่างเหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ  ในคณิตศาสตร์และน าความรู้  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์
ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รวมทั้งน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค ๑.๒ ม ๕/๒  

ค ๑.๓ ม ๕/๑   
รวมทั้งหมด   ๒   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๘๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

ค๓๓๑๐๑  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  ๕       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ภาคเรียนที่ ๑         เวลา   ๔๐  ชั่วโมง    จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 

 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับสถิติ  การน าเสนอข้อมูล และแปลความหมายของค่าสถิติ  
เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
 โดยใช้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ ความสามารถในการใช้ทักษะการคิด การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ ทั้งภาษาทั้งภาษาอังกฤษ  

สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน อย่างเห็นคุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง พัฒนาสู่ความเป็นพลโลก  
                  
รหัสตัวช้ีวัด     

ค ๓.๑ ม.๖/๑  

รวมทั้งหมด   ๑   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค๓๓๑๐๒  คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๖                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๒                   เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับสถิติ การน าเสนอข้อมูล และแปลความหมายของค่าสถิติ  
เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

โดยใช้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ ความสามารถในการใช้ทักษะการคิด การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ ทั้งภาษาทั้งภาษาอังกฤษ  

สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน อย่างเห็นคุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนาสู่ความเป็นพลโลก              
 
รหัสตัวช้ีวัด    

ค ๓.๑ ม.๖/๑  
รวมทั้งหมด    ๑   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค๓๑๒๐๑  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๑       เวลา   ๖๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
    ศึกษา  ฝึกทักษะ  คิดค านวณ  การให้เหตุผล  การแก้ปัญหาในเรื่อง  เซต ความรู้เบื้องต้นและ
สัญลักษณ์พ้ืนฐานเกี่ยวกับเซต  ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และคอมพลีเมนต์  ของเซต  ตรรกศาสตร์  ประพจน์และ
ตัวเชื่อม  ประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว  การอ้างเหตุผล จ านวนจริงและพหุนาม  จ านวนจริงและสมบัติของ
จ านวนจริง  ค่าสมบัติของจ านวนจริงละสมบัติของ  ค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริง  จ านวนจริงในรูปกรณฑ์ และ
จ านวนจริง  ในรูปเลขยกก าลัง  ตัวประกอบของพหุนาม  สมการและอสมการพหุนาม  สมการและอสมการ
เศษส่วนของพหุนาม  สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนาม  
 โดยใช้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ ความสามารถในการใช้ทักษะการคิด การแก้ปัญหา การให้เหตุผล 
การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ ทั้ง
ภาษาท้ังภาษาอังกฤษ  
 สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน อย่างเห็นคุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาสู่ความเป็นพลโลก 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
๒. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการสื่อสาร  สื่อความหมาย และอ้างเหตุผล 
๓. เข้าใจจ านวนจริงและใช้สมบัติของจ านวนจริงในการแก้ปัญหา 
๔. แก้สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
๕. แก้สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนามตัวแปรเดียว และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
๖. แก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

รวมทั้งหมด   ๖   ผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 

 

 

 



๘๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค๓๑๒๐๒  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒                           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๒                    เวลา   ๖๐   ชั่วโมง  จ านวน   ๑.๕  หน่วยกิต 
 
    ศึกษา  ฝึกทักษะ  คิดค านวณ  การให้เหตุผล  การแก้ปัญหาในเรื่อง  ฟังก์ชัน  การบวก  การลบ  การ
คูณ  การหารฟังก์ชัน  ฟังก์ชันประกอบ  ฟังก์ชันผกผัน  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันกอลาริทึม  ฟังก์ชัน
เอกซ์โพเนนเชียล  ฟังก์ชันลอการิทึม  สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม  เรขาคณิตวิเคราะห์  จุด
และเส้นตรง  วงกลม  พาราโบรา  วงรี  ไฮเพอร์โบลา  
 โดยใช้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ ความสามารถในการใช้ทักษะการคิด การแก้ปัญหา การให้เหตุผล 
การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ ทั้ง
ภาษาท้ังภาษาอังกฤษ  
 สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน อย่างเห็นคุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาสู่ความเป็นพลโลก 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ  การหารฟังก์ชัน หาฟังก์ชันประกอบและฟังก์ชันผกผัน 
๒. ใช้สมบัติของฟังก์ชันในการแก้ปัญหา 
๓. เข้าใจลักษณะกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
๔. แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
๕. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเขาคณิต  วิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหา 

รวมทั้งหมด    ๕    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค๓๒๒๐๑  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓                           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๑                 เวลา   ๖๐   ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๕   หน่วยกิต 
 
 ศึกษา ฝึกทักษะ การคิดค านวณ การให้เหตุผล  การแก้ปัญหา ในเรื่อง  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา   ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน  
เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ กฎของโคไซน์และกฎของไซน์  เมทริกซ์  เมทริกซ์และเมทริกซ์สลับเปลี่ยน การ
บวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจ านวนจริง  การคูณระหว่างเมทริกซ์   ดีเทอร์มิแนนต์  เมทริกซ์ผกผัน   การแก้
ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์   หลักการนับเบื้องต้น   หลักการบวกและการคูณ   การเรียงสับเปลี่ยน  การ
เรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมกรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด  การจัดหมู่กรณีที่สิ่งของ
แตกต่างกันทั้งหมด  ทฤษฎีบททวินาม โดยใช้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ ความสามารถในการใช้ทักษะการคิด 
การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ ทั้งภาษาทั้งภาษาอังกฤษ  
 สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน อย่างเห็นคุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาสู่ความเป็นพลโลก 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เข้าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
๒. แก้สมการตรีโกณมิติ และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
๓. ใช้กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ในการแก้ปัญหา 
๔. เข้าใจความหมาย หาผลลัพธ์ของการบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจ านวนจริง  การคูณระหว่างเมท

ริกซ์และหาเมทริกซ์สลับเปลี่ยน   หาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ n×n เมื่อ n เป็นจ านวนนับที่ไม่เกินสาม 
๕. หาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ ๒×๒ 
๖. แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ผกผันและการด าเนินการตามแถว 
๗. เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณการเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่ในการแก้ไขปัญหา 

รวมทั้งหมด    ๗    ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค๓๒๒๐๒  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔                            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๒                     เวลา  ๖๐  ชัว่โมง     จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษา ฝึกทักษะ การคิดค านวณ การให้เหตุผล  การแก้ปัญหา ในเรื่อง  จ านวนเชิงซ้อน  จ านวนเชิงซ้อน
และสมบัติของจ านวนเชิงซ้อนจ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว   รากที่ n ของจ านวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจ านวนนับที่
มากกว่า ๑ แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว ดีกรีไม่เกินสี่ที่มีสัมประสิทธ์เป็นจ านวนเต็มและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา
เวกเตอร์ในสามมิติ  เวกเตอร์ นิเสธของเวกเตอร์   การบวก การลบ  เวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์  ผล
คูณเชิงสเกลาร์   ความน่าจะเป็น  การทดลองสุ่มและเหตุการณ์   และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
 โดยใช้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ ความสามารถในการใช้ทักษะการคิด การแก้ปัญหา การให้เหตุผล 
การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ ทั้ง
ภาษาท้ังภาษาอังกฤษ  
 สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน อย่างเห็นคุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาสู่ความเป็นพลโลก 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เข้าใจจ านวนเชิงซ้อนและใช้สมบัติของจ านวนเชิงซ้อนในการแก้ปัญหา 
๒. หารากท่ี n ของจ านวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจ านวนนับที่มากกว่า ๑ 
๓. แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว ดีกรีไม่เกินสี่ที่มีสัมประสิทธ์เป็นจ านวนเต็มและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
๔. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ หาผลคูณเชิงสเกลาร์ และผล

คูณเชิงเวกเตอร์ 
๕. น าความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 
๖. หาความน่าจะเป็นและน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 

รวมทั้งหมด   ๖   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๕                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ภาคเรียนที่ ๑                   เวลา   ๖๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๑.๕  หน่วยกติ   
 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ  การให้เหตุผล การแก้ปัญหา ในเรื่องล าดับและอนุกรม ล าดับจ ากัดและ
ล าดับอนันต์ ล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิต ลิมิตของล าดับอนันต์ อนุกรมจ ากัดและอนุกรมอนันต์  
อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต ผลบวกอนุกรมอนันต์ การน าความรู้เกี่ยวกับล าดับและอนุกรมไปใช้ในการ
แก้ปัญหามูลค่าของเงินและค่ารายงวด การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น การแจกแจงเอกรูป การแจกแจงทวิ
นาม และการแจกแจงปกติ 
 โดยใช้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้  ความสามารถในการใช้ทักษะการคิด  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล 
การใช้ทักษะชีวิต  และการใช้เทคโนโลยี  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   

สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันอย่างเห็นคุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
พัฒนาสู่ความเป็นพลโลก 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ระบุได้ว่าล าดับที่ก าหนดให้เป็นล าดับลู่เข้าหรือลู่ออก 
๒. หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 
๓. หาผลบวกอนุกรมอนันต์ 
๔. เข้าใจและน าความรู้เกี่ยวกับล าดับและอนุกรมไปใช้ 

  ๕. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดจากตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงเอกรูป การแจกแจงทวินาม และ
การแจกแจงปกติและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
รวมทั้งหมด    ๕    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 



๙๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๖                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ภาคเรียนที่ ๒                  เวลา   ๖๐  ชั่วโมง      จ านวน   ๑.๕  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ  การให้เหตุผล การแก้ปัญหา ในเรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น ลิมิตและความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 
 โดยใช้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้  ความสามารถในการใช้ทักษะการคิด  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล 
การใช้ทักษะชีวิต  และการใช้เทคโนโลยี  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   

สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันอย่างเห็นคุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
พัฒนาสู่ความเป็นพลโลก 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันที่ก าหนดให้ 
๒. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตที่ก าหนดให้และน าไปใช้แก้ปัญหา 
๓. หาปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตและจ ากัดเขตของฟังก์ชันพีชคณิตที่ก าหนดให้ และน าไปใช้แก้ปัญหา 

รวมทั้งหมด   ๓   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๙๒ 
 

 
 
 
 
 

 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๙๓ 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๙๔ 
 

รายวิชาที่เปิดสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓) 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวน

ชั่วโมง/ 
ภาคเรียน 

จ านวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

จ านวน             
หน่วยกิต 

ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๖๐  ๓ ๑.๕ 
ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒ ๖๐  ๓ ๑.๕ 
ว๒๑๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๒๐  ๑ ๐.๕  
ว๒๑๑๐๔ วิทยาการค านวณ ๑ ๒๐  ๑ ๐.๕  
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓ ๖๐  ๓ ๑.๕ 
ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๔ ๖๐  ๓ ๑.๕ 
ว๒๒๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ๒๐  ๑ ๐.๕  
ว๒๒๑๐๔ วิทยาการค านวณ ๒ ๒๐  ๑ ๐.๕  
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕ ๖๐  ๓ ๑.๕ 
ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖ ๖๐  ๓ ๑.๕ 
ว๒๓๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลยี ๓ ๒๐  ๑ ๐.๕  
ว๒๓๑๐๔ วิทยาการค านวณ ๓ ๒๐  ๑ ๐.๕  

รายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวน
ชั่วโมง/ 

ภาคเรียน 

จ านวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

จ านวน             
หน่วยกิต 

ว๒๑๒๐๑ ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์  ๑ ๒๐ ๑ ๐.๕ 
ว๒๑๒๐๒ ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์  ๒ ๒๐ ๑ ๐.๕ 
ว๒๐๒๙๑ เทคโนโลยีและสารสนเทศ ๑ ๒๐ ๑ ๐.๕ 
ว๒๐๒๙๒ การใช๎ซอฟแวร์ประยุกต์เบื้องต๎น ๑ ๒๐ ๑ ๐.๕ 
ว๒๒๒๐๑              เริ่มต๎นกับโครงงานวิทยาศาสตร์  ๒๐      ๑ ๐.๕ 
ว๒๒๒๐๒       โครงงานวิทยาศาสตร์ ๒๐ ๑ ๐.๕ 
ว๒๐๒๙๓ โปรแกรมน าเสนองาน ๑ ๒๐ ๑ ๐.๕ 
ว๒๐๒๙๔ โปรแกรมตารางงาน ๑ ๒๐ ๑ ๐.๕ 
ว๒๓๒๐๑ วิทยาศาสตร์กับความงาม ๑                         ๒๐ ๑ ๐.๕ 
ว๒๓๒๐๒ วิทยาศาสตร์กับความงาม ๒   ๒๐ ๑ ๐.๕ 
ว๒๐๒๙๕ การสร๎างเว็บไซต์ ๒๐ ๑ ๐.๕ 
ว๒๐๒๙๖ การเขียนโปรแกรมเบื้องต๎น ๑ ๒๐ ๑ ๐.๕ 

 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๙๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑                                กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑                       เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๕  หนํวยกิต 
 
 ศึกษา ค๎นคว๎าเกี่ยวกับรูปรําง ลักษณะ และโครงสร๎างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ การใช๎กล๎องจุลทรรศน์ใช๎
แสง ประเภทของเซลล์ ความสัมพันธ์ระหวํางรูปรํางกับการท าหน๎าที่ของเซลล์ การจัดระบบของสิ่งมีชีวิต การ
ล าเลียงสารของพืช กระบวนการแพรํ  และออสโมซิส การสังเคราะห์ด๎วยแสงของพืชซึ่งมีความส าคัญตํอสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล๎อม ลักษณะและหน๎าที่ของไซเล็มและโฟลเอ็ม การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไมํอาศัยเพศของพืช
ดอก การถํายเรณู การปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ด การกระจายและการงอกของเมล็ด ความส าคัญ
ของธาตุอาหารบางชนิดที่มีผลตํอการเจริญเติบโตและการด ารงชีวิตของพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สมบัติทาง
กายภาพของธาตุ การจัดกลุํมธาตุ ผลจากการใช๎ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะและธาตุกัมมันตรังสีที่มีตํอสิ่งมีชีวิต 
สิ่งแวดล๎อม เศรษฐกิจและสังคม จุดเดือด จุดหลอมเหลวและความหนาแนํนของสารบริสุทธิ์และสารผสม การวัด
อุณหภูมิ ความสัมพันธ์ระหวํางอะตอม ธาตุ และสารประกอบ โครงสร๎างอะตอม การจัดเรียงอนุภาค แรงยึด
เหนี่ยวระหวํางอนุภาค และการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสสารชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๏ส 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใช๎หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได๎จากการสังเกตและการทดสอบและใช๎
สารสนเทศที่ได๎จากแหลํงข๎อมูลตํางๆเขียนแผนภาพเลือกใช๎ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชและการขยายพันธุ์
พืช วัดอุณหภูมิเขียนกราฟแปลความหมายข๎อมูลจากกราฟ ใช๎แบบจ าลอง ใช๎เครื่องมือวัดน าเสนอ ออกแบบวิธีการ
แก๎ปัญหา และตัดสินใจเลือกข๎อมูลที่จ าเป็น  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม 
และคํานิยมที่เหมาะสม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๑.๒  ม.๑ /๑  ม.๑ /๒  ม.๑ /๓  ม.๑ /๔  ม.๑ /๕  ม.๑ /๖  ม.๑ /๗  ม.๑ /๘  ม.๑ /๙   
ม.๑ /๑๐ ม.๑ /๑๑ ม.๑ /๑๒ ม.๑ /๑๓ ม.๑ /๑๔ ม.๑ /๑๕ ม.๑ /๑๖ ม.๑ /๑๗ ม.๑ /๑๘  

 ว ๒.๑  ม.๑ /๑  ม.๑ /๒  ม.๑ /๓  ม.๑ /๔  ม.๑ /๕  ม.๑ /๖  ม.๑ /๗  ม.๑ /๘  ม.๑ /๙  
รวมทั้งหมด  ๒๗  ตัวช้ีวัด  
 
 

 

 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๙๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๒๑๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๒                            กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒                            เวลา ๖๐ ชั่วโมง จ านวน ๑.๕ หนํวยกิต 
 
 ศึกษาค๎นคว๎าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางพลังงานความร๎อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสารพลังงาน
ความร๎อนกับชีวิตประจ าวัน การใช๎เทอร์มอมิเตอร์และหนํวยวัดอุณหภูมิ ความร๎อนกับการเปลี่ยนแปลงของสาร 
การขยายตัวหรือหดตัวของสสารเนื่องจากได๎รับหรือสูญเสียความร๎อน ปริมาณความร๎อนที่ถํายโอนระหวํางสสาร
จนเกิดสมดุลความร๎อน การถํายโอนพลังงานความร๎อนและการใช๎ประโยชน์ บรรยากาศ ชั้นบรรยากาศและ
เปรียบเทียบประโยชน์ของบรรยากาศแตํละชั้น ปัจจัยที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ 
กระบวนการเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร๎อน และผลที่มีตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม การพยากรณ์
อากาศแนวทางการปฏิบัติตนและการใช๎ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ปัจจัยที่มีผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและวิธีป้องกันแก๎ไขเพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล 
ทดลอง บันทึก อธิบายและอภิปราย ผลที่ได๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ น าความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม 
และคํานิยมที่เหมาะสม 

 
 รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๒.๑  ม.๑ /๑๐   
ว ๒.๒ ม.๑/๑ 
ว ๒.๓ ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖  ม.๑/๗ 
ว ๓.๒ ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖  ม.๑/๗ 

รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๙๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา                                           
ว๒๑๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลยี ๑                           กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑                                     เวลา ๒๐ ชั่วโมง จ านวน ๐.๕ หนํวยกิต 
 

ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี ระบุปัญหาหรือความต๎องการในชีวิตประจ าวัน รวบรวม วิเคราะห์ข๎อมูล แนวคิดที่เกี่ยว ข๎องกับ
ปัญหา การออกแบบวิธีการแก๎ปัญหา ตัดสินใจเลือกข๎อมูลที่จ าเป็น น าเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาให๎ผู๎อ่ืนเข๎าใจ 
วางแผน ด าเนินการแก๎ปัญหา ด๎วยการทดสอบ ประเมินผล ระบุข๎อบกพรํองที่เกิดขึ้น พร๎อมทั้งหาแนวทางการ
ปรับปรุงแก๎ไข และน าเสนอผลการแก๎ปัญหา เลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
แก๎ปัญหาได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสมและปลอดภัย 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และการเรียนรู๎แบบ
ใช๎โครงงานเป็นฐาน (Project – based Learning) เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์
การแก๎ปัญหาวางแผนการเรียนรู๎ และน าเสนอผํานการท ากิจกรรมโครงงาน  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเองโดยยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว ๔.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕ 
รวมทั้งหมด  ๕  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๙๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๒๑๑๐๔ วิทยาการค านวณ ๑                            กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ภาคเรียนที่ ๒                       เวลา ๒๐ ชั่วโมง    จ านวน ๐.๕ หนํวยกิต 
 

ศึกษาการออกแบบอัลกอริทึมที่ใช๎แนวคิดเชิงนามธรรมเพ่ือแก๎ปัญหาหรืออธิบายการท างานที่พบในชีวิต
จริง การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช๎ตัวแปร เงื่อนไข วนซ้ า การออกแบบอัลกอริทึม เพ่ือแก๎ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อยํางงําย การเขียนโปรแกรมโดยใช๎ซอฟต์แวร์ Scratch, python, java และ c เป็นต๎น  
ศึกษาการรวบรวมข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล สร๎างทางเลือก ประเมินผล ตลอดจนใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศอยํางปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ใช๎สื่อและแหลํงข๎อมูล
ตามข๎อก าหนดและข๎อตกลงได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎การคิดเชิงค านวณและปัญหาเป็นฐาน (Problem – based 
Learning) เพ่ือเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก๎ปัญหาวางแผนการเรียนรู๎ 
ตรวจสอบการเรียนรู๎ และน าเสนอผํานการท ากิจกรรมโครงงาน เพ่ือให๎เกิดทักษะ ความรู๎ ความเข๎าใจ และทักษะ
ในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถน าเอาแนวคิดเชิงค านวณมาประยุกต์ใช๎ในการสร๎างโครงงานได๎ 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเองโดยยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว. ๔.๒  ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ 
รวมทั้งหมด ๔ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๙๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๒๑๒๐๑ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ๑                    กลมุสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑                        เวลา ๒๐ ชั่วโมง   จ านวน ๐.๕ หนวยกิต 

 
ศึกษา สืบค๎น ทดลอง การใช๎อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 

ได๎แกํ การสังเกต  การจ าแนกประเภท การวัด การหาความสัมพันธ์ระหวํางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา การ
สื่อความหมายข๎อมูล การลงความคิดเห็น การพยากรณ์ 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ มีความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่รู๎ 
มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยม
ที่เหมาะสม 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเองโดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ระบุชื่ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และสามารถใช๎ได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม 
๒. สังเกต และอธิบายเกี่ยวกับปากฎการณ์ธรรมชาติ หรือสิ่งที่สังเกตได๎ 
๓. จัดจ าแนกประเภทของสัตว์ สิ่งของ  ออกเป็นหมวดหมูํ และบอกเกณฑ์ที่ใช๎ในการจ าแนกได๎ 
๔. ใช๎เครื่องมือวัดหาปริมาณของสิ่งตํางๆ ได๎อยํางถูกต๎อง เลือกใช๎เครื่องมืออยํางเหมาะสม และอํานคําที่

ได๎จากการวัด และระบุหนํวยจากการวัดได๎ 
๕. ใช๎ความรู๎พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์คิดค านวณข๎อมูลจากการศึกษา ทดลอง หาผลรวม คําเฉลี่ย คําร๎อย

ละ และระบุหนํวยได๎ถูกต๎อง 
๖. ระบุความสัมพันธ์ระหวํางสเปสกับสเปส และ สเปสกับเวลาได๎อยํางถูกต๎อง 
๗. น าข๎อมูลมาจัดกระท าใหมํ และวิเคราะห์ข๎อมูล เพ่ือให๎ผู๎อื่นเข๎าใจได๎อยํางเหมาะสม  
๘. อธิบายข๎อมูล จากผลการศึกษา ทดลองได๎ 
๙. รวบรวมข๎อมูล คิด วิเคราะห์ และพยากรณ์ ท านายหรือคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นลํวงหน๎าได๎อยําง

สมเหตุสมผล 
รวมทั้งหมด   ๙   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๐๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา                                            
ว๒๒๑๐๒ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ๒          กลมุสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒                                           เวลา ๒๐ ชั่วโมง   จํานวน ๐.๕ หนวยกิต 
 

ศึกษา สืบค๎น ทดลอง การใช๎อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
ได๎แกํ การชี้บํงและบอกชนิดของตัวแปร การตั้งสมมติฐาน การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการ
ทดลองและปฏิบัติการทดลอง การตีความหมายข๎อมูลและลงข๎อสรุป วิเคราะห์สภาพปัญหา และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
น ามาออกแบบนวัตกรรมหรือแนวทางการแก๎ปัญหา 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสะเต็มศึกษา การสืบเสาะหาความรู๎ มีความคิด ความ
เข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่รู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเองโดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ศึกษาสภาพปัญหา ก าหนดปัญหา และตั้งสมมติฐานการศึกษาได๎ 
๒. ระบุและควบคุมตัวแปรที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษา ค๎นคว๎าได๎ 
๓. ก าหนดค านิยาม ให๎ความหมายและขอบเขตของค า หรือตัวแปรตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาค๎นคว๎า

ให๎เกิดความเข๎าใจตรงกัน 
๔. ใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ศึกษา ปฏิบัติการเพ่ือหาค าตอบหรือทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว๎ 
๕. จัดกระท าข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษา และลงข๎อสรุปได๎ 
๖. วิเคราะห์สภาพปัญหา  และภูมิปัญญาท๎องถิ่น    น ามาออกแบบนวัตกรรมหรือแนวทางการแก๎ปัญหา

ด๎วยกระบวนการสะเต็ม 
รวมทั้งหมด   ๖    ผลการเรยีนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๐๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๒๐๒๙๑  เทคโนโลยีและสารสนเทศ  ๑                           กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑                        เวลา ๒๐  ชั่วโมง    จ านวน ๐.๕ หนวํยกิต 
 
 ศึกษาบทบาทการท างานของคอมพิวเตอร์เพ่ือให๎นักเรียนได๎รู๎ถึงหลักการท างานเพ่ือที่จะท าให๎นักเรียน
สามารถใช๎งานคอมพิวเตอร์ได๎อยํางถูกต๎อง  นอกจากนี้ยังต๎องศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาท
ตํอชีวิตประจ าวันของนักเรียน และการใช๎งานระบบปฏิบัติการ Windows อีกทั้งการใช๎โปรแกรมอินเตอร์เน็ตใน
การสื่อสารข๎อมูลขําวสารตําง ๆ จากเว็บไซต์และอีเมล์อีกด๎วย 
 ใช๎งานและท างานพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มีความรู๎พ้ืนฐานทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค๎นคว๎า
ข๎อมูลและใช๎งานอินเทอร์เน็ตได๎ 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเองโดยยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. นักเรียนอธิบายประวัติความเป็นมาและยุคของคอมพิวเตอร์ได๎ 
 ๒. นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถอธิบายเทคโนโลยีสารสนเทศได๎ 

๓. นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถอธิบายฮาร์ดแวร์ได๎ 
๔. นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถอธิบายซอฟต์แวร์ได๎ 
๕. นักเรียนอธิบายการประมวลผลข๎อมูลได๎ 
๖. นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถใช๎งานโปรแกรม อินเทอร์เน็ตได๎ 
๗. นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถใช๎งานโปรแกรม เว็บบราว์เซอร์และไปรษณีย์ 

อิเล็กทรอนิกส์ได๎ 
๘. นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถอธิบายการใช๎งานโปรแกรม Microsoft Windows  ได๎ 

รวมทั้งหมด   ๘    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๐๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
ว๒๐๒๙๒  การใช๎ซอฟต์แวร์ประยุกต์เบื้องต๎น ๑                 กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียน ๒                                          เวลา  ๒๐ ชัว่โมง   จ านวน ๐.๕ หนํวยกิต 
 
   ในปัจจุบันนี้การท างานด๎วยเครื่องคอมพิวเตอร์มีบทบาทมากมาย จึงจ าเป็นต๎องมีความรู๎ทางด๎าน
คอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการท างานในรูปแบบตํางๆ อยํางเชํนมีการน าโปรแกรมประยุกต์ตํางๆมาใช๎งานอยําง
มากมาย  รวมทั้งโปรแกรมไมโครซอฟท์ เวิร์ด  พาวเวอร์พอยน์  ก็ถือเป็นโปรแกรมประยุกต์อีกโปรแกรมหนึ่งที่เป็น
ที่นิยมอยํางมาก จึงจ าเป็นต๎องศึกษาเรียนรู๎วิธีใช๎งาน 

  นักเรียนศึกษากระบวนการท างานของ  โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ดใช๎ในการสร๎างเอกสาร ตกแตํง
เอกสาร  โปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยน์  ใช๎ในการท างานกับภาพนิ่ง ตกแตํงสไลด์  กราฟและการน าเสนอ 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทัง้ทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. นักเรียนสามารถแนะน าโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศได๎ 

๒. นักเรียนสามารถสร๎างเอกสารได๎ 
๓. นักเรียนสามารถตกแตํงเอกสารได๎ 
๔. นักเรียนสามารถใช๎งานตารางได๎ 
๕. นักเรียนสามารถป้อนสมการและสูตรทางคณิตศาสตร์ได๎ 
๖. นักเรียนสามารถสร๎างงานน าเสนอได๎ 
๗. นักเรียนสามารถแนะน าโปรแกรม  PowerPoint ได ๎
๘. นักเรียนสามารถท างานกับข๎อความและภาพนิ่งได๎ 
๙. นักเรียนสามารถสร๎างเทคนิคให๎กับสไลด์และการน าเสนองานได๎ 

รวมทั้งหมด    ๙    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๐๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓                    กลมุสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑                         เวลา ๖๐ ชั่วโมง   จ านวน ๑.๕ หนํวยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับระบบรํางกายมนุษย์ ระบบหายใจ โครงสร๎างและหน๎าที่ของอวัยวะในระบบหายใจ การ

หายใจ การดูแล รักษาอวัยวะในระบบหายใจ ระบบขับถําย โครงสร๎างและหน๎าที่ของอวัยวะในระบบขับถําย กลไก
การก าจัดของเสีย การดูแลรักษาอวัยวะในระบบขับถําย ระบบหมุนเวียนเลือด โครงสร๎างและหน๎าที่ของอวัยวะใน
ระบบหมุนเวียนเลือด การท างานของระบบหมุนเวียนเลือด การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือด ระบบ
ประสาท โครงสร๎างและหน๎าที่ของอวัยวะในระบบประสาท การท างานของระบบประสาท การดูแลรักษาอวัยวะใน
ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ โครงสร๎างและหน๎าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและเพศหญิง ฮอร์โมนเพศ 
การปฏิสนธิและการตั้งครรภ์ การคุมก าเนิด  ศึกษาเกี่ยวกับสารละลาย สภาพละลายได๎ของสาร ความเข๎มข๎นของ
สารละลาย การใช๎สารละลายในชีวิตประจ าวัน ศึกษาเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ แรง แรงดันในของเหลว แรง
พยุง แรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง แรงในธรรมชาติ การเคลื่อนท่ี ระยะทางและการกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ ทดลองกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎การส ารวจ
ตรวจสอบ การสังเกต การสืบค๎นข๎อมูล การอภิปราย อธิบายสรุป เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ คิดเป็นเหตุและผลอยํางเป็นระบบ ค๎นคว๎าหาความรู๎ที่หลากหลายโดย
ใช๎เทคโนโลยีและค๎นคว๎าจากแหลํงเรียนรู๎ทั้งในและนอกห๎องเรียน 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
  
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว ๑.๒ ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓,  ม.๒/๔,  ม.๒/๕,  ม.๒/๖,  ม.๒/๗,  ม.๒/๘,  ม.๒/๙,  ม.๒/๑๐   
                   ม.๒/๑๑, ม.๒/๑๒,  ม.๒/๑๓,  ม.๒/๑๔,  ม.๒/๑๕,  ม.๒/๑๖,  ม.๒/๑๗ 
 ว ๒.๑ ม.๒/๔,  ม.๒/๕,  ม.๒/๖ 

ว ๒.๒ ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓,  ม.๒/๔,  ม.๒/๕,  ม.๒/๖,  ม.๒/๗,  ม.๒/๘,  ม.๒/๙,  ม.๒/๑๐   
         ม.๒/๑๑,  ม.๒/๑๒,  ม.๒/๑๓,  ม.๒/๑๔,  ม.๒/๑๕ 

รวมทั้งหมด    ๓๕    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๐๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๒๒๑๐๒  วิทยาศาสตร์  ๔                   กลมุสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒                           เวลา ๖๐ ชั่วโมง   จ านวน ๑.๕ หนํวยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับการแยกสารผสม  การระเหยแห๎ง การตกผลึก การกลั่น โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การ
สกัดด๎วยตัวท าละลาย การน าวิธีการแยกสารไปใช๎แก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ศึกษาเกี่ยวกับงานและพลังงาน งาน 
ก าลัง เครื่องกล  พลังงาน ประเภทของพลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงาน ศึกษาเกี่ยวกับโลกและการเปลี่ยนแปลง 
เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ ถํานหิน  หินน้ ามัน ปิโตรเลียม พลังงานทดแทน โครงสร๎างของโลก การเปลี่ยนแปลงของ
โลก ทรัพยากรดิน กระบวนการเกิดดิน หน๎าตัดข๎างของดิน ปัจจัยในการเกิดดิน สมบัติของดิน การปรับปรุง
คุณภาพของดิน แหลํงน้ า  น้ าบนดิน น้ าใต๎ดิน การใช๎ประโยชน์จากแหลํงน้ า ภัยพิบัติท่ีเกิดจากน้ า 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ ทดลองกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎การส ารวจ
ตรวจสอบ การสังเกต การสืบค๎นข๎อมูล การอภิปราย อธิบายสรุป เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ คิดเป็นเหตุและผลอยํางเป็นระบบ ค๎นคว๎าหาความรู๎ที่หลากหลายโดย
ใช๎เทคโนโลยีและค๎นคว๎าจากแหลํงเรียนรู๎ทั้งในและนอกห๎องเรียน 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๒.๑ ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓ 
ว ๒.๓ ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓,  ม.๒/๔,  ม.๒/๕,  ม.๒/๖ 
ว ๓.๒ ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓,  ม.๒/๔,  ม.๒/๕,  ม.๒/๖, ม.๒/๗,  ม.๒/๘,  ม.๒/๙,  ม.๒/๑๐ 

รวมทั้งหมด   ๑๙   ตัวช้ีวัด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๐๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๒๒๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลยี๒                    กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑                          เวลา ๒๐ ชั่วโมง   จ านวน ๐.๕ หนํวยกิต 
 

ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ตลอดจนคาดการณ์แนวโน๎มเทคโนโลยีใน
อนาคต เลือกใช๎เทคโนโลยีโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตํอชีวิต สังคม และสิ่งแวดล๎อม ประยุกต์ใช๎ความรู๎ทักษะ 
และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและเลือกข๎อมูลที่จ าเป็นเพ่ือออกแบบวิธีการแก๎ปัญหาในชุมชนหรือ
ท๎องถิ่นในด๎านพลังงาน สิ่งแวดล๎อม การเกษตรและอาหาร และสร๎างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช๎กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการแก๎ปัญหาได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม และ
ปลอดภัย 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) และการเรียนรู๎แบบใช๎
โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์
การแก๎ปัญหาวางแผนการเรียนรู๎ และ น าเสนอผํานการท ากิจกรรมโครงงาน 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม  
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๔.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔  ม.๒/๔ 
รวมทั้งหมด   ๕  ตัวช้ีวัด  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๐๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๒๒๑๐๔  วิทยาการค านวณ๒                       กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒                              เวลา ๒๐ ชั่วโมง    จ านวน ๐.๕ หนํวยกิต 
 

ศึกษาการออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช๎แนวคิดเชิงค านวณในการแก๎ปัญหา หรือการท างานที่พบในชีวิตจริงการ
ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีใช๎ตรรกะและฟังก์ชันในการแก๎ปัญหา การเขียนโปรแกรมโดยใช๎ซอฟต์แวร์Scratch, 
python, java และ c อภิปรายองค์ประกอบและหลักการท าางานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการ
สื่อสารเพ่ือประยุกต์ใช๎งานหรือแก๎ปัญหาเบื้องต๎น ตลอดจนใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย มีความ
รับผิดชอบ สร๎างและแสดงสิทธิในการเผยแพรํผลงาน 
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) และการเรียนรู๎แบบใช๎
โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพ่ือเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญ
สถานการณ์การแก๎ปัญหา วางแผนการเรียนรู๎ ตรวจสอบการเรียนรู๎ และน าเสนอผํานการท ากิจกรรมโครงงาน 
เพ่ือให๎เกิดทักษะ ความรู๎ ความเข๎าใจ และทักษะใน การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถน าเอาแนวคิดเชิงค 
านวณมาประยุกต์ใช๎ในการสร๎างโครงงานได๎ 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม  
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๔.๒ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ 
รวมทั้งหมด   ๔   ตัวช้ีวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๐๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๒๒๒๐๑  เริ่มต๎นกับโครงงานวิทยาศาสตร์                           กลมุสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑                          เวลา ๒๐ ชั่วโมง    จ านวน ๐.๕ หนํวยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ ท ากิจกรรม สร๎างแรงบันดาลใจในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ลักษณะ ส าคัญของ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทตําง ๆ การเริ่มต๎นท าโครงงานวิทยาศาสตร์ด๎วยการตั้งค าถาม และการสืบค๎นข๎อมูล 
การวางแผนและการออกแบบโครงงานวิทยาศาสตร์  

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่รู๎ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ตั้งค าถามจากสถานการณ์ตําง ๆ ตามความสนใจ โดยมีประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจ
ตรวจสอบหรือศึกษาได๎อยํางครอบคลุมและเชื่อถือได๎ 

๒. ออกแบบและวางแผนการส ารวจตรวจสอบ โดยมีการก าหนดและควบคุมตัวแปรตําง ๆ ก าหนดนิยาม
เชิงปฏิบัติการ เลือกวิธีการส ารวจตรวจสอบเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพที่ได๎ผลเที่ยงตรงและ 
ปลอดภัย โดยใช๎วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม รวมถึงจัดท าเค๎าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ได๎ 

๓. วิเคราะห์และอธิบายผลการทดลองเชื่อมโยงกับสมมติฐาน และสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันได๎ 
รวมทั้งหมด    ๓    ผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๐๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๒๒๒๐๒  โครงงานวิทยาศาสตร์                            กลมุสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒                           เวลา ๒๐ ชั่วโมง   จ านวน ๐.๕ หนํวยกิต 
 
  ศึกษาเกี่ยวกับการเริ่มต๎นท าโครงงานวิทยาศาสตร์  การเริ่มต๎นท าโครงงานวิทยาศาสตร์ด๎วยการตั้ง
ค าถาม และการสืบค๎นข๎อมูล การวางแผนและการออกแบบโครงงานวิทยาศาสตร์   การเขียนเค๎าโครงของ
โครงงานวิทยาศาสตร์ การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ การเขียนรายงาน และการน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์  

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่รู๎ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ตั้งค าถามจากสถานการณ์ตําง ๆ ตามความสนใจ โดยมีประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจ
ตรวจสอบหรือศึกษาได๎อยํางครอบคลุมและเชื่อถือได๎ 

๒. ออกแบบและวางแผนการส ารวจตรวจสอบ โดยมีการก าหนดและควบคุมตัวแปรตําง ๆ ก าหนดนิยาม
เชิงปฏิบัติการ เลือกวิธีการส ารวจตรวจสอบเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพที่ได๎ผลเที่ยงตรงและ 
ปลอดภัย โดยใช๎วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม รวมถึงจัดท าเค๎าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ได๎ 

๓. วิเคราะห์และอธิบายผลการทดลองเชื่อมโยงกับสมมติฐาน และสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 ๔. ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ  โดยมีขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แก๎ปัญหาและน าเสนอได๎อยํางเหมาะสม 
รวมทั้งหมด   ๔   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๐๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๒๐๒๙๓ โปรแกรมน าเสนองาน ๑                   กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑                                    เวลา ๒๐ ชั่วโมง    จ านวน ๐.๕ หนํวยกิต 
 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ หลักการ  วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการท างาน การจัดการ การ
ประเมินผล ปรับปรุง และเข๎าใจ เห็นคุณคํา มีทักษะ มีความคิดสร๎างสรรค์ และใช๎กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคน๎ข๎อมูล รวบรวมข๎อมูล เรียนรู๎ แก๎ปัญหา อธิบาย วิเคราะห์ และท างานอยํางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีตํองานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  การจัดการการประเมินผล ปรับปรุง
พัฒนางานได๎ดีขึ้น 

ประมวลผลข๎อมูลให๎เป็นสารสนเทศ , หลักการแก๎ปัญหา , การค๎นหาข๎อมูลผํานเครือขํายคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต , การน าเสนอสารสนเทศ โดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช๎งานโปรแกรมน าเสนอในการท างาน ที่มี
ทักษะกระบวนการท างานรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. นักเรียนสามารถใช๎ PowerPoint  เบื้องต๎นได ๎
๒. นักเรียนสามารถจัดการสไลด์ได๎ 
๓. นักเรียนสามารถจัดตกแตํงสไลด์ได๎ 
๔. นักเรียนทราบถึงเทคนิคการน าเสนอ 
๕. นักเรียนสามารถน าเสนอข๎อมูลกราฟได๎ 
๖. นักเรียนสามารถสร๎างงานจากจินตนาการได๎ 

รวมทั้งหมด  ๖  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๑๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๒๐๒๙๔  โปรมแกรมตารางงาน ๑                             กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒                                          เวลา  ๒๐ ชั่วโมง  จ านวน ๐.๕  หนํวยกิต 
 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ หลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการท างาน การจัดการ การ
ประเมินผล ปรับปรุง และเข๎าใจ เห็นคุณคํา มีทักษะ มีความคิดสร๎างสรรค์ และใช๎กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค๎นข๎อมูล รวบรวมข๎อมูล เรียนรู๎ แก๎ปัญหา อธิบาย วิเคราะห์ และท างานอยํางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีตํองานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  การจัดการการประเมินผล ปรับปรุง
พัฒนางานได๎ดีขึ้น 

ประมวลผลข๎อมูลให๎เป็นสารสนเทศ , หลักการแก๎ปัญหาการค๎นหาข๎อมูลผํานเครือขํายคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต การน าเสนอสารสนเทศ โดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช๎งานโปรแกรมตารางท าการ การใช๎งาน
โปรแกรมน าเสนอในการท างาน ที่มีทักษะกระบวนการท างานรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลั กตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม  

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. นักเรียนสามารถใช๎ Microsoft Excel เบื้องต๎นได ๎
๒. นักเรียนเข๎าใจและรู๎วิธีการการจัดการแผํนงาน 
๓. นักเรียนมีทักษะในการประยุกต์รูปแบบเนื้อหาในการจัดการรูปแบบ 
๔. นักเรียนมีทักษะในออกแบบตารางในการคิดค านวณโดยการใช๎ฟังก์ชันประกอบ 
๕. นักเรียนสามารถแตํงข๎อมูลได๎ 
๖. นักเรียนสามารถแทรกภาพได๎ 
๗. นักเรียนสามารถการสร๎างแผนภูมิโดยใช๎โปรแกรม Excel ได ๎
๘. นักเรียนสามารถจัดการข๎อมูลได ๎

รวมทั้งหมด  ๘   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๑๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕                             กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑                               เวลา ๖๐ ชั่วโมง  จ านวน ๑.๕ หนํวยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายการเกิดคลื่น คลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า ประโยชน์และอันตรายจากคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า 

กฎการสะท๎อนของแสง การเคลื่อนที่ของแสง การหักเหของแสงเมื่อผํานตัวกลาง       การเกิดภาพจากเลนส์ 
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสงและการท างานของทัศนอุปกรณ์ การเกิดภาพของทัศนอุปกรณ์และเลนส์ตา ผลของ
ความสวํางที่มีตํอดวงตา อุปกรณ์วัดความสวํางของแสง การจัดความสวํางให๎เหมาะสม การโครจรของดาวเคราะห์
รอบดวงอาทิตย์ การเกิดฤดูกาลและการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ การเกิดข๎างขึ้นข๎างแรม การเกิดน้ าขึ้นน้ า
ลง เทคโนโลยีอวกาศและความก๎าวหน๎าของโครงการส ารวจอวกาศ ความสัมพันธ์ระหวํางยีน ดีเอ็นเอ และ
โครโมโซม การถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูกและค านวณอัตราสํวน การ
แบํงเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส  โรคพันธุกรรม ประโยชน์ของความรู๎เรื่องโรคทางพันธุกรรม ดัดแปรพันธุกรรม 
ผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่อาจมีตํอมนุษย์และสิ่งแวดล๎อม  

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต การใช๎อุปกรณ์ การสร๎างแบบจ าลอง          การออกแบบ
การทดลองและด าเนินการทดลอง การวิเคราะห์ การเขียนกราฟ การเขียนแผนภาพ       การออกแบบวิธีการ
แก๎ปัญหาโดยวิเคราะห์และเปรียบเทียบ การตัดสินใจ วางแผนขั้นตอนการท างานและด าเนินการแก๎ปัญหาอยําง
เป็นขั้นตอน การทดสอบ การประเมินผล การให๎เหตุผลของปัญหาหรือข๎อบกพรํองที่เกิดขึ้นภายใต๎กรอบเงื่อนไข 
พร๎อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก๎ไข และน าเสนอผลการแก๎ปัญหา 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม 
และคํานิยมที่เหมาะสม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๑.๓  ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖, ม.๓/๗, ม.๓/๘, ม.๓/๙, 
                    ม.๓/๑๐, ม.๓/๑๑ 

ว ๒.๓  ม.๓/๑๐, ม.๓/๑๑, ม.๓/๑๒, ม.๓/๑๓, ม.๓/๑, ม.๓/๑๕, ม.๓/๑๖, 
                    ม.๓/๑๗, ม.๓/๑๘, ม.๓/๑๙, ม.๓/๒๐, ม.๓/๒๑       
 ว ๓.๑  ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔  

ว ๔.๑  ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕ 
รวมทั้งหมด   ๓๒   ตัวช้ีวัด 
 
 
 

 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๑๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖                                               กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๒                                       เวลา  ๖๐  ชัว่โมง    จ านวน  ๑.๕ หนํวยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายองค์ประกอบของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต การ

ถํายทอดพลังงานในสายใยอาหาร ความสัมพันธ์ของผู๎ผลิต ผู๎บริโภค และผู๎ยํอยสลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศ 
สารพิษในสิ่งมีชีวิตในโซํอาหาร ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อมในระบบนิเวศ ระดับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ สํวนรํวมในการดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ สมบัติทาง
กายภาพและการใช๎ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์  
การใช๎วัสดุอยํางประหยัดและคุ๎มคํา การเกิดปฏิกิริยาเคมี กฎทรงมวล ปฏิกิริยาดูดความร๎อนและคายความร๎อน 
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวันและเขียนสมการข๎อความแสดงปฏิกิริยาตํางๆ ประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีตํอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม วิธีแก๎ปัญหาและใช๎ความรู๎เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี   ความสัมพันธ์ระหวํางตํางศักย์
กระแสไฟฟ้าและความต๎านทานและค านวณปริมาณไฟฟ้าที่เกี่ยวข๎อง วงจรแบบอนุกรมและแบบขนาน การตํอตัว
ต๎านทาน ชิ้นสํวนอิเล็กทรอนิกส์ ค านวณพลังงานไฟฟ้า การเลือกใช๎เครื่องใช๎ไฟฟ้าอยํางประหยัดและปลอดภัย 
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การใช๎เทคโนโลยี การส ารวจตรวจสอบ การ
สืบค๎นข๎อมูลการอภิปราย และ รวบรวมข๎อมูล เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ 
เพ่ือให๎มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม คํานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความ สามารถในการ
ตัดสินใจ แก๎ปัญหา และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม 
และคํานิยมที่เหมาะสม 

 
รหัสตัวช้ีวัด  

ว ๑.๑ ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓,ม.๓/๔,ม.๓/๕,ม.๓/๖ 
ว ๒.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖, ม.๓/๗ 

 ว ๒.๓ ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓,ม.๓/๔,ม.๓/๕,ม.๓/๖,ม.๓/๗,ม.๓/๘,ม.๓/๙ 
รวมทั้งหมด   ๒๒   ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๑๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๒๓๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลยี ๓                           กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑                                  เวลา  ๒๐ ชั่วโมง   จ านวน ๐.๕ หนํวยกิต 
 
 ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และผลกระทบตํอมนุษย์ สังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม และอาชีพในชุมชน เพ่ือส ารวจและระบุปัญหาที่เกิดขึ้นได๎ตรงตามความจริง กระบวนการ
แก๎ปัญหาโดยใช๎ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ รํวมกัน ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับประเภท และสมบัติ
ของวัสดุตําง ๆ เชํน ไม๎ เหล็ก พลาสติก ยางพารา เครื่องมือในการสร๎างชิ้นงาน เชํน ค๎อน ประแจ สวําน คีม
ประเภทตําง ๆ เพื่อให๎สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางในออกแบบการแก๎ปัญหาได๎อยํางเหมาะสม   

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎ปัญหาเป็นฐาน ( Problem – based Learning) วิธีการสอนโดยเน๎น
รูปแบบการสอนแบบใช๎โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) วัฏจักรการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ 
(๕Es Intructional Model) และวิธีการสอนโดยเน๎นรูปแบบการสอนแบบอุปนัย (Induction) เพ่ือเน๎นให๎ผู๎เรียน
ได๎ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก๎ปัญหา วางแผนการเรียนรู๎ ตรวจสอบการเรียนรู๎ และ
สร๎างองค์ความรู๎ใหมํด๎วยตนเองผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติ โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเองโดยยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว ๔.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕ 
รวมทั้งหมด  ๕  ตัวช้ีวัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๑๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๒๓๑๐๔ วิทยาการค านวณ ๓                                     กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๒                                   เวลา ๒๐ ชั่วโมง   จ านวน ๐.๕ หนํวยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการข๎อมูลและสารสารเทศ การใช๎ซอฟต์แวร์ในการจัดการข๎อมูลและสารสนเทศ 
ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความนําเชื่อถือของข๎อมูล การรู๎เทําทันสื่อ ศึกษาเกี่ยวกับการใช๎งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและกฎหมายคอมพิวเตอร์ ศึกษาเก่ียวกับแอปพลิเคชัน เทคโนโลยี IoT และการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การ
แก๎ปัญหา วางแผนการเรียนรู๎ ตรวจสอบการเรียนรู๎ และสร๎างองค์ความรู๎ใหมํด๎วยตนเองผํานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติ 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเองโดยยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว ๔.๒ ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔   
รวมทั้งหมด  ๔  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๑๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๒๓๒๐๑ วิทยาศาสตร์กับความงาม ๑                               กลมุสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑                          เวลา ๒๐ ชั่วโมง   จ านวน ๐.๕ หนวยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับความงาม โครงสร๎างรํางกาย การดูแลผิวพรรณ 
เครื่องส าอางในชีวิตประจ าวันและเครื่องส าอางในท๎องตลาด  
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล บันทึก 
จัดกลุํมข๎อมูล การเขียนแผนผัง การยกตัวอยําง และอภิปราย เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหาด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายความส าคัญของอาหารและปัจจัยที่มีผลตํอสุขภาพ 
 ๒. อธิบายโครงสร๎างที่เก่ียวข๎องกับความงาม ระบุปัญหาและแนวทางแก๎ไขปัญหาความงามในวัยรุํน 
 ๓. สืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอางและผลที่เกิดจากการใช๎เครื่องส าอางในชีวิตประจ าวัน 
 ๔. แสดงพฤติกรรมที่สะท๎อนวํามีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
     มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสมที่เกี่ยวกับความงาม 
รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้ 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๑๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๒๓๒๐๒  วิทยาศาสตร์กับความงาม ๒                               กลมุสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๒                          เวลา ๒๐ ชั่วโมง   จ านวน ๐.๕ หนวยกิต 
 
           ศึกษา วิเคราะห์ หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการใช๎สมุนไพรในท๎องถิ่นเพ่ือความงามและสุขภาพ 
เทคโนโลยีเพ่ือความงามและสุขภาพ แนวทางปฏิบัติเพื่อดูแลความงามตามธรรมชาติที่สมวัย 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล บันทึก 
จัดกลุํมข๎อมูล การเขียนแผนผัง การยกตัวอยําง และอภิปราย เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหาด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. ส ารวจและสืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับสมุนไพร ภูมิปัญญาไทยและเทคโนโลยีที่เก่ียวข๎องกับความงามและ
สุขภาพ รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 
 ๒. ส ารวจและสืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอางที่มีจ าหนํายในท๎องตลาดและน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 
 ๓. แสดงพฤติกรรมที่สะท๎อนวํามีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสมที่เก่ียวกับความงาม 
รวมทั้งหมด    ๓    ผลการเรียนรู้ 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๑๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๒๐๒๙๕ การสร๎างเว็บไซต์ ๑                               กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑                                       เวลา  ๒๐  ชัว่โมง   จ านวน  ๐.๕  หนํวยกิต 

 
ศึกษาหลักการสร๎างเว็บไซต์ โครงสร๎างของเว็บไซต์ ลักษณะตํางๆ ของเว็บไซต์ การออกแบบและตกแตํง

เว็บเพจ การใช๎โปรแกรมการสร๎างเว็บไซต์ และใช๎เครือขํายอินเทอร์เน็ตในการสร๎างสังคมออนไลน์อยํางสร๎างสรรค์ 
พัฒนาและปรับปรุงหน๎าเว็บเพจ โดยวิเคราะห์ เนื้อหา น าความรู๎ และนวัตกรรมใหมํ มาบูรณาการ การใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก๎ปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ และน าเสนอข๎อมูลบนเว็บไซต์ออกสูํสาธารณะ 
อยํางมีจรรยาบรรณ และจิตส านึกที่ดี  

โดยปฏิบัติการออกแบบโครงสร๎างเว็บไซต์ ตกแตํงเว็บเพจ การใช๎โปรแกรมการสร๎างเว็บไซต์          การ
พัฒนาและปรับปรุงหน๎า เว็บเพจ การวิเคราะห์ เนื้อหา การน าความรู๎ และนวัตกรรมใหมํๆ มาบูรณาการ และ
น าเสนอข๎อมูลบนเว็บไซต์ออกสูํสาธารณะ  
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเว็บไซต์ในเบื้องต๎น 

๒. อธิบายหลักการสร๎างเว็บไซต์ได๎ 
๓. อธิบายโครงสร๎างและองค์ประกอบของเว็บไซต์ได๎ 
๔. สามารถอธิบายการออกแบบและตกแตํงเว็บเพจได๎ 
๕. ปฏิบัติการสร๎างเอกสารเว็บเพจได๎ 
๖. สามารถการสร๎างและออกแบบเว็บไซต์ด๎วยโปรแกรมประเภทเว็บเอดิเตอร์ได๎ 
๗. สามารถน าเสนอผลงาน และเผยแพรํผลงานแกํผู๎อ่ืนได๎ 

รวมทั้งหมด   ๗   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๑๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๒๐๒๙๖ การเขียนโปรแกรมเบื้องต๎น ๑                           กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๒                            เวลา   ๒๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๐.๕  หนํวยกิต 
  
 ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต๎น ล าดับการท างาน กระบวนความผังงานโครงสร๎าง หลักการ
โปรแกรมแบบโครงสร๎างค าสั่งในการประมวลผลค าสั่งในการค านวณ  ตัวแปร ชนิดของตัวแปร ข๎อมูลแบบตํางๆ 
ค าสั่งควบคุมโปรแกรม ค าสั่งรับข๎อมูล  และแสดงผล  

โดยใช๎ทักษะกระบวนการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด๎านอินเทอร์เน็ต การสืบค๎นหาความรู๎ 
บันทึก จัดกลุํมข๎อมูล โดยใช๎ภาษาคอมพิวเตอร์ เพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับหลักการโปรแกรมเบื้องต๎น 
และสามารถเขียนล าดับการท างาน ด๎วยภาษาคอมพิวเตอร์พื้นฐานได๎ 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับความรู๎เบื้องต๎นของอินเตอร์เน็ตและเว็บเพจ 
๒. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโครงสร๎างภาษา HTML 
๓. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดและตกแตํงข๎อความ และสามารถน าไปประยุกต์ได๎ 
๔. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดการรูปภาพ และสามารถน าไปประยุกต์ได๎ 
๕. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการสร๎างตาราง และสามารถน าไปประยุกต์ได๎ 
๖. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยงหน๎าเว็บเพจ และสามารถน าไปประยุกต์ได๎ 
๗. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการสร๎างแบบฟอร์ม และสามารถน าไปประยุกต์ได๎ 
๘. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการสร๎างเฟรม และสามารถน าไปประยุกต์ได๎ 
๙. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสไตล์ชีต และสามารถน าสไตล์ชีตไปประยุกต์ได๎ 

รวมทั้งหมด   ๙   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๑๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๒๐ 
 

รายวิชาที่เปิดสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖) 

รายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวน 

ชั่วโมง/ 
ภาคเรียน 

จ านวน 
ชั่วโมง/ 
สัปดาห์ 

จ านวน 
หน่วยกิต 

ว๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๑ ๔๐ ๒ ๑.๐ 
ว๓๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๒ ๒๐ ๑ ๐.๕ 
ว๓๑๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๒๐ ๑ ๐.๕ 
ว๓๑๑๐๔ วิทยาการค านวณ ๑ ๒๐ ๑ ๐.๕ 
ว๓๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์กายภาพ ๑ ๖๐ ๓ ๑.๕ 
ว๓๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ ๒ ๖๐ ๓ ๑.๕ 
ว๓๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ๑ ๔๐ ๒ ๑.๐ 
ว๓๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ๒ ๒๐ ๑ ๐.๕ 
ว๓๓๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลยี 

วิทยาการค านวณ 
๒๐ ๑ ๐.๕ 

รายวิชาเพิ่มเติม 

 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวน 
ชั่วโมง/ 

ภาคเรียน 

จ านวน 
ชั่วโมง/ 
สัปดาห์ 

จ านวน 
หน่วยกิต 

สาระฟิสิกส์    
 ว๓๑๒๐๑ ฟิสิกส์ ๑ ๖๐ ๓ ๑.๕ 
 ว๓๑๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒ ๘๐ ๔ ๒.๐ 
 ว๓๒๒๐๓ ฟิสิกส์ ๓ ๘๐ ๔ ๒.๐ 
 ว๓๒๒๐๔ ฟิสิกส์ ๔ ๘๐ ๔ ๒.๐ 
 ว๓๓๒๐๕ ฟิสิกส์ ๕ ๘๐ ๔ ๒.๐ 
 ว๓๓๒๐๖ ฟิสิกส์ ๖ ๘๐ ๔ ๒.๐ 
สาระเคมี    
 ว๓๑๒๒๑ เคมี ๑ ๖๐ ๓ ๑.๕ 
 ว๓๑๒๒๒ เคมี ๒ ๖๐ ๓ ๑.๕ 
 ว๓๒๒๒๓ เคมี ๓ ๖๐ ๓ ๑.๕ 
 ว๓๒๒๒๔ เคมี ๔ ๖๐ ๓ ๑.๕ 
 ว๓๓๒๒๕ เคมี ๕ ๖๐ ๓ ๑.๕ 
 ว๓๓๒๒๖ เคมี ๖ ๖๐ ๓ ๑.๕ 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๒๑ 
 

 

สาระชีววิทยา    

 ว๓๑๒๔๑ ชีววิทยา ๑ ๖๐ ๓ ๑.๕ 
 ว๓๑๒๔๒ ชีววิทยา ๒ ๖๐ ๓ ๑.๕ 
 ว๓๒๒๔๓ ชีววิทยา ๓ ๖๐ ๓ ๑.๕ 
 ว๓๒๒๔๔ ชีววิทยา ๔ ๖๐ ๓ ๑.๕ 
 ว๓๓๒๔๕ ชีววิทยา ๕ ๖๐ ๓ ๑.๕ 
 ว๓๓๒๔๖ ชีววิทยา ๖ ๖๐ ๓ ๑.๕ 
สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ    
 ว๓๑๒๖๑ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ๑ ๔๐ ๒ ๑.๐ 
 ว๓๑๒๖๒ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ๒ ๔๐ ๒ ๑.๐ 
 ว๓๒๒๖๓ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ๓ ๔๐ ๒ ๑.๐ 
 ว๓๒๒๖๔ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ๔ ๔๐ ๒ ๑.๐ 
 ว๓๓๒๖๕ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ๕ ๔๐ ๒ ๑.๐ 
 ว๓๓๒๖๖ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ๖ ๔๐ ๒ ๑.๐ 

 

สาระเทคโนโลยี    
 ว๓๐๒๙๑ โปรแกรมสร๎างงานกราฟิก ๑ ๔๐ ๒ ๑.๐ 
 ว๓๐๒๙๒ โปรแกรมสร๎างงานกราฟิก ๒ ๔๐ ๒ ๑.๐ 
 ว๓๐๒๙๓ โปรแกรมสร๎างงานกราฟิก ๓ ๔๐ ๒ ๑.๐ 
 ว๓๐๒๙๔ โปรแกรมสร๎างงานกราฟิก ๔ ๔๐ ๒ ๑.๐ 
 ว๓๐๒๙๕ โปรแกรมสร๎างงานกราฟิก ๕ ๔๐ ๒ ๑.๐ 
 ว๓๐๒๙๖ โปรแกรมสร๎างงานกราฟิก ๖ ๔๐ ๒ ๑.๐ 
 

 
      
 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๒๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๑                            กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑               เวลา  ๔๐ ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐ หนํวยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร๎างและสมบัติของเยื่อหุ๎มเซลล์ที่สัมพันธ์กับการล าเลียงสารและเปรียบเทียบการ
ล าเลียงสารผํานเยื่อหุ๎มเซลล์แบบตําง ๆ การควบคุมดุลยภาพของน้ าและสารในเลือดโดยการท างานของไต การ
ควบคุมดุลยภาพของกรด-เบสของเลือดโดยการท างานของไตและปอด การควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิภายใน
รํางกายโดยระบบหมุนเวียนเลือด ผิวหนัง และกล๎ามเนื้อโครงรําง เขียนแผนผังเกี่ยวกับการตอบสนองของรํางกาย
แบบไมํจ าเพาะและแบบจ าเพาะตํอสิ่งแปลกปลอมของรํางกาย สืบค๎นข๎อมูล และยกตัวอยํางโรคหรืออาการที่เกิด
จากความผิดปกติของระบบภูมิค๎ุมกัน ภาวะภูมิค๎ุมกันบกพรํองที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ HIV ความสัมพันธ์
ระหวํางยีน การสังเคราะห์โปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม หลักการถํายทอดลักษณะที่ถูกควบคุมด๎วยยีนที่อยูํ
บนโครโมโซมเพศและ มัลติเปิลแอลลีล ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงล าดับนิวคลีโอไทด์ในดีเอ็นเอตํอการแสดง
ลักษณะของสิ่งมีชีวิต ยกตัวอยํางการน ามิวเทชันไปใช๎ประโยชน์ อภิปรายผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอที่มีตํอ
มนุษย์และสิ่งแวดล๎อม ยกตัวอยํางความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นผลมาจากวิวัฒนาการ 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ ทดลองกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎การส ารวจ
ตรวจสอบ การสังเกต การสืบค๎นข๎อมูล การอภิปราย อธิบายสรุป เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ คิดเป็นเหตุและผลอยํางเป็นระบบ ค๎นคว๎าหาความรู๎ที่หลากหลายโดย
ใช๎เทคโนโลยีและค๎นคว๎าจากแหลํงเรียนรู๎ทั้งในและนอกห๎องเรียน 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามาระในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหาด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเองโดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว๑.๒ ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓, ม.๔/๔, ม.๔/๕, ม.๔/๖, ม.๔/๗ 
 ว๑.๓ ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓, ม.๔/๔, ม.๔/๕, ม.๔/๖  
รวมทั้งหมด   ๑๓   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๒๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๒                            กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒                       เวลา   ๒๐  ชั่วโมง จ านวน  ๐.๕  หนํวยกิต 
 
 ศึกษา อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสภาพทางภูมิศาสตร์บนโลกกับความหลากหลายของไบโอม และ
ยกตัวอยํางไบโอมชนิดตําง ๆ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทาง
กายภาพและทางชีวภาพที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ปัญหาและ
ผลกระทบที่มีตํอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม น าเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการ
แก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม ทดสอบ และบอกชนิดของสารอาหารที่พืชสังเคราะห์ ยกตัวอยํางเก่ียวกับการใช๎ประโยชน์
จากสารตําง ๆ ที่พืชบางชนิดสร๎างขึ้น อธิบายเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีผลตํอการเจริญเติบโตของพืช สืบค๎น
ข๎อมูลเกี่ยวกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นและยกตัวอยํางการน ามาประยุกต์ใช๎
ทางด๎านการเกษตรของพืช อธิบายการตอบสนองของพืชตํอสิ่งเร๎าในรูปแบบตําง ๆ ที่มีผลตํอการด ารงชีวิต 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ ทดลองกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎การส ารวจ
ตรวจสอบ การสังเกต การสืบค๎นข๎อมูล การอภิปราย อธิบายสรุป เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ คิดเป็นเหตุและผลอยํางเป็นระบบ ค๎นคว๎าหาความรู๎ที่หลากหลายโดย
ใช๎เทคโนโลยีและค๎นคว๎าจากแหลํงเรียนรู๎ทั้งในและนอกห๎องเรียน 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหาด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๑.๑ ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓, ม.๔/๔ 
ว ๑.๒ ม.๔/๘, ม.๔/๙, ม.๔/๑๐, ม.๔/๑๑, ม.๔/๑๒ 

รวมทั้งหมด   ๙   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๒๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๑๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลยี                  กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑                          เวลา ๒๐ ชั่วโมง   จ านวน ๐.๕ หนํวยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและ
ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน ออกแบบ สร๎าง หรือพัฒนาผลงานส าหรับแก๎ปัญหาที่ค านึงถึงผลกระทบ
ตํอสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับสุขภาพและการบริการ โดยใช๎กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมซึ่งใช๎ความรู๎
ทักษะ และเลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก๎ปัญหาได๎อยํางถูกต๎อง 
เหมาะสม ปลอดภัย ค านึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา ใช๎ซอฟต์แวร์ชํวยในการออกแบบและน าเสนอผลงาน 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบค๎น
ข๎อมูล การออกแบบการทดลอง บันทึก จัดกลุํมข๎อมูล การน าเสนอ การประยุกต์ใช๎และเชื่อมโยง และอภิปราย 
เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
  
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว ๔.๑ ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓, ม.๔/๔, ม.๔/๕  
รวมทั้งหมด   ๕   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๒๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๑๑๐๔ วิทยาการค านวณ ๑                   กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒                        เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๐.๕ หนํวยกิต 

 
ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงค านวณ การแยกสํวนประกอบและการยํอยปัญหา การหารูปแบบการคิด

เชิงนามธรรม ตัวอยํางและประโยชน์ของแนวคิดเชิงค านวณเพ่ือแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวันประยุกต์ใช๎แนวคิดเชิง
ค านวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีส าหรับแก๎ปัญหา การแก๎ปัญหาด๎วยคอมพิวเตอร์ การระบุข๎อมูลเข๎า ข๎อมูลออก 
และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธีการท าซ้ าการจัดเรียงและค๎นหาข๎อมูล ตัวอยํางการออกแบบ
ขั้นตอนวิธีเพ่ือแก๎ปัญหาด๎วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอยํางโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การก าหนดปัญหา 
ศึกษา วางแผน ด าเนินงาน สรุปผลและเผยแพรํ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการรํวมกับวิชาอ่ืนและ
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบค๎น
ข๎อมูล การออกแบบการทดลอง บันทึก จัดกลุํมข๎อมูล การน าเสนอ การประยุกต์ใช๎และเชื่อมโยง และอภิปราย 
เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ  

 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๔.๒  ม.๔/๑ 
รวมทั้งหมด  ๑  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๒๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์กายภาพ ๑      กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๑               เวลา ๖๐ ชั่วโมง    จ านวน ๑.๕     หนํวยกิต 
 
 ระบุวําสารเป็นธาตุหรือสารประกอบ และอยูํใน รูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออนจากสูตรเคมี เปรียบเทียบ
ความเหมือนและความแตกตํางของแบบจ าลองอะตอมของโบร์กับแบบจ าลองอะตอมแบบกลุํมหมอก ระบุจ านวน
โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอม และไอออนที่เกิดจากอะตอมเดียว เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของ
ธาตุและระบุการเป็นไอโซโทป ระบุหมูํและคาบของธาตุ และระบุวําธาตุเป็นโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ กลุํมธาตุเรพรี
เซนเททีฟ หรือกลุํมธาตุแทรนซิชัน จากตารางธาต เปรียบเทียบสมบัติการน าไฟฟ้า การให๎และรับอิเล็กตรอน
ระหวํางธาตุในกลุํมโลหะกับอโลหะ สืบค๎นข๎อมูลและน าเสนอตัวอยํางประโยชน์และอันตรายที่เกิดจากธาตุเรพรี
เซนเททีฟและธาตุแทรนซิชัน ระบุวําพันธะโคเวเลนต์เป็นพันธะเดี่ยว พันธะคูํหรือพันธะสาม และระบุจ านวนคูํ
อิเล็กตรอนระหวํางอะตอมคูํรํวมพันธะ จากสูตรโครงสร๎าง ระบุสภาพขั้วของสารที่โมเลกุลประกอบด๎วย๒ อะตอม 
ระบุสารที่เกิดพันธะไฮโดรเจนได๎จากสูตรโครงสร๎าง อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางจุดเดือดของสารโคเวเลนต์กับแรง
ดึงดูดระหวํางโมเลกุลตามสภาพขั้วหรือการเกิดพันธะไฮโดรเจน เขียนสูตรเคมีของไอออนและสารประกอบไอออ
นิก ระบุวําสารเกิดการละลายแบบแตกตัวหรือไมํแตกตัว พร๎อมให๎เหตุผลและระบุวําสารละลายที่ได๎เป็น
สารละลายอิเล็กโทรไลต์หรือนอนอิเล็กโทรไลต์ ระบุสารประกอบอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอนวําอ่ิมตัวหรือไมํ
อ่ิมตัวจากสูตรโครงสร๎างสืบค๎นข๎อมูลและเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพระหวํางพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ของพอ
ลิเมอร์ชนิดนั้นระบุสมบัติความเป็นกรด-เบสจากโครงสร๎างของสารประกอบอินทรีย์ อธิบายสมบัติการละลายในตัว
ท าละลายชนิดตําง ๆ ของสารวิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางโครงสร๎างกับสมบัติเทอร์มอพลาสติกและ
เทอร์มอเซตของพอลิเมอร์ และการน าพอลิเมอร์ไปใช๎ประโยชน์ สืบค๎นข๎อมูลและน าเสนอผลกระทบของการใช๎
ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่มีตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม พร๎อมแนวทางป้องกันหรือแก๎ไข ระบุสูตรเคมีของสารตั้งต๎น 
ผลิตภัณฑ์ และแปลความหมายของสัญลักษณ์ในสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมี ทดลองและอธิบายผลของความ
เข๎มข๎นพ้ืนที่ผิว อุณหภูมิ และตัวเรํงปฏิกิริยาที่มีผลตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายปัจจัยที่มี
ผลตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันหรือในอุตสาหกรรม อธิบายความหมายของ
ปฏิกิริยารีดอกซ์ อธิบายสมบัติของสารกัมมันตรังสี และค านวณครึ่งชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี สืบค๎น
ข๎อมูลและน าเสนอตัวอยํางประโยชน์ของสารกัมมันตรังสีและการป้องกันอันตรายที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสี 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  การสืบค๎นข๎อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์  เปรียบเทียบ ระบุ บอก เรียก คาดคะเน ค านวณ การทดลอง  อภิปราย  อธิบาย เขียน น าเสนอ และ
สรุปที่เกิดจากความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามาระในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๒๗ 
 

ตัวช้ีวัด 
ว ๒.๑ ม.๕/๑, ว ๒.๑ ม.๕/๒, ว ๒.๑ ม.๕/๓, ว ๒.๑ ม.๕/๔, ว ๒.๑ ม.๕/๕,  
ว ๒.๑ ม.๕/๖, ว ๒.๑ ม.๕/๗, ว ๒.๑ ม.๕/๘, ว ๒.๑ ม.๕/๙,ว ๒.๑ ม.๕/๑๐,  
ว ๒.๑ ม.๕/๑๑, ว ๒.๑ ม.๕/๑๒, ว ๒.๑ ม.๕/๑๓, ว ๒.๑ ม.๕/๑๔, ว ๒.๑ ม.๕/๑๕,  
ว ๒.๑ ม.๕/๑๖, ว ๒.๑ ม.๕/๑๗, ว ๒.๑ ม.๕/๑๘, ว ๒.๑ ม.๕/๑๙, ว ๒.๑ ม.๕/๒๐,  
ว ๒.๑ ม.๕/๒๑, ว ๒.๑ ม.๕/๒๒, ว ๒.๑ ม.๕/๒๓, ว ๒.๑ ม.๕/๒๔, ว ๒.๑ ม.๕/๒๕ 

รวมทั้งหมด ๒๕ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๒๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ ๒                            กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๒                          เวลา ๖๐ ชั่วโมง   จ านวน ๑.๕ หนํวยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับข๎อมูลความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุ  เพ่ืออธิบายความเรํงของวัตถุ  
แรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่อยูํในระนาบเดียวกันที่กระท าตํอวัตถุโดยการเขียนแผนภาพรวมแบบเวกเตอร์  
ความสัมพันธ์ระหวํางความเรํงของวัตถุกับแรงลัพธ์ที่กระท าตํอวัตถุและมวลของวัตถุ  แรงกิริยาและปฏิกิริยา
ระหวํางวัตถุคูํหนึ่ง ๆ ผลของความเรํงที่มีตํอการเคลื่อนที่แบบตําง ๆ ของวัตถุ ได๎แกํ การเคลื่อนที่แนวตรง การ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบสั่น สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายแรงโน๎มถํวง
ที่เก่ียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุตําง ๆ รอบโลก การเกิดสนามแมํเหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า แรงแมํเหล็กที่กระท า
ที่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ในสนามแมํเหล็กและแรงแมํเหล็กที่กระท าตํอลวดตัวน าที่มีกระแสไฟฟ้าผํานใน
สนามแมํเหล็ก รวมทั้งอธิบายหลักการท างานของมอเตอร์  การเกิดอีเอ็มเอฟ  รวมทั้งยกตัวอยํางการน าความรู๎ไป
ใช๎ประโยชน์แรงเข๎มและแรงอํอน  พลังงานนิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชัน และความสัมพันธ์ระหวํางมวลกับพลังงานที่
ปลดปลํอยออกมาจากฟิชชันและฟิวชัน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค๎นและอภิปราย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาแก๎ปัญหาหรือตอบสนองความต๎องการทางด๎านพลังงานโดยเน๎นด๎านประสิทธิภาพและ
ความคุ๎มคําด๎านคําใช๎จําย การสะท๎อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่น ความถี่ธรรมชาติ  การสั่นพ๎อง
และผลที่เกิดขึ้นจากการสั่นพ๎อง  การสะท๎อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่นของคลื่นเสียง 
ความสัมพันธ์ระหวํางความเข๎มเสียงกับระดับเสียงและผลของความถี่กับระดับเสียงที่มีตํอการได๎ยินเสีย ง การเกิด
เสียงสะท๎อนกลับ บีต ดอปเพลอณ์ และการสั่นพ๎องของเสียงการน าความรู๎เกี่ยวกับเสียงไปใช๎ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน การมองเห็นของวัตถุและความผิดปกติในการมองเห็นสี การท างานของแผํนกรองแสงสี การผสม
แสงสี การผสมสารสี และการน าไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  คลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า สํวนประกอบคลื่น
แมํเหล็กไฟฟ้าและหลักการท างานของอุปกรณ์บางชนิดที่อาศัยคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า การสื่อสาร โดยอาศัยคลื่น
แมํเหล็กไฟฟ้าในการสํงผํานสารสนเทศและเปรียบเทียบการสื่อสารด๎วนสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปรายและสรุป 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง
ทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎านการ
สื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

ว๒.๒ ม.๕/๑, ว๒.๒ ม.๕/๒, ว๒.๒ ม.๕/๓, ว๒.๒ ม.๕/๔, ว๒.๒ ม.๕/๕, ว๒.๒ ม.๕/๖, 
ว๒.๒ ม.๕/๗, ว๒.๒ ม.๕/๘, ว๒.๒ ม.๕/๙, ว๒.๒ ม.๕/๑๐ 
ว๒.๓ ม.๕/๑, ว๒.๓ ม.๕/๒, ว๒.๓ ม.๕/๓, ว๒.๓ ม.๕/๔, ว๒.๓ ม.๕/๕, ว๒.๓ ม.๕/๖, 
ว๒.๓ ม.๕/๗, ว๒.๓ ม.๕/๘, ว๒.๓ ม.๕/๙, ว๒.๓ ม.๕/๑๐, ว๒.๓ ม.๕/๑๑, ว๒.๓ ม.๕/๑๒ 

รวมทั้งหมด    ๒๒   ผลการเรียนรู้ 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๒๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ๑                             กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑                       เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐  หนํวยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ระบุ การก าเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพ
หลังเกิดบิกแบงในชํวงเวลาตําง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎี 
บิกแบงจากความสัมพันธ์ระหวํางความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซี รวมทั้งข๎อมูลการค๎นพบไมโครเวฟพ้ืนหลังจาก
อวกาศ  โครงสร๎างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช๎างเผือก ต าแหนํงของระบบสุริยะทางช๎างเผือกของคนบน
โลก กระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาดจากดาวฤกษ์กํอนเกิดจนเป็น
ดาวฤกษ์ ปัจจัยที่สํงผลตํอความสํองสวํางของ ดาวฤกษ์ ความสัมพันธ์ระหวํางความสํองสวํางกับโชติมาตรของดาว
ฤกษ์ ความสัมพันธ์ระหวํางสี อุณหภูมิผิวและสเปกตรัมของดาวฤกษ์ลาดับวิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต๎น การ
เปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์ กระบวนการเกิดระบบสุริยะ และการแบํงเขตบริวารของดวงอาทิตย์ 
และลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอ้ือตํอการด ารงชีวิต โครงสร๎างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ 
ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข๎องกับผลของลมสุริยะ และพายุสุริยะที่มีตํอโลกรวมทั้งประเทศไทย การ
ส ารวจอวกาศ โดยใช๎กล๎องโทรทรรศน์ในชํวงความยาวคลื่นตําง ๆ ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ แนวคิดการ
น าความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีอวกาศ 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล  การสังเกต การวิเคราะห์ อธิบาย การ
น าเสนอ และสรุปผลที่เกิดจากความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
  
รหัสตัวช้ีวัด 

ว๓.๑ ม.๖/๑, ม.๖/๒, ม.๖/๓, ม.๖/๔, ม.๖/๕, ม.๖/๖, ม.๖/๗, ม.๖/๘, ม.๖/๙, ม.๖/๑๐ 
ว๓.๒ ม.๖/๑, ม.๖/๒, ม.๖/๓, ม.๖/๔, ม.๖/๕, ม.๖/๖, 

รวมทั้งหมด   ๑๖   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๓๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ๒                             กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒                        เวลา  ๒๐  ชั่วโมง   จ านวน ๐.๕ หนํวยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ระบุ ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลตํอการได๎รับพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกตํางกันในแตํละ
บริเวณของโลก การหมุนเวียนของอากาศ ที่เป็นผลมาจากความแตกตํางของความกดอากาศ ทิศทางการเคลื่อนที่
ของอากาศ ที่เป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลก การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลที่มีตํอ
ภูมอิากาศ ปัจจัยที่ท าให๎เกิดการหมุนเวียนของน้ าผิวหน๎าในมหาสมุทร และรูปแบบการหมุนเวียนของน้ าผิวหน๎าใน
มหาสมุทร ผลของการหมุนเวียนของอากาศและน้ าผิวหน๎าในมหาสมุทรที่มีตํอลักษณะภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศ 
สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล๎อม ปัจจัยที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก แนวปฏิบัติเพ่ือลดกิจกรรมของ
มนุษย์ ที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศที่ส าคัญจากแผนที่
อากาศ และน าข๎อมูลสารสนเทศตําง ๆ มาวางแผนการด าเนินชีวิต ให๎สอดคล๎องกับสภาพลมฟ้าอากาศ 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ และแบํงปันข๎อมูลอยําง
ปลอดภัย มีจริยธรรม และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีผลตํอการด าเนินชีวิต อาชีพ สังคม 
และวัฒนธรรม  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล  การสังเกต การวิเคราะห์ อธิบาย ออกแบบ การน าเสนอ และสรุปผลที่
เกิดจากความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว๓.๒ ม.๖/๗, ม.๖/๘, ม.๖/๙, ม.๖/๑๐, ม.๖/๑๑, ม.๖/๑๒, ม.๖/๑๓, ม.๖/๑๔ 
รวมทั้งหมด    ๘    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๓๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๓๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลยีวิทยาการค านวณ                    กลุํมสาระการเรียนรูว๎ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ภาคเรียนที่ ๑                                              เวลา   ๒๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๐.๕  หนํวยกิต 
 
 ศึกษาเก่ียวกับการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย การน าเสนอและแบํงปันข๎อมูลสารสนเทศ การ
ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ การน าเสนอและแบํงปันข๎อมูลอยํางปลอดภัย จริยธรรม จรรยาบรรณ และ
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีกับชีวิตประจ าวัน และ
ผลกระทบของการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในด๎านตําง ๆ  
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎วิธีการสอนแบบอภิปราย วิธีการสอนแบบกระบวนการท างานกลุํม 
และวิธีการสอนแบบบรรยาย เพ่ือเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก๎ปัญหา 
วางแผนการเรียนรู๎ ตรวจสอบการเรียนรู๎ ละน าเสนอผํานการท ากิจกรรมโครงงาน เพ่ือให๎เกิดทักษะ ความรู๎ ความ
เข๎าใจ และทักษะในการวิเคราะห์ โจทย์ปัญหา จนสามารถน าเสนอแนวคิกเชิงค านวณมาประยุกต์ใช๎ในโครงงานได๎ 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเองโดยยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว ๔.๒ ม.๖/๑ 
รวมทั้งหมด  ๑  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๓๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๑๒๐๑ ฟิสิกส์ ๑                                                       กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ๔ ภาคเรียนที่ ๑                                        เวลา   ๖๐   ชั่วโมง จ านวน  ๑.๕  หนํวยกิต 

 
ศึกษา และอธิบายเกี่ยวกับ การค๎นหาความรู๎ทางฟิสิกส์ประวัติความเป็นมา รวมทั้งพัฒนาการของ

หลักการและแนวคิดทางฟิสิกส์ที่มีผลตํอการแสวงหาความรู๎ใหมํและการพัฒนาเทคโนโลยี การวัดปริมาณทาง
ฟิสิกส์  โดยน าความคลาดเคลื่อนในการวัดมาพิจารณาในการน าเสนอผลรวมทั้งแสดงผลการทดลองในรูปของ
กราฟวิเคราะห์และแปลความหมายจากกราฟ เส๎นตรง  ความสัมพันธ์ระหวําง ต าแหนํง การกระจัด ความเร็ว และ
ความเรํงของการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มี ความเรํงคงตัวจากกราฟและสมการ หาคําความเรํงโน๎มถํวงของ
โลก การหาแรงลัพธ์ของแรงสอง แรงที่ท ามุมตํอกัน เขียนแผนภาพของแรงที่กระท าตํอวัตถุอิสระ  กฎการเคลื่อนที่
ของนิวตันและการใช๎กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎความโน๎มถํวงสากลและผลของ
สนามโน๎มถํวงที่ท าให๎วัตถุมีน้ าหนัก  แรงเสียดทาน ระหวํางผิวสัมผัสของวัตถุคูํหนึ่ง ๆ ในกรณีท่ีวัตถุหยุดนิ่งและ
วัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหวํางผิวสัมผัสของวัตถุคูํหนึ่ง ๆ และน าความรู๎เรื่อง
แรงเสียดทานไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
ความสัมพันธ์ระหวําง แรงสูํศูนย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่อัตราเร็วเชิงเส๎น อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุ ใน
การเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ และประยุกต์ใช๎ความรู๎การเคลื่อนที่แบบวงกลม ในการโคจรของ
ดาวเทียม 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย เขียนแผนภาพ และค านวณ สรุปผลที่เกิดจากความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สืบค๎น และอธิบายการค๎นหาความรู๎ทางฟิสิกส์ประวัติความเป็นมา รวมทั้งพัฒนาการของหลักการและ
แนวคิดทางฟิสิกส์ที่มีผลตํอการแสวงหาความรู๎ใหมํและการพัฒนาเทคโนโลยี 

๒. วัด และรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ได๎ถูกต๎องเหมาะสม โดยน าความคลาดเคลื่อนในการวัดมา
พิจารณาในการน าเสนอผลรวมทั้งแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟวิเคราะห์และแปลความหมายจากกราฟ 
เส๎นตรง 

๓. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหวําง ต าแหนํง การกระจัด ความเร็ว และความเรํงของการ
เคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มี ความเรํงคงตัวจากกราฟและสมการ รวมทั้งทดลองหาคําความเรํงโน๎มถํวงของโลก 
และค านวณปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

๔. ทดลอง และอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสอง แรงที่ท ามุมตํอกัน 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๓๓ 
 

๕. เขียนแผนภาพของแรงที่กระท าตํอวัตถุอิสระทดลอง และอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและการใช๎
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งค านวณปริมาณตําง ๆ ที่เก่ียวข๎อง 

๖. อธิบายกฎความโน๎มถํวงสากลและผลของสนามโน๎มถํวงที่ท าให๎วัตถุมีน้ าหนัก รวมทั้งค านวณปริมาณ
ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

๗. วิเคราะห์ อธิบาย และค านวณแรงเสียดทาน ระหวํางผิวสัมผัสของวัตถุคูํหนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุหยุดนิ่ง
และวัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหวํางผิวสัมผัสของวัตถุคูํหนึ่ง ๆ และน าความรู๎
เรื่องแรงเสียดทานไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

๘. อธิบาย วิเคราะห์ และค านวณปริมาณตําง ๆ ที่เก่ียวข๎องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และทดลอง
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 

๙. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหวําง แรงสูํศูนย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่อัตราเร็วเชิงเส๎น 
อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุ ในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ รวมทั้งค านวณปริมาณตําง ๆ ที่
เกี่ยวข๎องและประยุกต์ใช๎ความรู๎การเคลื่อนที่แบบวงกลม ในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม 
รวมทั้งหมด    ๙    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๓๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๑๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒                                                       กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ๔ ภาคเรียนที่ ๒                                            เวลา ๘๐ ชั่วโมง   จ านวน ๒.๐ หนํวยกิต 

 
 ศึกษาและอธิบายหลักการของกลศาสตร์ในเรื่อง งาน พลังงาน ความสัมพันธ์ระหวํางงานและพลังงานจลน์ 
กฎการอนุรักษ์พลังงาน ก าลัง เครื่องกลอยํางงํายและประสิทธิภาพของเครื่องกล โมเมนตัม การชนกันของวัตถุ
และกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบหมุน ทอร์กและผลของทอร์กท่ีมีตํอสภาพการหมุน สภาพสมดุล
และเงื่อนไขที่ท าให๎เกิดสมดุล สภาพยืดหยุํนของวัตถุและมอดุลัส 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  การสืบค๎นข๎อมูล  การสังเกต  การ
วิเคราะห์  การทดลอง  การอภิปราย เขียนแผนภาพ และค านวณ สรุปผลที่เกิดจากความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
  ๑. อธิบายงานและวิเคราะห์งานของแรงตําง ๆ 
  ๒. อธิบายพลังงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ และความสัมพันธ์ระหวํางงานและพลังงาน 
  ๓. อธิบายและใช๎กฎการอนุรักษ์พลังงานกลวิเคราะห์การเคลื่อนที่ในสถานการณ์ตําง ๆ 
  ๔. อธิบายการท างานของเครื่องกลอยํางงําย 
  ๕. อธิบายโมเมนตัม และความสัมพันธ์ระหวํางแรงและโมเมนตัมท่ีเปลี่ยนไป 
  ๖. อธิบายการชนของวัตถุ กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม และวิเคราะห์การชนกันของวัตถุ 
  ๗. อธิบายการเคลื่อนที่แบบหมุนและความสัมพันธ์ของปริมาณท่ีเกี่ยวข๎องกับการหมุน 
  ๘. อธิบายทอร์ก โมเมนต์ความเฉื่อย และความสัมพันธ์ระหวํางทอร์กกับโมเมนต์ความเฉื่อย 
  ๙. อธิบายโมเมนตัมเชิงมุม และกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม 
  ๑๐. อธิบายพลังงานจลน์ของการหมุนของวัตถุที่มีการเคลื่อนที่แบบหมุน 
  ๑๑. อธิบายสภาพสมดุลของวัตถุ และวิเคราะห์สภาพสมดุลตามเงื่อนไขของสมดุล 
  ๑๒. อธิบายผลของแรงคูํควบ โมเมนต์ของแรงคูํควบที่มีตํอสมดุลของวัตถุ 
  ๑๓. อธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุและผลของแรงที่กระท าตํอวัตถุมีความเกี่ยวข๎องกับ 
ศูนย์กลางมวลและศูนย์ถํวงของวัตถุ 
  ๑๔. อธิบายการได๎เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอยํางงําย 
  ๑๕. อธิบายสภาพยืดหยุํนของของแข็งและมอดุลัสของยัง 
รวมทั้งหมด   ๑๕   ผลการเรียนรู้ 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๓๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๒๒๐๓ ฟิสิกส์ ๓                                   กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑             เวลา  ๘๐ ชั่วโมง    จ านวน  ๒.๐ หนํวยกิต 
 

ศึกษาหลักการของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอยํางงําย ปริมาณที่เกี่ยวข๎องกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิ
กอยํางงําย แรงกับการสั่นของมวลติดปลายสปริงและลูกตุ๎มอยํางงําย ความถ่ีธรรมชาติและการสั่นพ๎อง ธรรมชาติ
ของคลื่น อัตราเร็วของคลื่น หลักการที่เกี่ยวกับคลื่น พฤติกรรมของคลื่น แนวคิดเกี่ยวกับแสงเชิงคลื่น การทรกสอด
ของแสงผํานสลิตคูํ การเลี้ยวเบนของแสงผํานสลิตเดี่ยว การเลี้ยวเบนของแสงผํานเกรตติง การสะท๎อนและการหัก
เหของแสง การมองเห็นและการเกิดภาพ ภาพจากเลนส์และกระจกเงาทรงกลม แสงสีและการมองเห็นแสงสี 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติและการใช๎ประโยชน์เกี่ยวกับแสง 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป  
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ทดลอง และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอยํางงํายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ๎มอยํางงําย  
รวมทั้งค านวณปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
๒. อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่นพ๎อง 
๓. อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่น สํวนประกอบของคลื่น การแผํของหน๎าคลื่นด๎วย 

หลักการของฮอยเกนส์ และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซ๎อนทับ พร๎อมทั้งค านวณอัตราเร็ว ความถ่ี และ
ความยาวคลื่น 

๔. สังเกต และอธิบายการสะท๎อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ ารวมทั้ง
ค านวณปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

๕ ทดลอง และอธิบายการแทรกสอดของแสง ผํานสลิตคูํและเกรตติง การเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของ
แสงผํานสลิตเดี่ยว รวมทั้งค านวณปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

๖. ทดลอง และอธิบายการสะท๎อนของแสงที่ผิววัตถุตามกฎการสะท๎อน เขียนรังสีของแสงและ ค านวณ
ต าแหนํงและขนาดภาพของวัตถุ เมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม รวมทั้งอธิบายการน า
ความรู๎เรื่องการสะท๎อนของแสงจากกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรงกลมไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

๗. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหวําง ดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเหรวมทั้ง 
อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางความลึกจริงและความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท๎อนกลับหมดของแสง และ
ค านวณปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๓๖ 
 

๘. ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพที่เกิดจากเลนส์บาง หาต าแหนํง ขนาด ชนิดของภาพและ
ความสัมพันธ์ระหวํางระยะวัตถุ ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมทั้งค านวณปริมาณตําง ๆ ที่เก่ียวข๎อง และ
อธิบายการน าความรู๎เรื่องการหักเหของแสงผํานเลนส์บางไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

๙. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เก่ียวกับแสง เชํน รุ๎ง การทรงกลด มิราจ และการเห็นท๎องฟ้าเป็นสีตําง 
ๆ ในชํวงเวลาตํางกัน 

๑๐. สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี รวมทั้ง 
อธิบายสาเหตุของการบอดสี 
รวมทั้งหมด  ๑๐   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๓๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๒๒๐๔ ฟิสิกส์ ๔                                      กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒          เวลา  ๘๐  ชั่วโมง    จ านวน   ๒.๐  หนํวยกิต 
 

ศึกษาการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง การสะท๎อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของ
คลื่นเสียง การได๎ยินเสียง ความเข๎มเสียง คุณภาพเสียง มลพิษทางเสียง คลื่นนิ่งของเสียง การสั่นพ๎องของเสียง การ
เกิดบีต ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง ธรรมชาติของไฟฟ้าสถิต การเหนี่ยวน าไฟฟ้าสถิต กฎของ
คูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความตํางศักย์ ความจุและพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ  การตํอตัวเก็บประจุ 
กระแสไฟฟ้าในลวดตัวน า กฎของโอห์ม สภาพต๎านทาน การตํอตัวต๎านทาน อีเอ็มเอฟของแหลํงก าเนิดไฟฟ้า
กระแสตรง พลังงานไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้า การตํอแบตเตอรี่ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  การเปลี่ยนพลังงาน
ทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า และเทคโนโลยีด๎านพลังงาน  

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะแหํงศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา สามารถสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหวํางคลื่นการกระจัดของอนุภาคกับคลื่น
ความดัน ความสัมพันธ์ระหวํางอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ข้ึนกับอุณหภูมิในหนํวยองศาเซลเซียสการสะท๎อน 
การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน ของคลื่นเสียง รวมทั้งค านวณปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

๒. อธิบายความเข๎มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได๎ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง
รวมทั้งค านวณปริมาณตําง ๆ ที่เก่ียวข๎อง 

๓. ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ๎องของอากาศในทํอปลายเปิดหนึ่งด๎าน รวมทั้งสังเกตและอธิบาย
การเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง ค านวณปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง และน า
ความรู๎เรื่องเสียงไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

๔. ทดลอง และอธิบายการท าวัตถุท่ีเป็นกลางทางไฟฟ้าให๎มีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีกันและการเหนี่ยวน า
ไฟฟ้าสถิต 

๕. อธิบาย และค านวณแรงไฟฟ้าตามกฎของคูลอมบ์ 
๖. อธิบาย และค านวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าที่กระท ากับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่สนามไฟฟ้า รวมทั้ง

หาสนามไฟฟ้าลัพธ์เนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร์ 
๗. อธิบาย และค านวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และ ความตํางศักย์ระหวํางสองต าแหนํงใด ๆ 
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๘. อธิบายสํวนประกอบของตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ์ระหวํางประจุไฟฟ้า ความตํางศักย์ และความจุ
ของตัวเก็บประจุ และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูล รวมทั้งค านวณปริมาณตําง ๆ ที่
เกี่ยวข๎อง 

๙. น าความรู๎เรื่องไฟฟ้าสถิตไปอธิบายลับการท างานของเครื่องใช๎ไฟฟ้าบางชนิด และปรากฏการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๑๐. อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระและกระแสไฟฟ้าในลวดตัวน า ความสัมพันธ์ระหวําง
กระแสไฟฟ้าในลวดตัวน ากับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแนํนของอิเล็กตรอนในลวดตัวน า
และพ้ืนที่หน๎าตัดของลวดตัวน า และค านวณปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

๑๑. ทดลอง และอธิบายกฎของโอห์ม อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางความต๎านทานกับความยาว 
พ้ืนที่หน๎าตัด และสภาพต๎านทานของตัวน าโลหะที่อุณหภูมิคงตัว และค านวณปริมาณตําง ๆ ที่เก่ียวข๎อง รวมทั้ง 
อธิบายและค านวณความต๎านทานสมมูลเมื่อน าตัวต๎านทานมาตํอกันแบบอนุกรมและแบบขนาน 

๑๒. ทดลอง อธิบาย และค านวณอีเอ็มเอฟของแหลํงก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งอธิบายและค านวณ
พลังงานไฟฟ้า และก าลังไฟฟ้า 

๑๓. ทดลอง และค านวณอีเอ็มเอฟสมมูลจากการตํอแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนาน รวมทั้งค านวณ
ปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งประกอบด๎วยแบตเตอรี่และตัวต๎านทาน 

๑๔. อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค๎นและอภิปรายเกี่ยวกับ 
เทคโนโลยีที่น ามาแก๎ปัญหาหรือตอบสนองความต๎องการทางด๎านพลังงาน โดยเน๎นด๎านประสิทธิภาพและความ
คุ๎มคําด๎านคําใช๎จําย 
รวมทั้งหมด   ๑๔   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๓๒๐๕ ฟิสิกส์ ๕   กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๘๐ ชั่วโมง จ านวน  ๒.๐  หนํวยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับสนามแมํเหล็ก แรงแมํเหล็กที่กระท าตํออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้า แรงแมํเหล็กท่ีกระท าตํอลวด

ตัวน าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผําน แรงระหวํางลวดตัวน าที่มีกระแสไฟฟ้า โมเมนต์ของแรงคูํควบที่กระท าตํอขดลวด 
กฎการเหนี่ยวน าของฟาราเดย์ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า การประยุกต์หลักการอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน า คํายังผลของไฟฟ้า
กระแสสลับ การผลิตและสํงไฟฟ้ากระแสสลับ อุณหภูมิและความร๎อน การถํายโอนและสมดุลความร๎อน แก๏สอุดม
คติ ทฤษฎีจลน์ของแก๏ส พลังงานในระบบและงานของแก๏ส กฎข๎อที่ ๑ ของอุณหพลศาสตร์และการประยุกต์ใช๎ 
สภาพยืนหยุํนของของแข็ง มอดุลัสของยัง การประยุกต์ใช๎สภาพยืดหยุํนในชีวิตประจ าวัน ความตึงผิวของของเหลว 
ความหนืดของของเหลว ความดันในของไหล อุปกรณ์วัดความดัน แรงพยุงจากของไหล พลศาสตร์ของของไหล 
และสมการของแบร์นูลลีและการประยุกต์ใช๎ 
  โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ ทดลอง ค านวณ อธิบาย อภิปราย และสรุปผล 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. สังเกตและอธิบายเส๎นสนามแมํเหล็ก อธิบายและค านวณฟลักซ์แมํเหล็กในบริเวณท่ีก าหนด รวมทั้ง
สังเกตและอธิบายสนามแมํเหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวน า เส๎นตรงและโซเลนอยด์ 
 ๒. อธิบายและค านวณแรงแมํเหล็กท่ีกระท าตํออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแมํเหล็ก แรง
แมํเหล็กที่กระท าตํอเส๎นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผํานและวางในสนามแมํเหล็ก รัศมีความโค๎งของการเคลื่อนที่เมื่อ
ประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแมํเหล็ก รวมทั้งอธิบายแรงระหวํางเส๎นลวดตัวน าคูํขนานที่มีกระแสไฟฟ้าผําน 
 ๓. อธิบายหลักการท างานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและค านวณปริมาณตํางๆ ที่
เกี่ยวข๎อง 
 ๔. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน า กฎการเหนี่ยวน าของฟาราเดย์ และค านวณปริมาณตําง 
ๆ ที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งน าความรู๎เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน าไปอธิบายการท างานของเครื่องใช๎ไฟฟ้า 
 ๕. อธิบายและค านวณความตํางศักย์อาร์เอ็มเอส และกระแสไฟฟ้าอาร์เอ็มเอส 
 ๖. อธิบายหลักการท างานและประโยชน์ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ๓ เฟส การแปลง 
อีเอ็มเอฟของหม๎อแปลงและค านวณปริมาณตํางๆ ที่เก่ียวข๎อง 
 ๗. อธิบายและค านวณความร๎อนที่ท า ให๎สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ ความร๎อนท่ีท า ให๎สสารเปลี่ยนสถานะ 
และความร๎อนที่เกิดจากการถํายโอนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๔๐ 
 

 ๘. อธิบายกฎของแก๏สอุดมคติและค านวณปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
 ๙. อธิบายแบบจ าลองของแก๏สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๏ส และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุลของแก๏ส 
รวมทั้งค านวณปริมาณตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
 ๑๐. อธิบายและค านวณงานที่ท าโดยแก๏สในภาชนะปิดโดยความดันคงตัว และอธิบายความสัมพันธ์
ระหวํางความร๎อน พลังงานภายในระบบและงาน รวมทั้งค านวณปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง และน าความรู๎เรื่อง
พลังงานภายในระบบไปอธิบายหลักการท างานของเครื่องใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 ๑๑. อธิบายสภาพยืดหยุํนและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุที่เป็นแทํงเมื่อถูกกระท าด๎วยแรงคําตําง 
ๆ รวมทั้งทดลอง อธิบายและค านวณความเค๎นตามยาว ความเครียดตามยาว และมอดุลัสของยัง และน าความรู๎
เรื่องสภาพยืดหยุํนไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 ๑๒. อธิบายและค านวณความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ และความดันบรรยากาศ รวมทั้งอธิบายหลักการ
ท างานของแมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์และเครื่องอัดไฮดรอลิก 
 ๑๓. ทดลอง อธิบายและค านวณแรงพยุงของของไหล 
 ๑๔. ทดลอง อธิบายและค านวณความตึงผิวของของเหลว รวมทั้งสังเกตและอธิบายแรงหนืดของของเหลว 

๑๕. อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ สมการความตํอเนื่อง และสมการแบร์นูลลี รวมทั้งค านวณปริมาณ
ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง และน าความรู๎เกี่ยวกับสมการความตํอเนื่องและสมการแบร์นูลลีไปอธิบายหลักการท างานของ
อุปกรณ์ตํางๆ 
รวมทั้งหมด   ๑๕   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๓๒๐๖ ฟิสิกส์ ๖   กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๘๐ ชั่วโมง   จ านวน   ๒.๐ หนํวยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า แสงไมํโพลาไรส์ แสงโพลาไรส์เชิงเส๎น แผํนโพลารอยด์ การประยุกต์ใช๎

คลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า การสํงผํานสารสนเทศ การสื่อสารด๎วยสัญญาณแอนะล็อกและสัญญาณดิจิทัล สมมติฐานของ
พลังค์ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ การเกิดเส๎นสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน  
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค ความยาวคลื่นเดอบรอยล์ กัมมันตภาพรังสี 
กัมมันตภาพของนิวเคลียสกัมมันตรังสี การสลาย ครึ่งชีวิต แรงนิวเคลียร์ เสถียรภาพของนิวเคลียส พลังงานยึด
เหนี่ยว ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชัน พลังงานนิวเคลียร์ อันตรายและการป้องกันรังสีการค๎นคว๎าวิจัยด๎าน
ฟิสิกส์อนุภาค แบบจ าลองมาตรฐาน และการใช๎ประโยชน์จากการค๎นคว๎าวิจัยด๎านฟิสิกส์อนุภาคในด๎านตําง ๆ 
  โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ ทดลอง ค านวณ อธิบาย อภิปราย และสรุปผล   

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า แสงไมํโพลาไรส์ แสงโพลาไรส์เชิงเส๎น และ
แผํนโพลารอยด์ รวมทั้งอธิบายการน าคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้าในชํวงความถ่ีตํางๆ ไปประยุกต์ใช๎และหลักการท างาน
ของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข๎อง 
 ๒. สืบค๎นและอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้าในการสํงผํานสารสนเทศและเปรียบเทียบ
การสื่อสารด๎วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 
 ๓. อธิบายสมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ และการเกิดเส๎นสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน 
รวมทั้งค านวณปริมาณตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
 ๔. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและค านวณพลังงานโฟตอน พลังงานจลน์ของโฟโต-อิเล็กตรอน
และฟังก์ชันงานของโลหะ 
 ๕. อธิบายทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค รวมทั้งอธิบายและค านวณความยาวคลื่นเดอบรอยล์ 
 ๖. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกตํางของรังสีแอลฟา บีตา และแกมมา 
 ๗. อธิบายและค านวณกัมมันตภาพของนิวเคลียสกัมมันตรังสี รวมทั้งทดลอง อธิบาย และค านวณจ านวน
นิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีที่เหลือจากการสลายและครึ่งชีวิต 
 ๘. อธิบายแรงนิวเคลียร์ เสถียรภาพของนิวเคลียส และพลังงานยึดเหนี่ยว รวมทั้งค านวณปริมาณตําง ๆ 
ที่เก่ียวข๎อง 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๔๒ 
 

 ๙. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชัน รวมทั้งค านวณพลังงานนิวเคลียร์ 
 ๑๐. อธิบายประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งอันตรายและการป้องกันรังสีในด๎านตําง ๆ 

๑๑. อธิบายการค๎นคว๎าวิจัยด๎านฟิสิกส์อนุภาค แบบจ าลองมาตรฐาน และการใช๎ประโยชน์จากการ
ค๎นคว๎าวิจัยด๎านฟิสิกส์อนุภาคในด๎านตําง ๆ 
รวมทั้งหมด   ๑๑   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๑๒๒๑ เคมี ๑   กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๖๐  ชั่วโมง จ านวน  ๑.๕  หนํวยกิต 
  
 ศึกษาเก่ียวกับสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมีในระบบ GHS และ NFPA ข๎อควรปฏิบัติใน
การท าปฏิกิริยาเคมี ทั้งกํอนท าปฏิบัติการ ขณะท าปฏิบัติการ และหลังท าปฏิบัติการการก าจัดสารเคมีและการปฐม
พยาบาลเมื่อได๎รับอุบัติเหตุจากสารเคมี ศึกษาการพิจารณาความนําเชื่อถือของข๎อมูลที่ได๎จาการวัดจากความเที่ยง
และความแมํน อุปกรณ์วัดปริมาตรและวัดมวล เลยนัยส าคัญ หนํวยวัดในระบบเอสไอ แฟกตอร์เปลี่ยนหนํวย 
รวมทั้งวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร แบบจ าลองอะตอมขอ
งดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์ และแบบกลุํมหมอก เขียนและแปลความหมายสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ 
เลขอะตอม เลขมวล ไอโซโทป เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ศึกษาความหมายของระดับพลังงานของ
อิเล็กตรอน ออร์บิทัล เวเลนซ์อิเล็กตรอน วิวัฒนาการของการสร๎างตารางธาตุและตารางธาตุในปัจจุบัน แนวโน๎ม
สมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุตามหมูํและตามคาบเกี่ยวกับขนาดอะตอม ขนาดไอออน พลังงานไอออไน
เซชัน สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน อิเล็กโทรเนกาติวิตี ศึกษาสมบัติของธาตุแทรนซิชัน ธาตุกัมมันตรังสี การเกิด
กัมมันตภาพรังสี การสลายตัวและอันตรายจากไอโซโทป กัมมันตรังสี ค านวณครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี  ศึกษา
ปฏิกิริยานิวเคลียร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกับการใช๎สารกัมมันตรังสี การน าธาตุไปใช๎ประโยชน์ รวมทั้ง
ผลกระทบตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อมพันธะเคมี สัญลักษณ์แบบจุดและกฎออกเตต การเกิดพันธะไอออนิก สูตร
เคมีและชื่อของสารประกอบไอออนิก เลขออกซิเดชัน พลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก สมบัติของ
สารประกอบไอออนิก สมการไอออนิกและสมการ  ไอออนิกสุทธิ การเกิดพันธะโคเวเลนต์ โครงสร๎างลิวอิส สูตร
โมเลกุล และชื่อของสารประกอบโคเวเลนต์ ความยาวและพลังงานพันธะ เรโซแนนซ์ การค านวณพลังงานพันธะ
และพลังงานของปฏิกิริยา รูปรํางและสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ แรงยึดเหนี่ยวระหวํางโมเลกุลและสมบัติของ
สารโคเวเลนต์ สารโคเวเลนต์  โครงรํางตาขําย การเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะและการน าสารประกอบ
ชนิดตํางๆ ไปใช๎ประโยชน์ของสารประกอบ 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  การสืบค๎นข๎อมูล การสังเกต  การ
วิเคราะห์  เปรียบเทียบ ระบุ บอก เรียก คาดคะเน ค านวณ การทดลอง  อภิปราย  อธิบาย เขียน น าเสนอ และ
สรุปที่เกิดจากความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามาระในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง  โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกและอธิบายข๎อปฏิบัติเบื้องต๎น และปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตระหนักในการท าปฏิบัติการเคมี
เพ่ือให๎มีความปลอดภัย ทั้งตํอตนเอง ผู๎อ่ืนและสิ่งแวดล๎อม และเสนอแนวทางแก๎ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

๒. เลือกและใช๎อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการท าปฏิบัติการ และวัดปริมาณตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม 
๓. ระบุหนํวยวัดปริมาณตําง ๆ ของสาร และเปลี่ยนหนํวยวัดให๎เป็นหนํวยในระบบเอสไปด๎วยการใช๎แฟก

เตอร์เปลี่ยนหนํวย 
๔. น าเสนอผลการทดลอง ทดลองและเขียนรายงานการทดลอง 
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๕. สืบค๎นข๎อมลูสมมติฐาน การทดลองหรือผลการทดลองที่เป็นประจักษ์พยานในการเสนอแบบจ าลอง
อะตอมของนักวิทยาศาสตร์ และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจ าลองอะตอม 

๖. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และระบุจ านวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอมจาก
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ รวมทั้งบอกความหมายของไอโซโทป 

๗. อธิบายและเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานยํอยเมื่อทราบเลข
อะตอมของธาตุ 

๘. ระบุหมูํ คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ของธาตุพรีเซนเททีฟ และธาตุทรานซิชันในตาราง
ธาตุ 

๙. วิเคราะห์และบอกแนวโน๎มสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมูํและตามคาบ 
๑๐. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน และเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุํมธาตุพรีเซนเททีฟ 
๑๑. อธิบายสมบัติและค านวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี 
๑๒. สืบค๎นข๎อมูลและยกตัวอยํางการน าธาตุมาใช๎ประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 
๑๓. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก โดยใช๎แผนภาพหรือสัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส 
๑๔. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ 
๑๕. ค านวณพลังงานที่เกี่ยวข๎องกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฎจักร 

บอร์นฮาเบอร์ 
๑๖. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก 
๑๗. เขยีนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก 
๑๘. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบพันธะเดี่ยว พันธะคูํ และพันธะสาม ด๎วยโครงสร๎าง 

ลิวอิส 
๑๙. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ 
๒๐. วิเคราะห์และเปรียบเทียบความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ รวมทั้งค านวณ

พลังงานที่เกี่ยวข๎องกับปฏิกิริยาเคมีของสารโคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ 
๒๑. คาดคะเนรูปรํางโมเลกุลโคเวเลนต์โดยใช๎ทฤษฎีการผลักระหวํางคํูอิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์ และระบุ

สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ 
๒๒. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหวํางโมเลกุลโคเวเลนต์ และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว จุดเดือด และ

การละลายน้ าของสรโคเวเลนต์ 
๒๓. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนต์โครงรํางตาขํายชนิดตํางๆ 
๒๔. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ 
๒๕. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ สืบค๎นข๎อมูลและ

น าเสนอตัวอยํางการใช๎ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะได๎อยํางเหมาะสม 
รวมทั้งหมด    ๒๕    ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๔๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๑๒๒๒ เคมี ๒   กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๖๐ ชั่วโมง   จ านวน   ๑.๕  หนํวยกิต 
 
 ศึกษาเก่ียวกับมวลอะตอมของธาตุ มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ  ความสัมพันธ์ของโมล กฎสัดสํวนคงที่ การ
ค านวณหาสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุลของสาร ค านวณความเข๎มข๎นของสารละลายในหนํวยตําง ๆ  การเตรียม
สารละลายให๎มีความเข๎มข๎นและปริมาตรของสารละลายตามที่ก าหนด สารละลายที่มีจุดเดือดและจุดเยือกแข็ง 
ปฏิกิริยาเคมี  การเขียนและดุลสมการเคมี  การเปลี่ยนแปลงสารในปฏิกิริยาเคมี  ทดลองและค านวณหาอัตราสํวน
โดยมวลของสาร ปริมาณของสารที่เกี่ยวข๎องกับมวล  ความเข๎มข๎นของสารละลาย  และปริมาตรของแก๏ส  
ความสัมพันธ์ของโมลสารตั้งต๎นและผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาหลายขั้นตอน  การค านวณผลที่ได๎ร๎อยละ   
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  การสืบค๎นข๎อมูล การสังเกต  การ
วิเคราะห์ บอก ค านวณ อธิบาย เปรียบเทียบ แปล  การทดลอง  อภิปราย  ระบุ  เขียน  ที่เกิดจากความรู๎  
ความคิด  ความเข๎าใจ 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และค านวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุล และมวล
สูตร 

๒. ค านวณสูตรอยํางงํายและสูตรโมเลกุลของสาร 
๓. ค านวณอัตราสํวนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบ ของสารประกอบตามกฎสัดสํวนคงท่ี 
๔. อธิบาย และค านวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจาก 
๕. ค านวณความเข๎มข๎นของสารละลายในหนํวย ตําง ๆ 
๖. อธิบายวิธีการ และเตรียมสารละลายให๎มีความเข๎มข๎นในหนํวยโมลาริตี และปริมาตรสารละลายตามที่

ก าหนด 
๗. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์ รวมทั้งค านวณจุดเดือดและจุด

เยือกแข็งของสารละลาย 
๘. แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมีเขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด 
๙. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข๎องกับมวลสาร 
๑๐. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข๎องกับความเข๎มข๎นของสารละลาย 
๑๑. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข๎องกับปริมาตรแก๏ส 
๑๒. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี หลายขั้นตอน 
 
๑๓. ระบุสารก าหนดปริมาณ และค านวณปริมาณ สารตําง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี 
๑๔. ค านวณผลได๎ร๎อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี 

รวมทั้งหมด     ๑๔    ผลการเรียนรู้ 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๔๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๒๒๒๓ เคมี ๓                                                         กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๑                                        เวลา  ๖๐ ชัว่โมง  จ านวน   ๑.๕  หนํวยกิต 
 

ศึกษา  วิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์และค านวณปริมาตรความดัน  หรืออุณหภูมิของแก๏สที่ภาวะตําง ๆ 
ตามกฎของบอยล์  กฎของชาร์ล  กฎของเกย์-ลูสแซก  ปริมาตร  ความดัน  หรืออุณหภูมิของแก๏ส ที่ภาวะตําง ๆ 
ตามกฎรวมแก๏ส  ปริมาตร  ความดัน  อุณหภูมิ  จ านวนโมล  ความดันยํอยหรือจ านวนโมลของแก๏สในแก๏สผสม
โดยใช๎กฎความดันยํอยของดอลตัน  การแพรํของแก๏สโดยใช๎ทฤษฎีจลน์ของแก๏ส  อัตราการแพรํของแก๏สโดยใช๎กฎ
การแพรํผํานของเกรแฮม  สมบัติและกฎตําง ๆ ของแก๏สในการอธิบายปรากฏการณ์  หรือแก๎ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันและในอุตสาหกรรม  กราฟการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของสารที่ท าการวัดในปฏิกิริยา  อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี  กราฟการลดลงหรือเพ่ิมขึ้นของสารที่ ไมํได๎วัดในปฏิกิริยา  ทิศทางการชนกันของอนุภาคและ
พลังงานที่สํงผลตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ผลของความเข๎มข๎น  พ้ืนที่ผิวของสารตั้งต๎น  อุณหภูมิ  และตัวเรํง
ปฏิกิริยาที่มีตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข๎มข๎น  
พ้ืนที่ผิวของสารตั้งต๎น  อุณหภูมิ  และตัวเรํงปฏิกิริยา  ปัจจัยที่มีผลตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวัน 
หรืออุตสาหกรรม  ความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได๎และภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงความเข๎มข๎นของสารอัตรา
การเกิดปฏิกิริยาไปข๎างหน๎า  และอัตราการเกิดปฏิกิริยาย๎อนกลับ  เมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระทั้งระบบอยูํในภาวะ
สมดุล  คําคงที่สมดุลของปฏิกิริยา  ความเข๎มข๎นของสารที่ภาวะสมดุล  คําคงที่สมดุลหรือความเข๎มข๎นของ
ปฏิกิริยาหลายขั้นตอน  ปัจจัยที่มีผลตํอภาวะสมดุลและคําคงที่สมดุลของระบบ  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้ นเมื่อ
ภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวน  โดยใช๎หลักของเลอชาเตอลิเอ  สมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต  
ปรากฏการณ์ในธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม   
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  สืบค๎นข๎อมูล  สังเกต  วิเคราะห์  
ทดลอง  อภิปราย  อธิบาย  เขียนสมการและกราฟ  ค านวณ  แก๎ปัญหา  ยกตัวอยํางและสรุปผลที่เกิดจากความรู๎  
ความคิด  ความเข๎าใจ 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามาระในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง  โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายความสัมพันธ์และค านวณปริมาตรความดัน  หรืออุณหภูมิของแก๏สที่ภาวะตําง ๆ ตามกฎ ของ
บอยล์  กฎของชาร์ล  กฎของเกย์-ลูสแซก 

๒. ค านวณปริมาตร  ความดัน  หรืออุณหภูมิของแก๏สที่ภาวะตําง ๆ ตามกฎรวมแก๏ส 
๓. ค านวณปริมาตร  ความดัน  อุณหภูมิ  จ านวนโมล 
๔. ค านวณความดันยํอยหรือจ านวนโมลของแก๏สในแก๏สผสม โดยใช๎กฎความดันยํอยของ 

ดอลตัน 
๕. อธิบายการแพรํของแก๏สโดยใช๎ทฤษฎีจลน์ของแก๏ส ค านวณและเปรียบเทียบอัตราการแพรํ 

ของแก๏ส  โดยใช๎กฎการแพรํผํานของเกรแฮม 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๔๗ 
 

๖. สืบค๎นข๎อมูล น าเสนอตัวอยําง และอธิบายการประยุกต์ใช๎ความรู๎เกี่ยวกับสมบัติและกฎตําง ๆ ของแก๏ส
ในการอธิบายปรากฏการณ์  หรือแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในอุตสาหกรรม 

๗. ทดลอง  และเขียนกราฟการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารที่ท าการวัดในปฏิกิริยา 
๘. ค านวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพ่ิมข้ึนของสารที่ไมํได๎วัดในปฏิกิริยา 
๙. เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่สํงผลตํออัตราการ 

เกิดปฏิกิริยาเคมี 
๑๐. ทดลอง  และอธิบายผลของความเข๎มข๎น พ้ืนที่ผิว ของสารตั้งต๎น อุณหภูมิ และตัวเรํง 

ปฏิกิริยาที่มีตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
๑๑. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงความเข๎มข๎น พื้นที่ผิวของสารตั้งต๎น 

อุณหภูมิ  และตัวเรํงปฏิกิริยา 
๑๒. ยกตัวอยําง  และอธิบายปัจจัยที่มีผลตํออัตรา การเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวัน หรือ

อุตสาหกรรม 
๑๓. ทดสอบ  และอธิบายความหมายของ  ปฏิกิริยาผันกลับได๎และภาวะสมดุล 
๑๔. อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเข๎มข๎นของสารอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข๎างหน๎า 

และอัตราการเกิดปฏิกิริยาย๎อนกลับ  เมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระท้ังระบบอยูํในภาวะสมดุล 
๑๕. ค านวณคําคงที่สมดุลของปฏิกิริยา 
๑๖. ค านวณความเข๎มข๎นของสารที่ภาวะสมดุล 
๑๗. ค านวณคําคงที่สมดุลหรือความเข๎มข๎นของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน 
๑๘. ระบุปัจจัยที่มีผลตํอภาวะสมดุลและคําคงที่สมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดข้ึนเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวน  โดยใช๎หลักของเลอชาเตอลิเอ 
๑๙. ยกตัวอยําง และอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิตปรากฏการณ ์

ในธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม 
รวมทั้งหมด     ๑๙    ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๒๒๒๔  เคมี ๔     กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๕  หนํวยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับสารเป็นกรดหรือเบสโดยใช๎ทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียสเบรินสเตด-ลาวรี  
และลิวอิส  คูํกรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี่  ความสามารถในการแตกตัวหรือความ
แรงของกรดและเบส  คํา pH  ความเข๎มข๎นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลายกรดและ
เบส  สมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน  ความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทิน  ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส
ของเกลือ  และความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ  หลักการการไทเทรตและเลือกใช๎อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสม
ส าหรับการไทเทรตกรด-เบส  ปริมาณสารหรือความเข๎มข๎นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต  สมบัติ  
องค์ประกอบ  ประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์  การใช๎ประโยชน์และการแก๎ปัญหาโดยใช๎ความรู๎เกี่ยวกับกรด -
เบส  เลขออกซิเดชัน และปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน  ตัวรีดิวซ์และตัวออกซิ
ไดส์ รวมทั้งเขียนครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ความสามารถในการเป็นตัว
รีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์ ปฏิกิริยารีดอกซ์ดุลสมการรีดอกซ์ด๎วยการใช๎เลขออกซิเดชัน  และวิธีครึ่งปฏิกิริยา  
องค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้า สมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและแคโทด ปฏิกิริยารวม  แผนภาพเซลล์ คํา
ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ ประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า  ขั้วไฟฟ้าและปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น  หลักการท างาน  
สมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ  การชุบโลหะและแยกสารเคมีด๎วยกระแสไฟฟ้า หลักการ
ทางเคมีไฟฟ้าที่ใช๎ในการชุบโลหะ การแยกสารเคมี   ด๎วยกระแสไฟฟ้า การท าโลหะให๎บริสุทธิ์  และการป้องกัน
การกัดกรํอนของโลหะ ตัวอยํางความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข๎องกับเซลล์เคมีไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 
  โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  สืบค๎นข๎อมูล  สังเกต  วิเคราะห์  
ทดลอง  อภิปราย  อธิบาย  เขียนกราฟ  ค านวณ  แก๎ปัญหา  ยกตัวอยํางและสรุปผลที่เกิดจากความรู๎ ความคิด 
ความเข๎าใจ   

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามาระในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง  โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ระบุ และอธิบายวําสารเป็นกรดหรือเบสโดยใช๎ทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียสเบรินสเตด-ลาวรี และ
ลิวอิส 

๒. ระบุคํูกรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี่ 
๓. ค านวณ  และเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส 
๔. ค านวณคํา pH  ความเข๎มข๎นของไฮโดรเนียม  ไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลายกรดและ

เบส 
 
๕. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน  และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการ 

สะเทิน 
๖. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ  และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๔๙ 
 

๗. ทดลอง  และอธิบายหลักการการไทเทรตและเลือกใช๎อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมส าหรับการ 
ไทเทรตกรด-เบส 

๘. ค านวณปริมาณสารหรือความเข๎มข๎นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต 
๙. อธิบายสมบัติ  องค์ประกอบ  และประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์ 
๑๐. สืบค๎นข๎อมูล  และน าเสนอตัวอยํางการใช๎ประโยชน์และการแก๎ปัญหาโดยใช๎ความรู๎เกี่ยวกับกรด-เบส 
๑๑. ค านวณเลขออกซิเดชัน  และระบุปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ 
๑๒. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน  และระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์  รวมทั้งเขียนครึ่ง

ปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ 
๑๓. ทดลอง  และเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์  และเขียนแสดง

ปฏิกิริยารีดอกซ์ 
๑๔. ดุลสมการรีดอกซ์ด๎วยการใช๎เลขออกซิเดชัน  และวิธีครึ่งปฏิกิริยา 
๑๕. ระบุองค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้า  และเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและแคโทด 

ปฏิกิริยารวม  และแผนภาพเซลล์ 
๑๖. ค านวณคําศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์และระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า  ขั้วไฟฟ้าและปฏิกิริยา

เคมีที่เกิดข้ึน 
๑๗. อธิบายหลักการท างาน  และเขียนสมการแสดง  ปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ 

ทุติยภูม ิ
๑๘. ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด๎วยกระแส  ไฟฟ้า  และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟ้าที่ใช๎ในการ

ชุบโลหะ  การแยกสารเคมีด๎วยกระแสไฟฟ้า  การท าโลหะให๎บริสุทธิ์  และการป้องกันการกัดกรํอนของโลหะ 
๑๙. สืบค๎นข๎อมูล  และน าเสนอตัวอยํางความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข๎องกับเซลล์เคมีไฟฟ้าใน

ชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งหมด    ๑๙    ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

ว๓๓๒๒๕  เคมี ๕    กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๕  หนํวยกิต 
 
 สืบค๎นข๎อมูลและน าเสนอตัวอยํางสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดียว พันธะคูํ พันธะสามที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน เขียนสูตรโครงสร๎างลิวอิส สูตรโครงสร๎างแบบยํอ  และสูตรโครงสร๎างแบบเส๎นของสารประกอบ 
อินทรีย์ วิเคราะห์โครงสร๎าง และระบุประเภท ของสารประกอบอินทรีย์จากหมูํฟังก์ชัน เขียนสูตรโครงสร๎างและ
เรียกชื่อสารประกอบ อินทรีย์ประเภทตําง ๆ ที่มีหมูํฟังก์ชันไมํเกิน ๑ หมูํตามระบบ IUPAC  เขียนไอโซเมอร์
โครงสร๎างของสารประกอบ อินทรีย์ประเภทตําง ๆ วิเคราะห์และเปรียบเทียบจุดเดือดและ การละลายในน้ าของ
สารประกอบอินทรีย์ที่มี หมูํฟังก์ชัน ขนาดโมเลกุล หรือโครงสร๎างตํางกัน  ระบุประเภทของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน และเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม๎ ปฏิกิริยากับโบรมีน หรือปฏิกิริยากับ โพแทสเซียม
เปอร์แมงกาเนต  เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยา เอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ 
ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสและปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยา  ไฮโดรลิซิส และ
ปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน สืบค๎นข๎อมูล และน าเสนอตัวอยํางการน า  สารประกอบอินทรีย์ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิต 
ประจ าวันและอุตสาหกรรม ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ จากโครงสร๎างของมอนอเมอร์หรือพอลิ
เมอร์ วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหวําง โครงสร๎างและสมบัติของพอลิเมอร์รวมทั้ง การน าไปใช๎ประโยชน์ 
ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสติก และผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการน าไปใช๎ ประโยชน์ อธิบายผลของการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร๎าง และ การสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีตํอสมบัติของ พอลิเมอร์สืบค๎นข๎อมูล และน าเสนอตัวอยําง
ผลกระทบ จากการใช๎และการก าจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ และแนวทางแก๎ไข 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  การสืบค๎นข๎อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์  เปรียบเทียบ ระบุ บอก เรียก คาดคะเน ค านวณ การทดลอง  อภิปราย  อธิบาย เขียน น าเสนอ และ
สรุปที่เกิดจากความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามาระในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง  โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สืบค๎นข๎อมูลและน าเสนอตัวอยํางสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดียว พันธะคูํ พันธะสามท่ีพบใน
ชีวิตประจ าวัน 

๒. เขียนสูตรโครงสร๎างลิวอิส สูตรโครงสร๎างแบบยํอ และสูตรโครงสร๎างแบบเส๎นของสารประกอบ อินทรีย์ 
๓. วิเคราะห์โครงสร๎าง และระบุประเภท ของสารประกอบอินทรีย์จากหมูํฟังก์ชัน 
๔. เขียนสูตรโครงสร๎างและเรียกชื่อสารประกอบ อินทรีย์ประเภทตําง ๆ ที่มีหมูํฟังก์ชันไมํเกิน ๑ หมูํตาม

ระบบ IUPAC 
๕. เขียนไอโซเมอร์โครงสร๎างของสารประกอบ อินทรีย์ประเภทตําง ๆ 
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๖. วิเคราะห์และเปรียบเทียบจุดเดือดและ การละลายในน้ าของสารประกอบอินทรีย์ที่มี หมูํฟังก์ชัน 
ขนาดโมเลกุล หรือโครงสร๎างตํางกัน 

๗. ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม๎ ปฏิกิริยา
กับโบรมีน หรือปฏิกิริยากับ โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 

๘. เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยา เอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ ปฏิกิริยา
ไฮโดรลิซิสและปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 

๙. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยา ไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 
๑๐. สืบค๎นข๎อมูล และน าเสนอตัวอยํางการน า สารประกอบอินทรีย์ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิต ประจ าวันและ

อุตสาหกรรม 
๑๑. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ จากโครงสร๎างของมอนอเมอร์หรือพอลิเมอร 
๑๒. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหวําง โครงสร๎างและสมบัติของพอลิเมอร์รวมทั้ง การน าไปใช๎

ประโยชน์ 
๑๓. ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสติก และผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการน าไปใช๎ ประโยชน์ 
๑๔. อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร๎าง และ การสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีตํอสมบัติของ  

พอลิเมอร์ 
๑๕. สืบค๎นข๎อมูล และน าเสนอตัวอยํางผลกระทบ จากการใช๎และการก าจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ และ

แนวทางแก๎ไข 
รวมทั้งหมด    ๑๕    ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๓๒๒๖  เคมี ๖                                         กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่  ๑                                    เวลา  ๖๐  ชั่วโมง    จ านวน   ๑.๕  หนํวยกิต 
 

ก าหนดปัญหา และน าเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาโดยใช๎ความรู๎ทางเคมีจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม   แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู๎ทางเคมีรํวมกับ
สาขาวิชาอ่ืน รวมทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน๎นการคิด
วิเคราะห์การแก๎ปัญหาและความคิดสร๎างสรรค์ เพ่ือแก๎ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจน าเสนอผลงาน
หรือชิ้นงานที่ได๎จากการแก๎ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงหลักฐาน
การเข๎ารํวมการสัมมนา การเข๎ารํวมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  การสืบค๎นข๎อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์  เปรียบเทียบ ระบุ บอก เรียก คาดคะเน ค านวณ การทดลอง  อภิปราย  อธิบาย เขียน น าเสนอ และ
สรุปที่เกิดจากความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามาระในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง  โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ก าหนดปัญหา และน าเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาโดยใช๎ความรู๎ทางเคมีจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม 

๒. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู๎ทางเคมีรํวมกับสาขาวิชาอ่ืน รวมทั้งทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน๎นการคิดวิเคราะห์การแก๎ปัญหาและ ความคิด
สร๎างสรรค์ เพ่ือแก๎ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจ 

๓. น าเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ได๎จากการแก๎ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจโดยใช๎ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔. แสดงหลักฐานการเข๎ารํวมการสัมมนา การเข๎ารํวมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงาน 
สิ่งประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ 
รวมทั้งหมด    ๔    ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๑๒๔๑ ชีววิทยา ๑                                        กลุํมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๑                        เวลา ๖๐ ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๕  หนวยกิต 

 
ศึกษา อธิบาย เกี่ยวกับสมบัติของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิต ความส าคัญ

ของการระบุปัญหา สมมติฐาน และวิธีการตรวจสอบสมมติฐาน ศึกษา อธิบายความส าคัญของน้ าตํอสิ่งมีชีวิต 
โครงสร๎างของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และกรดนิวคลีอิก  กลุํมของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และกรด
นิวคลีอิก รวมทั้งความส าคัญของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และกรดนิวคลีอิกท่ีมีตํอสิ่งมีชีวิต  และยกตัวอยําง
ธาตุชนิดตําง ๆ ที่มีความส าคัญตํอรํางกายสิ่งมีชีวิต อธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต  กลไกท างานของ
เอนไซม์ในการเรํงปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต  บอกปัจจัยที่มีผลตํอการทางานของเอนไซม์  โครงสร๎างและหน๎าที่ของ
สํวนที่หํอหุ๎มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ระบุชนิดและหน๎าที่ของนิวเคลียส และออร์แกเนลล์ในเซลล์  อธิบาย
การแพรํ  การออสโมซิส  การแพรํแบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทรานสปอร์ต และการแบํงนิวเคลียสแบบ ไมโทซิส
และแบบไมโอซิส  ศึกษาและอธิบายขั้นตอนการหายใจระดับเซลล์ในภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอและภาวะที่มี
ออกซิเจนไมํเพียงพอ 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู๎ สืบคนขอมูล สังเกต วิเคราะห์ เพ่ือออกแบบ
การทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน  ทดลอง วัดขนาด วาดภาพและเขียนแผนภาพ  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเองโดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายและสรุปสมบัติที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตทท าให๎ 
สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตอยูํได๎ 
 ๒. อภิปรายและบอกความส าคัญของการระบุปัญหา ความสัมพันธ์ระหวํางปัญหา สมมติฐานและวิธีการ
ตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้งออกแบบการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 
 ๓. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้ าและบอกความส าคัญของน้ าที่มีตํอสิ่งมีชีวิตและยกตัวอยําง
ธาตุชนิดตําง ๆ ที่มีความส าคัญตํอรํางกายของสิ่งมีชีวิต 
 ๔. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายโครงสร๎างของคาร์โบไฮเดรต ระบุกลุํมของคาร์โบไฮเดรต รวมทั้งความส าคัญของ
คาร์โบไฮเดรตที่มีตํอสิ่งมีชีวิต 
 ๕. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายโครงสร๎างของโปรตีนและความส าคัญของโปรตีนที่มีตํอสิ่งมีชีวิต 
 ๖. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายโครงสร๎างของลิพิดและความส าคัญของลิพิดที่มีตํอสิ่งมีชีวิต 
 ๗. อธิบายโครงสร๎างของกรดนิวคลิอิกและระบุชนิดของกรดนิวคลิอิกและความส าคัญของกรดนิวคลิอิกท่ี
มีตํอสิ่งมีชีวิต 
 ๘. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิต 
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 ๙. อธิบายการท างานของเอนไซม์ในการเรํงปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตและระบุปัจจัยที่มีผลตํอการท างาน
ของเอนไซม์ 
 ๑๐. บอกวิธีการและเตรียมตัวอยํางสิ่งมีชีวิตเพ่ือศึกษาภายใต๎กล๎องจุลทรรศน์ใช๎แสง วัดขนาด
โดยประมาณและวาดภาพที่ปรากฏภายใต๎กล๎อง บอกวิธีการใช๎และการดูแลรักษากล๎องจุลทรรศน์ใช๎แสงที่ถูกต๎อง 
 ๑๑. อธิบายโครงสร๎างและหน๎าที่ของสํวนที่หํอหุ๎มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
 ๑๒. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายและระบุชนิดและหน๎าที่ของออร์แกเนลล์ 
 ๑๓. อธิบายโครงสร๎างและหน๎าที่ของนิวเคลียส 
 ๑๔. อธิบายและเปรียบเทียบการแพรํ ออสโมซิส การแพรํแบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทราน 
สปอร์ต 
 ๑๕. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายและเขียนแผนภาพการล าเลียงสารโมเลกุลใหญํออกจากเซลล์ด๎วยกระบวนการ
เอกโซไซโทซิสและการล าเลียงสารโมเลกุลใหญํเข๎าสูํเซลล์ด๎วยกระบวนการเอนโดไซโทซิส 
 ๑๖. สังเกตการณ์แบํงนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอยํางภายใต๎กล๎องจุลทรรศน์พร๎อม
ทั้งอธิบายและเปรียบเทียบการแบํงนิวเคลียสแบบไมโทซิสและไมโอซิส 
 ๑๗. อธิบาย เปรียบเทียบและสรุปขั้นตอนการหายใจระดับเซลล์ในภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอและภาวะที่
มีออกซิเจนไมํเพียงพอ 
รวมทั้งหมด    ๑๗    ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๑๒๔๒  ชีววิทยา ๒                                               กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๒                  เวลา   ๖๐  ชั่วโมง   จ านวน   ๑.๕  หนํวยกิต 

 
ศึกษา อธิบาย เกี่ยวกับโครงสร๎างของโครโมโซม สารพันธุกรรม สมบัติของสารพันธุกรรมและกระบวนการ

มิวเทชัน ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาพันธุกรรมของเมนเดล ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นสํวนขยายของเมนเดล ยีน
บนโครโมโซมเดียวกัน ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ พันธุวิศวกรรมและการโคลนยีน การหาขนาดของ 
DNA และการหาล าดับนิวคลีโอไทด์ การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอกับความ
ปลอดภัยทางชีวภาพและชีวจริยธรรม ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ หลักฐานและข๎อมูลที่ใช๎ในการศึกษาวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเก่ียวกับการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ประชากร ปัจจัยที่ท าให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความถ่ีของแอลลีลและการก าเนิดของสปีชีส์  
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู๎  สืบคนขอมูล สังเกต วิเคราะห์ การทดลอง 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเองโดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายสมบัติและหน๎าที่ของสารพันธุกรรม โครงสร๎างและองค์ประกอบทางเคมีของDNA 
และสรุปการจ าลอง DNA 
 ๒. อธิบาย และระบุขั้นตอนในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและหน๎าที่ของ DNA และ RNA แตํละชนิด
ในกระบวนการสังเคราะห์ โปรตีน 
 ๓. สรุปความสัมพันธ์ระหวํางสารพันธุกรรม แอลลีล โปรตนี ลักษณะทางพันธุกรรม และเชื่อมโยงกับ
ความรู๎เรื่องพันธุศาสตร์เมนเดล 
 ๔. สืบค๎นข๎อมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน รวมทั้ง
ยกตัวอยํางโรคและกลุํมอาการที่เป็นผลของการเกิดมิวเทชัน 
 ๕. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และสรุปผลการทดลองของเมนเดล 
 ๖. อธิบาย และสรุปกฎแหํงการแยก และกฎแหํงการรวมกลุํมอยํางอิสระ และน ากฎของเมนเดลนี้ ไป
อธิบายการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใช๎ในการค านวณโอกาสในการเกิดฟีโนไทป์และจีโนไทป์แบบตําง ๆ 
ของรุํน F๑ และ F๒ 
 ๗. สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ที่เป็นสํวนขยาย
ของพันธุศาสตร์เมนเดล 
 ๘. สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันไมํตํอเนื่องและลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันตํอเนื่อง 
 ๙. อธิบายการถํายทอดยีนบนโครโมโซม และยกตัวอยํางลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด๎วยยีนบนออ
โตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๕๖ 
 

 ๑๐. อธิบายหลักการสร๎างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใช๎ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์ 
 ๑๑. สืบค๎นข๎อมูล ยกตัวอยําง และอภิปรายการน าเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ใช๎ทั้งในด๎าน
สิ่งแวดล๎อม นิติวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม และข๎อควรค านึงถึงด๎าน 
ชีวจริยธรรม 
 ๑๒. สืบค๎นข๎อมูล และอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานที่สนับสนุนและข๎อมูลที่ใช๎อธิบายการเกิดวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต 
 ๑๓. อธิบาย และเปรียบเทียบแนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของฌอง ลามาร์ก และทฤษฎี
เกีย่วกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของชาลส์ ดาร์วิน         
 ๑๔. ระบุสาระส าคัญ และอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ปัจจัยที่ท าให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความถ่ีของแอลลีลในประชากร พร๎อมทั้งค านวณหาความถี่ของแอลลีลและจีโนไทป์ของประชากรโดย
ใช๎หลักของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 
 ๑๕. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหมํของสิ่งมีชีวิต 
รวมทั้งหมด    ๑๕    ผลการเรียนรู้  
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ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๒๒๔๓ ชีววิทยา ๓                                                    กลุํมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๑                                        เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๕  หนํวยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก  กระบวนการสร๎างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู๎ละเพศเมียและการ
ปฏิสนธิของพืชดอก กระบวนการสร๎างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู๎เพศเมียและการปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดและ
โครงสร๎างของเมล็ดและผล ศึกษาชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช โครงสร๎างภายในของราก ล าต๎น และใบของพืช 
ศึกษาการแลกเปลี่ยนแก๏สและการคายน้ าของพืช กลไกการล าเลียงน้ า ธาตุอาหาร และอาหารในพืช  ศึกษาชนิด
และลักษณะของเนื้อเยื่อพืช โครงสร๎างภายในของราก ล าต๎น และใบของพืช ศึกษาการแลกเปลี่ยนแก๏สและการ
คายน้ าของพืช กลไกการล าเลียงน้ า ธาตุอาหาร และอาหารในพืช ศึกษาการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีต
เกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด๎วยแสง กระบวนการสังเคราะห์ด๎วยแสงของพืช C๓ การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์
ในพืช C๓ พืช C๔ และพืช CAM ปัจจัยที่มีผลตํอการสังเคราะห์ด๎วยแสงของพืช รวมทั้งศึกษาสภาพพักตัวของ
เมล็ดและปัจจัยที่มีผลตํอการงอกของเมล็ด สิ่งเร๎าภายในและภายนอกที่มีผลตํอการเจริญเติบโตของพืช และการ
น าไปใช๎ประโยชน์ทางการเกษตร 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเองโดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืชและเขียนแผนผังเพื่อสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืชสังเกต  
 ๒. อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร๎างภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืชใบเลี้ยงคูํจากการตัดตาม
ขวาง 
 ๓. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร๎างภายในของล าต๎นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและล าต๎นพืช 
ใบเลี้ยงคูํจากการตัดตามขวาง 
 ๔. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร๎างภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืช ใบเลี้ยงคูํจาก
การตัดตามขวาง 
 ๕. สืบค๎นข๎อมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปลี่ยนแก๏สและการคายน้ าของพืช 
 ๖. สืบค๎นข๎อมูล และอธิบายกลไกการล าเลียงน้ าและธาตุอาหารของพืช 
 
 ๗. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายความส าคัญของธาตุอาหารและยกตัวอยํางธาตุอาหารที่ส าคัญที่มีผลตํอ 
การเจริญเติบโตของพืช 
 ๘. อธิบายกลไกการล าเลียงอาหารในพืช 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๕๘ 
 

 ๙. สืบค๎นข๎อมูล และสรุปการศึกษาที่ได๎จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับ 
กระบวนการสังเคราะห์ด๎วยแสง 
 ๑๐. อธิบายขั้นตอนที่เกิดข้ึนในกระบวนการสังเคราะห์ด๎วยแสงของพืช C๓ 
 ๑๑. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C๓ พืช C๔ และ พืช CAM 
 ๑๒. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และสรุปปัจจัยความเข๎มของแสง ความเข๎มข๎นของคาร์บอนไดออกไซด์และ
อุณหภูมิที่มีผลตํอการสังเคราะห์ด๎วยแสงของพืช 
 ๑๓. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก 
 ๑๔. อธิบาย และเปรียบเทียบกระบวนการสร๎างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู๎และเพศเมียของพืชดอกและอธิบาย
การปฏิสนธิของพืชดอก 
 ๑๕. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอกโครงสร๎างของเมล็ดและผล และยกตัวอยํางการใช๎
ประโยชน์จากโครงสร๎างตําง ๆ ของเมล็ดและผล 
 ๑๖. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยตําง ๆ ที่มีผลตํอการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ดและบอก
แนวทางในการแก๎สภาพพักตัวของเมล็ด 
 ๑๗. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายบทบาทและหน๎าที่ของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน 
และกรดแอบไซซิก และอภิปรายเกี่ยวกับการน าไปใช๎ประโยชน์ทางการเกษตร 
 ๑๘. สืบค๎นข๎อมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งเร๎าภายนอกที่มีผลตํอการเจริญเติบโตของพืช 
รวมทั้งหมด   ๑๘   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๒๒๔๔ ชีววิทยา ๔                                  กลมุสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒                        เวลา  ๖๐  ชัว่โมง   จ านวน   ๑.๕  หนวยกิต  
 
 ศึกษา อธิบาย โครงสร๎างและกระบวนการยํอยอาหาร ของสัตว์ที่ไมํมีทางเดินอาหาร สัตว์ที่มีทางเดิน
อาหารแบบไมํสมบูรณ์ และแบบสมบรูณ์ อธิบายเกี่ยวกับโครงสร๎าง หน๎าที่ และกระบวนการยํอยอาหาร การดูดซึม
สารอาหารภายในระบบยํอยอาหารของมนุษย์ โครงสร๎างที่ท าหน๎าที่แลกเปลี่ยนแก๏สของฟองน้ า ไฮดรา พลานาเรีย 
ไส๎เดือนดิน แมลง ปลา กบ และนก โครงสร๎างของปอดในสัตว์เลี้ยงลูกด๎วยน้ านม และมนุษย์ การท างานของปอด 
อธิบายทิศทางการไหลเวียนของเลือด และการเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดในหางปลา โครงสร๎างและการท างาน
ของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย์  หมูํเลือดและหลักการให๎เลือดในระบบ ABO และระบบ Rh โครงสร๎าง
สํวนประกอบและหน๎าที่ของน้ าเหลือง หลอดน้ าเหลือง และตํอมน้ าเหลือง อธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบ
ภูมค๎ุมกันที่ท าให๎เกิด เอดส์ ภูมิแพ๎ การสร๎างภูมิต๎านทานตํอเนื้อเยื่อตนเอง อธิบายโครงสร๎างและหน๎าที่ของไต และ
โครงสร๎างที่ใช๎ล าเลียงปัสสาวะออกจากรํางกาย กลไกการท างานของหนํวยไตเพ่ือก าจัดของเสียออกจากรํางกาย  

โดยใช๎ทักษะการสังเกต ทดลอง สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์และสรุปความรู๎เกี่ยวกับการกินอาหารของสิ่งมีชีวิต 
กลไกหายใจของสัตว์และมนุษย์ กลไกการท างานของระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและแบบปิด สํวนประกอบของ
เลือดและน้ าเหลือง กลไกการตํอต๎านหรือท าลายสิ่งแปลกปลอม และกลไกการสร๎างภูมิคุ๎มกัน โครงสร๎างและหน๎าที่
ในการก าจัดของเสีย ออกจากรํางกายของฟองน้ า ไฮดรา  พลานาเรีย ไส๎เดือนดิน  แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
กลไกการก าจัดของเสียออกจากรํางกายโดยหนํวยไต และยกตัวอยํางเกี่ยวกับความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจาก
โรคตํางๆ 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเองโดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร๎างและกระบวนการยํอยอาหารของ 
สัตว์ที่ไมํมีทางเดินอาหาร สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไมํสมบูรณ์ และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ 

๒. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดราและพลานาเรีย 
 ๓. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร๎าง หน๎าที่ และกระบวนการยํอยอาหาร และการดูดซึม 
 สารอาหารภายในระบบยํอยอาหารของมนุษย์ 
 ๔. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร๎าง ที่ท าหน๎าที่แลกเปลี่ยนแก๏สของฟองน้ า ไฮดรา พลา
นาเรีย ไส๎เดือนดิน แมลง ปลา กบ และ นก  

๕. สังเกตและอธิบายโครงสร๎างของปอดในสัตว์เลี้ยงลูกด๎วยนม 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๖๐ 
 

 ๖. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายโครงสร๎างที่ใช๎ในการแลกการเปลี่ยนแก๏ส และกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๏สของ
มนุษย์ 

๗. อธิบายการท างานของปอด และทดลองวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย์ 
 ๘. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด 

๙. สังเกต และอธิบายทิศทางการไหลของเลือดและการเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดในหางปลาและสรุป
ความสัมพันธ์ระหวํางขนาดหลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของเลือด 

๑๐. อธิบายโครงสร๎างและการท างานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย์ 
๑๑. สังเกต และอธิบายโครงสร๎างหัวใจของสัตว์ เลี้ยงลูกด๎วยนม ทิศทางการไหลของเลือดผํานหัวใจของ

มนุษย์ และเขียนแผนผังสรุปการหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ 
๑๒. สืบค๎นข๎อมูล ระบุความแตกตํางของเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาวเพลตเลต และพลาสมา 
๑๓. อธิบายหมูํเลือดและหลักการให๎และรับเลือดในระบบ ABO และ Rh 
๑๔. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับสํวนประกอบและหน๎าที่ของน้ าเหลือง รวมทั้งโครงสร๎างและหน๎าที่ของ

หลอดน้ าเหลือง และตํอมน้ าเหลือง 
๑๕. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไกการตํอต๎านหรือท าลายสิ่งแปลกปลอม แบบไมํจ าเพาะ

และแบบจ าเพาะ 
๑๖. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบการสร๎างภูมิค๎ุมกันกํอเองและภูมิคุ๎มกันรับมา 

 ๑๗. สืบค๎นข๎อมูล และอธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมิค๎ุมกันที่ท าให๎เกิดเอดส์ภูมิแพ๎ การสร๎าง
ภูมิต๎านทานตํอเนื้อเยื่อตนเอง 
 ๑๘. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบ โครงสร๎างและหน๎าที่ในการก าจัดของเสียออกจากรํางกายของ
ฟองน้ า ไฮดรา พลานาเรีย ไส๎เดือนดิน แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
 ๑๙. อธิบายโครงสร๎างและหน๎าที่ของไต และโครงสร๎างที่ใช๎ล าเลียงปัสสาวะออกจากรํางกาย 
 ๒๐. อธิบายกลไกการท างานของหนํวยไต ในการก าจัดของเสียออกจากรํางกาย และเขียนแผนผังสรุป
ขั้นตอนการก าจัดของเสียออกจากรํางกายโดยหนํวยไต 
 ๒๑. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายและยกตัวอยํางเกี่ยวกับความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคตําง ๆ 
รวมทั้งหมด   ๒๑   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๖๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๓๒๔๕ ชีววิทยา ๕                         กลมุสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑                     เวลา  ๖๐  ชัว่โมง   จ านวน   ๑.๕  หนวยกิต 
 

ศึกษา อธิบายโครงสร๎างและหน๎าที่ของระบบประสาทของไฮดรา พลานาเรีย ไส๎เดือนดิน กุ๎ง หอย แมลง 
และสัตว์มีกระดูกสันหลัง โครงสร๎างและหน๎าที่ของเซลล์ประสาท โครงสร๎างของระบบประสาทสํวนกลางและ
ระบบประสาทรอบนอก โครงสร๎างและหน๎าที่สมองและไขสันหลัง อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ ศักย์ไฟฟ้า
ที่เยื่อหุ๎มเซลล์ของเซลล์ประสาท กลไกการถํายทอดกระแสประสาท อธิบายโครงสร๎างและ หน๎าที่ของ ตา หู จมูก 
ลิ้น และผิวหนัง ของมนุษย์  ยกตัวอยํางโรคตํางๆ ที่ เกี่ยวข๎องและบอกแนวทางในการดูแลป้องกันและรักษา  
อธิบายการหาต าแหนํงของจุดบอด โฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง เปรียบเทียบโครงสร๎างและ
หน๎าที่ของอวัยวะที่ เกี่ยวข๎องกับการเคลื่อนที่ของ แมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส๎เดือนดิน แมลง ปลา และนก  
โครงสร๎างและหน๎าที่ของกระดูกและกล๎ามเนื้อที่ เกี่ยวข๎องกับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์การ
ท างานของข๎อตํอชนิดตํางๆ และการท างานของกล๎ามเนื้อโครงรํางที่เกี่ยวข๎องกับการ เคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่
ของมนุษย์ ยกตัวอยํางการสืบพันธุ์แบบไมํอาศัยเพศและการ สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศในสัตว์ อธิบายโครงสร๎างและ
หน๎าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและหญิง  กระบวนการสร๎างสเปิร์ม กระบวนการสร๎างเซลล์ไขํและการ
ปฏิสนธิในมนุษย์การเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไกํและมนุษย์  

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร สังเกต สืบค๎น ทดลอง การอภิปราย เปรียบเทียบ และสรุปการ
ท างานของระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาท อัตโนวัติ หน๎าที่ของฮอร์โมนจากตํอมไร๎ทํอและเนื้อเยื่อที่
สร๎างฮอร์โมน  เปรียบเทียบพฤติกรรมที่เป็นมาแตํก าเนิด และพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู๎ของสัตว์  สรุป
ความสัมพันธ์ระหวํางพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของระบบประสาท การสื่อสารระหวํางสัตว์ที่ท าให๎สัตว์ แสดง
พฤติกรรม 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเองโดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร๎างและหน๎าที่ของระบบประสาทของไฮดรา  
พลานาเรีย ไส๎เดือนดิน กุ๎ง หอย แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง  

๒.  อธิบายเกี่ยวกับโครงสร๎างและหน๎าที่ของเซลล์ประสาท  
๓. อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าที่เยื่อหุ๎มเซลล์ของเซลล์ประสาท และกลไกการ

ถํายทอดกระแสประสาท  
๔. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับโครงสร๎างของระบบประสาทสํวนกลางและระบบประสาทรอบนอก  
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๕. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายโครงสร๎างและหน๎าที่ของสํวนตํางๆ ในสมองสํวนหน๎า สมองสํวนกลาง สมองสํวน
หลัง และไขสันหลัง 

๖. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอยํางการทางานของระบบประสาทโซมาติกและระบบ
ประสาทอัตโนวัติ 

๗. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายโครงสร๎างและหน๎าที่ของ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนังของมนุษย์ ยกตัวอยํางโรค
ตํางๆ ที่เก่ียวข๎อง และบอกแนวทางในการดูแลป้องกัน และรักษา  

๘. สังเกตและอธิบายการหาตาแหนํงของจุดบอด โฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง  
๙. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร๎างและหน๎าที่ของอวัยวะที่เก่ียวข๎องกับการเคลื่อนที่ของ

แมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส๎เดือนดิน แมลง ปลา และนก 
๑๐. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายโครงสร๎างและหน๎าที่ของกระดูกและกล๎ามเนื้อที่เก่ียวข๎องกับการเคลื่อนไหว

และการเคลื่อนที่ของมนุษย์  
๑๑. สังเกตและอธิบายการทางานของ ข๎อตํอชนิดตํางๆ และการทางานของกล๎ามเนื้อโครงรํางที่เก่ียวข๎อง

กับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์  
๑๒. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และยกตัวอยํางการสืบพันธุ์แบบไมํอาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศใน

สัตว์  
๑๓. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายโครงสร๎างและหน๎าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์เพศ

หญิง  
๑๔. อธิบายกระบวนการสร๎างสเปิร์ม กระบวนการสร๎างเซลล์ไขํ และการปฏิสนธิในมนุษย์  
๑๕. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไกํ และมนุษย์ 
๑๖. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเขียนแผนผังสรุปหน๎าที่ของฮอร์โมนจากตํอมไร๎ทํอและเนื้อเยื่อที่สร๎าง

ฮอร์โมน  
๑๗. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอยํางพฤติกรรมที่เป็นมาแตํก าเนิดและพฤติกรรมที่เกิด

จากการเรียนรู๎ของสัตว์  
๑๘. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และยกตัวอยํางความสัมพันธ์ระหวํางพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของระบบ

ประสาท  
๑๙. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และยกตัวอยํางการสื่อสารระหวํางสัตว์ที่ทาให๎สัตว์แสดงพฤติกรรม 

รวมทั้งหมด   ๑๙   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๓๒๔๖ ชีววิทยา ๖                         กลมุสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒                      เวลา  ๖๐ ชัว่โมง   จ านวน   ๑.๕  หนวยกิต 
 

ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และความเชื่อมโยงระหวํางความหลากหลายทางพันธุกรรม  ความ
หลากหลายของสปีชีส์ และความหลากหลายของระบบนิเวศ ก าเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การจ าแนกกลุํม
สิ่งมีชีวิตออกเป็น ๕ อาณาจักร การจ าแนกสิ่งมีชีวิตจากหมวดหมูํใหญํจนถึงหมวดหมูํยํอย และวิธีการเขียนชื่อ
วิทยาศาสตร์ การจัดหมวดหมูํของสิ่งมีชีวิตโดยใช๎ไดโคโตมัสคีย์ การถํายทอดพลังงานในระบบนิเวศการเกิดไบโอ
แมกนิฟิเคชันการเกิดวัฏจักรของสารไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ รูปแบบประชากรและการเพ่ิมจ านวน
ประชากร ปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล๎อม การขาดแคลนน้ า การเกิดมลพิษทางน้ า อากาศ ดิน ทรัพยากรป่าไม๎ 
และผลกระทบที่มีตํอมนุษย์และสิ่งแวดล๎อม อภิปรายเสนอแนวทางแก๎ไขปัญหา การอนุรักษ์ป่าไม๎และสัตว์ป่า 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร สังเกต สืบค๎น ทดลอง การอภิปราย เปรียบเทียบ และสรุป
ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศและการถํายทอดพลังงาน ซึ่งมีผลตํอความหลากหลายของระบบนิเวศ  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเองโดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อภิปรายความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเชื่อมโยงระหวํางความ 
หลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปีชีส์ และความหลากหลายของระบบนิเวศ 
 ๒. อธิบายการเกิดเซลล์เริ่มแรกของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
 ๓. อธิบายลักษณะส าคัญและยกตัวอยํางสิ่งมีชีวิตกลุํมแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุํมโพรทิสต์ สิ่งมีชีวิตกลุํมพืช 
สิ่งมีชีวิตกลุํมฟังไจ และสิ่งมีชีวิตกลุํมสัตว์ 
 ๔. อธิบายและยกตัวอยํางการจ าแนกสิ่งมีชีวิตจากหมวดหมูํใหญํจนถึงหมวดหมูํยํอย และวิธีการเขียนชื่อ
วิทยาศาสตร์ในล าดับขั้นสปีชีส์ 
 ๕. สร๎างไดโคโทมัสคีย์ในการระบุสิ่งมีชีวิตหรือตัวอยํางที่ก าหนดออกเป็นหมวดหมูํ 
 ๖. วิเคราะห์ อธิบาย และยกตัวอยํางกระบวนการถํายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 
 ๗. อธิบาย ยกตัวอยํางการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน และบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน 
 ๘. สืบค๎นข๎อมูล และเขียนแผนภาพเพ่ืออธิบายวัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรกามะถัน และ วัฏจักร 
ฟอสฟอรัส 
 ๙. สืบค๎นข๎อมูล ยกตัวอยําง และอธิบายลักษณะของไบโอมที่กระจายอยูํตามเขตภูมิศาสตร์ตําง ๆ บนโลก 
 ๑๐. สืบค๎นข๎อมูล ยกตัวอยําง อธิบาย และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิและการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ 
 ๑๑. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย ยกตัวอยํางและสรุปเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของสิ่งมีชีวิตบางชนิด 
 ๑๓. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอยํางการเพ่ิมของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลและ
การเพ่ิมของประชากรแบบลอจิสติก 
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 ๑๔. อธิบายและยกตัวอยํางปัจจัยที่ควบคุมการเติบโตของประชากร 
 ๑๕. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาการขาดแคลนน้ า การเกิดมลพิษทางน้ า และผลกระทบที่มีตํอ
มนุษย์และสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งเสนอแนวทางการวางแผนการจัดการน้ าและการแก๎ไขปัญหา 
 ๑๖. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหามลพิษทางอากาศ และผลกระทบที่มีตํอมนุษย์และสิ่งแวดล๎อม 
รวมทั้งเสนอแนวทางการแก๎ไขปัญหา 
 ๑๗. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรดิน และผลกระทบที่มีตํอมนุษย์และ
สิ่งแวดล๎อม รวมทั้งเสนอ แนวทางการแก๎ไขปัญหา 
 ๑๘. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการท าลายป่าไม๎ รวมทั้งเสนอแนวทางในการ
ป้องกันการท าลายป่าไม๎และการอนุรักษ์ป่าไม๎ 
 ๑๙. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาผลกระทบที่ท าให๎สัตว์ป่ามีจานวนลดลง และแนวทางในการ
อนุรักษ์สัตว์ป่า 
รวมทั้งหมด   ๑๙   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๑๒๖๑ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ๑                  กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๑                                  เวลา ๔๐ ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๐ หนํวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ระบุ พร๎อมยกตัวอยํางการแบํงชั้นและสมบัติของโครงสร๎างโลก ข๎อมูลที่
สนับสนุน หลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผํนธรณี แนวรอยตํอของแผํนธรณีที่สัมพันธ์กับการ
เคลื่อนที่ของแผํนธรณี ตัวอยํางหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ หลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบในปัจจุบัน และอธิบาย
ล าดับเหตุการณ์ ทางธรณีวิทยาในอดีต สาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิดและปัจจัยที่ท าให๎ความรุนแรงของ
การปะทุและรูปรํางของภูเขาไฟแตกตํางกัน รวมทั้งสืบค๎นข๎อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและน าเสนอแนวทางการ
เฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให๎ปลอดภัย กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และผลจากแผํนดินไหว รวมทั้ง
สืบค๎นข๎อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและน าเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให๎ปลอดภัย กระบวนการ
เกิด และผลจากสึนามิรวมทั้งสืบค๎นข๎อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและน าเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติ
ตนให๎ปลอดภัย 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ และแบํงปันข๎อมูลอยําง
ปลอดภัย มีจริยธรรม และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีผลตํอการด าเนินชีวิต อาชีพ สังคม 
และวัฒนธรรม  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล  การสังเกต การวิเคราะห์ อธิบาย ออกแบบ การน าเสนอ และสรุปผลที่
เกิดจากความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายการแบํงชั้นและสมบัติของโครงสร๎างโลก พร๎อมยกตัวอยํางข๎อมูลที่สนับสนุน 
๒. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผํนธรณี 
๓. ระบุสาเหตุและอธิบายแนวรอยตํอของแผํนธรณีที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผํนธรณีพร๎อม

ยกตัวอยํางหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ 
๔. วิเคราะห์หลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบในปัจจุบัน และอธิบายล าดับเหตุการณ์ ทางธรณีวิทยาในอดีต 
๕. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิดและปัจจัยที่ท าให๎ความรุนแรงของการปะทุและรูปรําง

ของภูเขาไฟแตกตํางกัน รวมทั้งสืบค๎นข๎อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย ออกแบบและน าเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการ
ปฏิบัติตนให๎ปลอดภัย 

๖. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และผลจากแผํนดินไหว รวมทั้งสืบค๎นข๎อมูล
พ้ืนที่เสี่ยงภัย ออกแบบและน าเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให๎ปลอดภัย 

 
๗. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิรวมทั้งสืบค๎นข๎อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและ

น าเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให๎ปลอดภัย 
รวมทั้งหมด   ๗   ผลการเรียนรู้ 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๖๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๑๒๖๒  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ๒                           กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๒                                 เวลา  ๔๐  ชัว่โมง  จ านวน  ๑.๐ หนํวยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ระบุ พร๎อมยกตัวอยําง ชนิดแรํ รวมทั้งวิเคราะห์สมบัติและน าเสนอการใช๎
ประโยชน์จากทรัพยากรแรํที่เหมาะสม จ าแนกประเภท และระบุชื่อหินรวมทั้งวิเคราะห์สมบัติและน าเสนอการใช๎
ประโยชน์ของทรัพยากรหินที่เหมาะสม กระบวนการเกิด และการส ารวจแหลํงปิโตรเลียมและถํานหิน โดยใช๎ข๎อมูล 
ทางธรณีวิทยา สมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ได๎จากปิโตรเลียมและถํานหิน พร๎อมน าเสนอการใช๎ประโยชน์อยํางเหมาะสม 
อํานและแปลความหมายจากแผนที่ ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยาของพ้ืนที่ ที่ก าหนดพร๎อมทั้งอธิบายและ
ยกตัวอยําง การน าไปใช๎ประโยชน์ 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ และแบํงปันข๎อมูลอยําง
ปลอดภัย มีจริยธรรม และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีผลตํอการด าเนินชีวิต อาชีพ สังคม 
และวัฒนธรรม  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล  การสังเกต การวิเคราะห์ อธิบาย ตรวจสอบออกแบบ การน าเสนอ 
และสรุปผลที่เกิดจากความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. ตรวจสอบ และระบุชนิดแรํ รวมทั้งวิเคราะห์สมบัติและน าเสนอการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรแรํที่
เหมาะสม 
 ๒. ตรวจสอบ จ าแนกประเภท และระบุชื่อหินรวมทั้งวิเคราะห์สมบัติและน าเสนอการใช๎ประโยชน์ของ
ทรัพยากรหินที่เหมาะสม 
 ๓. อธิบายกระบวนการเกิด และการส ารวจแหลํงปิโตรเลียมและถํานหิน โดยใช๎ข๎อมูล ทางธรณีวิทยา 
 ๔. อธิบายสมบัติของผลิตภัณฑ์ท่ีได๎จากปิโตรเลียมและถํานหิน พร๎อมน าเสนอการใช๎ประโยชน์อยําง
เหมาะสม 
 ๕. อํานและแปลความหมายจากแผนที่ ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยาของพ้ืนที่ ที่ก าหนดพร๎อมทั้ง
อธิบายและยกตัวอยําง การน าไปใช๎ประโยชน์ 
รวมทั้งหมด    ๕    ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๖๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๒๒๖๓ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ๓                  กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ภาคเรียนที่ ๑                       เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐  หนํวยกิต 
 
 ศึกษา อธิบาย ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลตํอการรับและคายพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกตํางกันและผลที่มีตํอ
อุณหภูมิอากาศในแตํละบริเวณของโลก กระบวนการที่ท าให๎เกิดสมดุลพลังงานของโลก ผลของแรงเนื่องจากความ
แตกตํางของความกดอากาศ แรงคอริออลิส แรงสูํศูนย์กลาง และแรงเสียดทานที่มีตํอการหมุนเวียนของอากาศ 
การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลที่มีตํอภูมิอากาศ ปัจจัยที่ท าให๎เกิดการแบํงชั้นน้ าในมหาสมุทร 
ปัจจัยที่ท าให๎เกิดการหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทร ผลของการ
หมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทรที่มีตํอลักษณะลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล๎อม 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล  การสังเกต การวิเคราะห์ อธิบาย และ
สรุปผลที่เกิดจากความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายปัจจัยส าคัญท่ีมีผลตํอการรับและคายพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกตํางกันและผลที่มีตํออุณหภูมิ
อากาศในแตํละบริเวณของโลก 

๒. อธิบายกระบวนการที่ท าให๎เกิดสมดุลพลังงานของโลก 
๓. อธิบายผลของแรงเนื่องจากความแตกตํางของความกดอากาศ แรงคอริออลิส แรงสูํศูนย์กลาง และแรง

เสียดทานที่มีตํอการหมุนเวียนของอากาศ 
๔. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลที่มีตํอภูมิอากาศ 
๕. อธิบายปัจจัยที่ท าให๎เกิดการแบํงชั้นน้ าในมหาสมุทร 
๖. อธิบายปัจจัยที่ท าให๎เกิดการหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียนของน้ าใน

มหาสมุทร 
๗. อธิบายผลของการหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทรที่มีตํอลักษณะลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล๎อม 

รวมทั้งหมด    ๗   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๖๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๒๒๖๔ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ๔                            กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒                    เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  จ านวน   ๑.๐  หนํวยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ระบุ พร๎อมยกตัวอยําง ความสัมพันธ์ระหวํางเสถียรภาพอากาศและการเกิดเมฆ 
การเกิดแนวปะทะอากาศแบบตําง ๆ และลักษณะลมฟ้าอากาศที่เก่ียวข๎อง ปัจจัยตําง ๆ ที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศของโลก พร๎อมยกตัวอยํางข๎อมูลสนับสนุน อภิปรายเหตุการณ์ที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลก และน าเสนอแนวปฏิบัติของมนุษย์ที่มีสํวนชํวยในการชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก แปลความหมาย
สัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศบนแผนที่อากาศ คาดการณ์ลักษณะลมฟ้าอากาศ เบื้องต๎นจากแผนที่อากาศและข๎อมูล
สารสนเทศอ่ืน ๆ เพื่อวางแผนในการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตให๎สอดคล๎องกับสภาพลมฟ้า อากาศ 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ อธิบาย และ
สรุปผลที่เกิดจากความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางเสถียรภาพอากาศและการเกิดเมฆ 

๒. อธิบายการเกิดแนวปะทะอากาศแบบตําง ๆ และลักษณะลมฟ้าอากาศท่ีเกี่ยวข๎อง 
๓. อธิบายปัจจัยตําง ๆ ที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก พร๎อมยกตัวอยํางข๎อมูลสนับสนุน 
๔. วิเคราะห์ และอภิปรายเหตุการณ์ที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และน าเสนอแนวปฏิบัติ

ของมนุษย์ที่มีสํวนชํวยในการชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
๕. แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศบนแผนที่อากาศ  
๖. วิเคราะห์ และคาดการณ์ลักษณะลมฟ้าอากาศ เบื้องต๎นจากแผนที่อากาศและข๎อมูลสารสนเทศอ่ืน ๆ 

เพ่ือวางแผนในการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตให๎สอดคล๎องกับสภาพลมฟ้า อากาศ 
รวมทั้งหมด    ๖    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๖๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๓๒๖๕ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ๕                  กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๑                     เวลา   ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน   ๑.๐  หนํวยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ระบุ พร๎อมยกตัวอยําง การก าเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด
อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบงในชํวงเวลาตําง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ  หลักฐานที่สนับ สนุนทฤษฎีบิ
กแบงจากความสัมพันธ์ระหวํางความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซี รวมทั้งข๎อมูลการค๎นพบไมโครเวฟพ้ืนหลังจาก
อวกาศ โครงสร๎างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช๎างเผือก และระบุต าแหนํงของระบบสุริยะพร๎อมอธิบาย
เชื่อมโยงกับ การสังเกตเห็นทางช๎างเผือกของคนบนโลก กระบวน การเกิดดาวฤกษ์ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลง
ความดัน อุณหภูมิ ขนาดจากดาวฤกษ์กํอนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์ กระบวนการสร๎างพลังงานของดาวฤกษ์และผลที่
เกิดขึ้น ปฏิกิริยาลูกโซํโปรตอน-โปรตอน และวัฏจักรคาร์บอน ไนโตรเจน ออกซิเจน ปัจจัยที่สํงผลตํอความสํอง
สวํางของดาวฤกษ์ ความสัมพันธ์ระหวํางความสํองสวํางกับโชติมาตรของดาวฤกษ์ ความสัมพันธ์ระหวํางสี อุณหภูมิ
ผิวและสเปกตรัมของดาวฤกษ์ วิธีการหาระยะทางของดาวฤกษ์ด๎วยหลักการแพรัลแลกซ์ พร๎อมหาระยะทางของ
ดาวฤกษ์ ล าดับวิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต๎น การเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์ในล าดับ
วิวัฒนาการ จากแผนภาพเฮิร์ซปรุงรัสเซลล์ 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล  การสังเกต ค านวณ การวิเคราะห์ 
อธิบาย และสรุปผลที่เกิดจากความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายการก าเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาดอุณหภูมิของเอกภพหลังเกิด 
บิกแบงในชํวงเวลาตําง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ 
 ๒. อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบงจากความสัมพันธ์ระหวํางความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซี 
รวมทั้งข๎อมูลการค๎นพบไมโครเวฟพ้ืนหลังจากอวกาศ 
 ๓. อธิบายโครงสร๎างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช๎างเผือก และระบุต าแหนํงของระบบสุริยะพร๎อม
อธิบายเชื่อมโยงกับการสังเกตเห็นทางช๎างเผือกของคนบนโลก 
 ๔. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาด จากดาวฤกษ์
กํอนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์ 
 ๕. อธิบายกระบวนการสร๎างพลังงานของดาวฤกษ์และผลที่เกิดขึ้น โดยวิเคราะห์ปฏิกิริยาลูกโซํโปรตอน-
โปรตอน และวัฏจักรคาร์บอนไนโตรเจน ออกซิเจน 
 ๖. ระบุปัจจัยที่สํงผลตํอความสํองสวํางของดาวฤกษ์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางความสํองสวํางกับ
โชติมาตรของดาวฤกษ์ 
 ๗. อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์ 
 ๘. อธิบายวิธีการหาระยะทางของดาวฤกษ์ด๎วยหลักการแพรัลแลกซ์ และค านวณระยะทางของดาวฤกษ์ 
 ๙. อธิบายล าดับวิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต๎น และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของ
ดาวฤกษ์ในล าดับวิวัฒนาการ จากแผนภาพเฮิรตซ์ปรุง-รัสเซลล์ 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๗๐ 
 

 ๑๐. อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบํงเขตบริวารของดวงอาทิตย์และลักษณะของดาวเคราะห์
ที่เอ้ือตํอการด ารงชีวิต  
 ๑๑. อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด๎วยกฎเคพเลอร์ และกฎความโน๎มถํวงของนิวตัน 
พร๎อมค านวณคาบการโคจรของดาวเคราะห์ 
 ๑๒. อธิบายโครงสร๎างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ และวิเคราะห์ น าเสนอปรากฏการณ์
หรือเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข๎องกับผลของลมสุริยะ และพายุสุริยะที่มีตํอโลก รวมทั้งประเทศไทย 
 ๑๓. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายการส ารวจอวกาศ โดยใช๎กล๎องโทรทรรศน์ในชํวงความยาวคลื่นตําง ๆ ดาวเทียม 
ยานอวกาศ สถานีอวกาศ และน าเสนอแนวคิดการน าความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีอวกาศ มาประยุกต์ใช๎
ชีวิตประจ าวันหรือในอนาคต 
 ๑๔. สืบค๎นข๎อมูล ออกแบบ และน าเสนอกิจกรรมการสังเกตดาวบนท๎องฟ้าด๎วยตาเปลําและ/หรือกล๎อง
โทรทรรศน์ 
รวมทั้งหมด   ๑๔   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๗๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๓๒๖๖ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ๖                  กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๒                   เวลา   ๔๐  ชั่วโมง    จ านวน   ๑.๐  หนํวยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ระบุ พร๎อมยกตัวอยําง แบบจ าลองทรงกลมฟ้า สังเกต และเชื่อมโยงจุดและเส๎น
ส าคัญของแบบจ าลองทรงกลมฟ้ากับท๎องฟ้าจริง และอธิบายการระบุพิกัดของดาวในระบบขอบฟ้า และระบบศูนย์
สูตร ท๎องฟ้า และอธิบายเส๎นทางการขึ้นการตกของดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ เวลาสุริยคติปรากฏ โดยรวบรวม
ข๎อมูล และเปรียบเทียบเวลาขณะที่ดวงอาทิตย์ผําน  เมริเดียนของผู๎สังเกตในแตํละวัน เวลาสุริยคติปานกลาง และ
การเปรียบเทียบเวลาของแตํละเขตเวลาบนโลก มุมหํางที่สัมพันธ์กับต าแหนํงในวงโคจร และอธิบายเชื่อมโยงกับ
ต าแหนํงปรากฏของดาวเคราะห์ที่สังเกตได๎จากโลก การส ารวจอวกาศ โดยใช๎กล๎องโทรทรรศน์ในชํวงความยาว
คลื่นตําง ๆ ดาวเทียม      ยานอวกาศ สถานีอวกาศ และน าเสนอแนวคิดการน าความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีอวกาศ 
ดาวบนท๎องฟ้าด๎วยตาเปลําและ/หรือกล๎องโทรทรรศน์ 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล  การสังเกต ค านวณ  การวิเคราะห์ 
อธิบาย สร๎างแบบจ าลอง ออกแบบ การน าเสนอ และสรุปผลที่เกิดจากความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สร๎างแบบจ าลองทรงกลมฟ้า สังเกต และเชื่อมโยงจุดและเส๎นส าคัญของแบบจ าลองทรงกลมฟ้ากับ
ท๎องฟ้าจริง และอธิบายการระบุพิกัดของดาวในระบบขอบฟ้า และระบบศูนย์สูตร 

๒. สังเกตท๎องฟ้า และอธิบายเส๎นทางการขึ้นการตกของดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ 
๓. อธิบายเวลาสุริยคติปรากฏ โดยรวบรวมข๎อมูล และเปรียบเทียบเวลาขณะที่ดวงอาทิตย์ผํานเมริเดียน

ของผู๎สังเกตในแตํละวัน 
๔. อธิบายเวลาสุริยคติปานกลาง และการเปรียบเทียบเวลาของแตํละเขตเวลาบนโลก 
๕. อธิบายมุมหํางที่สัมพันธ์กับต าแหนํงในวงโคจร และอธิบายเชื่อมโยงกับต าแหนํงปรากฏของดาว

เคราะห์ที่สังเกตได๎จากโลก 
รวมทั้งหมด    ๕    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๗๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๐๒๙๑ โปรแกรมสร๎างงานกราฟิก ๑                  กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๑                                     เวลา   ๔๐  ชั่วโมง    จ านวน   ๑.๐ หนํวยกิต 
 
 ศึกษาหลักการ และการออกแบบกราฟิก ระบบการพิมพ์แบบตําง ๆ เพ่ือใช๎ในงานออกแบบ การน าภาพ
มาประกอบ เชํน ภาพถําย ภาพที่สร๎างขึ้นจากพ้ืนฐาน ด๎วยโปรแกรม Adobe Photoshop 

โดยใช๎การปฏิบัติการ การออกแบบกราฟิก เบื้องต๎น การปรับแตํงภาพและการตัดตํอภาพ 
เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับกราฟิกได๎ 
๒. อธิบายขั้นตอนการใช๎เครื่องมือในโปรแกรม Adobe Photoshop CS๖ เพ่ือตกแตํงภาพได๎ 
๓. นักเรียนสามารถใช๎เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม Adobe Photoshop CS๖ ได ๎
๔. นักเรียนสามารถใช๎เครื่องมือสร๎าง ตกแตํง ตัวอักษรในโปรแกรม Adobe Photoshop CS๖ ได๎ 
๕. ปฏิบัติการสร๎าง เอกสารเผยแพรํความรู๎ได๎อยํางสร๎างสรรค์ 

รวมทั้งหมด    ๕    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๗๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๐๒๙๒ โปรแกรมสร๎างงานกราฟิก ๒                  กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๒                                       เวลา  ๔๐ ชั่วโมง   จ านวน   ๑.๐  หนํวยกิต 
 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู๎พ้ืนฐานของสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการพิมพ์ การออกแบบสื่อ 
สิ่งพิมพ์ เทคนิคการใช๎ภาพถํายในสื่อสิ่งพิมพ์ และการใช๎โปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 

โดยใช๎การปฏิบัติการสร๎างงานหรือออกแบบ โดยผํานการประเมินผล ตามสภาพจริง ตามองค์ความรู๎ที่ได๎
ศึกษาอยํางมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน มีความมั่นใจในการน าเสนอ และเผยแพรํผลงานของผู๎เรียนอยําง
ภาคภูมิใจ มีสํวนรํวมในการชื่นชมผลงานอยํางสร๎างสรรค์ มีความตระหนักถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีที่น ามาใช๎ใน
ด๎านออกแบบการพัฒนาชิ้นงาน 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. วิเคราะห์และจ าแนกประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ได๎ 
๒. อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการพิมพ์ปฏิบัติการเริ่มต๎นใช๎งานโปรแกรมได๎ 
๓. ปฏิบัติการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และจัดองค์ประกอบศิลป์ในสื่อสิ่งพิมพ์ได๎ 
๔. สามารถผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด๎วยโปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
๕. ออกแบบสื่ออยํางมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่ดีในการใช๎คอมพิวเตอร์ 

รวมทั้งหมด   ๕   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๗๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๐๒๙๓ โปรแกรมสร๎างงานกราฟิก ๓                  กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๑                                      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน   ๑.๐   หนํวยกิต 
 
 ศึกษาความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับภาพกราฟิก และการใช๎งานโปรแกรมวาดรูปแบบเวกเตอร์ เชํน โปรแกรม 
Adobe Illustrator CS๖ เป็นต๎น การสร๎างรูปทรง ตําง ๆ วัตถุ (Object) และสัญลักษณ์ (Symbol) การท างาน
กับสี การจัดการภาพ การท างาน กับตัวอักษร การใช๎งาน Pain Brush, Gradient และ Gradient Mesh และการ
ปรับแตํงภาพด๎วยฟิลเตอร์ (Filter) และเอฟเฟกต์ (Effect) 

โดยใช๎กระบวนการความรู๎ความเข๎าใจ  การฝึกทักษะและปฏิบัติงาน แก๎ปัญหา การท างานกลุํม  การ
เสริมสร๎างเจตคติ  และกระบวนการเสริมสร๎างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผํานโปรแกรมส าเร็จรูปด๎านกราฟิก สร๎าง
และเก็บภาพ ยํอ-ขยายภาพ ย๎ายต าแหนํง หมุนภาพ ตัดภาพ ระบายสีภาพ และท าภาพเคลื่อนไหว รูปกราฟิก 
แทรกไฟล์เสียง และการพิมพ์งาน 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายความรู๎พื้นฐานการใช๎งาน Adobe Illustrator ได๎ 
๒. อธิบายการวาดภาพและปรับแตํงเครื่องมือได๎ ปฏิบัติการแตํงเติมสีสันให๎วัตถุได๎ 
๓. ปฏิบัติการจัดการภาพ หมุน บิด เอียงได๎ 
๔. ปฏิบัติการสร๎างรูปภาพด๎วยBrush และ Symbolได๎ 
๕. ปฏิบัติการสร๎างตัวอักษร และตกแตํงภาพด๎วย Effect ได๎ 

รวมทั้งหมด   ๕    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๗๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๐๒๙๔ โปรแกรมสร๎างงานกราฟิก ๔                               กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่  ๒                                    เวลา   ๔๐  ชั่วโมง    จ านวน  ๑.๐  หนํวยกิต 
 

ศึกษาความเป็นมาของโปรแกรม ความรู๎พ้ืนฐานเกี่ยวกับโปรแกรม การใช๎อุปกรณ์ในการสร๎างภาพการ
ท างานกับสี  การใช๎เครื่องมือตกแตํงภาพ การจัดการกับวัตถุ การใช๎ข๎อความ การใช๎งาน Symbols การใช๎งาน 
Layer  การสร๎างภาพเคลื่อนไหว การใช๎งานเกี่ยวกับเสียง การ Publish เอกสาร  ศึกษาข๎อดีข๎อเสียและข๎อจ ากัด
ของภาพ ๒ มิติ  ศึกษาในแนวทางข้ันพื้นฐานในการวาดและสร๎างเรื่องการ์ตูนแบบงํายๆ 

โดยใช๎การปฏิบัติเกี่ยวกับการสร๎างภาพเคลื่อนไหวแบบ ๒ มิติ ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe Flash  
การเปลี่ยนภาพที่ได๎ให๎อยูํในรูปของวีดีโอในรูปแบบของภาพ ๒ มิติ หลักการในการท าภาพตํอเนื่อง วิธีและเทคนิค
ที่ทันสมัยตําง ๆ ที่ต๎องใช๎ในการท าภาพเสมือน เชํนการซ๎อนภาพ การเน๎นภาพและสํวนของภาพ รวมทั้งก าหนดให๎
ท าโครงงานภาพเสมือนการ์ตูนหรือโครงงานอ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายความเป็นมาและความรู๎พ้ืนฐานของโปรแกรม  Flash  ได ๎
๒. ปฏิบัติการสร๎างภาพ ๒ มิติ ด๎วยเครื่องมือวาดภาพได๎ 
๓. ปฏิบัติการสร๎างรูปทรงและใสํสี ได๎ 
๔. อธิบายการใช๎เครื่องมือ Selection ได๎ 
๕. สามารถจัดการวัตถุได๎ 
๖. ปรับแตํงข๎อความเป็นรูปแบบตําง ๆ ได๎ 
๗. ใช๎ Time Effect จัดการกับวัตถุได๎  
๘. สร๎าง Symbols แบบตําง ๆ ได๎ 
๙. ใช๎งาน  Layer  ในการสร๎างภาพเคลื่อนไหวได๎ 
๑๐. สร๎างภาพเคลื่อนไหวชนิดตําง ๆ ได๎ 
๑๑. น าไฟล์เสียงมาใช๎ในโปรแกรมได๎  
๑๒. Publish ไฟล์ เป็นรูปแบบตําง ๆ ได๎ 
๑๓. สร๎างงานด๎วยคอมพิวเตอร์อยํางมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา 

รวมทั้งหมด   ๑๓   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๗๖ 
 

  ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๐๒๙๕ โปรแกรมสร๎างงานกราฟิก ๕                               กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรยีนที่ ๑                                    เวลา    ๔๐   ชั่วโมง     จ านวน ๑.๐ หนํวยกิต 
 
 ศึกษาองค์ประกอบการออกแบบชิ้นงานโดยใช๎โปรแกรมประยุกต์สร๎างชิ้นงานอยํางสร๎างสรรค์ด๎วยวิธีการ
ผํานจิตนาการ หรือประสบการณ์ด๎วยกระบวนการทางด๎านเทคโนโลยี 

โดยการปฏิบัติการใช๎งานซอฟต์แวร์ประยุกต์อยํางมี ขั้นตอนตามทักษะกระบวนการท างานของเทคโนโลยี
ออกแบบชิ้นงานสร๎างสรรค์ผลงานจากโมเดล ด๎วยวิธีการที่หลากหลายเกิดทักษะในด๎านการคิด ทักษะด๎านการใช๎
งาน พร๎อมทั้งสามารถน าเสนอผลงานในรูปแบบได๎อยํางเหมาะสม และสามารถชํวยเหลือหาวิธีการแก๎ปัญหาการ
ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายความรู๎พ้ืนฐานการออกแบบเบื้องต๎นได๎ 
๒. อธิบายการสร๎างโมเดลกับการสร๎างชิ้นงานได๎ 
๓. ปฏิบัติการเริ่มต๎นใช๎งานโปรแกรมได๎ 
๔. ปฏิบัติการออกแบบรูปทรงพ้ืนฐานได๎ 
๕. ปฏิบัติการปรับเปลี่ยนรูปแบบของวัตถุได๎ 
๖. ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ความต๎องการได๎ 
๗. สามารถน าเสนอผลงานของนักเรียนได๎ 
๘. ออกแบบผลิตภัณฑ์อยํางมีคุณธรรมจริยธรรม 

รวมทั้งหมด    ๘    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๑๗๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ว๓๐๒๙๖ โปรแกรมสร๎างงานกราฟิก ๖                           กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๒                             เวลา    ๔๐    ชั่วโมง     จ านวน    ๑.๐    หนํวยกิต 
 

ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบสื่อประสม อุปกรณ์แสดงผล กราฟิกการแสดงผล
ด๎วยภาพ วีดีโอ เสียง อุปกรณ์ประกอบ การใช๎โปรแกรมน าเสนอแบบสื่อประสม ค าสั่งในการด าเนินงาน หลักการ
กราฟิก การเขียนรูป การเก็บรูปภาพ การแก๎ไข การพัฒนางานเพ่ือน าเสนอ การใช๎สี  การเชื่อมข๎อมูล หลักการสื่อ
หลายมิติ งานประยุกต์ทางด๎านการศึกษา  

โดยการปฏิบัติการสร๎างงานน าเสนอแบบสื่อประสม และใช๎โปรแกรมน าเสนอแบบสื่อประสมเพื่อน าเสนอ
งานตําง ๆ  และเผยแพรํผลงานของผู๎เรียนอยํางภาคภูมิใจ มีสํวนรํวมในการชื่นชมผลงานอยํางสร๎างสรรค์ มีความ
ตระหนักถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีที่น ามาใช๎ในด๎านออกแบบการพัฒนาชิ้นงานได๎  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและการแก๎ปัญหา ด๎าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคัญ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับมัลติมีเดีย (Multimedia)และงานน าเสนอแบบวีดีโอได๎ 
๒. อธิบายพ้ืนฐานการใช๎งานโปรแกรมสร๎างงานวีดีโอได๎ 
๓. ปฏิบัติการการโปรแกรมสร๎างงานวีดีโอได๎ 
๔. สามารถบันทึกงานและเผยแพรํผลงานได๎ 
๕. ปฏิบัติการจัดท าโครงงานคอมพิวเตอร์ตามข้ันตอนการพัฒนางานวีดีโอได๎ 
๖. สร๎างสื่อมัลติมีเดียได๎อยํางมีคุณธรรมจริยธรรม 

รวมทั้งหมด    ๖     ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๑๗๘ 
 

 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๑๗๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๑๘๐ 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย 
การเรียน 

ชม./
สัปดาห์ 

ชม./ 
ภาค
เรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑ ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ส๒๑๑๐๔ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒ ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ส๒๑๑๐๕ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ส๒๑๑๐๓ พระพุทธศาสนา ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ส๒๑๑๐๖ พระพุทธศาสนา ๒ ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓ ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ส๒๒๑๐๔ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔ ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ส๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ส๒๒๑๐๕ ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ส๒๒๑๐๓ พระพุทธศาสนา ๓ ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ส๒๒๑๐๖ พระพุทธศาสนา ๔ ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕ ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ส๒๓๑๐๔ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖ ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ส๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ส๒๓๑๐๕ ประวัติศาสตร์ ๖ ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ส๒๓๑๐๓ พระพุทธศาสนา ๕ ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ส๒๓๑๐๖ พระพุทธศาสนา ๖ ๐.๕ ๑ ๒๐ 

รวมหน่วยการเรียนรู้พื้นฐาน ๑๒ ๒๔ ๔๘๐ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๑๘๑ 
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย 

การเรียน 
ชม./

สัปดาห์ 

ชม./ 
ภาค
เรียน 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ส๒๑๒๒๖ หน้าที่พลเมือง ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ส๒๑๒๒๑ กฎหมายที่เยาวชนควรรู้ ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ส๒๑๒๒๗ หน้าที่พลเมือง ๒ ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ส๒๑๒๖๑ ประวัติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ส๒๒๒๒๘ หน้าที่พลเมือง ๓ ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ส๒๒๒๖๑ ท้องถิ่นศึกษา ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ส๒๒๒๒๙   หน้าที่พลเมือง ๔ ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ส๒๒๒๒๓ กฎหมายในชีวิตประจ าวัน ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ส๒๓๒๓๐   หน้าที่พลเมือง ๕ ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ส๒๓๒๔๑ เงินทองของมีค่า  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ส๒๓๒๓๑   หน้าที่พลเมือง ๖ ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ส๒๓๒๒๔ อาเซียนศึกษา ๑.๐ ๒ ๔๐ 

รวมหน่วยการเรียนรู้เพิ่มเติม ๙ ๑๘ ๓๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๑๘๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๑             เวลา  ๔๐  ชั่วโมง            จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษาที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย การใชเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร เชน แผนที่ รูปถายทางอากาศ พิกัดภูมิศาสตร (ละติจูด และลองจิจูด) เสนแบงเวลา การเปรียบเทียบ
วัน เวลาของโลกภาพจากดาวเทียมในการสืบคนลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชีย
เนีย  ตลอดจนสาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย และประเด็นป
ญหาจากปฏิสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางกายภาพกับมนุษยที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชีย
เนีย แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการ การจดัการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ที่ยั่งยืน  

โดยใช้กระบวนการ การตั้งค าถามเชิงภูมิศาสตร การรวบรวมขอมูล การจัดการขอมูล  การวิเคราะห
ข้อมูล การสรุปเพื่อตอบค าถาม ตลอดจนการสังเกต การแปลความขอมูลทางภูมิศาสตร การคิดเชิงพ้ืนที่ การใช
เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร การคิดแบบองครวม การใชเทคโนโลยี 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตสาธารณะ  คุณธรรม  จริยธรรม  
และค่านิยมที่เหมาะสม สอดแทรกการเรียนการสอดแนวความคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวช้ีวัด         
 ส ๕.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒,ม.๑/๓           

ส ๕.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒,ม.๑/๓,ม.๑/๔     
รวมทั้งหมด    ๗  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๑๘๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๒๑๑๐๔ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๒            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๒                      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษากฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล เช่น กฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
กฎหมายการศึกษากฎหมายลิขสิทธิ์ ความสามารถในการกระท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศคุณค่าทาง
วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การเคารพในสิทธิ เสรีภาพ ของตนเองและผู้อ่ืน  ความส าคัญ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตยทั้ง ๓ ฝ่าย คือ นิติบัญญัติ  บริหาร  ตุลาการ 
ตามท่ีระบุในรัฐธรรมนูญ  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับสิทธิ  เสรีภาพ และหน้าที่ 

ศึกษาความหมายและความส าคัญทางเศรษฐกิจเบื้องต้นความหมายของค าว่าทรัพยากรมีจ ากัดกับ
ความต้องการมีไม่จ ากัด  ความขาดแคลน  การเลือกและค่าเสียโอกาส  หลักการในการบริโภคท่ีดี  ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค  ค่านิยมของการบริโภคของคนในสังคมปัจจุบัน  รวมทั้งผลดีและผลเสียของ
พฤติกรรม  ความหมายและความเป็นมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หลักการท างานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  รวมทั้งโครงการตามพระราชด าริ  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิตคุณค่าและประโยชน์ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย  
ความส าคัญของสถาบันการเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ  บทบาทหน้าที่และความส าคัญของธนาคารกลาง  การหา
รายได้  รายจ่าย  การออม  การลงทุน  ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต  ผู้บริโภค ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็น
การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  การแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน ประเทศ  และ
เสนอแนวทางแก้ไข  ความหมายของกฎอุปสงค์  อุปทาน  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงค์  อุปทาน  
ความหมายและความส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญา  กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาพอ
สังเขป  ตัวอย่างการละเมิดแห่งทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท 

โดยใช้กระบวนการในการวิเคราะห์  และอธิบายเพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  ตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  สามารถน าเสนอสื่อสารที่เรียนรู้  มี  ความสามารถในการตัดสินใจ   

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตสาธารณะ  คุณธรรม  จริยธรรม  
และค่านิยมที่เหมาะสม สอดแทรกการเรียนการสอดแนวความคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส ๒.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒,ม.๑/๓,ม.๑/๔    ส ๒.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒,ม.๑/๓          
 ส ๓.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒,ม.๑/๓          ส ๓.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒,ม.๑/๓,ม.๑/๔     

ส ๓.๓ ม.๑/๑, ม.๑/๒,ม.๑/๓  
รวมทั้งหมด     ๑๗   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 

 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๑๘๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๒๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๑                                กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๑         เวลา    ๒๐ ชั่วโมง         จ านวน  ๐.๕  หนว่ยกิต 

 
 ศึกษาความส าคัญของเวลาในการเทียบศักราชแบบต่างๆ  ความหมาย  ความส าคัญและขั้นตอนของ
วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการบอกลักษณะ  ประเภท  และแหล่งที่มาของหลักฐาน  พัฒนาการทางสังคม  
เศรษฐกิจ  และการเมืองของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีผลต่อการพัฒนาการทางด้าน
ต่างๆ เช่น  ปัจจัยทางภูมิศาสตร์  พัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของประชากร  ลักษณะการด าเนินชีวิตของประชากร
ไทย  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์  สังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองของประเทศต่างๆ  ความส าคัญของแหล่ง
อารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง เช่น  บ่อเกิดแห่งอารยธรรม  ผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์อารย
ธรรม  อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มีต่อการพัฒนาการของสังคมไทยในปัจจุบัน 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการในการวิเคราะห์และอธิบายเพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  ตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  สามารถน าเสนอ  สื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรู้และมีความสามารถในการตัดสินใจ 
 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตสาธารณะ  คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม และการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมท่ามกลางความเปลีย่นแปลงของโลก และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีหลักการด าเนินชีวิตตามแนวคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างยั่งยืนและม่ันคง 
                   
รหัสตัวช้ีวัด   

ส ๔.๑   ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ 
ส ๔.๒   ม.๑/๑  ม.๑/๒      

รวมทั้งหมด  ๕   ตัวช้ีวัด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๑๘๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ส๒๑๑๐๕  ประวัติศาสตร์ ๒                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๒                เวลา    ๒๐   ชัว่โมง     จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย  พัฒนาการในด้าน
การเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทยสมัยสุโขทัย  และสังคมไทยในปัจจุบัน เช่น  การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย  ประวัติและผลงานของ
บุคคลส าคัญในสมัยสุโขทัย 

 โดยใช้ทักษะกระบวนการในการวิเคราะห์และอธิบายเพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  ตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  สามารถน าเสนอ  สื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรู้และมีความสามารถในการตัดสินใจ 
 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตสาธารณะ  คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม และการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมท่ามกลางความเปลีย่นแปลงของโลก และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีหลักการด าเนินชีวิตตามแนวคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างยั่งยืนและม่ันคง 
 
รหัสตัวช้ีวัด   

ส ๔.๓  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  
รวมทั้งหมด  ๓  ตัวช้ีวัด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๑๘๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๒๑๑๐๓  พระพุทธศาสนา                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๑              เวลา     ๒๐   ชั่วโมง      จ านวน  ๐.๕  หนว่ยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห์ การสังคายนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ
จนถึงบ าเพ็ญทุกกรกิริยา ประวัติพระมหากัสสปะ พระอุบาลี อนาถบิณฑิกะ นางวิสาขา พระเจ้าอโศกมหาราช 
พระโสณะและพระอุตตระ บุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ ชาดกในเรื่อง อัมพชาดก ติตติรชาดก 
ประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง 
ความจ าเป็นที่ทุกคนต้องเรียนรู้ศาสนาอ่ืนๆ ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอ่ืนในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักพุทธคุณ ๙ อริยสัจ ๔ ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) ในเรื่อง ขันธ์ ๕ (ธาตุ ๔) 
สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) ในเรื่องหลักกรรม อบายมุข ๖ นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) ในเรื่อง สุข ๒ (กายิก-เจตสิก) คิหิ
สุข มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) ในเรื่องไตรสิกขา กรรมฐาน ๒ ปธาน ๔ โกศล ๓ มงคล ๓๘ (ไม่คบคนพาล คบ
บัณฑิต บูชาผู้ควรบูชา)  
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนนิ
ชีวิต น าไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว รักษาสิ่งแวดล้อม 
 มีความตระหนักเห็นคุณค่า  มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และ
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส ๑.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕   
รวมทั้ งหมด    ๕   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๑๘๗ 
 

  ค าอธิบายรายวิชา 
ส๒๑๑๐๖  พระพุทธศาสนา                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่  ๒                 เวลา    ๒๐  ชัว่โมง    จ านวน  ๐.๕  หนว่ยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์และปฏิบัติตนเกี่ยวกับการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน วิถีชีวิตของพระภิกษุ บทบาท
ของพระภิกษุในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ การจัดโต๊ะหมู่บูชา  การจุด 
ธูปเทียน การจัดเครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชา ปฏิบัติตนในศาสนพิธีและพิธีกรรมในเรื่องค าอาราธนาต่างๆ ประวัติ 
ความส าคัญ และการปฏิบัติตนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต น าไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเอง
และครอบครัว รักษาสิ่งแวดล้อม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  
ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุข 
 
รหัสตัวช้ีวัด   

ส ๑.๑  ม.๑/๖, ม.๑/๗, ม.๑/๘, ม.๑/๙, ม.๑/๑๐, ม.๑/๑๑         
ส ๑.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕        

รวมทั้งหมด   ๑๑   ตัวช้ีวัด  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๑๘๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๒๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ๓       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๑                                 เวลา   ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

  
 ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ อภิปราย  ใช้เรื่องมือ และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคม
ของทวีปยุโรปและทวีป แอฟริกา   การเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
และทางสังคม ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ส ารวจ อภิปรายประเด็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน      เหตุและผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและทวีป 
แอฟริกา       
 เพ่ือให้เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งที่มีผลต่อกันและกันในระบบ
ของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์และใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
 
รหัสตัวช้ีวัด  
   ส ๕.๑   ๒/ ๒ ,  ๒/๓ , ๒/๔  
   ส ๕.๒   ๒/๑ , ๒/ ๒ ,  ๒/๓ , ๒/๔ 
รวมทั้งหมด  ๗  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๑๘๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๒๒๑๐๔  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๔           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๒                     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษากฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล เช่น กฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
กฎหมายการศึกษา กฎหมายลิขสิทธิ์ ความสามารถในการกระท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศคุณค่าทาง
วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การเคารพในสิทธิ เสรีภาพ ของตนเองและผู้อ่ืน  ความส าคัญ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตยทั้ง ๓ ฝุาย คือ นิติบัญญัติ  บริหาร  ตุลาการ 
ตามท่ีระบุในรัฐธรรมนูญ  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับสิทธิ  เสรีภาพ และหน้าที่ 

ศึกษาความหมายและความส าคัญทางเศรษฐกิจเบื้องต้น  ความหมายของค าว่าทรัพยากรมีจ ากัดกับ
ความต้องการมีไม่จ ากัด  ความขาดแคลน  การเลือกและค่าเสียโอกาส  หลักการในการบริโภคท่ีดี  ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค ค่านิยมของการบริโภคของคนในสังคมปัจจุบัน รวมทั้งผลดีและผลเสียของ
พฤติกรรม  ความหมายและความเป็นมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หลักการท างานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  รวมทั้งโครงการตามพระราชด าริ  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต  คุณค่าและประโยชน์ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย  
ความส าคัญของสถาบันการเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ  บทบาทหน้าที่และความส าคัญของธนาคารกลาง  การหา
รายได้  รายจ่าย  การออม  การลงทุน  ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต  ผู้บริโภค ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็น
การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน ประเทศ  และ
เสนอแนวทางแก้ไข  ความหมายของกฎอุปสงค์  อุปทาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงค์ อุปทาน 
ความหมายและความส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญา  กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาพอ
สังเขป ตัวอย่างการละเมิดแห่งทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท 

โดยใช้กระบวนการในการวิเคราะห์ และอธิบายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  ตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  สามารถน าเสนอสื่อสารที่เรียนรู้  มี  ความสามารถในการตัดสินใจ   

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตสาธารณะ  คุณธรรม  จริยธรรม  
และค่านิยมที่เหมาะสม สอดแทรกการเรียนการสอดแนวความคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส ๒.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒,ม.๒/๓,ม.๒/๔    ส ๒.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒,ม.๒/๓          
 ส ๓.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒,ม.๒/๓          ส ๓.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒,ม.๒/๓,ม.๒/๔     

ส ๓.๓ ม.๒/๑, ม.๒/๒,ม.๒/๓  
รวมทั้งหมด   ๑๗  ตัวชี้วัด 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๑๙๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ส๒๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๓                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม            
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๑               เวลา    ๒๐ ชั่วโมง       จ านวน   ๐.๕  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาการวิธีประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆอย่างง่าย เช่น
การศึกษาภูมิหลังของผู้ท า หรือผู้เกี่ยวข้อง สาเหตุการจัดท า ช่วงระยะเวลาจัดท าหรือจัดสร้างหลักฐาน รูปลักษณ์
ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเป็นหลักฐานชั้นต้น  หรอืหลักฐานชั้นรอง (ใครสร้าง  สร้างข้ึนเมื่อไหร่ สร้างข้ึน
ท าไม เชื่อถือได้หรือไม่) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล/สารสนเทศที่อยู่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยสามารถวิเคราะห์
แยกแยะความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในหลักฐาน รวมทั้งแยกแยะข้อคิดเห็น
กับข้อเท็จจริงจากข้อมูล ตัวอย่างการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในท้องถิ่นของ
ตนเอง และหลักฐานสมัยอยุธยาเข้าใจความส าคัญของการตีความข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยใช้
ทักษะการรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์  การตีความ  การแยกแยะ การเปรียบเทียบ  ตรวจสอบ   
            เพ่ือประเมินคุณค่าของข้อมูลที่มีอยู่อย่างหลากหลายในโลกโลกาภิวัฒน์และสามารถเสนอแนวทางแก้ไข
ในชุมชน ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมหรือวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวช้ีวัด   

ส ๔.๑   ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓ 
ส ๔.๒  ม.๒/๑    

รวมทั้งหมด    ๔   ตัวช้ีวัด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๑๙๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๒๒๑๐๕  ประวัติศาสตร์  ๔                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๒          เวลา    ๒๐  ชั่วโมง    จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 ศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาในด้านต่างๆเกี่ยวกับ การสถาปนาอาณาจักร ปัจ จัยที่
ส่งผลความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของอาณาจักร พัฒนาด้านการเมืองการปกครอง สังคมเศรษฐกิจและ
ความสัมพันธ์  ระหว่างประเทศ เหตุการณ์ส าคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี เช่น การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๑ และ
การกู้เอกราช การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ และการกู้เอกราช  ศึกษาวิเคราะห์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย
สมัยอยุธยาและธนบุรี เช่น สมเด็จพระรามาธิบดีที่๑ สมเด็จพระสุริโยทัย  สมเด็จพระนเรศวร  สมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
             ศึกษาปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการของภูมิภาคต่างๆในทวีปเอเชีย(ยกเว้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้) พัฒนาการทางด้านสังคม เศรษฐกิจ  และการเมืองภูมิภาคเอเชีย  ความส าคัญของแหล่งอารย
ธรรมโบราณ และแหล่งมรดกโลกในภูมิภาคเอเชีย  และอิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อภูมิภาคเอเชียใน
ปัจจุบัน โดยใช้ทักษะการสืบค้น   การรวบรวมข้อมูล  การสรุป  การวิเคราะห์  ทั้งนี้เพ่ือให้เข้าใจพัฒนาการของ
มนุษยชาติที่มีความเปลี่ยนแปลงจาอดีตจนถึงปัจจุบันและผลกระทบที่มีต่อสังคมโลก  สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันใน
สังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
รหัสตัวช้ีวัด   

ส ๔.๒  ม.๒/๒ 
ส ๔.๓  ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓   

รวมทั้งหมด    ๔   ตัวช้ีวัด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๑๙๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๒๒๑๐๓  พระพุทธศาสนา                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๑                             เวลา  ๒๐  ชั่วโมง     จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน ความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ และมรดก 
ของชาติ การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม พุทธประวัติ ตอนผจญมาร การตรัสรู้ การสั่งสอน ประวัติ 
พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ นางขุชชุตตรา พระเจ้าพิมพิสาร มิตตวินทุกชาดก ราโชวาทชาดก พระมหาธรรม-
ราชาลิไทย สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

อธิบายและปฏิบัติตนตามธรรมคุณ และปฏิบัติตนตามข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ ๔ ในเรื่อง ธรรมคุณ 
๖ อริยสัจ ๔ ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) ในเรื่อง ขันธ์ ๕ (อายตนะ) สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) ในเรื่องหลักกรรม (สมบัติ ๔ 
วิบัติ ๔) อกุศลกรรมบถ ๑๐ อบายมุข ๖ นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) ในเรื่อง สุข ๒ (สามิส นิรามิส) มรรค (ธรรมที่
ควรเจริญ) ในเรื่อง บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา ดรุณธรรรม ๖ กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ กุศลกรรมบถ ๑๐ สติปัฏฐาน ๔ 
มงคล ๓๘ ในเรื่อง ประพฤติธรรม เว้นจากความชั่ว เว้นจากการดื่มน้ าเมา พุทธศาสนสุภาษิต กมฺมุนา วตฺตติ โลโก  
กลฺยาณการี กลฺยาณ  ปาปการี จ ปาปก   สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย ปูชโก ลภเต ปูช  วนฺทโก ปฏิวนฺทน   การพัฒนาจิต
เพ่ือการเรียนรู้และด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถประพฤติ  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ เพ่ือการ
ใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีหลักการด าเนินชีวิตตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
และม่ันคง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส ๑.๑ ม.๒/๑  ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔  ม.๒/๕  ม.๒/๖  ม.๒/๘ 
รวมทั้งหมด   ๘  ตัวช้ีวัด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๑๙๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ส๒๒๑๐๖  พระพุทธศาสนา                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๒                           เวลา  ๒๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน คุณค่าและผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านพระพุทธศาสนาในจังหวัดก าแพงเพชร   อธิบาย  หลักธรรมเบื้องต้นที่เก่ียวเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา วัน
มาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วันอัฎฐมีบูชา  วันอาสาฬหบูชา  วันธรรมสวนะและเทศกาลส าคัญ  ระเบียบพิธีและการ
ปฏิบัติตน  ในวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา   วันเทโวโรหณะ   พระไตรปิฎก  โครงสร้างและ
สาระสังเขปของพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก (จุฬกัมมวิภังค
สูตร)  วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา  ศาสนพิธี  พิธีกรรม แนวปฏิบัติของศาสนาอื่นๆ  

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  ทักษะชีวิต  การใช้เทคโนโลยี  เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขฝึกปฏิบัติ  สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา  การบริหาร
จิตและเจริญปัญญา ตามหลักสติปัฎฐาน เน้นอานาปานสติ  ศาสนพิธี  เรื่อง  การท าบุญตักบาตร  การถวาย
ภัตตาหารสิ่งของที่ควรถวายและสิ่งของต้องห้ามส าหรับพระภิกษุ  การถวายสังฆทาน   เครื่องสังฆทาน  การถวาย
ผ้าอาบน้ าฝน  การจัดเครื่องไทยธรรม  เครื่องไทยทาน  การกรวดน้ า  การทอดกฐิน การทอดผ้าปุา 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับ หลักธรรมเบื้องต้นที่เกี่ยวเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา เทศกาล
ส าคัญ ศาสนพิธี  พิธีกรรม การปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชน แนวปฏิบัติตนของศาสนาอ่ืน ๆ โครงสร้าง
พระไตรปิฎก   เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ กับการพัฒนาชุมชนและสามารถน า
หลักธรรมทางศาสนาที่ตนเองนับถือไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
ของโลก และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มี
หลักการด าเนินชีวิตตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนและมั่นคง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส ๑.๑  ม ๒/๗, ม ๒/๘, ม ๒/๙ , ม ๒/๑๐ , ม ๒/๑๑ 
ส ๑.๒  ม ๒/๑ , ม ๒/๒ , ม ๒/๓, ม ๒/๔ , ม ๒/๕ 

รวมทั้งหมด   ๙    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๑๙๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่ ๑                     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง      จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและ
สังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
และสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ส ารวจและอภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้ วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้ที่ส่งผลต่อประเทศไทย 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
แก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม ซึ่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยให้
ผู้เรียนได้ศึกษาการใช้ทักษะกระบวนการทางด้านความคิด  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี  
  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี พร้อมกับรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียนบูรณาการกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ต่อสังคม สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการ
ท างานตามคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ เห็นคุณค่าของการมีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญา
ไทย  การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะมุ่งท าประโยชน์และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส ๕.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ 
 ส ๕.๒ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔  
รวมทั้งหมด   ๖   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๑๙๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๒๓๑๐๔  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่ ๒                   เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ความแตกต่างของการกระท าความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง การมีส่วนร่วมในการ
ปกปูองคุ้มครองผู้อ่ืนตามหลักสิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และการเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้ง การด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขในประเทศและสังคมโลก ระบอบการปกครองต่างๆ ที่ใช้ในปัจจุบัน เปรียบเทียบระบอบการปกครองของ
ไทยกับประเทศอ่ืนๆ ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย
ของประเทศไทยและแนวทางแก้ไข 
 ศึกษา วิเคราะห์กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ นโยบายและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐที่มีต่อบุคคล กลุ่มคนและประเทศชาติ ความส าคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟูอ เงินฝืด ผลเสียจากการว่างงานและแนวทางการแก้ปัญหา 
สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาการใช้ทักษะกระบวนการทางด้าน
ความคิด  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในทุกๆด้านและสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมกับรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการ
รวมตัวของประชาคมอาเซียนบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ต่อ
สังคม สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งม่ันในการท างานตาลักษณะอันพ่ึงประสงค์ 

เห็นคุณค่าของการมีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะมุ่งท าประโยชน์และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส ๒.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕ 
 ส ๒.๒ ม.๓/๑  ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ 
 ส ๓.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒    ม.๓/๓ 
 ส ๓.๒ ม.๓/๑  ม.๓/๒    ม.๓/๓     ม.๓/๔     ม.๓/๕ ม.๓/๖ 
รวมทั้งหมด   ๑๘   ตัวช้ีวัด 
 
  
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๑๙๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๒๓๑๐๕  ประวัติศาสตร์                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่ ๑                   เวลา    ๒๐     ชั่วโมง           จ านวน      ๐.๕    หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ส าหรับใช้ใน
การศึกษาเรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ ตามวิธีการข้ันตอนทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทย
ในสมัยรัตนโกสินทร์ บทบาทของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีในการสร้างสรรค์ความเจริญและความมั่นคงของ
ชาติ พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ทางด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศตามช่วงสมัยต่างๆ เหตุการณ์ส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทยจนถึงปัจจุบัน  
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการ
แก้ปัญหา  กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นความส าคัญ มีความรัก ความภาคภูมิใจ และธ ารง
ความเป็นไทย เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย เกิดความรักและความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
 เพ่ือตระหนักถงึความส าคัญ เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อประวัติศาสตร์ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่เหมาะสม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถน าไปปฏิบัติใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันและ
อยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
  
รหัสตัวช้ีวัด 

  ส ๔.๑    ม.๓/๑  ม.๓/๒ 
   ส ๔.๓    ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔ 
รวมทั้งหมด   ๖   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๑๙๗ 
 

 ค าอธิบายรายวิชา 
ส๒๓๑๐๖  ประวัติศาสตร์                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓    ภาคเรียนที่ ๒             เวลา    ๒๐  ชั่วโมง       จ านวน   ๐.๕  หนว่ยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ ของโลก (ยกเว้นเอเชีย) ที่มีผล
ต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ของโลก (ยกเว้นเอเชีย)  และ
อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ความร่วมมือและความ
ขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ สงครามเย็น องค์การความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ และผลของการเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่ความร่วมมือ ตลอดจนความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง
ในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ 
 โดยใช้กระบวนการคิด การสืบค้นข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การมีส่วนร่วม 
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สามารถปรับตัวและรู้เท่าทันของการ
เปลี่ยนแปลงรวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
การปกครองในภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและการพัฒนาลักษณะนิสัย มีค่านิยมที่เหมาะสม มี
คุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารน าไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวันทั้งในสังคมไทยและ
สังคมโลกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  
รหัสตัวช้ีวัด 
   ส ๔.๒    ม.๓/๑    ม.๓/๒   
รวมทั้งหมด   ๒   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๑๙๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๒๓๑๐๓  พระพุทธศาสนา  ๕                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓   ภาคเรียนที่  ๑                   เวลา  ๒๐  ชั่วโมง     จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษาหน้าที่และบทบาทของสาวก ปฏิบัติตนต่อสาวกอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆตามที่ก าหนด  ปฏิบัติ
หน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี  ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรมได้ถูกต้อง  อธิบายประวัติวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนา น าแนวทางในการธ ารงรักษา ศาสนาที่ตนนับถือ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการในด้านการคิด  การสื่อสาร การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและการใช้
เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในทุกๆด้านและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 เห็นคุณค่าของการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส ๑.๒  ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม.๓/๔ 
           ม.๓/๕ , ม.๓/๖ , ม. ๓/๗ 
รวมทั้งหมด    ๗   ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๑๙๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
  ส๒๓๑๐๖  พระพุทธศาสนา                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่  ๒                เวลา  ๒๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษาหน้าที่และบทบาทของสาวก ปฏิบัติตนต่อสาวกอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆตามที่ก าหนด  ปฏิบัติ
หน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี  ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรมได้ถูกต้อง  อธิบายประวัติวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนา น าแนวทางในการธ ารงรักษา ศาสนาที่ตนนับถือ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการในด้านการคิด  การสื่อสาร การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและการใช้
เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในทุกๆด้านและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 เห็นคุณค่าของการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส ๑.๒  ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม.๓/๔  ม.๓/๕ , ม.๓/๖ , ม. ๓/๗ 
รวมทั้งหมด    ๗   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๐๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๒๑๒๒๖ หน้าที่พลเมือง ๑            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๑                 เวลา  ๒๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

มีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ 
แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง  

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์
และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
การปลูกปุาในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม 
และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัย
ในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
๓. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
๔. เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด    ๖   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๐๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๒๑๒๒๗ หน้าที่พลเมือง ๒            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๒                 เวลา  ๒๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม การตัดสินใจ
โดยใช้เหตุผล มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล เพ่ือ
ใช้ประกอบ การตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน 
ขยันหมั่นเพียร ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเรื่องวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยการเคารพ
ซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง โดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง 
การระงับ ความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม 
และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัย
ในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
๒. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจกิจกรรมต่าง ๆ 
๓. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่ร่วมกัน อย่าง

สันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
๔. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
๕. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด   ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๐๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๒๒๒๒๘ หน้าที่พลเมือง ๓            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๑                 เวลา  ๒๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์มารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การ
มีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะน าผู้อ่ืนให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และ
สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและแนะน าผู้อ่ืนให้มีการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีสติ ความขยัน อดทน 
หลักการทรงงาน ในเรื่องภูมิสังคม ขาดทุนคือก าไร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย 
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญสถานการณ์  
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม 
และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัย
ในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์มารยาทไทย 
๒. แสดงออกและแนะน าผู้อ่ืนให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
๓. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
๔. เป็นแบบอย่างและแนะน าผู้อื่นให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  

รวมทั้งหมด   ๖  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๐๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๒๒๒๒๙  หน้าที่พลเมือง ๔            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๒                 เวลา  ๒๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

จริยธรรม การเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดี มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ และรู้ทันข่าวสาร ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ใฝุหาความรู้ และยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระท าของตนเอง 

เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยค านึงถึง ความ
หลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรมและการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา และวาจาดูหมิ่น
ผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยสันติวิธีเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิ การใช้ของส่วนรวม ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การระงับ ความขัดแย้ง ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เ กิดจากการ
กระท าของตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
๒. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม ต่าง 

ๆ และรู้ทันข่าวสาร 
๓. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
๔. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
๕. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด    ๕   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๐๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๒๓๒๓๐  หน้าที่พลเมือง ๕           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่ ๑                 เวลา  ๒๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

มีส่วนร่วม แนะน าผู้ อ่ืนให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ                  
การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะน าผู้อ่ืนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการเสียสละ ความซื่อสัตย์ 
หลักการทรงงาน ในเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาที่จุดเล็ก ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการ เผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม 
และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัย
ในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีส่วนร่วม แนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย 
๒. แสดงออก แนะน าผู้อ่ืน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเก่ียวกับความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละ 
๓. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ไทย 
๔. เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด    ๖   ผลการเรียนรู้ 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๐๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๒๓๒๓๑  หน้าที่พลเมือง ๖                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่ ๒                  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่าง
รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้ง มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการท าหน้าที่ของบุคคลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่
เกิดจาก การกระท าของตนเอง 

เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ท่ามกลาง ความ
หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม การอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา และวาจาดู
หมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการปูองกันปัญหาความขัดแย้ง ในเรื่อง
ทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ชู้สาว ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝุหาความรู้ 
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม 
และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัย
ในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
๒. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการท าหน้าที่ของบุคคล เพ่ือใช้

ประกอบการตัดสินใจ 
๓. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
๔. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการปูองกันปัญหาความขัดแย้ง 
๕. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด    ๕   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๐๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๒๑๒๒๑  กฎหมายที่เยาวชนควรรู้                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๑                      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ความหมายของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย  ความส าคัญของ
กฎหมายต่อสังคม  กฎหมายกับสิทธิและเสรีภาพ  กฎหมายกับความยุติธรรม  ประเภทของกฎหมายในรัฐ  และ
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของ
เด็กและเยาวชน  กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาและทางแพ่งของเด็ก  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิติกรรม
สัญญา  กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว มรดก และทรัพย์สิน  กฎหมายแพ่งน่ารู้ในชีวิตประจ าวัน ประกอบด้วย 
ความหมายของกฎหมายแพ่ง  สัญญากู้ยืมเงิน  สัญญาซื้อขาย  สัญญาขายฝาก  สัญญาเช่าทรัพย์  สัญญาเช่าซื้อ  
กฎหมายอาญาน่ารู้ในชีวิตประจ าวัน ประกอบด้วย กฎหมายทางอาญา โทษทางอาญา  การกระท าผิดอาญา  การ
รับโทษทางอาญา  กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับชุมชนและสังคม ประกอบด้วย กฎหมายทะเบียนราษฎร  กฎหมายว่า
ด้วยบัตรประจ าตัวประชาชน  กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และเกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีหลักการด าเนินชีวิตตามแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนและม่ันคง 

โดยใช้กระบวนการในการวิเคราะห์  และอธิบายเพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  ตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  สามารถน าเสนอสื่อสารที่เรียนรู้  มี  ความสามารถในการตัดสินใจ   
           เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตสาธารณะ  คุณธรรม  จริยธรรม  และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.  ตระหนักในความส าคัญของกฎหมายว่ามีประโยชน์และจ าเป็นต่อการด ารงอยู่ในสังคม 
 ๒.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับที่มาของกฎหมายและระบบกฎหมาย 

๓.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายประเภทต่างๆที่น ามาบังคับใช้ในสังคม 
๔.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าและการประกาศใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษร 
๕.  รู้และเข้าเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและการสิ้นผลการบังคับใช้กฎหมายในสังคมไทย 
๖.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญว่าเป็นกฎหมายสูงสุด  
๗.  รู้และเข้าใจและเห็นความส าคัญของกฎหมายแพ่ง 
๘.  รู้และเข้าใจหลักกฎหมายอาญา 
๙.  รู้และเข้าใจและตระหนักในความส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร 
๑๐. รู้และเข้าใจและตระหนักในความส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก 
๑๑. รู้และเข้าใจและตระหนักในความส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  

รวมทั้งหมด  ๑๑  ผลการเรียนรู้ 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๐๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๒๑๒๖๑ ประวัติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่  ๒                                  เวลา   ๔๐   ชั่วโมง      จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต  
  

ศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ของไทยกับดินแดนต่างๆ  ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสงครามโลกครั้งที่  ๒ 
เพ่ือให้ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยในแต่ละช่วงสมัย  เกิดความภาคภูมิใจ
และตระหนักถึงบทบาทของไทยในประชาคมนานาชาติในแต่ละช่วงสมัยที่ผ่านมา  เห็นความจ าเป็นที่จะต้อง
ร่วมมือการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีสอดแทรกการเรียนการสอนตามแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรสุโขทัยกับอาณาจักรต่างๆ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรอยุธยากับอาณาจักรต่างๆ ใน 

เอเชียและชาติตะวันตก 
๓. มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความ สัมพันธ์ระหว่าง อาณาจักรกรุงธน บุรีกับอาณาจักรต่างๆ 
๔. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอน ต้นกับอาณาจักร  

ต่างๆ 
๕. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านและชาติตะวันตกสมัยกรุง 

รัตนโกสินทร์ยุคปรับปรุงประเทศ 
      ๖. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของไทยในสงครามโลกครั้งที่ ๑   

รวมทั้งหมด    ๖   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๐๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๒๒๒๖๑  ท้องถิ่นศึกษา                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๑                 เวลา   ๔๐   ชั่วโมง     จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย ประวัติศาสตร์และความเป็นมา ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ รูปแบบ
การปกครอง ศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณี รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ สินค้าและ
อาหารพื้นบ้าน ของจังหวัดก าแพงเพชร และประวัติศาสตร์และความเป็นมา ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ 
รูปแบบการปกครอง ศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น โบราณสถาน ภาษาถ่ิน สินค้าและอาหารพื้นบ้าน
ของอ าเภอพรานกระต่าย ที่ส่งผลต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในอ าเภอพรานกระต่าย และจังหวัดก าแพงเพชร  

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการกลุ่ม 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดความรักความภูมิใจ และผูกพันกับท้องถิ่นของตน  

เพ่ือตระหนักถึงความส าคัญ เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อประวัติศาสตร์และความเป็นมา วัฒนธรรม
ประเพณีและท้องถิ่นของตน รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ร่วมมืออนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 
  
ผลการเรียนรู้  
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์และความเป็นมาของจังหวัดก าแพงเพชร 
 ๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ ของจังหวัดก าแพงเพชร 
          ๓. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและเขตการปกครองของจังหวัดก าแพงเพชร 
 ๔. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีจังหวัดก าแพงเพชร 
 ๕. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถบอกแหล่งท่องเที่ยวทางทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทาง 
              ธรรมชาติของจังหวัดก าแพงเพชรได้ 
 ๖. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถบอกสินค้าและอาหารพ้ืนบ้านของจังหวัดก าแพงเพชรได้ 
 ๗. มีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์และความเป็นมาของอ าเภอพรานกระต่าย 
 ๘. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศของอ าเภอพรานกระต่าย 
          ๙. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและเขตการปกครองของอ าเภอพรานกระต่าย 
 ๑๐. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถบอกศิลปกรรม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และโบราณสถานของ  
                อ าเภอพรานกระต่ายได้ 
      ๑๑. มีความรู้ความเข้าใจสามารถพูดและบอกความหมายของภาษาถิ่นของอ าเภอพรานกระต่ายได้ 
 ๑๒. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถบอกสินค้าและอาหารพื้นบ้านของอ าเภอพรานกระต่ายได้ 
 รวมทั้งหมด   ๑๒  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๐๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๒๒๒๒๓   กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๒                    เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษา บอก อธิบาย จ าแนก ยกตัวอย่าง สรุปและวิเคราะห์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความหมาย 
ความส าคัญ และที่มาของกฎหมาย กระบวนการตรากฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับชุมชนและสังคม กฎหมายว่าด้วย
การทะเบียน ราษฎร กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายภาษีอากร 
กฎหมายแพ่งใน ชีวิตประจ าวัน ในเรื่องหลักส าคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับนิติกรรม สัญญา 
กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว และมรดก กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน กฎหมายอาญาในชีวิตประจ าวัน การกระท า
ความผิด ประเภทของความผิด และโทษทางกฎหมายอาญา กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนและกฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล  
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การแก้ปัญหา และการอภิปราย 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถท่ีจะตัดสินใจ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายได้

อย่างถูกต้อง ตระหนัก เห็นคุณค่า และความส าคัญของกฎหมาย รวมทั้งเห็นความส าคัญท่ีต้องปฏิบัติตาม

กฎหมาย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่เหมาะสมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถน าไป

ปฏิบัติใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันและอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

  
ผลการเรียนรู้ 

  ๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจความหมายความส าคัญและที่มาของกฎหมาย 

   ๒. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมาย 
  ๓. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับชุมชนและสังคมและสามารถปฏิบัติตนตาม  

กฎหมายที่ก าหนดได้ 

  ๔. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักส าคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับนิติกรรม

สัญญา ครอบครัวและมรดก 

  ๕. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักส าคัญของกฎหมายอาญา ความผิดและโทษทางอาญา 

  ๖. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเห็นความส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 

  ๗. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเห็นความส าคัญของกฎหมายเกี่ยวการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล 

รวมทั้งหมด   ๗   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๑๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๒๓๒๔๑  เงินทองของมีค่า                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓   ภาคเรียนที่  ๑                เวลา    ๔๐   ชัว่โมง     จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด เพ่ือให้มีความเข้าใจ ตระหนัก และเห็นคุณค่าในเรื่อง

ต่อไปนี้ ความรู้เบ้องต้นของการเงิน เรื่อง ความหมาย ความส าคัญ หน้าที ของสถาบันการเงิน  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้

ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้ง

สามารถแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ เพ่ือให้สามารถน าผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง

มีความสุขและส ารวจ  วิเคราะห์ปัญหาของชุมชนด้านสังคมหรือวัฒนธรรม บนพ้ืนฐานของแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์การเปรียบเทียบ การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การแก้ปัญหา เพ่ือให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจความรู้เบ้องต้นของการเงิน 
 ตระหนัก เห็นคุณค่า และความส าคัญของการเงิน การออม มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่เหมาะสมและ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถน าไปปฏิบัติใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันและในสังคม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ความรู้เบ้องต้นของการเงิน เรื่อง ความหมาย ความส าคัญ หน้าที ของสถาบันการเงิน   
 ๒. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถวเิคราะห์เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง ความสัมพันธ์
ของเหตุการณ์ต่างๆ 
 ๓. สามารถแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ เพ่ือให้สามารถน าผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุขและมีสันติสุข 
รวมทั้งหมด   ๓   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๑๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๒๓๒๒๔  อาเซียนศึกษา                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่ ๒                                เวลา    ๔๐  ชัว่โมง      จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา  สืบค้น  และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนในเรื่องก าเนิดอาเซียน  สมาชิกอาเซียน  สัญลักษณ์
อาเซียน  ธงอาเซียน  ค าขวัญของอาเซียน  เพลงประจ าอาเซียน  ภาษาอาเซียน  ปฏิญญาอาเซียน  วิสัยทัศน์
อาเซียนกฎบัตรอาเซียน  ประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องธงชาติและ ตราประจ าแผ่นดิน ของประเทศสมาชิก
อาเซียนแต่ละประเทศ สภาพทางภูมิศาสตร์  ประวัติความเป็นมา การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไทย  ประชาคมอาเซียนในเรื่องภูมิหลังประชาคมอาเซียน เสาหลักประชาคม
อาเซียนทั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมสังคม
วัฒนธรรมและวัฒนธรรมอาเซียน บทบาทของไทยในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน  บทบาทของอาเซียนต่อประเทศ
สมาชิกท้ังต่อประเทศไทยและต่อประเทศสมาชิกอ่ืน ในด้านต่างๆ อาเซียนกับความสัมพันธ์ภายนอกอาเซียนใน
เรื่ององค์กรอาเซียน ด้านการด าเนินงานของอาเซียน การตัดสินใจ การระงับข้อพิพาทความสัมพันธ์ภายนอกของ
อาเซียนของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา  กับกลุ่มประเทศ และกับองค์การระหว่างประเทศ 
 โดยใช้ทักษะการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยีสารสรเทศ  กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการทางสังคม  กระบวนการน าเสนอข้อมูล และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถคิดวิเคราะห์  สร้างองค์ความรู้ใหม่ ตระหนัก เห็นคุณค่า  
มีความภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็นอาเซียน ร่วมกันรับผิดชอบต่อประชาคมอาเซียน  มีวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  สันติวิธี/สันติธรรม  ยอมรับความแตกต่างในการนับถือศาสนาและอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและส ารวจ  วิเคราะห์ปัญหาของชุมชนด้านสังคมหรือวัฒนธรรม บนพื้นฐานของ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนในเรื่องก าเนิดอาเซียน  สมาชิกอาเซียน  สัญลักษณ์อาเซียน  ธงอาเซียน 
 ค าขวัญของอาเซียน  เพลงประจ าอาเซียน  ภาษาของอาเซียน  ปฏิญญาอาเซียน  วิสัยทัศน์อาเซียน และกฎบัตร
อาเซียน 
           ๒. รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องธงชาติและตราประจ าแผ่นดินของประเทศสมาชิก
อาเซียนแต่ละประเทศ สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมาการเมือง  เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไทย 
  ๓. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในเรื่องภูมิหลังประชาคมอาเซียนและเสาหลักประชาคม
อาเซียนรวมทั้งวิเคราะห์บทบาทของไทยในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 
  ๔. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของอาเซียนต่อประเทศสมาชิกท้ังต่อประเทศไทยและต่อประเทศสมาชิก
อ่ืนในด้านต่างๆ 
รวมทั้งหมด    ๔   ผลการเรียนรู้ 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๑๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๑๓ 
 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์ ชั่วโมง/ปี 
รายวิชาพื้นฐาน ม.๔ 

ส๓๑๑๐๑ 
ส๓๑๑๐๓ 
ส๓๑๑๐๒ 
ส๓๑๑๐๔ 

สังคมศึกษา ๑ 
สังคมศึกษา ๒ 
ประวัติศาสตร์ ๑ 
ประวัติศาสตร์ ๒ 

๑.๐ 
๑.๐ 
๐.๕ 
๐.๕ 

๒ 
๒ 
๑ 
๑ 

๔๐ 
๔๐ 
๒๐ 
๒๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ม.๔ 
ส๓๐๒๒๖ 
ส๓๐๒๒๗   
ส๓๑๒๒๑ 
ส๓๑๒๒๒ 
ส๓๑๒๘๑ 
ส๓๑๒๘๒ 
ส๓๑๒๔๓ 

หน้าที่พลเมือง ๑                
หน้าที่พลเมือง ๒                
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้  
กฎหมายรัฐธรรมนูญ  
ประชากรศึกษา                 
สิ่งแวดล้อมศึกษา               
เศรษฐกิจพอเพียง                            

๐.๕ 
๐.๕ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 

๑ 
๑ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

๒๐ 
๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์ ชั่วโมง/ปี 
รายวิชาพื้นฐาน ม.๕ 

ส๓๒๑๐๑ 
ส๓๒๑๐๓ 
ส๓๒๑๐๒ 
ส๓๒๑๐๔ 

สังคมศึกษา ๓ 
สังคมศึกษา ๔ 
ประวัติศาสตร์ ๓ 
ประวัติศาสตร์ ๔ 

๑.๐ 
๑.๐ 
๐.๕ 
๐.๕ 

๒ 
๒ 
๑ 
๑ 

๔๐ 
๔๐ 
๒๐ 
๒๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ม.๕  
ส๓๐๒๒๘   
ส๓๐๒๒๙   
ส๓๒๒๒๒ 
ส๓๒๒๒๔ 
ส๓๒๒๖๑ 
ส๓๒๒๒๕ 

หน้าที่พลเมือง ๓  
หน้าที่พลเมือง ๔  
การเมืองการปกครอง ๑  
การเมืองการปกครอง ๒  
เหตุการณ์โลกปัจจุบัน      
อาเซียนศึกษา                   

๐.๕ 
๐.๕ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 

๑ 
๑ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

๒๐ 
๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๑๔ 
 

รหัสวิชา รายวิชา 
จ านวนหน่วยการ

เรียน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ ชั่วโมง/ปี 

รายวิชาพื้นฐาน ม.๖ 
ส๓๓๑๐๑ 
ส๓๓๑๐๒ 

สังคมศึกษา ๕ 
สังคมศึกษา ๖ 

๑.๐ 
๑.๐ 

๒ 
๒ 

๔๐ 
๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ม.๖  
ส๓๓๒๘๓ 
ส๓๓๒๔๑ 
ส๓๓๒๖๓ 

 
ส๓๓๒๔๒ 
ส๓๓๒๐๗ 
ส๓๓๒๔๔ 
ส๓๓๒๔๕ 
ส๓๓๒๔๖ 

พลังงานกับสิ่งแวดล้อม  
การเงินการคลัง  
ประวัติศาสตร์สังคมและ
วัฒนธรรมไทย     
การคุ้มครองผู้บริโภค              
จริยธรรมกับบุคคล          
เศรษฐศาสตร์ครอบครัว    
ความถนัดทางวิชาชีพครู ๑ 
ความถนัดทางวิชาชีพครู ๒ 

๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 

 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 

๒ 
๒ 
๒ 
 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๑๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๓๑๑๐๑  สังคมศึกษา ๑                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔    ภาคเรียนที่  ๑                        เวลา   ๔๐   ชั่วโมง             จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต   
 
 ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาทางสังคม การปฏิบัติตนและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนประพฤติปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก วัฒนธรรมไทยที่ส าคัญ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย และเลือกรับวัฒนธรรมสากล สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและแนวทางการพัฒนา บทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ปัญหาการเมืองที่ส าคัญในประเทศไทย 
การเมือง การปกครอง การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริม
ด้านวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การใช้อ านาจรัฐ 
กฎหมายแพ่งเก่ียวกับตนเองและครอบครัว กฎหมายแพ่งเก่ียวกับนิติกรรมสัญญา กฎหมายอาญาในเรื่องความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย กฎหมายอ่ืนที่ส าคัญ ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปประยุกต์ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถ
ด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส ๒.๑ ม. ๔-๖/๑    ม. ๔-๖/๒    ม. ๔-๖/๓    ม. ๔-๖/๔   ม.๔-๖/๕ 
ส ๒.๒ ม. ๔-๖/๑    ม. ๔-๖/๒    ม. ๔-๖/๓    ม. ๔-๖/๔ 

รวมทั้งหมด  ๙  ตัวช้ีวัด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๑๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๓๑๑๐๓   สังคมศึกษา ๒                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่  ๒                  เวลา   ๔๐  ชั่วโมง              จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต  
 
  ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า พระพุทธ 
ศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดสายกลาง การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องใน
พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าในฐานเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการสอนและการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา พุทธประวัติด้านการบริหารและการธ ารงรักษาศาสนา ข้อคิดและแบบอย่างการด าเนินชีวิต
จากประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา (พระอัสสชิ พระกีสาโคตรมีเถรี พระนางมัลลิกา หมอชีวกโกมารภัจจ์) 
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง (พระนาคเสน-พระยามิลินท์ สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต  
สุชีพ ปุญญานุภาพ) ชาดก (เวสสันดรชาดก) 
  วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย หลักธรรมในกรอบอริยสัจ ๔ 
ประกอบด้วย ทุกข์ (ขันธ์ ๕) สมุทัย (หลักกรรม ในเรื่อง นิยาม ๕ และวิตก ๓) นิโรธ (ภาวนา ๔) มรรค 
(พระสัทธรรม ๓ ปัญญาวุฒิธรรม ๔ พละ ๕ อุบาสกธรรม ๕) มงคล (สงเคราะห์บุตร สงเคราะห์ภรรยาหรือ 
สามี สันโดษ) พุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง จิตที่ฝึกดีแล้วน าสุขมาให้ บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการข้ึนๆ ลงๆ 
คนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข การสังคายนาพระไตรปิฎก การปฏิบัติตนเป็น 
ชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและสังคม ศาสนพิธีเกี่ยวกับพิธีแสดงตน 
เป็นพุทธมามกะ พิธีเวียนเทียน พิธีถวายสังฆทาน พิธีถวายผ้าอาบน้ าฝน พิธีทอดกฐิน พิธีปวารนา การท าบุญเลี้ยง
พระในโอกาสต่างๆ หลักธรรม คติธรรมที่เก่ียวเนื่องกับวันส าคัญและเทศกาลส าคัญในพระพุทธศาสนา 
การเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม การสวดมนต์แปล แผ่เมตตา และบริหาร
จิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสกิาร (คิดแบบรู้เท่าทัน
ธรรมดา คิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน) การสัมมนาและเสนอแนวทางในการธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาอันส่งผล
ถึงการพัฒนาคน พัฒนาชาติและโลก ประวัติของศาสดาของศาสนาอื่นและหลักค าสอนพ้ืนฐาน 
  โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ 
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนิน
ชีวิต น าไปแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถ อยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสันติสุข 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส ๑.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๑๒, ม.๔-๖/๑๓, ม.๔-๖/๑๔, ม.๔-๖/๑๕
           ม.๔-๖/๑๗, ม.๔-๖/๑๙, ม.๔-๖/๒๐   
 ส ๑.๒ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕  
รวมทั้งหมด    ๑๖   ตัวช้ีวั 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๑๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๓๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๑                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่  ๑                                 เวลา    ๒๐   ชั่วโมง     จ านวน   ๐.๕   หน่วยกิต  
  

ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อ
การศึกษาทางประวัติศาสตร์ ประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ความเป็นมาของชาติไทยสมัยก่อนอาณาจักร
สุโขทัยจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง การศึกษาประเด็นทางประวัติศาสตร์ไทยนอกจากฝึกกระบวนการ
วิเคราะห์แล้ว ยังท าให้เกิดองค์ความรู้ ใหม่ทางประวัติศาสตร์ และตระหนักถึงความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิ
ปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน  

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักในความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความรัก
ความภาคภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัย ใฝุเรียนรู้ รักความเป็นไทย มุ่งม่ันในการท างาน 

รหัสตัวช้ีวัด   
ส ๔.๑  ม. ๔-๖/๑   ม. ๔-๖/๒ 
ส. ๔.๓  ม. ๔-๖/๑   ม. ๔-๖/๒    

รวมทั้งหมด      ๔    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๑๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๓๑๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๒                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่  ๒                                 เวลา    ๒๐   ชั่วโมง     จ านวน   ๐.๕   หน่วยกิต  
 
  ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิ
ปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนา
ชาติไทยในด้านต่างๆ อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย ผลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาว
ไทยและต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย ปัจจัยและบุคคลที่ส่งเสริมสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมไทย การก าหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักในความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความรัก
ความภาคภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัย ใฝุเรียนรู้ รักความเป็นไทย มุ่งมั่นในการท างาน 
 
รหัสตัวชี้วัด   

ส. ๔.๓  ม. ๔-๖/๓   ม. ๔-๖/๔   ม. ๔-๖/๕  
รวมทั้งหมด    ๓   ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๑๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๓๐๒๒๖  หน้าที่พลเมือง ๑                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที ่ ๑                             เวลา   ๒๐   ชั่วโมง         จ านวน   ๐.๕  หน่วยกิต 
 

มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ ในเรื่องการแสดงความเคารพ 
การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณค่าอนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝุหาความรู้ และ
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึง
ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่ 
พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากข้างใน ไม่ติดต ารา 
บริการรวมที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย ใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ 
๒. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาไทย  
๓. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน

ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๔. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
๕. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด   ๕   ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๒๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๓๐๒๒๗  หน้าที่พลเมือง ๒                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที ่ ๒                             เวลา   ๒๐   ชั่วโมง         จ านวน   ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เรื่องการเป็น
ผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดี การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญทางจริยธรรม 
การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง และการรู้เท่าทัน
สื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบาย
สาธารณะที่ตนสนใจ มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ คาดการณ์
เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง  ยอมรับในอัตลักษณ์และ
เคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน
ด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝุหาความรู้ และยอมรับผลที่เกิดจาก การกระท าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
๒. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 
๓. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ  
๔. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ  
๕. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล  
๖. ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 
๗. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  
๘. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง    

รวมทั้งหมด   ๘   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๒๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๓๑๒๒๑  กฎหมายที่ประชาชนควรรู้                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที ่ ๑                          เวลา   ๔๐  ชั่วโมง             จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 
           ศึกษาบอกวิเคราะห์ อธิบาย ความหมาย ความส าคัญและลักษณะของกฎหมาย ที่มาและประเภทของกฎหมาย 
กระบวนการในการตรากฎหมาย กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบด้วย กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล กฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรม กฎหมายเกี่ยวกับหนี้ กฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว 
กฎหมายเกี่ยวกับมรดก กฎหมายอาญาประกอบด้วย ความหมายและลักษณะส าคัญของกฎหมายอาญา ความผิดทาง
อาญาและโทษทางอาญา บุคคลที่เกี่ยวข้องในการกระท าความผิดทางอาญา เหตุยกเว้นโทษทางอาญา ความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายเก่ียวกับชุมชนและสังคม ประกอบด้วย กฎหมายทะเบียนราษฎร กฎหมายการรับ
ราชการทหารกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก กฎหมายจราจรทางบก และกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 
           โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การแก้ปัญหา และการอภิปราย เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถที่จะตัดสินใจ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
           ตระหนัก เห็นคุณค่า และความส าคัญของกฎหมาย รวมทั้งเห็นความส าคัญที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย มี
คุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถด าเนินชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมได้ทุกระดับ  
 
ผลการเรียนรู้ 

  ๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจความหมายความส าคัญ ที่มา และประเภทของกฎหมาย 
  ๒. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการตรากฎหมาย 
  ๓. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับบุคคลและทรัพย์ 
  ๔. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับนิติกรรม หนี้และเอกเทศ

สัญญา 
  ๕. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับครอบครัวและมรดก 

   ๖. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักส าคัญของกฎหมายอาญา 
   ๗. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความผิดและโทษของกฎหมายอาญา 
   ๘. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับชุมชนและสังคม  
สามารถปฏิบัติตนและแนะน าผู้อื่นได้ 
รวมทั้งหมด    ๘   ผลการเรยีนรู้ 

 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๒๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๓๑๒๒๒ กฎหมายรัฐธรรมนูญ                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที ่๒                                  เวลา  ๔๐  ชัว่โมง        จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
           ศึกษา  อธิบาย วิเคราะห์ ความหมายและความส าคัญของรัฐธรรมนูญ ที่มาของรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญไทยใน
อดีต ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  โครงสร้างของรัฐธรรมนูญ ฐานะของ
พระมหากษัตริย์ อ านาจอธิปไตย สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หน้าที่ของปวงชนชาวไทย หน้าที่ของรัฐ นโยบาย
แห่งรัฐ บทบัญญัติเก่ียวกับรัฐสภา คณะรัฐมนตรี บทบัญญัติอ านาจหน้าที่ของศาล การขัดกันแห่งผลแห่งประโยชน์ การ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐโดยองค์กรอิสระและการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการมีส่วนร่วมตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ  
           โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การแก้ปัญหา และการอภิปราย เพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของ สิทธิ เสรีภาพ บทบาทหน้าที่ การปฏิบัติตามกฎหมายและการมีส่วนร่วมตาม
รัฐธรรมนูญ   
          ตระหนัก เห็นคุณค่า ของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ตามรัฐธรรมนูญ และมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุขในสังคม
  
ผลการเรียนรู้ 
          ๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจความหมาย ความส าคัญและที่มาของรัฐธรรมนูญ 
 ๒. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจรู้ประวัติความเป็นมาของรัฐธรรมนูญไทยในอดีต 
 ๓. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจความเป็นมาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๖๐   
 ๔. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการสาระส าคัญโครงสร้างของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ๕. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ๖. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหน้าที่ของรัฐและนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่ง   
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐  
 ๗. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจบทบัญญัติเกี่ยวกับรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาลตาม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ๘. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจบทบัญญัติอ านาจหน้าที่ของศาล ตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐   
 ๙. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่ง  
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
รวมทั้งหมด    ๙  ผลการเรียนรู้ 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๒๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ส๓๑๒๘๑ ประชากรศึกษา                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๑                             เวลา    ๔๐   ชั่วโมง          จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความหมายของประชากร  โครงสร้างของประชากร  ภาวะประชากร  การแก้ปัญหาประชากร
ว่างงาน  การองค์ประกอบเปลี่ยนแปลงของประชากร  เรื่อง การเกิด การตาย และการย้ายถิ่น  มาตรการในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร  การแก้ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาประชากรในสังคม  มีส่วนร่วมในการ
ปูองกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต ยกตัวอย่างการแก้ปัญหา
ประชากร แยกแยะองค์ประกอบของประชากร บอกมาตรการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  รู้จักระเบียบของสังคม
ของประชากร  มีการจัดระเบียบทางสังคมให้ดีขึ้น เพ่ือมีความเป็นอยู่มีการด ารงชีวิตที่ดี 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาการใช้ทักษะกระบวนการทางด้าน
ความคิด  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในทุกๆด้านและสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมกับรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการ
รวมตัวของประชาคมอาเซียนบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ต่อ
สังคม สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งม่ันในการท างานตาลักษณะอันพ่ึงประสงค์ 
 เพ่ือให้มีความรับผิดชอบ มีความตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนเองต่อประเทศชาติ เป็นคนมี
คุณธรรมจริยธรรมด ารงชีวิตอย่างมีความสุข มีค่านิยมที่ดี 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. รู้และเข้าใจความหมายของประชากร   
 ๒. รู้และเข้าใจโครงสร้างของประชากร   
 ๓. รู้และเข้าใจภาวะประชากร   
 ๔. รู้และเข้าใจการแก้ปัญหาประชากรว่างงาน 
 ๕. รู้และเข้าใจองค์ประกอบเปลี่ยนแปลงของประชากร  เรื่อง การเกิด การตาย และการย้ายถิ่น 
 ๖. รู้และเข้าใจการเพ่ิมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร   
 ๗. รู้และเข้าใจการปูองกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
รวมทั้งหมด   ๗   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๒๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๓๑๒๘๒  สิ่งแวดล้อมศึกษา                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๒                                 เวลา  ๔๐ ชั่วโมง          จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความหมายของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น 
ความสัมพันธ์ระหว่างประชากร สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ภาวะ
ประชากรและปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อประชากร ต่อสิ่งแวดล้อม ต่อกาสร
พัฒนาคุณภาพชีวิต ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญในปัจจุบัน การปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม แยกแยะองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม บอกมาตรการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  รู้จัก
ระเบียบของสิ่งแวดล้อม ทางสังคม  เพื่อมีความเป็นอยู่มีการด ารงชีวิตที่ดี 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาการใช้ทักษะกระบวนการทางด้าน
ความคิด  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในทุกๆด้านและสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมกับรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการ
รวมตัวของประชาคมอาเซียนบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ต่อ
สังคม สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งม่ันในการท างานตาลักษณะอันพ่ึงประสงค์ 
 เพ่ือให้มีความรับผิดชอบ มีความตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนเองต่อประเทศชาติ เป็นคนมี
คุณธรรมจริยธรรมด ารงชีวิตอย่างมีความสุข มีค่านิยมที่ดี 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. รู้และเข้าใจความหมายของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และทางชีวภาพ 
 ๒. รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประชากร สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 
 ๓. รู้และเข้าใจสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม  
 ๔. รู้และเข้าใจภาวะประชากรและปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 ๕. ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อประชากร สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 ๖. วิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญในปัจจุบัน 
 ๗. รู้และเข้าใจการปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งหมด    ๗   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๒๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๓๑๒๔๓ เศรษฐกิจพอเพียง                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่  ๒              เวลา    ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์ฝึกปฏิบัติสร้างความคิดรวบยอด เพ่ือให้มีความเข้าใจ ตระหนัก และเห็นคุณค่าในเรื่อง
ต่อไปนี้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่ 
และการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับให้ด าเนินชีวิตไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ 
เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจ าเป็นที่จะ 
ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอก และ ภายใน 
ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการ 
วางแผนและ ด าเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติให้มีส านึกใน 
คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมด าเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญา 
และ ความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ
สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่าง ดี 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาการใช้ทักษะกระบวนการทางด้าน
ความคิด  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในทุกๆด้านและสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมกับรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการ
รวมตัวของประชาคมอาเซียนบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ต่อ
สังคม สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งม่ันในการท างานตาลักษณะอันพ่ึงประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง 
ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ เพ่ือให้สามารถน าผลการเรียนรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีสันติสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบาย แนวคิดหลักการความหมายความส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ 

๒. บอกแนวทางในการน าปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
๓. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
๕. แนะน าส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวเห็นคุณค่าและน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
๖. มีส่วนร่วมในชุมชนในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รวมทั้งหมด   ๖   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๒๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๓๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๓                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่  ๑                                     เวลา    ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน    ๑.๐  หน่วยกิต   
   

ศึกษาและสังเคราะห์ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา และสิ่งแวดล้อมรวมถึงปรากฏการณ์พิเศษทาง
กายภาพของประเทศไทยและของโลก โดยอาศัยข้อมูลทางด้านภูมิสารสนเทศ เพ่ือให้เห็นปฏิสัมพันธ์ของ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและการใช้ประโยชน์จากแผนที่ชนิดต่างๆ ตลอดจนเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางภูมิ
สารสนเทศ  เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในรูปแบบต่างๆได้อย่างเหมาะสมและเกิด
ประโยชน์สูงสุด ข้อมูลของพ้ืนที่โดยน าระบบภูมิสารสนเทศมาช่วยในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การ
ใช้และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมในการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม  และเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละพ้ืนที่ในประเทศและในโลก  เพ่ือให้เกิดการตระหนักในกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ปัจจุบันอันเกิดจากภูมิปัญญาของมนุษยชาติ  เพ่ือเห็นความส าคัญของการด ารงชีวิตตามแนว
ทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางสังคม ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทยและโลกด้วยความภาคภูมิใจ และศึกษาบทบาท
ขององค์กรต่างๆ การประสานประโยชน์  ความร่วมมือทั้งในและนอกประเทศรวมทั้งวิธีการ มาตรการการปูองกัน
การแก้ไขปัญหาทางกฎหมาย  การใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางในการ
แก้ปัญหา  อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

โดยใช้วิธีการทางกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
ทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในเห็นความส าคัญของการด ารงชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทางสังคม ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทยและโลกด้วยความภาคภูมิใจ 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส ๕.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓  
ส ๕.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔ 

รวมทั้งหมด    ๗    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๒๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๓๒๑๐๓  สังคมศึกษา ๔                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่  ๒                                   เวลา    ๔๐   ชั่วโมง  จ านวน    ๑.๐   หน่วยกิต   
  

ศึกษาหลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ตามหลักธรรมโดยใช้กระบวนการคิด การสื่อสาร 
การแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในทุกด้านๆและเตรียมคนให้เป็นคนดี สามารถท าประโยชน์ให้กับสังคมและ
ประเทศชาติได้โดยเน้นความพอเพียงและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างสมดุล 
และศึกษาพระพุทธ เกี่ยวกับประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา  เรื่องลักษณะประชาธิปไตยใน
พระพุทธศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์  พระพุทธศาสนาเน้นการฝึกหัดอบรมตน การ
พ่ึงตนเอง และการมุ่ง อิสรภาพ  การคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาและการคิดแบบวิทยาศาสตร์  พุทธ
ประวัติ วิเคราะห์พุทธประวัติ ด้านการสอน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา  ชาดก  วันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา  คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันส าคัญทางพระ พุทธศาสนา  วันธรรมสวนะและเทศกาล
ส าคัญ วิเคราะห์คุณค่าผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพระพุทธศาสนา มุ่งอนุรักษ์ศาสนวัตถุ และศาสนสถานใน
ท้องถิ่น ศึกษา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   พระไตรปิฎก วิเคราะห์การสังคายนาและการเผยแผ่
พระไตรปิฎก เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก คนครองเรือนที่ร้ายและที่ดี ๑๐ ประเภท ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา  การ
บริหารจิตและเจริญปัญญา สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญา ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน น าวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้คุณภาพชีวิตและ สังคม พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส 
 ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ศึกษาพระสงฆ์ เกี่ยวกับประวัติพุทธสาวก พุทธ
สาวิกา  หน้าที่ ชาวพุทธเรื่องการบรรพชาอุปสมบท ในพระพุทธศาสนา ประโยชน์ของการบรรพชาและอุปสมบท 
การบวชเป็นแม่ชี ธรรมจาริณี หรือเนกขัมมนารี  การศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์และธรรมศึกษา การปลูก
จิตส านึกและการมีส่วนร่วมในสังคมพุทธ การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในฐานะผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง ตาม
หลักทิศเบื้องบนในทิศ ๖ การเข้าค่ายพุทธบุตร การเข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธ
มามกะ มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ เรื่อง การแสดงความเคารพตามหลักพระพุทธศาสนาต่อ
พระรัตนตรัย ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ และ     ปูชนียบุคคล การปฏิสันถารตามหลักปฏิสันถาร ๒ ศาสนพิธี 
เรื่อง ความหมายและความส าคัญคติธรรมในพิธีกรรม บทสวดมนต์ของนักเรียน งานพิธีคุณค่าและประโยชน์พิธี
บรรพชา อุปสมบท คุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท เครื่องอัฏฐบริขาร สัมมนาพระพุทธศาสนากับการ
แก้ปัญหาและการ พัฒนา เรื่อง พระพุทธศาสนากับการเมืองและสันติภาพ 

โดยใช้วิธีการทาง กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๒๘ 
 

เพ่ือให้เกิดศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัยและรักการเรียนรู้พระพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม และสามารถน าหลักธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้ การท างานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสังคมโดยส่วนรวม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส ๑.๑ ม.๔-๖/๖,๗,๘,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๙,๒๐ 
ส ๑.๒ ม.๔-๖/๑,๒,๔,๕ 

รวมทั้งหมด  ๑๔  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๒๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ภาคเรียนที่ ๑                                  เวลา   ๒๐  ชั่วโมง    จ านวน   ๐.๕   หน่วยกิต 

 
ศึกษา  วิเคราะห์ ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ

มนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อ
การศึกษาประวัติศาสตร์สากล อารยธรรมลุ่มแม่น้ าไทกรีส – ยูเฟรทีส ไนล์ หวางเหอ สินธุ และอารยธรรมกรีก 
โรมัน การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก  
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล  
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
 
รหัสตัวช้ีวัด   

ส ๔.๑ ม. ๔-๖/๑   ม. ๔-๖/๒ 
ส ๔.๒ ม. ๔-๖/๑  

รวมทั้งหมด    ๓   ตัวช้ีวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๓๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๒                    เวลา   ๒๐  ชัว่โมง          จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์ เหตุการณ์ส าคัญท่ีมีผลต่อการพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก ได้แก่ การปฏิวัติ
เทคโนโลยี  การประดิษฐ์เครื่องพิมพ์  การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์  การปฏิรูปศาสนา  การปฏิวัติอุตสาหกรรม  
การส ารวจทางทะเล  การปฏิวัติฝรั่งเศส  การปฏิวัติรัสเซีย  สงครามโลกครั้งที่ ๑ และ ๒   และการพัฒนาการของ
ยุโรปสมัยใหม่ การฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน การขยาย การล่าอาณานิคม
ของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย และผลกระทบ ความร่วมมือและความขัดแย้งของ
มนุษยชาติในโลก สถานการณ์ส าคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษท่ี ๒๑  

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล  
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
 
รหัสตัวช้ีวัด   

ส ๔.๒ ม. ๔-๖/๒ 
ส ๔.๒ ม. ๔-๖/๓ 
ส ๔.๓ ม. ๔-๖/๕ 

รวมทั้งหมด    ๓   ตัวช้ีวัด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๓๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๓๐๒๒๘  หน้าที่พลเมือง ๓                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที ่ ๑                                เวลา   ๒๐   ชั่วโมง      จ านวน   ๐.๕  หน่วยกิต 
 

แสดงออก แนะน าผู้อ่ืน และยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง ในเรื่องใฝุหาความรู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืน
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ 
และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากข้าง
ใน ไม่ติดต ารา บริการรวมที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็น
ผู้มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่
เกิดจาก การกระท าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. แสดงออก แนะน าผู้อ่ืน และยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละ 
๒. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน

ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๓. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง    

รวมทั้งหมด   ๔   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๓๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๓๐๒๒๙  หน้าที่พลเมือง ๔                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที ่ ๒                                เวลา   ๒๐   ชั่วโมง      จ านวน   ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง การเป็น
ผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดี การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญ ทางจริยธรรม 
การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง และการรู้เท่าทัน
สื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบาย
สาธารณะที่ตนสนใจ มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อคาดการณ์
เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝุหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อ
เกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การระงับความขัดแย้ง และสร้างเครือข่าย
ปูองกันปัญหาความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิด
จากการกระท าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
๒. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 
๓. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ   
๔. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ   
๕. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล  
๖. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธีและสร้างเครือข่ายการปูองกันปัญหาความ

ขัดแย้ง  
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  

 รวมทั้งหมด    ๗   ผลการเรียนรู้ 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๓๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๓๒๒๒๒   การเมืองการปกครอง  ๑                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕   ภาคเรียนที่ ๑                         เวลา    ๔๐   ชัว่โมง      จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โครงสร้างองค์ประกอบ
อ านาจหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองการปกครองของไทย บทบาทความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อ
การเมืองการปกครองลักษณะ และพัฒนาการการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยได้ด ารงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์อันเป็นประมุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายความหมายของการเมืองการปกครองได้ 
 ๒. จ าแนกลักษณะการปกครองต่างๆได้ 
 ๓. เข้าใจในวิวัฒนาการการปกครองไทยได้ 
 ๔. อธิบายการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้ 
 ๕. มีความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์อันเป็นประมุขได้ 
รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๓๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๓๒๒๒๔ การเมืองการปกครอง ๒                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕   ภาคเรียนที่ ๒                   เวลา    ๔๐   ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
 ศึกษา วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โครงสร้างองค์ประกอบ
อ านาจหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองการปกครองของไทย บทบาทความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อ
การเมืองการปกครองลักษณะ และพัฒนาการการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยได้ด ารงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์อันเป็นประมุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สามารถบอกท่ีมาและอ านาจหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาล ปกครอง และศาล
ทหารได้ 

๒. สามารถอธิบายการบริหารงานศาลยุติธรรม 
๓. รู้ที่มาของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี และความส าคัญของคณะรัฐมนตรี 
๔. เข้าใจอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรี 
๕. เข้าใจลักษณะการเลือกตั้ง และสิทธิในการเลือกตั้ง 
๖. รู้เข้าใจหลักการบริหารราชการแผ่นดิน 

รวมทั้งหมด  ๖  ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๓๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๓๒๒๖๑ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน                                           กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่  ๑                            เวลา    ๔๐   ชั่วโมง        จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 

 
ศึกษาสภาพและข้อมูลเหตุของความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคต่างๆ ของโลก  

การก่อการร้ายในสาเหตุ  ขบวนการ  วัตถุประสงค์และการเคลื่อนไหวในภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งแนวทางแก้ปัญหา
ของกลุ่มก่อการร้ายต่างๆ ปัญหาสงครามเย็น  สงครามโลกครั้งที่ ๑  สงครามโลกครั้งที่ ๒  ปัญหาตะวันออกกลาง  
ปัญหาพลังงาน  ปัญหาเงินเฟูอและการว่างงาน  ปัญหาประชากรและความยากจน  ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  
ปัญหาทางวัฒนธรรมจิตใจรวมทั้งความพยายามในการสร้างสันติภาพในโลกและการวิเคราะห์ข่าวต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในสังคมโลก 
 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูลปฏิบัติจริง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ/
กระบวนการ  ในการคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางสังคม  และน า
ประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
 เพ่ือตระหนักถึงความส าคัญเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อประวัติศาสตร์  มีคุณธรรม  จริยธรรมเป็นหลัก
ในการด าเนินชีวิต  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ
และความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งและการประสานประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ 
๒. วิเคราะห์ผลกระทบของสงครามโลกครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และสภาวะหลังสงคราม 
๓. วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญที่มีผลกระทบต่อโลกปัจจุบัน 

รวมทั้งหมด    ๓   ผลการเรียนรู้ 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๓๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๓๒๒๒๕  อาเซียนศึกษา                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ภาคเรียนที่ ๒                       เวลา    ๔๐   ชั่วโมง          จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 
 ศึกษา  สืบค้น  และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนในเรื่องก าเนิดอาเซียน  สมาชิกอาเซียน  สัญลักษณ์
อาเซียน  ธงอาเซียน  ค าขวัญของอาเซียน  เพลงประจ าอาเซียน  ภาษาอาเซียน  ปฏิญญาอาเซียน  วิสัยทัศน์
อาเซียนกฎบัตรอาเซียน  ประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องธงชาติและ ตราประจ าแผ่นดิน ของประเทศสมาชิก
อาเซียนแต่ละประเทศ สภาพทางภูมิศาสตร์  ประวัติความเป็นมา การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไทย  ประชาคมอาเซียนในเรื่องภูมิหลังประชาคมอาเซียน เสาหลักประชาคม
อาเซียนทั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมสังคม
วัฒนธรรมและวัฒนธรรมอาเซียน บทบาทของไทยในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน  บทบาทของอาเซียนต่อประเทศ
สมาชิกท้ังต่อประเทศไทยและต่อประเทศสมาชิกอ่ืน ในด้านต่างๆ อาเซียนกับความสัมพันธ์ภายนอกอาเซียนใน
เรื่ององค์กรอาเซียน ด้านการด าเนินงานของอาเซียน การตัดสินใจ การระงับข้อพิพาทความสัมพันธ์ภายนอกของ
อาเซียนของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา  กับกลุ่มประเทศ และกับองค์การระหว่างประเทศ 
 โดยใช้ทักษะการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการทางสังคม  กระบวนการน าเสนอข้อมูล และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถคิดวิเคราะห์  สร้างองค์ความรู้ใหม่ ตระหนัก เห็นคุณค่า  
มีความภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็นอาเซียน ร่วมกันรับผิดชอบต่อประชาคมอาเซียน  มีวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  สันติวิธี/สันติธรรม  ยอมรับความแตกต่างในการนับถือศาสนาและอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและส ารวจ  วิเคราะห์ปัญหาของชุมชนด้านสังคมหรือวัฒนธรรม บนพื้นฐานของ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนในเรื่องก าเนิดอาเซียน  สมาชิกอาเซียน  สัญลักษณ์อาเซียน  ธงอาเซียน 
ค าขวัญของอาเซียน  เพลงประจ าอาเซียน  ภาษาของอาเซียน  ปฏิญญาอาเซียน  วิสัยทัศน์อาเซียน และกฎบัตร
อาเซียน 
           ๒. รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องธงชาติและตราประจ าแผ่นดินของประเทศสมาชิก
อาเซียนแต่ละประเทศ สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมาการเมือง  เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไทย 
 ๓. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในเรื่องภูมิหลังประชาคมอาเซียนและเสาหลักประชาคมอาเซียน
รวมทั้งวิเคราะห์บทบาทของไทยในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 
 ๔. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของอาเซียนต่อประเทศสมาชิกท้ังต่อประเทศไทยและต่อประเทศสมาชิก
อ่ืนในด้านต่างๆ 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๓๗ 
 

 ๕. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนกับความสัมพันธ์ภายนอกอาเซียนในเรื่ององค์กรอาเซียนด้านการ
ด าเนินงานของอาเซียน  การตัดสินใจ  การระงับข้อพิพาท  ความสัมพันธ์ภายนอกของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา
กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ 
รวมทั้งหมด    ๕   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๓๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖   ภาคเรียนที่  ๑            เวลา   ๔๐  ชั่วโมง         จ านวน  ๑.๐    หน่วยกิต  
  

ศึกษา  และอภิปรายการก าหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ   และบทบาทของรัฐในการ
แทรกแซงราคาและการควบคุมราคา  เพื่อการแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ  ตระหนักถึงความส าคัญของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนิน
ชีวิตของตนเองและครอบครัว  และเห็นความส าคัญในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน อธิบายความหมาย  วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย   
ตระหนักถึงความส าคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทาง
เศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข   อธิบายบทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน  การคลังในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ     วิเคราะห์สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ และบอกแนวทาง
ในการแก้ปัญหาของนโยบายการเงิน การคลัง ศึกษาวิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และใช้กระบวนการ
อภิปรายเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย วิเคราะห์ผลดี 
ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ที่น าไปสู่การพ่ึงพา การแข่งขัน การขัดแย้ง 
และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์  
ปัญหาที่เกิดขึ้น  แนวทางการแก้ไข  รู้จักใช้ทรัพยากร ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  และส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้า  

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  น าไปแก้ปัญหาของตนเองและ
ครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู้  อยู่
อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส ๓.๑ ม. ๔-๖/๑  ม. ๔-๖/๒  ม. ๔-๖/๓  ม. ๔-๖/๔   
ส ๓.๒ ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒    ม.๔-๖/๓ 

รวมทั้งหมด  ๗  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๓๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๓๓๑๐๒  สังคมศึกษา ๖                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ภาคเรียนที่  ๒        เวลา   ๔๐   ชั่วโมง           จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต   
 

วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย หลักธรรมในกรอบอริยสัจ ๔ 
มงคล พุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง จิตที่ฝึกดีแล้วน าสุขมาให้ สติเป็นเครื่องตื่นในโลก สุขอ่ืนยิ่งกว่าความสงบไม่มี 
นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง การสังคายนาพระไตรปิฎก การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกท่ีดีของครอบครัวและสังคม ศาสนพิธีเกี่ยวกับพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีเวียนเทียน พิธีถวายสังฆทาน 
พิธีถวายผ้าอาบน้ าฝน พิธีทอดกฐิน พิธีปวารณา การท าบุญเลี้ยงพระในโอกาสต่างๆ  หลักธรรม คติธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญและเทศกาลส าคัญในพระพุทธศาสนา การเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ เป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัวและสังคม การสวดมนต์แปล แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน การ
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ การสัมมนาและเสนอแนวทางในการธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา
อันส่งผลถึงการพัฒนาคน พัฒนาชาติและโลก ประวัติของศาสดาของศาสนาอ่ืนและหลักค าสอนพ้ืนฐาน 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  น าไปแก้ปัญหาของตนเองและ
ครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู้  อยู่
อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 
รหสัตัวช้ีวัด 
 ส ๑.๑  ม. ๔-๖/๒, ม. ๔-๖/๙, ม. ๔-๖/๑๐, ม. ๔-๖/๑๓, ม. ๔-๖/๑๔, ม. ๔-๖/๑๕ 
     ม. ๔-๖/๑๘, ม. ๔-๖/๑๙, ม. ๔-๖/๒๑, ม. ๔-๖/๒๒ 
 ส ๑.๒  ม. ๔-๖/๑, ม. ๔-๖/๒, ม. ๔-๖/๓ , ม. ๔-๖/๔  
รวมทั้งหมด   ๑๔   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๔๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๓๓๒๘๓  พลังงานกับสิ่งแวดล้อม                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่  ๑                             เวลา    ๔๐   ชั่วโมง      จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต   
 
 ศึกษาสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม ความหมายของพลังงาน  รูปแบบของพลังงาน การ
อนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การมีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่
ก าลังจะหมดไป การปรับแต่งระบบนิเวศรอบๆตัวให้ดีขึ้น 
 ยกตัวอย่างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานอธิบาย
การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
 มีนิสัยรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรู้จักวิธีการในการมีส่วนร่วมในการประหยัด
พลังงาน สอดแทรกการเรียนการสอนตามแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. รู้และเข้าใจความหมายของสิ่งแวดล้อม  

๒. รู้และเข้าใจการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม  
๓. รู้และเข้าใจความหมายของพลังงาน   
๔. รู้และเข้าใจรูปแบบของพลังงาน  
๕. รู้และเข้าใจการอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
๖. ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

รวมทั้งหมด   ๖   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๔๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๓๓๒๔๑  การเงินการคลัง                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่  ๒                                 เวลา  ๔๐  ชั่วโมง          จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต   
 

ศึกษาประวัติ  วิวัฒนาการของเงินตรา  การใช้วัสดุต่างๆ เป็นเงินตรา  เพ่ือแลกเปลี่ยนสิ่งของ  ปริมาณ
เงิน  และค่าของเงินโครงสร้างระบบการเงินของประเทศ  บทบาท  หน้าที่ของตลาดการเงิน   และสถาบันการเงิน
อ านาจหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ ระบบและการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ระบบการคลังของ
รัฐบาล  ระบบงบประมาณแผ่นดิน  รายรับ รายจ่าย การคลังส่วนกลาง และการคลังส่วนท้องถิ่นศึกษาภาวะเงิน
เฟูอ  เงินฝืด เงินตึง  การใช้นโยบายการเงินและนโยบายการคลังเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาภาวะด้าน
การเงิน  บทบาทหน้าที่ของสถาบันการเงินที่เก่ียวข้องกับประชาชน  และบทบาทของการคลังที่มีต่อชีวิตประจ าวัน  

ใช้กระบวนการสืบค้น อธิบาย อภิปราย และน าเสนอข้อมูล เพ่ือให้มีความเข้าใจในเรื่องการเงิน การคลัง 
ตระหนักในสภาพปัญหา และเห็นความจ าเป็นที่จะต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา โดยใช้นโยบายการเงิน การคลังที่
ถูกต้อง รวมไปถึงการเรียนรู้เรื่องการบูรณาการกับหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิตอย่างมั่นคง
ถาวร    สอดแทรกการเรียนการสอนตามแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
               
ผลการเรียนรู้ 

๑. วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ความหมายและความส าคัญของเงิน 
๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเงิน การคลัง นโยบายทางการเงิน นโยบายทางการคลัง รายได้

ประชาชาติ ระบบการธนาคาร รูปแบบและกระบวนการทางภาษีอากร 
๓. อธิบายปัญหาการเงินการคลังในปัจจุบันและแนวทางในการแก้ปัญหาของรัฐบาล 

รวมทั้งหมด    ๓   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๔๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๓๓๒๖๓ ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ภาคเรียนที่  ๑                     เวลา    ๔๐   ชั่วโมง        จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 

 
 ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด เพ่ือให้มีความเข้าใจ ตระหนัก และเห็นคุณค่าในเรื่อง
ต่อไปนี้ สังคมไทยในเรื่อง โครงสร้าง ลักษณะทั่วไป พัฒนาการโดยสังเขป ประวัติความเป็นมาของการศึกษา โดย
เน้นการปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ ๕ และขยายตัวทางการศึกษาตังแต่สมัยรัชกาลที่ ๖ จนถึงปัจจุบัน   
ศิลปวัฒนธรรมไทยในเรื่อง รากฐาน เอกลักษณ์ พัฒนาการและแนวโน้มอิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมและ
วัฒนธรรมไทย จดักิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาการใช้ทักษะกระบวนการ
ทางด้านความคิด  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในทุกๆด้านและ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมกับรับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
และการรวมตัวของประชาคมอาเซียนบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติ
ที่ต่อสังคม สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการท างานตาลักษณะอันพ่ึงประสงค์  
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง 
ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ เพ่ือให้สามารถน าผลการเรียนรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีสันติสุข 
   
ผลการเรียนรู้ 
           ๑. รู้และเข้าใจความหมายของค าสังคมไทยและประวัติความเป็นมาของสังคมไทย 
 ๒. รู้และเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทย 
 ๓. รู้และเข้าใจการพัฒนาการและแนวโน้มอิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย 
รวมทั้งหมด    ๓   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๔๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๓๓๒๔๒ การคุ้มครองผู้บริโภค                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ภาคเรียนที่  ๒                          เวลา    ๔๐  ชั่วโมง    จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต
  
 ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด เพ่ือให้มคีวามเข้าใจ ตระหนัก และเห็นคุณค่าใน 
เรื่องต่อไปนี้สิทธิพ้ืนฐานและรักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค  และการคุ้มครองสิทธิของตนเองใน
ฐานะผู้บริโภคบทบาทของผู้บริโภคท่ีรู้เท่าทันค่านิยม   และพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศจดักิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาการใช้
ทักษะกระบวนการทางด้านความคิด  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ใน
ทุกๆด้านและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมกับรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียนบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีต่อสังคม สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งม่ันในการท างานตาลักษณะอันพ่ึง
ประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบ ความเหมือน ความแตกต่าง 
ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ เพ่ือให้สามารถน าผลการเรียนรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและอยู่ร่วมกัน ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีสันติสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. รู้และเข้าใจสิทธิพ้ืนฐานและรักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค 
 ๒. รู้และเข้าใจการคุ้มครองสิทธิตนเอง 
 ๓. รู้และเข้าใจพฤติกรรมการบริโภค 
 ๔. รู้และเข้าใจสินค้าอันตราย 
 ๕. รู้และเข้าใจเหยื่อโฆษณา 
 ๖. รู้สิทธิ ปกปูองร้องเรียนเป็น 

๗. รู้และเข้าใจการขายตรง 
รวมทั้งหมด    ๗    ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๔๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๓๓๒๐๗ จริยธรรมกับบุคคล                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖   ภาคเรียนที่ ๑                            เวลา    ๔๐  ชัว่โมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาชีวิตและงานของบุคคลที่ประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรม  สร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่น 
สังคมและประเทศ  วิเคราะห์คุณธรรมแนวทางปฏิบัติและแนวคิดของบุคคลเหล่านั้นที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง
ท้องถิ่นประเทศชาติ  เพ่ือให้เห็นแบบอย่างการประพฤติการปฏิบัติที่ดี  เห็นคุณค่าในการฝึกคุณธรรม  จริยธรรม
เป็นหลักในการด าเนินชีวิต  สามารถเลือกแนวทางในการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมในอันที่จะพัฒนาตน  ท้องถิ่น
และประเทศชาติจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาการใช้ทักษะกระบวนการ
ทางด้านความคิด  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในทุกๆด้านและ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมกับรับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
และการรวมตัวของประชาคมอาเซียนบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติ
ที่ต่อสังคม สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการท างานตาลักษณะอันพ่ึงประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง 
ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ เพ่ือให้สามารถน าผลการเรียนรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีสันติสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. ศึกษาชีวิตและงานของบุคคลที่ประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรม 
 ๒. วิเคราะห์คุณธรรมแนวทางปฏิบัติและแนวคิดของบุคคลส่งผลต่อการพัฒนาตนเองท้องถิ่นประเทศชาติ 
 ๓. เห็นคุณค่าในการฝึกคุณธรรม  จริยธรรมเป็นหลักในการด าเนินชีวิต   
 ๔. สามารถเลือกแนวทางในการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมในอันที่จะพัฒนาตน  ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
รวมทั้งหมด     ๔   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๔๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๓๓๒๔๔ เศรษฐศาสตร์ครอบครัว                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่  ๒                       เวลา    ๔๐  ชั่วโมง        จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับ  การผลิต  การบริโภค  และการแลกเปลี่ยน  ฝึก
วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว และเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของครอบครัว  เพ่ือให้มีความเข้าใจ
ในหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  ตรุหนักถึงสภาพปัญหาและผลกระทบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือนที่มี
ต่อภาวะเศรษฐกิจของท้องถิ่นและประเทศ  มีค่านิยมที่ดีในการผลิตและการบริโภค  การพึ่งตนเองและการ
ประหยัดอดออมตลอดจนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาการใช้ทักษะกระบวนการทางด้าน
ความคิด  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในทุกๆด้านและสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมกับรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการ
รวมตวัของประชาคมอาเซียนบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ต่อ
สังคม สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งม่ันในการท างานตาลักษณะอันพ่ึงประสงค์    

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง 
ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ เพ่ือให้สามารถน าผลการเรียนรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีสันติสุข 
   
ผลการเรียนรู้ 
           ๑. ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับ  การผลิต  การบริโภค  และการแลกเปลี่ยน   
 ๒. วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว 
 ๓. แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของครอบครัว   
 ๔. ตระหนักถึงสภาพปัญหาและผลกระทบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือนที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่นและประเทศ   
 ๕. ค่านิยมท่ีดีในการผลิตและการบริโภค  การพึ่งตนเองและการประหยัดอดออมตลอดจนมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งหมด    ๕   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๔๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๓๓๒๔๕ ความถนัดทางวิชาชีพครู ๑                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ภาคเรียนที่ ๑                     เวลา    ๔๐  ชั่วโมง        จ านวน    ๑.๐   หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความรู้เฉพาะทางวิชาชีพครู กฎหมายทางการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา ระบบการศึกษาการ
บริหารงานภายในของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายทางการศึกษาของไทยในปัจจุบัน และมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้ทางสังคมศาสตร์ เข้าใจหลักค าสอนของศาสนา มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรมตะวันตก ข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน 
นโยบายของรัฐบาล ข่าวสารเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส าคัญในปัจจุบัน ข่าวสารทางการศึกษา และเหตุการณ์
ส าคัญของโลก 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้น ติดตามข่าวสาร อธิบาย อภิปราย กระบวนการท างานเป็นกลุ่มแบบร่วมมือ 
และการน าเสนอข้อมูลจากการสืบค้นและศึกษาเรียนรู้ 
 เพ่ือให้เล็งเห็นถึงความส าคัญของวิชาชีพครู ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของครู เห็นแนวทางในการน า
ความรู้ที่ได้ใช้เพื่อศึกษาต่อ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต 
ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   
ผลการเรียนรู้ 
           ๑. ความรู้เบื้องต้นทางวิชาชีพครู มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู กฎหมายทางการศึกษา แนว
ทางการจัดการศึกษา ระบบการศึกษาการบริหารงานภายในของกระทรวงศึกษาธิการ  
 ๒. ความรู้ทางสังคมศาสตร์ สังคมวิทยาเบื้องต้น 
 ๓. ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมตะวันออก และ
วัฒนธรรมตะวันตก 
 ๔. วิเคราะห์ข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน นโยบายของรัฐบาล ข่าวสารเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส าคัญใน
ปัจจุบัน ข่าวสารทางการศึกษา และเหตุการณ์ส าคัญของโลก 
รวมทั้งหมด    ๔   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                              ๒๔๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส๓๓๒๔๖ ความถนัดทางวิชาชีพครู ๒                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ภาคเรียนที่ ๒                     เวลา    ๔๐  ชั่วโมง          จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความรู้ทั่วไปในบริบทของความเป็นครู ตามบริบทของการศึกษา และความรู้ความสามารถทางด้าน
การใช้ภาษา การคิดค านวณ รวมถึงความสามารถทางด้านเหตุผล 

โดยใช้กระบวนการสืบค้น ติดตามข่าวสาร อธิบาย อภิปราย กระบวนการท างานเป็นกลุ่มแบบร่วมมือ 
และการน าเสนอข้อมูลจากการสืบค้นและศึกษาเรียนรู้ 
 เพ่ือให้เล็งเห็นถึงความส าคัญของวิชาชีพครู ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของครู เห็นแนวทางในการน า
ความรู้ที่ได้ใช้เพื่อศึกษาต่อ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต 
ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   
ผลการเรียนรู้ 
           ๑. ความสามารถทางด้านการใช้ภาษา 
 ๒. ความรู้ความสามารถท่ัวไปทางด้านการคิดค านวณ  

๓. ความรู้ความสามารถทั่วไปทางด้านเหตุผล 
รวมทั้งหมด    ๓    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๔๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๔๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๔๙ 
 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓) 

รายวิชาพื้นฐาน 
 พ๒๑๑๐๑  สุขศึกษา ๑  จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง ๐.๕  หน่วยกิต 
 พ๒๑๑๐๒  พลศึกษา ๑  จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง ๐.๕  หน่วยกิต 
 พ๒๑๑๐๓  สุขศึกษา ๒  จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง ๐.๕  หน่วยกิต 
 พ๒๑๑๐๔  พลศึกษา ๒  จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง ๐.๕  หน่วยกิต 
 พ๒๒๑๐๑  สุขศึกษา ๓  จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง ๐.๕  หน่วยกิต 
 พ๒๒๑๐๒  พลศึกษา ๓  จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง ๐.๕  หน่วยกิต 
 พ๒๒๑๐๓  สุขศึกษา ๔  จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง ๐.๕  หน่วยกิต 
 พ๒๒๑๐๔  พลศึกษา ๔  จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง ๐.๕  หน่วยกิต 
 พ๒๓๑๐๑  สุขศึกษา ๕  จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง ๐.๕  หน่วยกิต 
 พ๒๓๑๐๒  พลศึกษา ๕  จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง ๐.๕  หน่วยกิต 
 พ๒๓๑๐๓  สุขศึกษา ๖  จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง ๐.๕  หน่วยกิต 
  พ๒๓๑๐๔  พลศึกษา ๖  จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง ๐.๕  หน่วยกิต 
  

รายวิชาเพิ่มเติม 
พ๒๐๒๐๑  เปตอง ๑  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง ๑.๐  หน่วยกิต 
พ๒๐๒๐๒  เปตอง ๒  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง ๑.๐  หน่วยกิต 
พ๒๐๒๐๓  เซปักตะกร้อ ๑ จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง ๑.๐  หน่วยกิต 
พ๒๐๒๐๔  เซปักตะกร้อ ๒ จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง ๑.๐  หน่วยกิต 
พ๒๐๒๐๕  บาสเกตบอล ๑ จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง ๑.๐  หน่วยกิต 

 พ๒๐๒๐๖  บาสเกตบอล ๒ จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง ๑.๐  หน่วยกิต 
 พ๒๐๒๐๗  ฟุตบอล ๑  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง ๑.๐  หน่วยกิต 
 พ๒๐๒๐๘  ฟุตบอล ๒  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง ๑.๐  หน่วยกิต 

พ๒๐๒๐๙  กรีฑา ๑  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง ๑.๐  หน่วยกิต 
พ๒๐๒๑๐  กรีฑา ๒  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง ๑.๐  หน่วยกิต 

 พ๒๐๒๑๑  แบดมินตัน ๑  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง ๑.๐  หน่วยกิต 
          พ๒๐๒๑๒  แบดมินตัน ๒  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง ๑.๐  หน่วยกิต 
 พ๒๐๒๑๓ กระบี่กระบอง ๑ จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 พ๒๐๒๑๔ กระบี่กระบอง ๒ จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 พ๒๐๒๑๕ ดาบสองมือ ๑  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 พ๒๐๒๑๖ ดาบสองมือ ๒  จ านวน  ๔๐ ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 พ๒๐๒๑๗ ฟุตซอล ๑  จ านวน  ๔๐ ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 พ๒๐๒๑๘ ฟุตซอล ๒  จ านวน  ๔๐ ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 พ๒๐๒๑๙ เนตบอล  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 

 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๕๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๒๑๑๐๑  สุขศึกษา ๑                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๑                    เวลา    ๒๐   ชั่วโมง           จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต  
 

ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ  
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์ของร่างกาย การแสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เติบโต
สมวัย ควบคุมน้ าหนักให้เป็นไปตามเกณฑ์ รวมถึงความสามารถอธิบายถึงวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการพัฒนาทางเพศมีทักษะในการปฏิเสธและการปูองกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ และสามารถวิเคราะห์วิธีเลือกบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับวัย ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ   
 โดยให้ผู้เรียนเข้ากลุ่มเพ่ือศึกษาความรู้เพ่ิมเติม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น น าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์อย่าง
มีเหตุผล  ออกแบบหรือสร้างทางเลือกท่ีจะน าไปสู่การท าให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเน้นการลงมือท าจริง จนเกิดเป็น
ความรู้ที่เกิดอยู่ในตัวผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้แสดงออก เพ่ือผลในการเจริญก้าวหน้าขึ้นและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (บูรณาการ) 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
 พ ๑.๑  ม.๑/๑ , ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔   
 พ ๒.๑  ม.๑/๑ , ม.๑/๒ 
          พ ๔.๑  ม.๑/๑ , ม.๑/๒ ,ม.๑/๓ 
รวมทั้งหมด    ๙    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๕๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๒๑๑๐๓  สุขศึกษา ๒                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๒                            เวลา  ๒๐  ชั่วโมง      จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษา การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ การปฐมพยาบาล เคลื่อนย้าย
ผู้ปุวย ลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติด ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ มีทักษะ
ในการชักชวนผู้อ่ืนให้ลดละเลิกสารเสพติด 

โดยให้ผู้เรียนเข้ากลุ่มเพ่ือศึกษาความรู้เพ่ิมเติม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น น าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์อย่าง
มีเหตุผล  ออกแบบหรือสร้างทางเลือกท่ีจะน าไปสู่การท าให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเน้นการลงมือท าจริง จนเกิดเป็น
ความรู้ที่เกิดอยู่ในตัวผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้แสดงออก เพ่ือผลในการเจริญก้าวหน้าขึ้นและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (บูรณาการ) 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
 พ ๔.๑  ม.๑/๔ 
 พ ๕.๑  ม.๑/๑ , ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔ 
รวมทั้งหมด    ๕    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๕๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๒๒๑๐๑  สุขศึกษา ๓                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๑                            เวลา  ๒๐  ชั่วโมง      จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

ศึกษาพัฒนาการในวัยรุ่น วัยรุ่นกับเรื่องเพศ วิธีปูองกันตนเอง และหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เอดส์และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์  ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต การจัดการ
อารมณ์และความเครียด และการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 

โดยให้ผู้เรียนเข้ากลุ่มเพ่ือศึกษาความรู้เพ่ิมเติม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น น าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์อย่าง
มีเหตุผล  ออกแบบหรือสร้างทางเลือกท่ีจะน าไปสู่การท าให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเน้นการลงมือท าจริง จนเกิดเป็น
ความรู้ที่เกิดอยู่ในตัวผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้แสดงออก เพ่ือผลในการเจริญก้าวหน้าขึ้นและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (บูรณาการ) 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

 พ ๑.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒ 
 พ ๒.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓  
 พ ๔.๑ ม.๒/๔, ม๒/๗ 

รวมทั้งหมด      ๗     ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๕๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๒๒๑๐๓  สุขศึกษา ๔                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๒                            เวลา  ๒๐  ชั่วโมง      จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษา หลักการเลือกใช้บริการทางสุขภาพ  วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียดผลกระทบของ
เทคโนโลยีและความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ ที่มีผลต่อสุขภาพ  การช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด การหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง  รวมถึงการปูองกันและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขัน 

โดยให้ผู้เรียนเข้ากลุ่มเพ่ือศึกษาความรู้เพ่ิมเติม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น น าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์อย่าง
มีเหตุผล  ออกแบบหรือสร้างทางเลือกท่ีจะน าไปสู่การท าให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเน้นการลงมือท าจริง จนเกิดเป็น
ความรู้ที่เกิดอยู่ในตัวผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้แสดงออก เพ่ือผลในการเจริญก้าวหน้าขึ้นและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะมุ่งส่งเสริม การเรียนรู้และปลูกฝัง 
เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (บูรณาการ) 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
            พ ๔.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๕,ม.๒/๖ 
   พ ๕.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓ 
รวมทั้งหมด      ๖    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๕๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๒๓๑๐๑  สุขศึกษา ๕                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่ ๑                            เวลา  ๒๐  ชั่วโมง      จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย  อิทธิพลของสังคมที่มีต่อวัยรุ่น และสื่อโฆษณาท่ีมี
ผลต่อการพัฒนาของวัยรุ่น  การอนามัยแม่และเด็ก ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ แนวทางการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในครอบครัว การก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัย   

โดยให้ผู้เรียนเข้ากลุ่มเพ่ือศึกษาความรู้เพ่ิมเติม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น น าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์อย่าง
มีเหตุผล  ออกแบบหรือสร้างทางเลือกท่ีจะน าไปสู่การท าให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเน้นการลงมือท าจริง จนเกิดเป็น
ความรู้ที่เกิดอยู่ในตัวผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้แสดงออก เพ่ือผลในการเจริญก้าวหน้าขึ้นและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (บูรณาการ) 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
          พ ๑.๑  ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓ 
 พ ๒.๑  ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓ 

พ ๔.๑  ม.๓/๑ 
รวมทั้งหมด       ๗    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๕๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๒๓๑๐๓  สุขศึกษา ๖                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่ ๒                            เวลา  ๒๐  ชั่วโมง      จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษา   วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและแนวทางการปูองกันหลีกเลี่ยงการใช้
ความรุนแรงในการแก้ปัญหา วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมและความรุนแรง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ และแสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี 

โดยให้ผู้เรียนเข้ากลุ่มเพ่ือศึกษาความรู้เพ่ิมเติม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น น าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์อย่าง
มีเหตุผล  ออกแบบหรือสร้างทางเลือกท่ีจะน าไปสู่การท าให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเน้นการลงมือท าจริง จนเกิดเป็น
ความรู้ที่เกิดอยู่ในตัวผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้แสดงออก เพ่ือผลในการเจริญก้าวหน้าขึ้นและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (บูรณาการ) 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
          พ ๔.๑  ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕ 
 พ ๕.๑  ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕ 
รวมทั้งหมด    ๙    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๕๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๒๑๑๐๒  พลศึกษา ๑ (เทเบิลเทนนิส)                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๑                            เวลา  ๒๐  ชั่วโมง      จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษาและวิเคราะห์ ความสามารถของตนเองตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะและกลไกและทักษะ
พ้ืนฐานที่น าไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล ประเภทบุคคลและประเภททีม โดยใช้ทักษะ
พ้ืนฐานตามชนิดกีฬา ร่วมกิจกรรมนันทนาการและน าหลักความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน ความส าคัญ
ของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี  
 โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการ
เรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ เกิดทักษะชีวิตที่ทุกคนจ าเป็นต้องใช้ในการเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
                
รหัสตัวช้ีวัด 
                   พ ๓.๑   ม. ๑/๑,   ม. ๑/๒  , ม. ๑/๓   
                   พ ๓.๒  ม. ๑/๑ 
          พ ๔.๑  ม.๑/๔   
รวมทั้งหมด     ๕    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๕๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๒๑๑๐๔  พลศึกษา ๒ (เทเบิลเทนนิส)                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๒                            เวลา  ๒๐  ชั่วโมง      จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

 
ศึกษาและวิเคราะห์การออกก าลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจอย่างเต็ม

ความสามารถพร้อมทั้งมีการประเมินการเล่นของตนเองและผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎกติกาและข้อตกลงตามชนิดกีฬาที่
เลือกเล่น วางแผนการรุกและการปูองกันในการเล่นกีฬาที่เลือกและน าไปใช้ในการเล่นอย่างเป็นระบบ ร่วมมือใน
การเล่นกีฬาและการท างานเป็นทีม วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ยอมรับความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของ
ตนเองและผู้อื่น 

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการ
เรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ เกิดทักษะชีวิตที่ทุกคนจ าเป็นต้องใช้ในการเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ                
 
รหัสตัวช้ีวัด 
          พ ๓.๑  ม. ๑/๓   
          พ ๓.๒  ม. ๑/๒  , ม. ๑/๓  , ม. ๑/๔  , ม. ๑/๕ ,  ม. ๑/๖  
รวมทั้งหมด     ๖   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๕๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๒๒๑๐๒  พลศึกษา ๓ (ฟุตซอล)                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๑                            เวลา  ๒๐  ชั่วโมง      จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษาและวิเคราะห์ การปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไก และทักษะการเคลื่อนไหว ในการเล่นกีฬาจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของตนเอง น าไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาไทยและ
กีฬาสากลประเภทบุคคลและทีม สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่น
กีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน ร่วมกิจกรรมนันทนาการและน าหลักความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน 
ความส าคัญของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี  

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการ
เรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ เกิดทักษะชีวิตที่ทุกคนจ าเป็นต้องใช้ในการเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ                
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  พ ๓.๑   ม.๒/๑,ม.๒/๒, ม. ๒/๓,ม. ๒/๔ 
  พ ๓.๒   ม.๒/๑ ,ม.๒/๒ 
รวมทั้งหมด      ๖     ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๕๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๒๒๑๐๔  พลศึกษา ๔ (ฟุตบอล)                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๒                            เวลา  ๒๐  ชั่วโมง      จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

 
อธิบายหลักการเล่นกีฬา และวิธีออกก าลังกายที่ถูกต้องได้  และเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด  

ความสนใจอย่างเต็มความสามารถ และน าหลักความรู้วิธีการไปขยายผลการเรียนรู้ให้กับผู้อื่น มีมารยาทในการเล่น
และดูกีฬา  ด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา   ออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอและน าแนวคิดหลักการจากการ
เล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนด้วยความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งมีการประเมินการเล่นของตนและผู้ อ่ืนได้     
วิเคราะห์จ าแนกกลวิธีการรุก การปูองกัน  และใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไป
ใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น  มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร  การออกก าลังกายได้อย่าง 
ปลอดภัยและสนุกสนาน ทั้งยังเรียนรู้การปูองกัน  การแก้ไข การสร้างเสริมสุขภาพ  เสนอผลการพัฒนาสุขภาพ
ของตนเองที่เกิดจากการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬาเป็นประจ า 
 ปฏิบัติการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล ได้อย่างละ ๑ ชนิดโดยใช้เทคนิค  ที่เหมาะสมกับตนเองและทีมน า
หลักการ  ความรู้และทักษะ ในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นกม  และการเล่นกีฬาไปใช้  สร้างเสริม
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ  ด้วยกิจกรรมกีฬาฟุตบอล ในเรื่อง ประวัติความเป็นมา  การบริหารร่างกาย มี
ทักษะการทรงตัว  การสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอล การหยุด  การเตะลูก การโหม่งลูก  การเลี้ยงลูก  การยิง
ประตู  การเป็นผู้รักษาประตู วิธีการเล่นใน  ต าแหน่งต่างๆ การแข่งขันและเรียนรู้เรื่อง กฎ กติกา มารยาทในการ
เล่นได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือกและน าแนวคิดที่ได้ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนในสังคม 
            เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

พ ๓.๑  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔ 
พ ๓.๒  ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔ 
พ ๔.๑  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ 

รวมทั้งหมด  ๑๑   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๖๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๒๓๑๐๒  พลศึกษา ๕ (วอลเล่ย์บอล)                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่ ๑                            เวลา  ๒๐  ชั่วโมง      จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

ศึกษาและวิเคราะห์ ความสามารถของตนเองตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่
น าไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล ประเภทบุคคลและทีม โดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา 
ร่วมกิจกรรมนันทนาการและน าหลักความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน ความส าคัญของการออกก าลังกาย
และการเล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี ออกก าลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด และน า
แนวคิดไปพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยความภาคภูมิใจ ปฏิบัติตามกฎ กติกาและข้อตกลงตามชนิดกีฬาที่เลือกเล่น และ
ตัดสินใจเลือกวิธีเล่นที่เหมาะสมกับทีม และสามารถน าเสนอผลการพัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออก
ก าลังกายและการเล่นกีฬาประจ า 

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการ
เรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ เกิดทักษะชีวิตที่ทุกคนจ าเป็นต้องใช้ในการเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ                
 
รหัสตัวช้ีวัด 

พ ๓.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒,  ม.๓/๓ 
พ ๓.๒ ม.๓/๒ 

รวมทั้งหมด        ๔     ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๖๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๒๓๑๐๔  พลศึกษา ๖ (บาสเกตบอล)                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่ ๒                           เวลา   ๒๐   ชัว่โมง   จ านวน   ๐.๕   หน่วยกิต 
 

อธิบายความส าคัญของการออกก าลังกายและเล่นกีฬา  จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี  ออกก าลังกายและ
เลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจอย่างเต็มความสามารถ  พร้อมทั้งมีการประเมินการเล่นของ
ตนเองและผู้อื่น  วิเคราะห์เปรียบเทียบและยอมรับความแตกต่างของวิธีการเล่นกีฬาระหว่างตนเองกับผู้อ่ืนเพ่ือ
เพ่ิมพูนความสามารถของตนเอง  ตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐานที่น าไปสู่การ พัฒนา
ทักษะการเล่นกีฬา 

ปฏิบัติ การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล ประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬาอย่างละ 
๑ ชนิด และร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย  ๑  กิจกรรม  และน าหลักความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชา
อ่ืน สามารถปฏิบัติตามกฎกติกา และข้อตกลงตามกีฬาบาสเกตบอลที่เลือกเล่น วางแผนการรุกและปูองกันในการ
เล่นกีฬาบาสเกตบอล และน าไปใช้ในการเล่นอย่างเป็นระบบ ให้ความร่วมมือในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลและ
สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างสนุกสนาน โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ เกิดทักษะชีวิตที่ทุกคนจ าเป็นต้อง
ใช้ในการเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต 
 มีวินัย  ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ   
        
 รหัสตัวช้ีวัด 
     พ ๓.๒  ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕ 
รวมทั้งหมด      ๕     ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๖๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
พ๒๐๒๐๑  เปตอง ๑                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓  ภาคเรียนที่ ๑                               เวลา   ๔๐  ชัว่โมง    จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 
     อธิบายหลักการเล่นกีฬา และวิธีออกก าลังกายที่ถูกต้องได้ มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬา  ด้วยความมี
น้ าใจนักกีฬา   พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนด้วยความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งมีการประเมินการเล่นของตนและผู้อ่ืนได้  
วิเคราะห์วิธีการรุก การปูองกัน  ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตาม
สถานการณ์ของการเล่น  มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในการออกก าลังกายได้อย่าง ปลอดภัยและสนุกสนาน ทั้งยัง
เรียนรู้การปูองกัน  การแก้ไข การสร้างเสริมสุขภาพ  เสนอผลการพัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออก
ก าลังกาย และการเล่นกีฬาเป็นประจ า 
           ปฏิบัติการเล่นกีฬาสากล ได้อย่างละ ๑ ชนิด  ที่เหมาะสมและน าหลักการ  ความรู้และทักษะ ในการ
เคลื่อนไหว และการเล่นกีฬาไปใช้  สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบด้วยกิจกรรม กีฬาเปตอง ในเรื่อง 
ประวัติความเป็นมา  การบริหารร่างกาย มีทักษะการยืน  การถือลูก  การโยนลูกในลักษณะต่างๆ  การเคลื่อนไหว
ของแขน  การเคลื่อนที่ของลูกบลูในการโยน ลูกโด่ง  ลูกเลียด  วิธีการเล่นในต าแหน่งต่าง ๆ การแข่งขันและเรียนรู้
เรื่อง กฎ กติกา มารยาทในการเล่นได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  และข้อตกลงในการเล่นตามชนิด
กีฬาที่เลือกและน าแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนในสังคม 
          เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต    มีวินัย  ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ          
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. รู้วิธีการออกก าลังกาย  และเล่นกีฬาตามความถนัด 
๒. ใช้กลวิธีการรุก  การปูองกัน  มีส่วนร่วมปฏิบัติจริง 
๓. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น  ทักษะการยืน  การถือลูก  การโยนลูกในลักษณะต่างๆ การ

เคลื่อนไหวของแขน  การเคลื่อนที่ของลูกบลูในการโยน ลูกโด่ง  ลูกเลียด   
๔. รู้ และเข้าใจกฎ  กติกา  มารยาทในการแข่งขัน 
๕. เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสุขภาพ 

รวมทั้งหมด   ๕   ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๖๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
พ๒๐๒๐๒  เปตอง ๒                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  ภาคเรียนที่  ๒                                เวลา  ๔๐  ชัว่โมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
        อธิบายหลักการเล่นกีฬา และวิธีออกก าลังกายท่ีถูกต้องได้ มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬา  ด้วย
ความมีน้ าใจนักกีฬา   พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนด้วยความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งมีการประเมินการเล่นของตนและ
ผู้อื่นได้  วิเคราะห์วิธีการรุก การปูองกัน  ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตาม
สถานการณ์ของการเล่น  มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในการออกก าลังกายได้อย่าง ปลอดภัยและสนุกสนาน ทั้งยัง
เรียนรู้การปูองกัน  การแก้ไข การสร้างเสริมสุขภาพ  เสนอผลการพัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออก
ก าลังกาย และการเล่นกีฬาเป็นประจ า 
           ปฏิบัติการเล่นกีฬาสากล ได้อย่างละ ๑ ชนิด  ที่เหมาะสมและน าหลักการ  ความรู้และทักษะ ในการ
เคลื่อนไหว และการเล่นกีฬาไปใช้  สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบด้วยกิจกรรมกีฬาเปตอง ในเรื่อง 
ประวัติความเป็นมา  การบริหารร่างกาย มีทักษะการยืน  การถือลูก  การโยนลูกในลักษณะต่างๆ  การเคลื่อนไหว
ของแขน  การเคลื่อนที่ของลูกบลูในการโยน ลูกโด่ง  ลูกเลียด  วิธีการเล่นในต าแหน่งต่าง ๆ การแข่งขันและเรียนรู้
เรื่อง กฎ กติกา มารยาทในการเล่นได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  และข้อตกลงในการเล่นตามชนิด
กีฬาที่เลือกและน าแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนในสังคม 
     เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต                              
มีวินัย  ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ   
        
ผลการเรียนรู้ 

๑. รู้วิธีการออกก าลังกาย  และเล่นกีฬาตามความถนัด 
๒. ใช้กลวิธีการรุก  การปูองกัน  มีส่วนร่วมปฏิบัติจริง 
๓. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น  ทักษะการยืน  การถือลูก  การโยนลูกในลักษณะต่างๆ  การ

เคลื่อนไหวของแขน  การเคลื่อนที่ของลูกบลูในการโยน  ลูกโด่ง  ลูกเลียด   
๔. รู้ และเข้าใจกฎ  กติกา  มารยาทในการแข่งขัน 
๕. เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสุขภาพ 

รวมทั้งหมด   ๕   ผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 

 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๖๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๒๐๒๐๓   เซปักตะกร้อ ๑                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  ภาคเรียนที่ ๑                                 เวลา   ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
  อธิบายหลักการเล่นกีฬา และวิธีออกก าลังกายที่ถูกต้องได้ มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬา  ด้วยความมี
น้ าใจนักกีฬา   พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนด้วยความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งมีการประเมินการเล่นของตนและผู้อ่ืนได  
วิเคราะห์วิธีการรุก การปูองกัน  ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตาม
สถานการณ์ของการเล่น  มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในการออกก าลังกายได้อย่าง ปลอดภัยและสนุกสนาน ทั้งยัง
เรียนรู้การปูองกัน  การแก้ไข การสร้างเสริมสุขภาพ  เสนอผลการพัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออก
ก าลังกาย และการเล่นกีฬาเป็นประจ า 
           ปฏิบัติการเล่นกีฬาสากล ได้อย่างละ ๑ ชนิด  ที่เหมาะสมและน าหลักการ  ความรู้และทักษะ ในการ
เคลื่อนไหว และการเล่นกีฬาไปใช้  สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบด้วยกิจกรรมกีฬาเซปักตะกร้อ ใน
เรื่อง ประวัติความเป็นมา  การบริหารร่างกาย ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น ทักษะการรับส่งลูกแบบต่างๆ   การ
เตะลูกข้างเท้าด้านใน   การเตะลูกหลังเท้า  การเล่นลูกด้วยเข่า การเล่นลูกด้วยศีรษะ  วิธีการเล่นในต าแหน่งต่าง 
ๆ การแข่งขันและเรียนรู้เรื่อง กฎ กติกา มารยาทในการเล่นได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  และ
ข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือกและน าแนวคิดที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนในสังคม 
           เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัย  ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. รู้วิธีการออกก าลังกาย  และเล่นกีฬาตามความถนัด 
๒. ใช้กลวิธีการรุก  การปูองกัน  มีส่วนร่วมปฏิบัติจริง 
๓. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น  ทักษะการรับส่งลูกแบบต่าง ๆ การเตะลูกข้างเท้าด้านใน การ

เตะลูกหลังเท้า  การเล่นลูกด้วยเข่า การเล่นลูกด้วยศีรษะ  และวิธีการเล่นในต าแหน่งต่าง ๆ 
๔. รู้ และเข้าใจกฎ  กติกา  มารยาทในการแข่งขัน 
๕. เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสุขภาพ 

รวมทั้งหมด   ๕   ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๖๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๒๐๒๐๔   เซปักตะกร้อ ๒                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓  ภาคเรียนที่ ๒                                 เวลา  ๔๐  ชัว่โมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
  อธิบายหลักการเล่นกีฬา และวิธีออกก าลังกายที่ถูกต้องได้ มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬา  ด้วยความมี
น้ าใจนักกีฬา   พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนด้วยความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งมีการประเมินการเล่นของตนและผู้อ่ืนได้  
วิเคราะห์วิธีการรุก การปูองกัน  ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตาม
สถานการณ์ของการเล่น  มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในการออกก าลังกายได้อย่าง ปลอดภัยและสนุกสนาน ทั้งยัง
เรียนรู้การปูองกัน  การแก้ไข การสร้างเสริมสุขภาพ  เสนอผลการพัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออก
ก าลังกาย และการเล่นกีฬาเป็นประจ า 
           ปฏิบัติการเล่นกีฬาสากล ได้อย่างละ ๑ ชนิด  ที่เหมาะสมและน าหลักการ  ความรู้และทักษะ ในการ
เคลื่อนไหว และการเล่นกีฬาไปใช้  สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบด้วยกิจกรรมกีฬาเซปักตะกร้อ ใน
เรื่อง ประวัติความเป็นมา  การบริหารร่างกาย ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องงต้น ทักษะการรับส่งลูกแบบต่างๆ   การ
เตะลูกข้างเท้าด้านใน   การเตะลูกหลังเท้า  การเล่นลูกด้วยเข่า การเล่นลูกด้วยศีรษะ  วิธีการเล่นในต าแหน่งต่าง 
ๆ การแข่งขันและเรียนรู้เรื่อง กฎ กติกา มารยาทในการเล่นได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  และ
ข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือกและน าแนวคิดที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนในสังคม 
       เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัย  ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ          
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. รู้วิธีการออกก าลังกาย  และเล่นกีฬาตามความถนัด 
๒. ใช้กลวิธีการรุก  การปูองกัน  มีส่วนร่วมปฏิบัติจริง 
๓. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น  ทักษะการรับส่งลูกแบบต่าง ๆ  การเตะลูกข้างเท้าด้านใน การ

เตะลูกหลังเท้า การเล่นลูกด้วยเข่า การเล่นลูกด้วยศีรษะ และวิธีการเล่นในต าแหน่งต่าง ๆ 
๔. รู้ และเข้าใจกฎ  กติกา  มารยาทในการแข่งขัน 
๕. เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสุขภาพ 

รวมทั้งหมด    ๕   ผลการเรียนรู้ 

 

 
 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๖๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๒๐๒๐๕  บาสเกตบอล ๑                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓  ภาคเรียนที่ ๑                                 เวลา  ๔๐  ชัว่โมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
   อธิบายหลักการเล่นกีฬา และวิธีออกก าลังกายท่ีถูกต้องได้ มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬา  ด้วยความมี
น้ าใจนักกีฬา   พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนด้วยความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งมีการประเมินการเล่นของตนและผู้อ่ืนได้  
วิเคราะห์วิธีการรุก การปูองกัน  ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตาม
สถานการณ์ของการเล่น  มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในการออกก าลังกายได้อย่าง ปลอดภัยและสนุกสนาน ทั้งยัง
เรียนรู้การปูองกัน  การแก้ไข การสร้างเสริมสุขภาพ  เสนอผลการพัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออก
ก าลังกาย และการเล่นกีฬาเป็นประจ า 
           ปฏิบัติการเล่นกีฬาสากล ได้อย่างละ ๑ ชนิด  ที่เหมาะสมและน าหลักการ  ความรู้และทักษะ ในการ
เคลื่อนไหว และการเล่นกีฬาไปใช้  สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบด้วยกิจกรรมกีฬาบาสเกตบอล ใน
เรื่อง ประวัติความเป็นมา  การบริหารร่างกาย มีทักษะการทรงตัว การเลี้ยงลูก การส่งลูก  การรับลูก   การยิง
ประตู  วิธีการเล่นในต าแหน่งต่าง ๆ การแข่งขันและเรียนรู้เรื่อง กฎ กติกา มารยาทในการเล่นได้อย่างถูกต้อง 
ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือกและน าแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของตนในสังคม 
           เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัย  ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ  
         
ผลการเรียนรู้ 

๑. รู้วิธีการออกก าลังกาย  และเล่นกีฬาตามความถนัด 
๒. ใช้กลวิธีการรุก  การปูองกัน  มีส่วนร่วมปฏิบัติจริง 
๓. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว การทรงตัว การเลี้ยงลูก การส่ง การรับลูก การยิงประตู      และวิธีการ

เล่นในต าแหน่งต่าง ๆ 
๔. รู้ และเข้าใจกฎ  กติกา  มารยาทในการแข่งขัน 
๕. เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสุขภาพ 

รวมทั้งหมด    ๕   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๖๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๒๐๒๐๖  บาสเกตบอล ๒                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓   ภาคเรียนที่ ๒                                เวลา  ๔๐  ชัว่โมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
   อธิบายหลักการเล่นกีฬา และวิธีออกก าลังกายท่ีถูกต้องได้ มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬา  ด้วยความมี
น้ าใจนักกีฬา   พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนด้วยความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งมีการประเมินการเล่นของตนและผู้อ่ืนได้  
วิเคราะห์วิธีการรุก การปูองกัน  ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตาม
สถานการณ์ของการเล่น  มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในการออกก าลังกายได้อย่าง ปลอดภัยและสนุกสนาน ทั้งยัง
เรียนรู้การปูองกัน  การแก้ไข การสร้างเสริมสุขภาพ  เสนอผลการพัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออก
ก าลังกาย และการเล่นกีฬาเป็นประจ า 
           ปฏิบัติการเล่นกีฬาสากล ได้อย่างละ ๑ ชนิด  ที่เหมาะสมและน าหลักการ  ความรู้และทักษะ ในการ
เคลื่อนไหว และการเล่นกีฬาไปใช้  สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบด้วยกิจกรรมกีฬาบาสเกตบอล ใน
เรื่อง ประวัติความเป็นมา  การบริหารร่างกาย มีทักษะการทรงตัว การเลี้ยงลูก การส่งลูก  การรับลูก   การยิง
ประตู  วิธีการเล่นในต าแหน่งต่าง ๆ การแข่งขันและเรียนรู้เรื่อง กฎ กติกา มารยาทในการเล่นได้อย่างถูกต้อง 
ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือกและน าแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของตนในสังคม 
          เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต     มีวินัย  
ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ          
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. รู้วิธีการออกก าลังกาย  และเล่นกีฬาตามความถนัด 
๒. ใช้กลวิธีการรุก  การปูองกัน  มีส่วนร่วมปฏิบัติจริง 
๓. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว การทรงตัว การเลี้ยงลูก การส่ง การรับลูก การยิงประตู  และวิธีการเล่น

ในต าแหน่งต่าง ๆ 
๔. รู้ และเข้าใจกฎ  กติกา  มารยาทในการแข่งขัน 
๕. เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสุขภาพ 

รวมทั้งหมด    ๕   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๖๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๒๐๒๐๗  ฟุตบอล ๑                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  ภาคเรียนที่ ๑                                 เวลา  ๔๐  ชัว่โมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
               อธิบายหลักการเล่นกีฬา และวิธีออกก าลังกายที่ถูกต้องได้  และเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด  
ความสนใจอย่างเต็มความสามารถ  มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬา  ด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา   ออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอและน าแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนด้วยความภาคภูมิใจ 
พร้อมทั้งมีการประเมินการเล่นของตนและผู้อ่ืนได้ มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร  การออกก าลัง
กายได้อย่าง ปลอดภัยและสนุกสนาน ทั้งยังเรียนรู้การปูองกัน  การแก้ไข การสร้างเสริมสุขภาพ  เสนอผลการ
พัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬาเป็นประจ า 
           ปฏิบัติการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล ได้อย่างละ ๑ ชนิดโดยใช้เทคนิค     ที่เหมาะสมกับตนเองและทีม
น าหลักการ  ความรู้และทักษะ ในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นกม  และการเล่นกีฬาไปใช้  สร้าง
เสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ  ด้วยกิจกรรมกีฬาฟุตบอลในเรื่องทักษะพ้ืนฐาน การเดาะ การเตะลูกต่าง ๆ 
การโหม่ง การยิงประตู การเล่นเป็นผู้รักษาประตู การเล่นได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  และข้อตกลง
ในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือกและน าแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนในสังคม 
            เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ          
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. รู้ประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล 
๒. บอกมารยาทของผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดีได้ 
๓. ปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาฟุตบอลได้ 
๔. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย  

รวมทั้งหมด    ๔   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๖๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๒๐๒๐๘  ฟุตบอล ๒                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ภาคเรียนที่ ๒                                 เวลา  ๔๐  ชัว่โมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกติ 
 
           วิเคราะห์น าผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาฟุตบอลจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายมาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของตนเอง การเล่นกีฬาฟุตบอลตามกฎ  กติกา  และ
ข้อตกลงการเล่นวางแผนการรุกและการปูองกันในการเล่นรวมทั้งการให้ความร่วมมือในการเล่นการแข่งขันและ
การท างานเป็นทีมและพัฒนาวิธีเล่นกีฬาฟุตบอลที่เหมาะสมกับตนเองและทีม รวมทั้งสร้างแรงจูงใจและความ
มุ่งม่ันในการเล่นและแข่งขัน 

ปฏิบัติการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล ได้อย่างละ ๑ ชนิดโดยใช้เทคนิค     ที่เหมาะสมกับตนเองและทีม
น าหลักการ  ความรู้และทักษะ ในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นกม  และการเล่นกีฬาไปใช้  สร้าง
เสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ  ด้วยกิจกรรมกีฬาฟุตบอลในเรื่องทักษะพ้ืนฐาน การเดาะ การเตะลูกต่าง ๆ 
การโหมง่ การยิงประตู การเล่นเป็นผู้รักษาประตู การเล่นได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  และข้อตกลง
ในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือกและน าแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนในสังคม 
       เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย     
ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ          
 
ผลการเรียนรู้ 
           ๑. บอกกติกาการแข่งขันกีฬาฟุตบอลได้ 
 ๒. อธิบายและสาธิตการเล่นเกมน าไปสู่การกีฬาฟุตบอลได้ 
 ๓. ปฏิบัติการเล่นกีฬาฟุตบอลเป็นทีมเพ่ือแข่งขันได้ 
รวมทั้งหมด    ๓    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๗๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๒๐๒๐๙  กรีฑา ๑                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ภาคเรียนที่ ๑                                 เวลา  ๔๐  ชัว่โมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
  อธิบายหลักการเล่นกีฬา และวิธีออกก าลังกายที่ถูกต้องได้  และเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด  
ความสนใจอย่างเต็มความสามารถ  มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬา  ด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา   ออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอและน าแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนด้วยความภาคภูมิใจ 
พร้อมทั้งมีการประเมินการเล่นของตนและผู้อ่ืนได้ มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร  การออกก าลัง
กายได้อย่าง ปลอดภัยและสนุกสนาน ทั้งยังเรียนรู้การปูองกัน  การแก้ไข การสร้างเสริมสุขภาพ  เสนอผลการ
พัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬาเป็นประจ า 
           ปฏิบัติการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล ได้อย่างละ ๑ ชนิดโดยใช้เทคนิค     ที่เหมาะสมกับตนเองและทีม
น าหลักการ  ความรู้และทักษะ ในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นกม  และการเล่นกีฬาไปใช้  สร้าง
เสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ  ด้วยกิจกรรมกีฬากรีฑา ในเรื่อง ประวัติความเป็นมา  การบริหารร่างกาย  
การจับไม้  การตั้งต้นออกวิ่ง  การเข้าเส้นชัย การวิ่งผลัด   การแข่งขันและเรียนรู้เรื่อง กฎ กติกา มารยาทในการ
เล่นได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือกและน าแนวคิดท่ีได้ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนในสังคม 
       เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ          
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. รู้ประวัติความเป็นมาของกรีฑา 
๒. รู้วิธีการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬาตามความถนัด 
๓. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น การตั้งต้นวิ่ง การวิ่งระยะต่าง ๆ การเข้าเส้นชัย การวิ่งผลัด 
๔. รู้และเข้าใจกฎ กติกา มารยาทในการแข่งขันกรีฑาประเภทลู่ 
๕. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย  

รวมทั้งหมด     ๕    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๗๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๒๐๒๑๐  กรีฑา  ๒                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ภาคเรียนที่ ๒                                 เวลา  ๔๐  ชัว่โมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
  อธิบายหลักการเล่นกีฬา และวิธีออกก าลังกายที่ถูกต้องได้  และเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด  
ความสนใจอย่างเต็มความสามารถ  มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬา  ด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา   ออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอและน าแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนด้วยความภาคภูมิใจ 
พร้อมทั้งมีการประเมินการเล่นของตนและผู้อ่ืนได้  มีส่วนรว่มและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร  การออกก าลัง
กายได้อย่าง ปลอดภัยและสนุกสนาน ทั้งยังเรียนรู้การปูองกัน  การแก้ไข การสร้างเสริมสุขภาพ  เสนอผลการ
พัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬาเป็นประจ า 
           ปฏิบัติการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล ได้อย่างละ ๑ ชนิดโดยใช้เทคนิค     ที่เหมาะสมกับตนเองและทีม
น าหลักการ  ความรู้และทักษะ ในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นกม  และการเล่นกีฬาไปใช้  สร้าง
เสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ  ด้วยกิจกรรมกีฬากรีฑา ในเรื่อง การกระโดดไกล   การกระโดดสูง  การวิ่ง
ข้ามรั้ว  การทุ่มน้ าหนัก  การขว้างจักร   การแข่งขันและเรียนรู้เรื่อง กฎ กติกา มารยาทในการเล่นได้อย่างถูกต้อง 
ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือกและน าแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของตนในสังคม 
       เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัย  ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ          
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. รู้วิธีการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬาตามความถนัด 
๒. ปฏิบัติทักษะการกระโดดไกล   การกระโดดสูง    การทุ่มน้ าหนัก  การขว้างจักรได้ 
๓. รู้และเข้าใจกฎ กติกา มารยาทในการแข่งขัน 
๔. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย  

รวมทั้งหมด   ๔   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๗๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๒๐๒๑๑  แบดมินตัน ๑                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  ภาคเรียนที่ ๑                                 เวลา  ๔๐  ชัว่โมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
  อธิบายหลักการเล่นกีฬา และวิธีออกก าลังกายที่ถูกต้องได้ มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬา  ด้วยความมี
น้ าใจนักกีฬา   พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนด้วยความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งมีการประเมินการเล่นของตนและผู้อื่นได้  
วิเคราะห์วิธีการรุก การปูองกัน  ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตาม
สถานการณ์ของการเล่น  มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในการออกก าลังกายได้อย่าง ปลอดภัยและสนุกสนาน ทั้งยัง
เรียนรู้การปูองกัน  การแก้ไข การสร้างเสริมสุขภาพ  เสนอผลการพัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออก
ก าลังกาย และการเล่นกีฬาเป็นประจ า 
         ปฏิบัติการเล่นกีฬาสากล ได้อย่างละ ๑ ชนิด  ที่เหมาะสมและน าหลักการ  ความรู้และทักษะ ในการ
เคลื่อนไหว และการเล่นกีฬาไปใช้  สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ ด้วยกิจกรรมกีฬาแบดมินตัน ใน
เรื่อง ประวัติความเป็นมา  การบริหารร่างกาย มีทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น การจับไม้ การส่งลูก  การตบลูก 
การตีลูกหยอด  การตีลูกดาด  วิธีการเล่นในต าแหน่งต่าง ๆ การแข่งขันและเรียนรู้เรื่อง กฎ กติกา มารยาทในการ
เล่นได้อย่างถกูต้อง ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือกและน าแนวคิดท่ีได้ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนในสังคม 
  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัย  ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ          
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. รู้วิธีการออกก าลังกาย  และเล่นกีฬาตามความถนัด 
๒. ใช้กลวิธีการรุก  การปูองกัน  มีส่วนร่วมปฏิบัติจริง 
๓. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น  การจับไม้ การส่งลูก  การตบลูก การตีลูกหยอด การตีลูกดาด     
๔. รู้ และเข้าใจกฎ  กติกา  มารยาทในการแข่งขัน 
๕. เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสุขภาพ 

รวมทั้งหมด   ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๗๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๒๐๒๑๒  แบดมินตัน ๒                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  ภาคเรียนที่ ๒                                 เวลา  ๔๐  ชัว่โมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
      อธิบายหลักการเล่นกีฬา และวิธีออกก าลังกายท่ีถูกต้องได้ มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬา  ด้วยความมี
น้ าใจนักกีฬา   พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนด้วยความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งมีการประเมินการเล่นของตนและผู้อ่ืนได้ 
วิเคราะห์วิธีการรุก การปูองกัน  ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตาม
สถานการณ์ของการเล่น  มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในการออกก าลังกายได้อย่าง ปลอดภัยและสนุกสนาน ทั้งยัง
เรียนรู้การปูองกัน  การแก้ไข การสร้างเสริมสุขภาพ  เสนอผลการพัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออก
ก าลังกาย และการเล่นกีฬาเป็นประจ า 
           ปฏิบัติการเล่นกีฬาสากล ได้อย่างละ ๑ ชนิด  ที่เหมาะสมและน าหลักการ  ความรู้และทักษะ ในการ
เคลื่อนไหว และการเล่นกีฬาไปใช้  สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบด้วยกิจกรรมกีฬาแบดมินตัน ในเรื่อง 
ประวัติความเป็นมา  การบริหารร่างกาย มีทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น การจับไม้ การส่งลูก  การตบลูก การตี
ลูกหยอด  การตีลูกดาด  วิธีการเล่นในต าแหน่งต่าง ๆ การแข่งขันและเรียนรู้เรื่อง กฎ กติกา มารยาทในการเล่นได้
อย่างถูกต้อง ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือกและน าแนวคิดที่ได้ไปพัฒนา
คุณภาพชีวิต ของตนในสังคม 
     เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัย  ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ          
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. รู้วิธีการออกก าลังกาย  และเล่นกีฬาตามความถนัด 
๒. ใช้กลวิธีการรุก  การปูองกัน  มีส่วนร่วมปฏิบัติจริง 
๓. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น  การจับไม้ การส่งลูก  การตบลูก การตีลูกหยอด  การตีลูกดาด     
๔. รู้ และเข้าใจกฎ  กติกา  มารยาทในการแข่งขัน 
๕. เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสุขภาพ 

รวมทั้งหมด   ๕   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๗๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๒๐๒๑๓  กระบี่กระบอง ๑                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  ภาคเรียนที่ ๑                                เวลา   ๔๐  ชัว่โมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
            อธิบายหลักการเล่นกีฬา และวิธีออกก าลังกายท่ีถูกต้องได้ มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬา  ด้วยความมี
น้ าใจนักกีฬา   พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนด้วยความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งมีการประเมินการเล่นของตนและผู้อ่ืนได้ 
วิเคราะห์วิธีการรุก การปูองกัน  ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตาม
สถานการณ์ของการเล่น  มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในการออกก าลังกายได้อย่าง ปลอดภัยและสนุกสนาน ทั้งยัง
เรียนรู้การปูองกัน  การแก้ไข การสร้างเสริมสุขภาพ  เสนอผลการพัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออก
ก าลังกาย และการเล่นกีฬาเป็นประจ า 
           ปฏิบัติการเล่นกีฬาสากลหรือกีฬาไทย ได้อย่างละ ๑ ชนิด  ที่เหมาะสมและน าหลักการ  ความรู้และ
ทักษะ ในการเคลื่อนไหว และการเล่นกีฬาไปใช้สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง  
เป็นระบบด้วยกิจกรรมกีฬากระบี่กระบองในเรื่อง ประวัติความเป็นมา  การบริหารร่างกาย  การถวายบังคม การ
ขึ้นพรหมนั่ง การข้ึนพรหมยืน  การร าไม้ที่ ๑ – ๖  การตีลูกไม้ที่ ๑ -๖  และเรียนรู้เรื่อง กฎ กติกา มารยาทในการ
เล่นได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือกและน าแนวคิดท่ีได้ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนในสังคม  
  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัย  ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ       
    
ผลการเรียนรู้ 

๑. รู้วิธีการออกก าลังกาย  และเล่นกีฬาตามความถนัด 
๒. ใช้กลวิธีการรุก  การปูองกัน  มีส่วนร่วมปฏิบัติจริง 
๓. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น การนั่งสมาธิ การก้าวเท้า การวาดกระบี่ การจีบมือ การร า การ

ถวายบังคม การขึ้นพรหมนั่ง การข้ึนพรหมยืน การร าไม้ที่ ๑-๖ 
๔. รู้และเข้าใจกฎ  กติกา  มารยาทในการแข่งขัน 
๕. เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสุขภาพ 

รวมทั้งหมด    ๕   ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 

 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๗๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๒๐๒๑๔   กระบี่กระบอง ๒                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  ภาคเรียนที่ ๒                                 เวลา  ๔๐  ชัว่โมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
                อธิบายหลักการเล่นกีฬา และวิธีออกก าลังกายที่ถูกต้องได้ มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬา  ด้วย
ความมีน้ าใจนักกีฬา   พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนด้วยความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งมีการประเมินการเล่นของตนและ
ผู้อื่นได้  วิเคราะห์วิธีการรุก การปูองกัน  ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตาม
สถานการณ์ของการเล่น  มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในการออกก าลังกายได้อย่าง ปลอดภัยและสนุกสนาน ทั้งยัง
เรียนรู้การปูองกัน  การแก้ไข การสร้างเสริมสุขภาพ  เสนอผลการพัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออก
ก าลังกาย และการเล่นกีฬาเป็นประจ า 
           ปฏิบัติการเล่นกีฬาสากลหรือกีฬาไทย ได้อย่างละ ๑ ชนิด  ที่เหมาะสมและน าหลักการ  ความรู้และ
ทักษะ ในการเคลื่อนไหว และการเล่นกีฬาไปใช้สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง  
เป็นระบบด้วยกิจกรรมกีฬากระบี่กระบองในเรื่อง การร าไม้ที่ ๗-๑๒ การกลับหัวสนามของไม้ร า  
การเดินแปลงและกลับหัวสนาม การจ้วงลงนั่งสู่ท่าขึ้นพรหม การถวายบังคมเร็ว การย่างสามขุม  
การแข่งขัน  และเรียนรู้เรื่อง กฎ กติกา มารยาทในการเล่นได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  และข้อตกลง
ในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือกและน าแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนในสังคม  
  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัย  ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ      
     
ผลการเรียนรู้ 

๑. รู้วิธีการออกก าลังกาย  และเล่นกีฬาตามความถนัด 
๒. ใช้กลวิธีการรุก  การปูองกัน  มีส่วนร่วมปฏิบัติจริง 
๓. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวในเรื่องการร าไม้ร าที่ ๗-๑๒ การกลับหัวสนามของไม้ร า  การเดินแปลง

และกลับหัวสนาม การจ้วงลงนั่งสู่ท่าขึ้นพรหม การถวายบังคมเร็ว  การย่างสามขุม 
๔. รู้  และเข้าใจกฎ  กติกา  มารยาทในการแข่งขัน 
๕. เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสุขภาพ 

รวมทั้งหมด    ๕   ผลการเรียนรู้ 
 

 
 

 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๗๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๒๐๒๑๕   ดาบสองมือ ๑                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  ภาคเรียนที่ ๑                                 เวลา  ๔๐  ชัว่โมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
           อธิบายหลักการเล่นกีฬา และวิธีออกก าลังกายท่ีถูกต้องได้ มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬา  ด้วยความมี

น้ าใจนักกีฬา   พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนด้วยความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งมีการประเมินการเล่นของตนและผู้อ่ืนได้  

วิเคราะห์วิธีการรุก การปูองกัน  ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตาม

สถานการณ์ของการเล่น  มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในการออกก าลังกายได้อย่าง ปลอดภัยและสนุกสนาน ทั้งยัง

เรียนรู้การปูองกัน  การแก้ไข การสร้างเสริมสุขภาพ  เสนอผลการพัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออก

ก าลังกาย และการเล่นกีฬาเป็นประจ า 

           ปฏิบัติการเล่นกีฬาสากลหรือกีฬาไทย ได้อย่างละ ๑ ชนิด  ที่เหมาะสมและน าหลักการ  ความรู้และ
ทักษะ ในการเคลื่อนไหว และการเล่นกีฬาไปใช้สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
เป็นระบบด้วยกิจกรรมกีฬาดาบสองมือในเรื่อง ประวัติความเป็นมา  การดูแลรักษาอุปกรณ์  
การบริหารร่างกาย การถวายบังคม การขึ้นพรหมนั่ง การขึ้นพรหมยืน การร าไม้ร าที่ ๑-๖  การตีลูกไม้ไม้ที่ ๑-๖   
และเรียนรู้เรื่อง กฎ กติกา มารยาทในการเล่นได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  และข้อตกลงในการเล่น
ตามชนิดกีฬาที่เลือกและน าแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนในสังคม  
  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัย  ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ     
      
ผลการเรียนรู้ 

๑. รู้วิธีการออกก าลังกาย  และเล่นกีฬาตามความถนัด 
๒. ใช้กลวิธีการรุก  การปูองกัน  มีส่วนร่วมปฏิบัติจริง 
๓. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น การนั่งสมาธิ การก้าวเท้า การวาดกระบี่ การจีบมือ การร า การ

ถวายบังคม การขึ้นพรหมนั่ง การข้ึนพรหมยืน การร าไม้ที่ ๑-๖ 
๔. รู้  และเข้าใจกฎ  กติกา  มารยาทในการแข่งขัน 
๕. เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสุขภาพ 

รวมทั้งหมด    ๕   ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๗๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๒๐๒๑๖   ดาบสองมือ ๒                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  ภาคเรียนที่ ๒                                 เวลา  ๔๐  ชัว่โมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
  อธิบายหลักการเล่นกีฬา และวิธีออกก าลังกายที่ถูกต้องได้ มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬา  ด้วยความมี
น้ าใจนักกีฬา   พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนด้วยความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งมีการประเมินการเล่นของตนและผู้อ่ืนได้  
วิเคราะห์วิธีการรุก การปูองกัน ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตาม
สถานการณ์ของการเล่น มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในการออกก าลังกายได้อย่าง ปลอดภัยและสนุกสนาน ทั้งยัง
เรียนรู้การปูองกัน การแก้ไข การสร้างเสริมสุขภาพ เสนอผลการพัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออกก าลัง
กาย และการเล่นกีฬาเป็นประจ า 
           ปฏิบัติการเล่นกีฬาสากลหรือกีฬาไทย ได้อย่างละ ๑ ชนิด ที่เหมาะสมและน าหลักการ  ความรู้และทักษะ 
ในการเคลื่อนไหว และการเล่นกีฬาไปใช้สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง  
เป็นระบบด้วยกิจกรรมกีฬาดาบสองมือในเรื่อง การร าไม้ที่ ๗-๑๒ การกลับหัวสนามของไม้ร า การเดินแปลงและ
กลับหัวสนาม การจ้วงลงนั่งสู่ท่าข้ึนพรหม การถวายบังคมเร็ว การย่างสามขุม การแข่งขัน  และเรียนรู้เรื่อง กฎ 
กติกา มารยาทในการเล่นได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือก
และน าแนวคิดที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนในสังคม  
  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัย  ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ          
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. รู้วิธีการออกก าลังกาย  และเล่นกีฬาตามความถนัด 
๒. ใช้กลวิธีการรุก  การปูองกัน  มีส่วนร่วมปฏิบัติจริง 
๓. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวในเรื่องการร าไม้ร าที่ ๗-๑๒ การกลับหัวสนามของไม้ร า                     
การเดินแปลงและกลับหัวสนาม การจ้วงลงนั่งสู่ท่าขึ้นพรหม การถวายบังคมเร็ว  การย่างสามขุม 
๔. รู้  และเข้าใจกฎ  กติกา  มารยาทในการแข่งขัน 
๕. เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสุขภาพ 

รวมทั้งหมด    ๕   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๗๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๒๐๒๑๗   ฟุตซอล ๑                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  ภาคเรียนที่ ๑                                 เวลา  ๔๐  ชัว่โมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ 
ของกีฬาฟุตซอล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล ทักษะการเล่นฟุตซอล หลักการรุก หลักการรับ 
กติกาการแข่งขันฟุตซอล และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  ฝึกปฏิบัติทักษะในการเล่นกีฬาฟุตซอล ทักษะการเล่นฟุตซอล ทักษะการรุก ทักษะการรับ 
กติกาการแข่งขันฟุตซอล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และ สามารถอธิบายถึงประวัติความเป็นมา 
ของกีฬาฟุตซอลได้ เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกก าลังกายตามความ
ถนัดและความสนใจ และน าทักษะกีฬาฟุตซอลไปใช้ในการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพ 
  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัย  ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ          
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการและประโยชน์ของกีฬาฟุตซอลได้ 
 ๒. มีทักษะในการเล่นและการเคลื่อนไหวในกีฬาฟุตซอล 
 ๓. อธิบายขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝุายรุกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 ๔. อธิบายขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝุายรับได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 ๕. อธิบายและปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันกีฬาฟุตซอลได้อย่างถูกต้อง 
รวมทั้งหมด    ๕   ผลการเรยีนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๗๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๒๐๒๑๘   ฟุตซอล ๒                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  ภาคเรียนที่ ๒                                 เวลา  ๔๐  ชัว่โมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
           ศึกษาความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ 

ของกีฬาฟุตซอล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล ทักษะการเล่นฟุตซอล หลักการรุก หลักการรับ 
กติกาการแข่งขันฟุตซอล และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  ฝึกปฏิบัติทักษะในการเล่นกีฬาฟุตซอล ทักษะการเล่นฟุตซอล ทักษะการรุก ทักษะการรับ 
กติกาการแข่งขันฟุตซอล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และ สามารถอธิบายถึงประวัติความเป็นมา 
ของกีฬาฟุตซอลได้เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกก าลังกายตามความ
ถนัดและความสนใจ และน าทักษะกีฬาฟุตซอลไปใช้ในการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพ 
  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัย  ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ          
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการและประโยชน์ของกีฬาฟุตซอลได้ 
 ๒. มีทักษะในการเล่นและการเคลื่อนไหวในกีฬาฟุตซอล 
 ๓. อธิบายขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝุายรุกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 ๔. อธิบายขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝุายรับได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 ๕. อธิบายและปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันกีฬาฟุตซอลได้อย่างถูกต้อง 
รวมทั้งหมด     ๕     ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๘๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ ๒๐๒๑๙  เนตบอล                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓                                เวลา  ๔๐  ชัว่โมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
   อธิบายหลักการเล่นกีฬา และวิธีออกก าลังกายท่ีถูกต้องได้ มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬา  ด้วยความมี
น้ าใจนักกีฬา   พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนด้วยความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งมีการประเมินการเล่นของตนและผู้อ่ืนได้ 
วิเคราะห์วิธีการรุก การปูองกัน  ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตาม
สถานการณ์ของการเล่น  มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในการออกก าลังกายได้อย่าง ปลอดภัยและสนุกสนาน ทั้งยัง
เรียนรู้การปูองกัน  การแก้ไข การสร้างเสริมสุขภาพ  เสนอผลการพัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออก
ก าลังกาย และการเล่นกีฬาเป็นประจ า 
           ปฏิบัติการเล่นกีฬาสากล ได้อย่างละ ๑ ชนิด  ที่เหมาะสมและน าหลักการ  ความรู้และทักษะ ในการ
เคลื่อนไหว และการเล่นกีฬาไปใช้  สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบด้วยกิจกรรมกีฬาบาสเกตบอล ใน
เรื่อง ประวัติความเป็นมา  การบริหารร่างกาย มีทักษะการทรงตัว การเคลื่อนที่ในการเล่นการครอบครองลูก การ
ส่งลูก  การรับลูก   การยิงประตู  กลวิธีการรุก การปูองกัน การเล่นเป็นทีม การเล่นทีมเพ่ือแข่งขันและข้อตกลงใน
การเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือกและน าแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนในสังคม 
  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัย  ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ          
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. รู้วิธีการออกก าลังกาย  และเล่นกีฬาตามความถนัด 
๒. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว การทรงตัว การครอบครองลูก การส่ง การรับลูก การยิงประตู      
มารยาทในการแข่งขัน 
๓. ใช้กลวิธีการรุก  การปูองกัน  มีส่วนร่วมปฏิบัติจริง 
๔. สาธิตการเล่นเป็นทีมและการเล่นเป็นทีมเพ่ือแข็งขัน 
๕. เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสุขภาพ 

รวมทั้งหมด   ๕   ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๘๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๘๒ 
 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖) 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

พ๓๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง ๐.๕  หน่วยกิต 
 พ๓๑๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง ๐.๕  หน่วยกิต 
 พ๓๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง ๐.๕  หน่วยกิต 
 พ๓๒๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง ๐.๕  หน่วยกิต 
 พ๓๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง ๐.๕  หน่วยกิต 
 พ๓๓๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง ๐.๕  หน่วยกิต 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 

พ๓๐๒๐๑ ฟุตซอล   จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง ๐.๕  หน่วยกิต 
พ๓๐๒๐๒ เทนนิส   จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง ๐.๕  หน่วยกิต 
พ๓๐๒๐๓ บาสเกตบอล  จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง ๐.๕  หน่วยกิต 
พ๓๐๒๐๔ แชร์บอล ๑  จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง ๐.๕  หน่วยกิต 
พ๓๐๒๐๕  เซปักตะกร้อ  จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง ๐.๕  หน่วยกิต  

          พ๓๐๒๐๖  วอลเล่ย์บอล  จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง ๐.๕  หน่วยกิต 
พ๓๐๒๐๗ แชร์บอล ๒  จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง ๐.๕  หน่วยกิต 
พ๓๐๒๐๘ แฮนบอล  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง ๑.๐  หน่วยกิต 
พ๓๐๒๐๙ ฟุตบอล   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง ๑.๐  หน่วยกิต 
พ๓๐๒๑๐ มวยไทย   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง ๑.๐  หน่วยกิต 
พ๓๐๒๑๑ เปตอง   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง ๑.๐  หน่วยกิต 
พ๓๐๒๑๒ เซปักตะกร้อ ๒  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง ๑.๐  หน่วยกิต 
พ๓๐๒๑๓ เนตบอล   จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง ๐.๕  หน่วยกิต 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๘๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๓๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๑                            เวลา  ๒๐  ชั่วโมง      จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต  
 
             ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายกระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบอวัยวะ
ต่างๆ วางแผนการดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว  
อิทธิพลของครอบครัว เพ่ือน  สังคม  และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ และการด าเนินชีวิต ค่านิยมใน
เรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ  สาเหตุและผลของความขัดแย้งที่เกิดข้ึนระหว่างนักเรียนหรือ
เยาวชนในชุมชน เพ่ือหาแนวทางและเลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการปูองกันและลดความขัดแย้ง  การแก้ปัญหา
เรื่องเพศและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 โดยให้ผู้เรียนได้เข้ากลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น น าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล จัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้แสดงออก เน้นการลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดเป็นความรู้ติดตัวผู้เรียน เพื่อน าไปท าประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
มุง่ส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (บูรณาการ) 
 
 รหัสตัวช้ีวัด   
  พ ๑.๑  ม. ๔-๖/๑,  ม. ๔-๖/๒ 

พ ๒.๑  ม. ๔-๖/๑,  ม. ๔-๖/๒,  ม.๔-๖/๔ 
        พ ๔.๑  ม. ๔-๖/๕  
รวมทั้งหมด    ๖   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๘๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๓๑๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๒                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๒                           เวลา   ๒๐  ชั่วโมง      จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต  

 
ศึกษา วิเคราะห์ สาเหตุและผลของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน  การ

ใช้ยาและสารเสพติด ความรุนแรง เสนอแนวทางการปูองกันการใช้ยาและสารเสพติด ความรุนแรงในสังคม  การ
ช่วยฟื้นคืนชีพ โดยให้ผู้เรียนได้เข้ากลุ่ม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น น าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงออก เน้นการลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดเป็นความรู้ติดตัวผู้เรียน เพ่ือน าไปท าประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม 

โดยให้ผู้เรียนได้เข้ากลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น น าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล จัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้แสดงออก เน้นการลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดเป็นความรู้ติดตัวผู้เรียน เพื่อน าไปท าประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ  มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง 
เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (บูรณาการ) 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  พ ๕.๑   ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗ 
รวมทั้งหมด      ๔      ตัวช้ีวัด 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๘๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๓๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๓                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ภาคเรียนที่ ๑                            เวลา   ๒๐  ชัว่โมง     จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต  
 

ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบอวัยวะต่างๆ  
วางแผนดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัว  แนวทางในการเลือกใช้ทักษะต่าง ๆ ในการปูองกัน ลดความ
ขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว   และสิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภคและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค   

 โดยให้ผู้เรียนได้เข้ากลุ่ม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น น าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล จัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้แสดงออก เน้นการลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดเป็นความรู้ติดตัวผู้เรียน เพื่อน าไปท าประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (บูรณาการ) 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

พ ๑.๑   ม.๔-๖/๑,  ม.๔-๖/๒ 
      พ ๒.๑   ม.๔-๖/๓ 
     พ ๔.๑   ม.๔-๖/๓   
รวมทั้งหมด    ๔   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๘๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๓๒๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๔                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ภาคเรียนที่ ๒                            เวลา  ๒๐  ชั่วโมง      จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต  
 

ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายถึงสาเหตุของการเจ็บปุวยและการตายของคนไทย เช่น โรคจากการประกอบ
อาชีพ โรคทางพันธุกรรม แนวทางปูองกันการเจ็บปุวย การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพางกายและสมรรถภาพทาง
กลไก และปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางปูองกัน 

โดยให้ผู้เรียนได้เข้ากลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น น าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล จัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้แสดงออก เน้นการลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดเป็นความรู้ติดตัวผู้เรียน เพื่อน าไปท าประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (บูรณาการ) 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
               พ ๔.๑  ม.๔-๖/๔,  ม.๔-๖/๗ 
               พ ๕.๑  ม.๔-๖/๓ 
รวมทั้งหมด    ๓   ตัวช้ีวัด 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๘๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๓๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๕                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ภาคเรียนที่ ๑                            เวลา  ๒๐  ชั่วโมง      จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต  
 

ศึกษา วิเคราะห์และอธิบายการท างานของระบบต่าง ๆ  บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อ
การสร้างเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคในชุมชน  วิเคราะห์ผลที่เกิดจาการครอบครอง การใช้ และการจ าหน่าย
สารเสพติด อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ แนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย รู้จักใช้สิทธิ
พ้ืนฐานของผู้บริโภคและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคการวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว      

โดยให้ผู้เรียนได้เข้ากลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น น าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล จัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้แสดงออก เน้นการลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดเป็นความรู้ติดตัวผู้เรียน เพื่อน าไปท าประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ   มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง 
เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (บูรณาการ) 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 พ ๑.๑  ม.๔-๖/๑  
  พ ๔.๑  ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓ 
 พ ๕.๑  ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕ 
รวมทั้งหมด      ๗      ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๘๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๓๓๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๖                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ภาคเรียนที่ ๒                            เวลา  ๒๐  ชั่วโมง      จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต  
 

ศึกษา วิเคราะห์ ทักษะการเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล การเข้าร่วม
กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม การเล่นกีฬาตามถนัด การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ การเล่นกีฬาประเภทบุคคล 
ประเภททีม มีมรรยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา ปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นกีฬา
แต่ละชนิดกีฬา วางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางกลไกล เพื่อน าไปพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ประยุกต์ใช้กลวิธีการรุกและปูองกันให้ความร่วมมือในการเล่น การแข่งขัน และท างานเป็นทีมจนประสบ
ผลส าเร็จตามเปูาหมาย รู้จักการออกก าลังกาย การพักผ่อน การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย สุขภาพจิต มีจิตใจ 
อารมณ์ สังคม จิตสาธารณะที่ดี เพื่อพัฒนาคุณภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยใช้ทักษะชีวิตเพ่ือน าไปสู่การ
ตัดสินใจการแก้ปัญหา เมื่อเผชิญอันตรายในสถานการณ์ที่คับขัน 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (บูรณาการ) 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
          พ ๓.๑  ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕ 
          พ ๓.๒  ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔ 
          พ ๔.๑  ม.๔-๖/๗   
รวมทั้งหมด      ๑๐     ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๘๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๓๐๒๐๑ ฟุตซอล                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖                                                    เวลา  ๒๐   ชั่วโมง    จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 
           วิเคราะห์น าผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาฟุตซอลจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายมาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของตนเอง           

ปฏิบัติ   การเล่นกีฬาฟุตซอลตามกฎ  กติกา  และข้อตกลงการเล่นวางแผนการรุกและการปูองกันในการ
เล่นรวมทั้งการให้ความร่วมมือในการเล่นการแข่งขันและการท างานเป็นทีมและพัฒนาวิธีเล่นกีฬาฟุตซอลที่
เหมาะสมกับตนเองและทีม รวมทั้งสร้างแรงจูงใจและความมุ่งม่ันในการเล่นและแข่งขัน 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง 
เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (บูรณาการ) 
 
ผลการเรียนรู้ 
          ๑. บอกประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอลได้ 
 ๒. บอกมารยาทผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดีได้ 
 ๓. มีทักษะการเคลื่อนไหวรูปแบบต่าง ๆ ในการออกก าลังกาย 
          ๔. ปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตซอลและการเล่นเป็นทีมเพ่ือแข่งขันได้ 
          ๕. น าประสบการณ์จากการเล่นกีฬาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งหมด   ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๙๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๓๐๒๐๒ เทนนิส                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖                                                    เวลา   ๒๐   ชั่วโมง    จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

 
วิเคราะห์การเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ ของการออกก าลังกาย และกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่าง

สม่ าเสมอและใช้ความสามารถของตนเอง เพิ่มศักยภาพของทีม ค านึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม 
           ปฏิบัติตามกฎ กติกา กลวิธีต่างๆ  การอบอุ่นร่างกาย  การทรงตัว การวิ่ง การหยุด  
การเปลี่ยนทิศทาง และการหมุน การมีส่วนร่วมและการแข่งขัน  ร่วมกิจกรรมทางกาย และเล่นกีฬาอย่างซื่อสัตย์ 
สุจริต มีระเบียบ วินัย ชื่นชมในคุณค่าแสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขันกีฬาด้วยน้ าใจ
นักกีฬาและน าประสบการณ์จากการเล่นกีฬาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (บูรณาการ) 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกประวัติความเป็นมาของกีฬาเทนนิสได้   
๒. บอกมารยาทผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดีได้ 

           ๓. มีทักษะการเคลื่อนไหวรูปแบบต่าง ๆ ในการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเทนนิส 
           ๔. ปฏิบัติทักษะการเล่นกีฬาเทนนิสเพ่ือแข่งขันได้ 
           ๕. น าประสบการณ์จากการเล่นกีฬาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

รวมทั้งหมด    ๕   ผลการเรยีนรู้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๙๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๓๐๒๐๓ บาสเกตบอล                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖                                                    เวลา  ๒๐   ชั่วโมง    จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

วิเคราะห์การเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ ของการออกก าลังกาย และกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่าง
สม่ าเสมอและใช้ความสามารถของตนเอง เพิ่มศักยภาพของทีม ค านึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม 
          ปฏิบัติตามกฎ กติกา กลวิธีต่างๆ  การอบอุ่นร่างกาย  การทรงตัว การวิ่ง การหยุด การเปลี่ยนทิศทาง 
และการหมุน การเลี้ยงบอล การมีส่วนร่วมและการแข่งขัน ร่วมกิจกรรมทางกาย และเล่นกีฬาอย่างซื่อสัตย์ สุจริต 
มีระเบียบ วินัย ชื่นชมในคุณค่าแสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขันกีฬาด้วยน้ าใจนักกีฬา
และน าประสบการณ์จากการเล่นกีฬาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง 
เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (บูรณาการ) 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอลได้   
๒. บอกมารยาทผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดีได้ 

           ๓. มีทักษะการเคลื่อนไหวรูปแบบต่าง ๆ ในการออกก าลังกายและเล่นกีฬาบาสเกตบอล 
           ๔. ปฏิบัติทักษะการเล่นกีฬาบาสเกตบอลเพ่ือแข่งขันได้                                                  

 ๕. น าประสบการณ์จากการเล่นกีฬาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งหมด    ๕   ผลการเรยีนรู้ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๙๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๓๐๒๐๔ แชร์บอล ๑                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖                                                    เวลา  ๒๐   ชั่วโมง    จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 
           วิเคราะห์การเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ ของการออกก าลังกาย และกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่าง
สม่ าเสมอและใช้ความสามารถของตนเอง เพิ่มศักยภาพของทีม ค านึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม 
           ปฏิบัติตามกฎ กติกา กลวิธีต่างๆ  การอบอุ่นร่างกาย  การทรงตัว การวิ่ง การหยุด การเปลี่ยนทิศทาง 
และการหมุน การมีส่วนร่วมและการแข่งขัน ร่วมกิจกรรมทางกาย และเล่นกีฬาอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบ 
วินัย ชื่นชมในคุณค่าแสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขันกีฬาด้วยน้ าใจนักกีฬาและน า
ประสบการณ์จากการเล่นกีฬาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
             เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง 
เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (บูรณาการ) 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกประวัติความเป็นมาของกีฬาแชร์บอลได้   
๒. บอกมารยาทผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดีได้ 

          ๓. มีทักษะการเคลื่อนไหวรูปแบบต่าง ๆ ในการออกก าลังกายและเล่นกีฬาแชร์บอล 
          ๔. ปฏิบัติทักษะการเล่นกีฬาแชร์บอลเพ่ือแข่งขันได้ 
          ๕. น าประสบการณ์จากการเล่นกีฬาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งหมด    ๕   ผลการเรยีนรู้ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๙๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๓๐๒๐๕ เซปักตะกร้อ                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖                                              เวลา  ๒๐   ชั่วโมง    จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 
                 วิเคราะห์การเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ ของการออกก าลังกาย และกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่าง
สม่ าเสมอและใช้ความสามารถของตนเอง เพิ่มศักยภาพของทีม ค านึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม 
                 ปฏิบัติตามกฎ กติกา กลวิธีต่างๆ  การอบอุ่นร่างกาย  การทรงตัว การเดาะลูก การส่ง การมีส่วน
ร่วมและการแข่งขัน  
                รว่มกิจกรรมทางกาย และเล่นกีฬาอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบ วินัย ชื่นชมในคุณค่าแสดงออกถึง
การมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขันกีฬาด้วยน้ าใจนักกีฬาและน าประสบการณ์จากการเล่นกีฬาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกประวัติความเป็นมาของกีฬาเซปักตะกร้อได้   
๒. บอกมารยาทผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดีได้ 

         ๓. มีทักษะการเคลื่อนไหวรูปแบบต่าง ๆ ในการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ 
        ๔. ปฏิบัติทักษะการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อเพ่ือแข่งขันได้ 
         ๕. น าประสบการณ์จากการเล่นกีฬาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งหมด     ๕    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
    



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๙๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๓๐๒๐๖  วอลเล่ย์บอล                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖                                                   เวลา   ๒๐   ชั่วโมง    จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

วิเคราะห์การเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ ของการออกก าลังกาย และกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่าง
สม่ าเสมอและใช้ความสามารถของตนเอง เพิ่มศักยภาพของทีม ค านึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม 
           ปฏิบัติตามกฎ กติกา กลวิธีต่างๆ  การอบอุ่นร่างกาย  การทรงตัว การเคลื่อนที่ การเล่นลูกสองมือล่าง 
การเล่นลูกแตะชู  การเสิร์ฟ การตบ การสกัดกั้นการมีส่วนร่วมและการแข่งขัน         ร่วมกิจกรรมทางกาย และ
เล่นกีฬาอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบ วินัย ชื่นชมในคุณค่าแสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการ
แข่งขันกีฬาด้วยน้ าใจนักกีฬาและน าประสบการณ์จากการเล่นกีฬาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (บูรณาการ) 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเล่ย์บอลได้   
๒. บอกมารยาทผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดีได้ 

          ๓. มีทักษะการเคลื่อนไหวรูปแบบต่าง ๆ ในการออกก าลังกายและเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล 
          ๔. ปฏิบัติทักษะการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอลเพื่อแข่งขันได้ 
          ๕. น าประสบการณ์จากการเล่นกีฬาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งหมด     ๕    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๙๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๓๐๒๐๗  แชร์บอล ๒                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖                                                 เวลา  ๒๐   ชั่วโมง    จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

วิเคราะห์ การเคลื่อนไหวรูปแบบต่าง ๆ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่าง ๆ ในการ
เล่นกีฬา การเล่นกีฬาไทย ๆ เพ่ือออกก าลังกายอย่างเหมาะสมตามวิธีที่ชอบ และรวมถึงกฎ กติกา มารยาทในการ
เล่นกีฬากับผู้อ่ืน 

โดยให้ผู้เรียนได้เข้ากลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น น าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงออก เน้นการลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดเป็นความรู้ติดตัวผู้เรียน เพ่ือน าไปท าประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคม 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึง
ประสงค์ในการด าเนินชีวิต 

 
ผลการเรียนรู้ 
          ๑. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกีฬาแชร์บอล   
          ๒. มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะการบริหารร่างกายได้ถูกต้อง    
          ๓. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะปฏิบัติในการครอบครองลูกแชร์บอล 
          ๔. นักเรียนมีทักษะปฏิบัติในการส่งลูกรับลูกแชร์บอลได้ 
รวมทั้งหมด    ๔   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๙๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๓๐๒๐๘  แฮนด์บอล                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖                                                    เวลา  ๔๐   ชั่วโมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาให้มีความรู้  ความเข้าใจในการเล่นเกม  และกีฬาเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเล่นเกมและกีฬา
แฮนด์บอล  หลักการ  รูปแบบการเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ ตลอดจนการน าหลักการทางวิทยาศาสตร์  การ
เคลื่อนไหวไปใช้ในการออกก าลังกาย  และเล่นกีฬาแฮนด์บอล  ตามกฎ  กติกา  ความปลอดภัย  และกลวิธีการ
เล่นและการแข่งขัน 
 ฝึกปฏิบัติการออกก าลังกาย  เล่นเกม  และกีฬาแฮนด์บอล  โดยปฏิบัติตนตามสิทธิ  กฎ  กติกา  ความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่  ที่ได้รับมอบหมายให้ความร่วมมือเป็นผู้ที่มีน้ าใจนักกีฬา  ชื่นชม  สุนทรียภาพในการ
เล่น  การดู  และการแข่งขันเป็นประจ าสม่ าเสมอ   
 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (บูรณาการ)  
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. รู้และเข้าใจความเป็นมาของกีฬาแฮนด์บอล 
๒. รู้และเข้าใจรู้และปฏิบัติการบริหารร่างกายก่อนและหลังการเล่นกีฬาแฮนด์บอล 

                ๓. รู้ และเข้าใจปฏิบัติทักษะการทรงตัวและการเคลื่อนไหวเบื้องต้นในการเล่นกีฬาความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและน าไปใช้ในการเล่นกีฬาแฮนด์บอล 

๔. รู้และปฏิบัติทักษะการรับ – ส่งลูกในการเล่นกีฬาแฮนด์บอล 
๕. รู้และปฏิบัติทักษะการยิงประตูในการเล่นกีฬาแฮนด์บอล 
๖. รู้และปฏิบัติทักษะการเล่นเป็นผู้รักษาประตูการเล่นกีฬา 

                ๗. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ  กฎ  กติกา  ความปลอดภัย  และกลวิธีในระหว่างการเล่นและแข่งขัน
กีฬากับผู้อ่ืน 

๘. รู้และเข้าใจ และรับผิดชอบตนเองในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย  และการเล่นกีฬาเป็นทีม 
รวมทั้งหมด   ๘   ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๙๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๓๐๒๐๙  ฟุตบอล                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖                                                    เวลา  ๔๐   ชั่วโมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งสามารถเล่นกีฬาฟุตบอล และ
เคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถน าไปใช้ออกก าลังกายในชีวิตประจ าวันได้ พร้อมทั้งศึกษาความรู้เกี่ยวกับ
กฎ กติกา มารยาทในการเป็นผู้เล่น ผู้ดู กลวิธีการรุก การปูองกัน และความมีน้ าใจของนักกีฬา รวมทั้งคุณค่า
ประโยชน์ในการเล่นฟุตบอล ซึ่งน าไปสู่บุคลิกภาพท่ีดี และการเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลได้อย่างมีความสุข 
             โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ทักษะการปฏิบัติ ความคิดรวบยอด ความรู้ ความเข้าใจ คิดวิเคราะห์
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

 เห็นคุณค่าและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ท าให้เกิดมีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต
และมีจิตเป็นสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจ ยอมรับ และเห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเป็นประจ า 
๒. มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการบริหารร่างกาย การเคลื่อนไหว และการสร้างความคุ้นเคยกับลูก

ฟุตบอล 
๓. มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติทักษะการส่ง-รับลูกแบบต่างๆ ได้ 
๔. มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติทักษะการยิงประตูแบบต่างๆ ได้ 
๕. มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติทักษะการปูองกันได้ 
๖. มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติทักษะเฉพาะตัวในการเล่นฟุตบอลบอลได้ 
๗. มีความรู้ ความเข้าใจ และเล่นฟุตบอลตามต าแหน่งได้ 

รวมทั้งหมด    ๗   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๙๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๓๐๒๑๐  มวยไทย                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖                                                    เวลา  ๔๐   ชั่วโมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ฝึกออกก าลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬา  ตามความถนัด  และความสนใจ  ยอมรับและเห็นคุณค่าของ
การออกก าลังกาย  และการเล่นกีฬาเป็นประจ าสม่ าเสมอ  มีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี  จ าแนก  และปฏิบัติตากฎกติกา  
 ปฏิบัติตามขั้นตอนและตัดสินใจ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาที่ชื่นชอบ  ใช้กลวิธีการรุก  การปูองกัน  และการให้
ความร่วมมือในการแข่งขัน  และการท างานเป็นทีม  มุ่งมั่นในการเล่น  ปฏิบัติหน้าที่ตามกลุ่มมอบหมายในการเล่น
กีฬาเป็นทีมจนประสบความส าเร็จตามเปูาหมาย  แสดงความส าคัญของการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
สร้างสรรค์ในสถานการณ์กีฬาต่าง ๆ อย่างสนุกสนานชื่นชม  
 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (บูรณาการ)  
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้  ความเข้าใจ  ประวัติความเป็นมาของมวยไทย 
๒. มีความรู้  ความเข้าใจ  และปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายได้ 
๓. มีความรู้  ความเข้าใจ  และปฏิบัติทักษะมวยไทยได้ 
๔. มีความรู้  ความเข้าใจ  หลักการต่างๆ  และแบบฝึกทักษะมวยไทยได้ 
๕. มีความรู้  ความเข้าใจ  ปฏิบัติศิลปะมวยไทย  แม่ไม้และลูกไม้ได้ 
๖. มีความรู้  ความเข้าใจ  การปูองกันและการปฐมพยาบาลได้ 
๗. มีความรู้  ความเข้าใจ  กติกามวยไทย 

รวมทั้งหมด    ๗    ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๒๙๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๓๐๒๑๑  เปตอง                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖                                                     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
  อธิบายวิธีออกก าลังกายท่ีถูกต้องได้ มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬา  ด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา วิเคราะห์
วิธีการรุก การปูองกัน  ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้มีส่วนร่วมและปฏิบัติ
จริงได้อย่างสนุกสนานที่เกิดจากการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬาเป็นประจ า 

           ปฏิบัติการเล่นกีฬาสากล ได้อย่างละ ๑ ชนิด  ที่เหมาะสมและน าหลักการ  ความรู้และทักษะ ในการ
เคลื่อนไหว และการเล่นกีฬาไปใช้ด้วยกิจกรรม กีฬาเปตอง ในเรื่อง การโยนลูกในลักษณะต่างๆ  การเคลื่อนที่ของ
ลูกบลูในการโยน ลูกโด่ง ลูกเลียด วิธีการเล่นในต าแหน่งต่าง ๆ  การแข่งขัน และการในเล่นได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นและน าแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนในสังคม   
             เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (บูรณาการ) 
 
ผลการเรียนรู้ 

     ๑. รู้วิธีการออกก าลังกาย  และเล่นกีฬาตามความถนัด 
     ๒. ใช้กลวิธีการรุก  การปูองกัน  มีส่วนร่วมปฏิบัติจริง 
     ๓. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น  ทักษะการยืน  การถือลูก  การโยนลูกใน 

ลักษณะต่างๆ การเคลื่อนไหวของแขน  การเคลื่อนที่ของลูกบลูในการโยน ลูกโด่ง ลูกเลียด 
     ๔. รู้ และเข้าใจกฎ  กติกา  มารยาทในการแข่งขัน 
     ๕. เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสุขภาพ 

รวมทั้งหมด   ๕   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๓๐๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๓๐๒๑๒  เซปักตะกร้อ ๒                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖   ภาคเรียนที่ ๒                                 เวลา  ๔๐  ชั่วโมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 วิเคราะห์จ าแนกกลวิธีการรุก การปูองกัน  และใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่
เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น  มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร การออก
ก าลังกายได้อย่าง ปลอดภัยและสนุกสนาน ทั้งยังเรียนรู้การปูองกัน  การแก้ไข การสร้างเสริมสุขภาพ  เสนอผล
การพัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬาเป็นประจ า 
 อธิบายหลักการเล่นกีฬา และวิธีออกก าลังกายที่ถูกต้องได้  และเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด  
ความสนใจอย่างเต็มความสามารถ  มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬา  ด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา   ออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอและน าแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนด้วยความภาคภูมิใจ 
พร้อมทั้งมีการประเมินการเล่นของตนและผู้อ่ืนได้ 
           เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (บูรณาการ) 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจ ยอมรับ และเห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเป็นประจ า 
๒. มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการบริหารร่างกาย การเคลื่อนไหว และการสร้างความคุ้นเคยกับลูก

ตะกร้อ 
๓. มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติทักษะการเตะในแบบต่างๆ ได้ 
๔. มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติทักษะการส่ง-รับลูกแบบต่างๆ ได้ 
๕. มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติทักษะการรุกและปูองกันในการเล่นได้ 
๖. มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติทักษะเฉพาะตัวในการเล่นเชปักตะกร้อได้ 
๗. มีความรู้ ความเข้าใจ และเล่นเซปักตะกร้อตามต าแหน่งได้ 

รวมทั้งหมด    ๗   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                  ๓๐๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
พ๓๐๒๑๓  เนตบอล                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖                         เวลา  ๑  ชัว่โมง    จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 
  วิเคราะห์วิธีการรุก การปูองกัน  ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตาม
สถานการณ์ของการเล่น  มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในการออกก าลังกายได้อย่าง ปลอดภัยและสนุกสนาน ทั้งยัง
เรียนรู้การปูองกัน  การแก้ไข การสร้างเสริมสุขภาพ  เสนอผลการพัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออก
ก าลังกาย และการเล่นกีฬาเป็นประจ า อธิบายหลักการเล่นกีฬา และวิธีออกก าลังกายท่ีถูกต้องได้ มีมารยาทใน
การเล่นและดูกีฬา  ด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา   พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนด้วยความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งมีการ
ประเมินการเล่นของตนและผู้อ่ืนได้ 
          ปฏิบัติการเล่นกีฬาสากล ได้อย่างละ ๑ ชนิด  ที่เหมาะสมและน าหลักการ  ความรู้และทักษะ ในการ
เคลื่อนไหว และการเล่นกีฬาไปใช้  สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบด้วยกิจกรรมกีฬาบาสเกตบอล ใน
เรื่อง ประวัติความเป็นมา  การบริหารร่างกาย มีทักษะการทรงตัว การเคลื่อนที่ในการเล่นการครอบครองลูก การ
ส่งลูก  การรับลูก   การยิงประตู  กลวิธีการรุก การปูองกัน การเล่นเป็นทีม การเล่นทีมเพ่ือแข่งขันและข้อตกลงใน
การเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือกและน าแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนในสังคม 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (บูรณาการ) 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. รู้วิธีการออกก าลังกาย  และเล่นกีฬาตามความถนัด 
๒. ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว การทรงตัว การครอบครองลูก การส่ง การรับลูก การยิงประตู      
มารยาทในการแข่งขัน 
๓. ใช้กลวิธีการรุก  การปูองกัน  มีส่วนร่วมปฏิบัติจริง 
๔. สาธิตการเล่นเป็นทีมและการเล่นเป็นทีมเพ่ือแข็งขัน 
๕. เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสุขภาพ 

รวมทั้งหมด   ๕   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๐๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๐๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชาศิลปะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
 

 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๐๔ 
 

รายวิชาที่เปิดสอน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓) 

ชั้น 
รายวิชา จ านวน

หน่วยกิต 
เวลา
เรียน 

รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

เวลา
เรียน ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 

ม.๑ รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ศ๒๑๑๐๑ ดนตรี ๑ ๑ ๔๐ ศ๒๑๑๐๒ ทัศนศิลป ์๑ ๐.๕ ๒๐ 
   ศ๒๑๑๐๓ นาฏศิลป์ ๑ ๐.๕ ๒๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
ศ๒๐๒๐๑ วาดเส้น ๑ ๑ ๔๐ ศ๒๐๒๐๒ วาดเส้น ๒ ๑ ๔๐ 
ศ๒๐๒๑๑ ฆ้องวงใหญ่ ๑ ๑ ๔๐ ศ๒๐๒๑๒ ฆ้องวงใหญ่ ๒ ๑ ๔๐ 
ศ๒๐๒๒๑ ดนตรสีากล ๑ ๑ ๔๐ ศ๒๐๒๒๒ ดนตรสีากล ๒ ๑ ๔๐ 
ศ๒๐๒๓๑ นาฏศิลป์ ๑ ๑ ๔๐ ศ๒๐๒๓๒ นาฏศิลป์ ๒ ๑ ๔๐ 
ศ๒๐๒๔๑  โยธวาทติ ๑ ๑ ๔๐ ศ๒๐๒๔๒ โยธวาทิต ๒ ๑ ๔๐ 
ศ๒๐๒๕๑ ร าโทน ๑ ๑ ๔๐ ศ๒๐๒๕๒ ร าโทน ๒ ๑ ๔๐ 

ม.๒ รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ศ๒๒๑๐๑ นาฏศิลป์ ๒ ๑ ๔๐ ศ๒๒๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
   ศ๒๒๑๐๓ ดนตร ี๒ ๐.๕ ๒๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
ศ๒๐๒๐๓ สีโปสเตอร์ ๑ ๑ ๔๐ ศ๒๐๒๐๔ สีโปสเตอร์ ๒ ๑ ๔๐ 
ศ๒๐๒๑๓ ฆ้องวงใหญ่ ๓  ๑ ๔๐ ศ๒๐๒๑๔ ฆ้องวงใหญ่ ๔  ๑ ๔๐ 
ศ๒๐๒๒๓ ดนตรสีากล ๓ ๑ ๔๐  ๒๐๒๒๔ ดนตรีสากล ๔ ๑ ๔๐ 
ศ๒๐๒๓๓ นาฏศิลป์ ๓ ๑ ๔๐ ศ๒๐๒๓๔ นาฏศิลป์ ๔ ๑ ๔๐ 
ศ๒๐๒๔๓  โยธวาทติ ๓ ๑ ๔๐ ศ๒๐๒๔๔  โยธวาทติ ๔ ๑ ๔๐ 
ศ๒๐๒๕๓ เพลงพื้นบ้าน ๑ ๑ ๔๐ ศ๒๐๒๕๔ เพลงพื้นบ้าน ๒ ๑ ๔๐ 

ม.๓ รายวิชาพ้ืนฐาน๔๐ รายวิชาพ้ืนฐาน 
ศ๒๓๑๐๑  ทัศนศิลป ์๓ ๑ ๔๐ ศ๒๓๑๐๒ ดนตรี ๓ ๐.๕ ๒๐ 
   ศ๒๓๑๐๓ นาฏศิลป์ ๓ ๐.๕ ๒๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
ศ๒๐๒๐๕ ลายไทย ๑ ๑ ๔๐ ศ๒๐๒๐๖ ลายไทย ๒ ๑ ๔๐ 
ศ๒๐๒๑๕ ฆ้องวงใหญ่ ๕ ๑ ๔๐ ศ๒๐๒๑๖ ฆ้องวงใหญ่ ๖ ๑ ๔๐ 

 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๐๕ 
 

ชั้น 
รายวิชา จ านวน

หน่วยกิต 
เวลา
เรียน 

รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

เวลา
เรียน ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 

ม.๓ รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
ศ๒๐๒๒๕ ดนตรสีากล ๕ ๑ ๔๐ ศ๒๐๒๒๖ ดนตรสีากล ๖ ๑ ๔๐ 
ศ๒๐๒๓๕ นาฏศิลป์ ๕ ๑ ๔๐ ศ๒๐๒๓๖ นาฏศิลป์ ๖ ๑ ๔๐ 
ศ๒๐๒๔๕  โยธวาทติ ๕ ๑ ๔๐ ศ๒๐๒๔๖  โยธวาทติ ๖ ๑ ๔๐ 
ศ๒๐๒๕๕ อังกะลุง ๑ ๑ ๔๐ ศ๒๐๒๕๖ อังกะลุง ๒ ๑ ๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๐๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ๒๑๑๐๑  ดนตรี ๑                                      กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑            เวลา  ๔๐  ชั่วโมง    จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
 
 มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมทัศนธาตุ หลักการออกแบบ เทคนิคที่หลากหลายในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ ๒ มิติ ๓ มิติ สื่อความหมายเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ โดยยึดหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ และ
หลักการออกแบบ ประเมินงานทัศนศิลป์ บรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเอง และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล  

   จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและการรวมตัวของประชาคมอาเซียนบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยมุ่งมั่นในการท างานตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 รหัสตัวช้ีวัด 
 ศ ๑.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕   ม.๑/๖ 
 ศ ๑.๒ ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓   
รวมทั้งหมด   ๙   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๐๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ๒๑๑๐๒   ทัศนศิลป์ ๑                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑   ภาคเรียนที ่๒                         เวลา ๒๐ ชั่วโมง    จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมทัศนธาตุ หลักการออกแบบ เทคนิคที่หลากหลายในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ ๒ มิติ ๓ มิติ สื่อความหมายเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ โดยยึดหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ และ
หลักการออกแบบ ประเมินงานทัศนศิลป์ บรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเอง และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล  
    จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและการรวมตัวของประชาคมอาเซียนบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยมุ่มม่ันในการท างานตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ  มีเจตคติท่ีดีต่อทัศนศิลป์ ตลอดจนมีการแสดงออกอย่างอิสระ มีความคิด
สร้างสรรค์ จินตนาการ มีสุนทรียภาพ ด้วยความชื่นชมและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ 
 
 รหัสตัวช้ีวัด 
 ศ ๑.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕   ม.๑/๖ 
 ศ ๑.๒ ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓   
รวมทั้งหมด  ๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๐๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ๒๑๑๐๓  นาฏศิลป ์๑                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑   ภาคเรียนที ่๒                   เวลา   ๒๐   ชั่วโมง จ านวน   ๐.๕  หนว่ยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับ อิทธิพลของนักแสดงที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์ ความคิด ของผู้ชม,  
การใช้  นาฏยศัพท์ การแสดงนาฏศิลป์ในรูปแบบง่ายๆโดยใช้ทักษะการท างานเป็นกลุ่มปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย ละครพ้ืนบ้าน ตลอดจนการบรรยายละครไทยในแต่ละยุคสมัย 

  จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาการใช้ทักษะกระบวนการ
ทางด้านความคิด  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในทุกๆด้านและ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมกับรับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
และการรวมตัวของประชาคมอาเซียนบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติ
ที่ต่อสังคม สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการท างานตาลักษณะอันพ่ึงประสงค์ 
            เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ  มีเจตคติที่ดีต่อนาฏศิลป์ ตลอดจนมีการแสดงออกอย่างอิสระ มีความคิด
สร้างสรรค์ จินตนาการ มีสุนทรียภาพ ด้วยความชื่นชมและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ศ ๓.๑ ม ๑/๑  ม ๑/๒  ม ๑/๓  ม ๑/๔  ม ๑/๕ 
 ศ ๓.๒   ม ๑/๑ ม ๑/๒ 
รวมทั้งหมด  ๗  ตัวช้ีวัด 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๐๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ๒๐๒๐๑ วาดเส้น ๑                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑   ภาคเรียนที่  ๑       เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐   หน่วยกิต 
 

ศึกษาทัศนธาตุเกี่ยวกับเส้น รูปร่าง รูปทรง แสงเงา ขนาด สัดส่วน ระยะ มิติ (เปอร์สเปคตีฟ) องค์ประกอบ
ศิลป์โดยการปฏิบัติการสร้างงานจิตรกรรม( วาดเส้น ) และให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างอิสระในการสร้างสรรค์    

    จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและการรวมตัวของประชาคมอาเซียนบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการ
ท างานตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

    เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ สุนทรียะในการปฏิบัติงาน,มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ศิลปะและ
การน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

 
ผลการเรียนรู้ 

  ๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์สามารถอธิบายเกี่ยวกับห์ทัศนธาตุได้ 
  ๒. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ได้ 

๓. นักเรียนสามารถวาดภาพหุ่นนิ่งได้ถูกต้องสวยงาม 
     ๔. นักเรียนสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานของตนเองและผู้อื่นได้ 

รวมทั้งหมด      ๔     ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๑๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ๒๐๒๐๒ วาดเส้น ๒                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑   ภาคเรียนที่  ๒    เวลา   ๔๐   ชั่วโมง      จ านวน    ๑.๐   หน่วยกิต 
 

  ศึกษาเกี่ยวกับทัศนียภาพ (เปอร์สเปคตีฟ) การองค์ประกอบศิลป์โดยการปฏิบัติการสร้างงานจิตรกรรม
(วาดเส้น) และให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างอิสระในการสร้างสรรค์   
     จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและการรวมตัวของประชาคมอาเซียนบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน
การท างานตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ สุนทรียะในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ศิลปะ
และการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
  ๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์สามารถอธิบายเกี่ยวกับทัศนียภาพ(เปอร์สเปคตีฟ) ได้ 
  ๒. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ได้ 
     ๓. นักเรียนสามารถวาดภาพหุ่นนิ่ง และภาพทิวทัศน์ได้ถูกต้องสวยงาม 
     ๔. นักเรียนสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานของตนเองและผู้อื่นได้ 
รวมทั้งหมด     ๔    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๑๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ๒๐๒๑๑ ฆ้องวงใหญ่ ๑                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑   ภาคเรียนที่ ๑                   เวลา    ๔๐   ชั่วโมง       จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับฆ้องในภูมิภาคอาเซียนและฆ้องในภูมิภาค
อาเซียน  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฆ้องวงใหญ่ ประวัติความเป็นมา บทบาทหน้าที่ในการบรรเลง ส่วนประกอบของ
ฆ้องวงใหญ่และวิธีการดูแลรักษา การอ่านโน้ตดนตรีไทย เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในโน้ตดนตรีไทย วิธีการ
บรรเลงฆ้องวงใหญ่ การส ารวจความพร้อมและปรับฆ้องวงใหญ่ก่อนการบรรเลง การนั่งบรรเลง การจับไม้ตี วิธีการ
ตีฆ้องวงใหญ่เบื้องต้นแบบฝึกปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ ตีไล่เสียงทีละมือและสลับมือขึ้นลงการตี ๓ พยางค์ซ้ าเสียงคู๘่ 
(ทิง-นัง-เนง)การตีสองมือเป็นคู่ต่างๆการตีกรอเป็นคู่ต่างๆ การตีผสมมือ การแบ่งมือเบื้องต้นและการตีสะบัดเสียง 

โดยใช้ทักษะการอ่านทักษะการคิดวิเคราะห์ กระบวนการฝึกปฏิบัติการอ่านโน้ตดนตรีไทย กระบวนการ
ฝึกปฏิบัติการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ 

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ ทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ตระหนักในคุณค่าของ
ความเป็นไทยเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง  
มุ่งม่ันในการท างานที่ได้รับมอบหมาย  รักความเป็นไทยสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม  มีจิตสาธารณะมีน้ าใจเสียสละ
ช่วยเหลือผู้อื่นสังคมและประเทศชาติ 

 

ผลการเรียนรู้ 
๑. บอกประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับฆ้องในภูมิภาคอาเซียน 
๒. อธิบายเกี่ยวกับฆ้องในภูมิภาคอาเซียน 
๓. อธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา บทบาทหน้าที่ในการบรรเลงและวิธีดูแลรักษา 
๔. อธิบายส่วนประกอบของฆ้องวงใหญ่ 
๕. อ่านโน้ตดนตรีไทยได้ 
๖. อ่านและอธิบายเครื่องหมายและสัญลักษณ์ในโน้ตดนตรีไทย 
๗. ส ารวจความพร้อมและปรับฆ้องวงใหญ่ก่อนการบรรเลง 
๘. นั่งบรรเลงฆ้องวงใหญ่ได้ถูกต้อง 
๙. จับไม้ฆ้องวงใหญ่ได้ถูกต้อง 
๑๐. ตีฆ้องวงใหญ่เบื้องต้นได้ถูกต้อง 
๑๑. ตีไล่เสียงทีละมือและสลับมือไล่เสียงขึ้นลงได้ 
๑๒. ตี ๓ พยางค์ซ้ าเสียงคู่๘ (ทิง-นัง-เนง)ได้ 
๑๓. ตีสองมือเป็นคู่ต่างๆได้ 
๑๔. ตีกรอคู่ต่างๆได้ 
๑๕. ตีผสมมือและการแบ่งมือเบื้องต้นได้ 
๑๖. ตีสะบัดเสียงได้ 

รวมทั้งหมด    ๑๖   ผลการเรียนรู้ 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๑๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ๒๐๒๑๒ ฆ้องวงใหญ่ ๒                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑   ภาคเรียนที่ ๒                      เวลา    ๔๐  ชั่วโมง      จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
  
            ศึกษาเกี่ยวกับการอ่านโน้ตดนตรีไทย เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในโน้ตดนตรีไทย วิธีการบรรเลงฆ้องวง

ใหญ่ การส ารวจความพร้อมและปรับฆ้องวงใหญ่ก่อนการบรรเลง การนั่งบรรเลง การจับไม้ตี วิธีการตีฆ้องวงใหญ่

เบื้องต้นแบบฝึกปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ ตีไล่เสียงทีละมือและสลับมือขึ้นลงการตี ๓ พยางค์ซ้ าเสียงคู่๘ (ทิง-นัง-เนง)การ

ตีสองมือเป็นคู่ต่างๆการตีกรอเป็นคู่ต่างๆ การตีผสมมือ การแบ่งมือเบื้องต้นและการตีสะบัดเสียง 

 โดยใช้ทักษะการอ่านทักษะการคิดวิเคราะห์ กระบวนการฝึกปฏิบัติการอ่านโน้ตดนตรีไทย กระบวนการ
ฝึกปฏิบัติการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ 
 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ ทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ตระหนักในคุณค่าของ
ความเป็นไทยเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง  
มุ่งม่ันในการท างานที่ได้รับมอบหมาย  รักความเป็นไทยสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม  มีจิตสาธารณะมีน้ าใจเสียสละ
ช่วยเหลือผู้อื่นสังคมและประเทศชาติ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อ่านโน้ตดนตรีไทยได้ 
 ๒. อ่านและอธิบายเครื่องหมายและสัญลักษณ์ในโน้ตดนตรีไทย 
 ๓. ส ารวจความพร้อมและปรับฆ้องวงใหญ่ก่อนการบรรเลง 
 ๔. นั่งบรรเลงฆ้องวงใหญ่ได้ถูกต้อง 
 ๕. จับไม้ฆ้องวงใหญ่ได้ถูกต้อง 
 ๖. ตีฆ้องวงใหญ่เบื้องต้นได้ถูกต้อง 
 ๗. ตีไล่เสียงทีละมือและสลับมือไล่เสียงขึ้นลงได้ 
 ๘. ตี ๓ พยางค์ซ้ าเสียงคู่๘ (ทิง-นัง-เนง)ได้ 
 ๙. ตีสองมือเป็นคู่ต่างๆได้ 
 ๑๐. ตีกรอคู่ต่างๆได้ 
 ๑๑. ตีผสมมือและการแบ่งมือเบื้องต้นได้ 
 ๑๒. ตีสะบดัเสียงได้ 
รวมทั้งหมด   ๑๒   ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๑๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ๒๐๒๒๑  ดนตรีสากล ๑                                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ๑     ภาคเรียนที่ ๑                                เวลา   ๔๐  ชั่วโมง    จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
 
 ศึกษา จ าแนกและเปรียบเทียบรูปแบบการจัดวงดนตรีสากลแต่ละประเภท ทฤษฎีดนตรีสากล ฝึกอ่าน 
เขียนและร้องโน้ตสากล  ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามเครื่องหมายก าหนดบันไดเสียง ที่มีความเร็วของจังหวะและ
ความดัง-เบา ที่มีความแตกต่างกัน  
            กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกทักษะ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์จ าแนกประเภท 
อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง การสรุปความรู้และการจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความรู้ เกิดทักษะกระบวนการ ความเข้าใจ สร้างและน าเสนอผลงานด้านดนตรีสากล ให้ได้ผลตามท่ี
ต้องการ สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจความคิด ความรู้สึกของตนเอง เข้าใจความไพเราะและงดงามของดนตรีสากล  
 เห็นความส าคัญและคุณค่าของดนตรีสากลสามารถน าความรู้ด้านดนตรีสากลไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ตลอดจนสร้างสรรค์งานดนตรีสากล เชื่อมั่น 
ภาคภูมิใจในการแสดงออก รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน และเห็นคุณค่าของดนตรีสากลต่อ
วัฒนธรรมและสังคม 
         
ผลการเรียนรู้ 
           ๑. จ าแนกและเปรียบเทียบรูปแบบการจัดวงดนตรีสากลแต่ละประเภท 
 ๒. ทฤษฎีดนตรีสากล อ่าน เขียนและร้องโน้ตสากล  
 ๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามเครื่องหมายก าหนดบันไดเสียง 
 ๔. ปฏิบัติตามความเร็วของจังหวะและความดัง-เบา ที่แตกต่างกัน     
รวมทั้งหมด   ๔   ผลการเรียนรู้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๑๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
ศ๒๐๒๒๒ ดนตรีสากล ๒                                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ๑     ภาคเรียนที่ ๒                                เวลา   ๔๐  ชั่วโมง    จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
 
 ศึกษา เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล การขับร้องและบรรเลงบทเพลง การปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีสากลเดี่ยวและรวมวง เห็นคุณค่าของดนตรีสากลต่อวัฒนธรรมและสังคม    
            กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกทักษะ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์จ าแนกประเภท 
อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง การสรุปความรู้และการจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความรู้ เกิดทักษะกระบวนการ ความเข้าใจ สร้างและน าเสนอผลงานด้านดนตรีสากล ให้ได้ผลตามท่ี
ต้องการ สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจความคิด ความรู้สึกของตนเอง เข้าใจความไพเราะและงดงามของดนตรีสากล  
 เห็นความส าคัญและคุณค่าของดนตรีสากลสามารถน าความรู้ด้านดนตรีสากลไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ตลอดจนสร้างสรรค์งานดนตรีสากล เชื่อมั่น 
ภาคภูมิใจในการแสดงออก รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน และเห็นคุณค่าของดนตรีสากลต่อ
วัฒนธรรมและสังคม 
         
ผลการเรียนรู้ 
           ๑. อธิบายและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล 
 ๒. ขับร้องและบรรเลงบทเพลง  
 ๓. มีทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลเดี่ยวและรวมวง 
 ๔. เห็นคุณค่าของดนตรีสากลต่อวัฒนธรรมและสังคม 
รวมทั้งหมด    ๔    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๑๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศ๒๐๒๓๑ นาฏศิลป์ ๑                                                   กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑                         เวลา   ๔๐   ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับ นาฏยศัพท์และภาษาท่า การแสดงนาฏศิลป์ไทย ร าวงมาตรฐาน ๕ เพลง แสดงนาฏศิลป์
พ้ืนเมือง       
 กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ สร้างและน าเสนอผลงานด้านนาฏศิลป์ให้ได้ผลตามท่ีต้องการ สามารถสื่อสารถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ สามารถเข้าใจความไพเราะงดงามของนาฏศิลป์ และบรรยายเกี่ยวกับนาฏศิลป์
ได้สัมพันธ์ เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีของชาติจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียง
มาตรฐานสากล  โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาการใช้ทักษะกระบวนการทางด้านความคิด  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยี  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในทุกๆด้านและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี พร้อมกับรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียนบูรณาการกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ต่อสังคม สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ 
มุ่งม่ันในการท างานตาลักษณะอันพ่ึงประสงค์ 
 เพ่ือให้เห็นความส าคัญและคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยและสากล สามารถน าความรู้ด้านนาฏศิลป์ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ   
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนาฏยศัพท์และภาษาท่าในทางนาฏศิลป์อธิบายและน าเสนอได้ 
๒. ปฏิบัติในการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้ 
๓. ปฏิบัตินาฏศิลป์พื้นเมืองได้ 
๔. ร าวงมาตรฐานได้  ๕ เพลง  

รวมทั้งหมด   ๕    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๑๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ๒๐๒๓๒ นาฏศิลป์ ๒                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒                           เวลา   ๔๐   ชัว่โมง    จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
  
 ศึกษาเกี่ยวกับ ร าวงมาตรฐาน  เพลงที่ ๖-๑๐ เพลงดอกไม้ของชาติ เพลงหญิงไทยใจงาม เพลงดวงจันทร์
ขวัญฟ้า เพลงยอดชายใจหาญ เพลงบูชานักรบ 

ปฏิบัติในการแสดงร าวงมาตรฐาน  เพลงที่ ๖-๑๐ เพลงดอกไม้ของชาติ เพลงหญิงไทยใจงาม เพลงดวง
จันทร์ขวัญฟ้า เพลงยอดชายใจหาญ เพลงบูชานักรบได้ ให้ผู้เรียนได้เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่าง
สร้างสรรค์         เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สร้างและน าเสนอผลงานด้านนาฏศิลป์ให้ได้ผลตามที่
ต้องการ สามารถสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ สามารถเข้าใจความไพเราะงดงามของ
นาฏศิลป์ และบรรยายเกี่ยวกับนาฏศิลป์ได้สัมพันธ์ เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีของชาติจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาการใช้ทักษะกระบวนการทางด้านความคิด  
การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในทุกๆด้านและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมกับรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของ
ประชาคมอาเซียนบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีต่อสังคม 
สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการท างานตาลักษณะอันพึ่งประสงค์ 
 เพ่ือให้เห็นความส าคัญและคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย สามารถน าความรู้ด้านนาฏศิลป์ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ   
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร าวงมาตรฐาน  เพลงที่ ๖-๑๐ เพลงดอกไม้ของชาติ เพลงหญิงไทยใจงาม 
เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า เพลงยอดชายใจหาญ เพลงบูชานักรบ 

๒. ปฏิบัติในการแสดงร าวงมาตรฐาน  เพลงที่ ๖-๑๐ เพลงดอกไม้ของชาติ เพลงหญิงไทยใจงาม เพลงดวง
จันทร์ขวัญฟ้า เพลงยอดชายใจหาญ เพลงบูชานักรบได้ 

๓. นักเรียนตระหนักในคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยสามารถน าความรู้ด้านนาฏศิลป์ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ   
รวมทั้งหมด   ๓    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๑๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา  

ศ๒๐๒๔๑ วงโยธวาฑิต ๑                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ภาคเรียนที ่๑                เวลา   ๔๐   ชั่วโมง    จ านวน    ๑.๐   หน่วยกิต 
 
          ศึกษาพ้ืนฐานดนตรีสากล  ประวัติดนตรีตะวันตก   การบรรเลงและการขับร้อง  ศัพท์สังคีต   
องค์ประกอบของเพลง  การใส่อารมณ์ในเพลง   

โดยฝึกฟังเสียงเครื่องดนตรีและเพลงสากล ทฤษฎีการดนตรี  หลักการฝึกหัด   ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรี 
เพ่ือให้มีความเข้าใจ  เห็นคุณค่า  สามารถฟังการบรรเลงและการขับร้องเพลง    สามารถบรรเลงดนตรีที่

ถนัดทั้งเดี่ยวและกลุ่ม     
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. นักเรียนเปรียบเทียบอารมณ์และความรู้สึกที่ได้รับจากงานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน 

๒. นักเรียนอ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่าง ๆ 
 ๓. นักเรียนเข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ 
 ๔. นักเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้ 
 ๕. ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีและขับร้องเพลงไทยสากลได้  
รวมทั้งหมด   ๕   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๑๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศ๒๐๒๔๒ วงโยธวาฑิต ๒                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ภาคเรียนที ่๒                เวลา   ๔๐   ชั่วโมง    จ านวน    ๑.๐   หน่วยกิต 
 

ศึกษาพ้ืนฐานดนตรีสากล  ประวัติดนตรีตะวันตก  การบรรเลงและการขับร้อง  ศัพท์สังคีต   
องค์ประกอบของเพลง  การใส่อารมณ์ในเพลง   

โดยฝึกฟังเสียงเครื่องดนตรีและเพลงสากล ทฤษฎีการดนตรี  หลักการฝึกหัด   ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรี 
เพ่ือให้มีความเข้าใจ  เห็นคุณค่า  สามารถฟังการบรรเลงและการขับร้องเพลง    สามารถบรรเลงดนตรีที่

ถนัดทั้งเดี่ยวและกลุ่ม     
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับเรื่องเครื่องดนตรีสากล 
๒. นักเรียนอ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่าง ๆ 
๓. นักเรียนร้องเพลง หรือเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง 

 ๔. นักเรียนเข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ 
 ๕. นักเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้ 
 ๖. ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีและขับร้องเพลงไทยสากลได้  
รวมทั้งหมด    ๖    ผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๑๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศ๒๐๒๕๑  ร าโทน ๑                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ภาคเรียนที่ ๑                 เวลา   ๔๐   ชั่วโมง    จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
  
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติการร้องร าโทน เพลงที่ใช้ในการขับร้อง เครื่องดนตรีที่ใช้ในการ
ประกอบการแสตง อัตราจังหวะของเพลงไทย หลักการในการขับร้องเพลงร าโทนและโอกาสในการใช้  วิธีการเล่น
ร าโทน การแต่งกาย เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  
 โดยใช้ทักษะการฝึกปฏิบัติการขับร้องเพลงร าโทน ปฏิบัติการก ากับจังหวะ ปฏิบัติเครื่องดนตรีที่ใช้
ประกอบการแสดงร าโทน สร้างสรรค์ท่าร าจากบทร้องของเพลงร าโทน นักเรียนสามารถขับร้องได้อย่างไพเราะถูก
ท านองและจังหวะ 
 เพ่ือให้นักเรียนแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความรู้สึกทางดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชมและ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เพลงร าโทนและเพลงพ้ืนเมือง  เห็นคุณค่า
ดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย  
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ผู้เรียนทราบประวัติความเป็นมาของการละเล่นร าโทน 
๒. เข้าใจอัตราจังหวะของเพลง 
๓. ตีฉิ่งก ากับจังหวะได้อย่างถูกต้อง 
๔. สามารถร้องเพลงร าโทนตรงกับอัตราจังหวะ 
๕. ตีโทนก ากับจังหวะการร้องเพลงร าโทนได้ 
๖. สามารถร้องเพลงร าโทนได้หลากหลายท านอง 
๗. ประดิษฐ์ท่าร าตามบทเพลงและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
๘. ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ  
๙. รู้บทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย  

รวมทั้งหมด    ๙    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๒๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศ๒๐๒๕๒  ร าโทน ๒                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ภาคเรียนที่ ๒                          เวลา   ๔๐   ชัว่โมง   จ านวน    ๑.๐   หน่วยกิต 
  
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการจัดการแสดงร าโทน มีความเข้าใจในจังหวะที่ซับซ้อนขึ้นของเครื่อง
ดนตรีที่ใช้ในการประกอบการแสตง ศึกษาท านองร าโทนที่มีความยากของท านองและวิธีการขับร้องที่ซับซ้อนขึ้นใน
บทเพลงต่างๆของร าโทน ศึกษาหลักการสร้างบทร้อง ท านอง และการประดิษฐ์ท่าร า  เข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ดนตรีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  
 โดยใช้ทักษะการฝึกปฏิบัติการขับร้องเพลงร าโทน ปฏิบัติเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงร าโทน 
สร้างสรรค์บทร้อง ท านอง ท่าร า ร าโทนอย่างสร้างสรรค์ นักเรียนสามารถขับร้องได้อย่างไพเราะถูกท านองและ
จังหวะ 
 เพ่ือให้นักเรียนแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความรู้สึกทางดนตรีอย่างอิสระ เห็นคุณค่า
ดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย สามารถน ามาต่อยอดพัฒนาเพื่อสืบสานอีกทั้ง
สร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ผู้เรียนทราบหลักการจัดการแสดงร าโทน 
๒. เข้าใจอัตราจังหวะของเพลง 
๓. ตีฉิ่งก ากับจังหวะได้อย่างถูกต้อง 
๔. ตีโทนก ากับจังหวะการร้องเพลงร าโทนได้ 
๕. ตีโทนขัดจังหวะหน้าทับโทนได้ 
๖. สามารถร้องเพลงร าโทนตรงกับอัตราจังหวะ 
๗. สามารถร้องเพลงร าโทนได้หลากหลายท านอง 
๘. สร้างบทร้อง ท านอง และประดิษฐ์ท่าร า โดยแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
๙. รู้บทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย  

รวมทั้งหมด     ๙     ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๒๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ๒๑๑๐๑ นาฏศิลป์ ๒                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑            เวลา   ๔๐   ชั่วโมง จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษาและแสดงออกทางนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิจารณ์ คุณค่าของ นาฏศิลป์ 
สร้างสรรค์การแสดง โดยใช้องค์ประกอบของนาฏศิลป์ และการละคร แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกบั รูปแบบของการ
แสดง อธิบายความหมายของตัวละคร แนวคิด ความประทบั ใจ คุณค่าของ นาฏศิลป์ ที่ตนชื่นชอบ อธิบายการบูร
ณาการศิลปะแขนงอ่ืน ๆ กับการแสดงนาฏศิลป์ มาเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวันตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม  

โดยเปรียบเทียบลกัษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่าง ๆ ซาบซ้ึงและเห็นคุณค่าของ 
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

เพ่ือพัฒนาสื่อสารความรู้ความเข้าใจด้วยหลักเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
อย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสม มีทักษะกระบวนการในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน มีกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรมสร้างความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงมุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๓.๑ ม๒/๑,  ม๒/๒,  ม๒/๓,  ม๒/๔,  ม๒/๕ 
ศ ๓.๒ ม๒/๑,  ม๒/๒,  ม๒/๓ 

รวมทั้งหมด    ๘   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๒๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ๒๒๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๒                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ภาคเรียนที ่๒                    เวลา  ๒๐  ชัว่โมง    จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรูปแบบของทัศนธาตุ   วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานทัศนศิลป์เทคนิคการสร้างสรรค์
งานที่หลากหลาย   การสื่อความหมาย   วิเคราะห์   วิพากษ์   วิจารณ์   พัฒนาปรับปรุงงานทัศนศิลป์ในรูปแบบ
ต่างๆ  ทั้งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย   สากล  ในยุคสมัยต่างๆโดยค านึงถึงแนวคิดและเนื้อหาของงาน 
  จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและการรวมตัวของประชาคมอาเซียนบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยมุ่มม่ันในการท างานตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ  มีเจตคติท่ีดีต่อทัศนศิลป์ ตลอดจนมีการแสดงออกอย่างอิสระ มีความคิด
สร้างสรรค์ จินตนาการ มีสุนทรียภาพ ด้วยความชื่นชมและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ศ ๑.๑ ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕  ม.๒/๖  ม.๒/๗ 
  ศ ๑.๒ ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓ 
รวมทั้งหมด     ๑๐   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๒๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ๒๒๑๐๓  ดนตรี ๒                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒          เวลา   ๒๐  ชัว่โมง   จ านวน   ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและวัฒนะธรรมที่เก่ียวข้องกับดนตรีไทยที่ได้รับการถ่ายทอดกันมาแต่ 
โบราณ มีการปรับปรุงจนมีรูปแบบที่ลงตัว ลักษณะของวงดนตรีไทย รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการแบ่งประเภทขอวง
ดนตรีไทย ประเภทเครื่องดนตรีไทย 

ฝึกปฏิบัติ ฝึกฝนทักษะทางดนตรี รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบรรเลงดนตรีไทย หลักการใช้และ
บ ารุงรักษาเครื่องดนตรีไทย การขับร้องเพลงไทย หลักการฟังเพลงไทย ประเภทของเพลงแบ่งตามความรู้สึกและ
โอกาสในการใช้ ส าเนียงหรือทางของเพลงไทย องค์ประกอบเพลงที่ดี มารยาทและสิ่งที่ต้องปฏิบัติขณะฟังเพลง 
หรือชมการแสดง 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่น และภาคภูมิในการแสดงออก ตระหนักในคุณค่าของความเป็นไทย เข้าร่วม
หรือจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๒.๑ ม๒/๑, ม๒/๒, ม๒/๓, ม๒/๔, ม๒/๕, ม๒/๖, ม๒/๗ 
ศ ๒.๒ ม๒/๑, ม๒/๒ 

รวมทั้งหมด    ๙   ตัวช้ีวัด 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๒๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ๒๐๒๐๓ สีโปสเตอร์ ๑                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ ภาคเรียนที ่๑        เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐   หนว่ยกิต 
 

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรูปแบบของทัศนธาตุ องค์ประกอบศิลป์การใช้สีโปสเตอร์ในการสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างอิสระในการสร้างสรรค์   

 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและการรวมตัวของประชาคมอาเซียนบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการ
ท างานตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ สุนทรียะในการปฏิบัติงาน,มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ศิลปะและ
การน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ สามารถอธิบายเกี่ยวกับทัศนธาตุได้ 
 ๒. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ได้ 
    ๓. นักเรียนสามารถวาดภาพสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้สีโปสเตอร์ได้ถูกต้องสวยงาม 
      ๔. นักเรียนสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานของตนเองและผู้อื่นได้ 
รวมทั้งหมด    ๔    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๒๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ๒๐๒๐๔  สีโปสเตอร์ ๒                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ ภาคเรียนที่  ๒       เวลา    ๔๐   ชั่วโมง   จ านวน   ๑.๐   หนว่ยกิต 
 

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรูปแบบของทัศนียภาพ การจัดองค์ประกอบศิลป์การใช้สีโปสเตอร์ในการ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างอิสระในการสร้างสรรค์   

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและการรวมตัวของประชาคมอาเซียนบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการ
ท างานตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ สุนทรียะในการปฏิบัติงาน,มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ศิลปะและ
การน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
 ผลการเรียนรู้ 
 ๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ สามารถอธิบายเกี่ยวกับทัศนียภาพได้ 
 ๒. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ได้ 
 ๓. นักเรียนสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานของตนเองและผู้อื่นได้ 
รวมทั้งหมด    ๓    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๒๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ๒๐๒๑๓  ฆ้องวงใหญ่ ๓                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒   ภาคเรียนที่ ๑                       เวลา    ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับการอ่านโน้ตดนตรีไทย เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในโน้ตดนตรีไทย วิธีการบรรเลงฆ้องวง
ใหญ่ การส ารวจความพร้อมและปรับฆ้องวงใหญ่ก่อนการบรรเลง การนั่งบรรเลง การจับไม้ตี วิธีการตีฆ้องวงใหญ่
เบื้องต้นแบบฝึกปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ ตีไล่เสียงทีละมือและสลับมือขึ้นลงการตี ๓ พยางค์ซ้ าเสียงคู่๘ (ทิง-นัง-เนง)การ
ตีสองมือเป็นคู่ต่างๆการตีกรอเป็นคู่ต่างๆ การตีผสมมือ การแบ่งมือเบื้องต้นและการตีสะบัดเสียง ชุดเพลงเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทย ปีพาทย์ ขั้นที่ ๓ 

โดยใช้ทักษะการอ่านทักษะการคิดวิเคราะห์ กระบวนการฝึกปฏิบัติการอ่านโน้ตดนตรีไทย กระบวนการ
ฝึกปฏิบัติการบรรเลงฆ้องวงใหญ่  

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ ทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ตระหนักในคุณค่าของ
ความเป็นไทยเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง  
มุ่งม่ันในการท างานที่ได้รับมอบหมาย  รักความเป็นไทยสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม  มีจิตสาธารณะมีน้ าใจเสียสละ
ช่วยเหลือผู้อื่นสังคมและประเทศชาติ 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อ่านโน้ตดนตรีไทยได้ 
๒. อ่านและอธิบายเครื่องหมายและสัญลักษณ์ในโน้ตดนตรีไทย 
๓. ส ารวจความพร้อมและปรับฆ้องวงใหญ่ก่อนการบรรเลง 
๔. นั่งบรรเลงฆ้องวงใหญ่ได้ถูกต้อง 
๕. จับไม้ฆ้องวงใหญ่ได้ถูกต้อง 
๖. ตีฆ้องวงใหญ่เบื้องต้นได้ถูกต้อง 
๗. ตีไล่เสียงทีละมือและสลับมือไล่เสียงขึ้นลงได้ 
๘. ตี ๓ พยางค์ซ้ าเสียงคู่๘ (ทิง-นัง-เนง)ได้ 
๙. ตีสองมือเป็นคู่ต่างๆได้ 
๑๐. ตีกรอคู่ต่างๆได้ 
๑๑. ตีผสมมือและการแบ่งมือเบื้องต้นได้ 
๑๒. ตีสะบัดเสียงได้ 
๑๓. บรรเลงฆ้องวงใหญ่ตามชุดเพลงเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทย ปีพาทย์ ขั้นที่ ๓ 

รวมทั้งหมด   ๑๓   ผลการเรียนรู้ 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๒๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ๒๐๒๑๔  ฆ้องวงใหญ่ ๔                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒   ภาคเรียนที่ ๒                       เวลา    ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเก่ียวกับการอ่านโน้ตดนตรีไทย เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในโน้ตดนตรีไทย วิธีการบรรเลงฆ้องวง

ใหญ่ การส ารวจความพร้อมและปรับฆ้องวงใหญ่ก่อนการบรรเลง การนั่งบรรเลง การจับไม้ตี วิธีการตีฆ้องวงใหญ่
เบื้องต้นแบบฝึกปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ ตีไล่เสียงทีละมือและสลับมือขึ้นลงการตี ๓ พยางค์ซ้ าเสียงคู่๘ (ทิง-นัง-เนง)การ
ตีสองมือเป็นคู่ต่างๆการตีกรอเป็นคู่ต่างๆ การตีผสมมือ การแบ่งมือเบื้องต้นและการตีสะบัดเสียง ชุดเพลงเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทย ปีพาทย์ ขั้นที่ ๔ 

โดยใช้ทักษะการอ่านทักษะการคิดวิเคราะห์ กระบวนการฝึกปฏิบัติการอ่านโน้ตดนตรีไทย กระบวนการ
ฝึกปฏิบัติการบรรเลงฆ้องวงใหญ่  

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ ทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ตระหนักในคุณค่าของ
ความเป็นไทยเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง  
มุ่งม่ันในการท างานที่ได้รับมอบหมาย  รักความเป็นไทยสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม  มีจิตสาธารณะมีน้ าใจเสียสละ
ช่วยเหลือผู้อื่นสังคมและประเทศชาติ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อ่านโน้ตดนตรีไทยได้ 
๒. อ่านและอธิบายเครื่องหมายและสัญลักษณ์ในโน้ตดนตรีไทย 
๓. ส ารวจความพร้อมและปรับฆ้องวงใหญ่ก่อนการบรรเลง 
๔. นั่งบรรเลงฆ้องวงใหญ่ได้ถูกต้อง 
๕. จับไม้ฆ้องวงใหญ่ได้ถูกต้อง 
๖. ตีฆ้องวงใหญ่เบื้องต้นได้ถูกต้อง 
๗. ตีไล่เสียงทีละมือและสลับมือไล่เสียงขึ้นลงได้ 
๘. ตี ๓ พยางค์ซ้ าเสียงคู่ ๘ (ทิง-นัง-เนง)ได้ 
๙. ตีสองมือเป็นคู่ต่างๆ ได้ 
๑๐. ตีกรอคู่ต่างๆ ได้ 
๑๑. ตีผสมมือและการแบ่งมือเบื้องต้นได้ 
๑๒. ตีสะบัดเสียงได้ 
๑๓. บรรเลงฆ้องวงใหญ่ตามชุดเพลงเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทย ปีพาทย์ ขั้นที่ ๔ 

รวมทั้งหมด   ๑๓   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๒๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ๒๐๒๒๓ ดนตรีสากล ๓                                                                       กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ๒   ภาคเรียนที่ ๑                               เวลา   ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา ฝึกทักษะการอ่าน เขียนและร้องโน้ตสากล  ศัพท์สังคีต และสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล ความรู้
พ้ืนฐานการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลแต่ละประเภท การปฏิบัติดนตรีสากลเดี่ยวและรวมวง  
            กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกทักษะ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์จ าแนกประเภท 
อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง การสรุปความรู้และการจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความรู้ เกิดทักษะกระบวนการ ความเข้าใจ สร้างและน าเสนอผลงานด้านดนตรีสากล ให้ได้ผลตามท่ี
ต้องการ สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจความคิด ความรู้สึกของตนเอง เข้าใจความไพเราะและงดงามของดนตรีสากล  
 เห็นความส าคัญและคุณค่าของดนตรีสากลสามารถน าความรู้ด้านดนตรีสากลไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ตลอดจนสร้างสรรค์งานดนตรีสากล เชื่อมั่น 
ภาคภูมิใจในการแสดงออก รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน และเห็นคุณค่าของดนตรีสากลต่อ
วัฒนธรรมและสังคม 
           
ผลการเรียนรู้              
 ๑. เข้าใจทักษะ การอ่าน เขียน โน้ตดนตรีสากล  
          ๒. เข้าใจศัพท์สังคีต และสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล 
          ๓. ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลแต่ละประเภท 
          ๔. มีทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลเดี่ยวและรวมวง 
รวมทั้งหมด    ๔    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๒๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ๒๐๒๒๔  ดนตรีสากล ๔                                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ๒     ภาคเรียนที่ ๒                              เวลา   ๔๐   ชั่วโมง   จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
 
 ศึกษา ความรู้ในการเทียบเสียงเครื่องดนตรีสากล การปฏิบัติดนตรีสากลรวมวง การร้องบทเพลงไทยและ
สากล ทักษะพ้ืนฐานในการรวมวงสตริงคอมโบ     
            กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกทักษะ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์จ าแนกประเภท 
อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง การสรุปความรู้และการจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความรู้ เกิดทักษะกระบวนการ ความเข้าใจ สร้างและน าเสนอผลงานด้านดนตรีสากล ให้ได้ผลตามท่ี
ต้องการ สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจความคิด ความรู้สึกของตนเอง เข้าใจความไพเราะและงดงามของดนตรีสากล  
 เห็นความส าคัญและคุณค่าของดนตรีสากลสามารถน าความรู้ด้านดนตรีสากลไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ตลอดจนสร้างสรรค์งานดนตรีสากล เชื่อมั่น 
ภาคภูมิใจในการแสดงออก รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน และเห็นคุณค่าของดนตรีสากลต่อ
วัฒนธรรมและสังคม 
           
ผลการเรียนรู้              
  ๑. มีความรู้ความเข้าใจในการเทียบเสียงเครื่องดนตรีสากล 
              ๒. มีทักษะในการปฏิบัติดนตรีสากลรวมวง 
  ๓. มีทักษะในการการขับร้องบทเพลงไทยและสากล 
  ๔. ทักษะพ้ืนฐานในการรวมวงสตริงคอมโบ     
รวมทั้งหมด    ๔    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๓๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศ๒๐๒๓๓ นาฏศิลป์ ๓                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑                            เวลา    ๔๐   ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับ นาฏยศัพท์เบื้องต้น การแสดงนาฏศิลป์ไทย ร าวงมาตรฐาน ๑๐ เพลง แสดงนาฏศิลป์
พ้ืนเมือง       
 กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ สร้างและน าเสนอผลงานด้านนาฏศิลป์ให้ได้ผลตามท่ีต้องการ สามารถสื่อสารถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ สามารถเข้าใจความไพเราะงดงามของนาฏศิลป์ และบรรยายเกี่ยวกับนาฏศิลป์
ได้สัมพันธ์ เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีของชาติจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียง
มาตรฐานสากล  โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาการใช้ทักษะกระบวนการทางด้านความคิด  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยี  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในทุกๆด้านและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี พร้อมกับรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียนบูรณาการกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ต่อสังคม สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ 
มุ่งม่ันในการท างานตาลักษณะอันพ่ึงประสงค์ 
 เพ่ือให้เห็นความส าคัญและคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยและสากล สามารถน าความรู้ด้านนาฏศิลป์ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ   
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนาฏยศัพท์ในทางนาฏศิลป์อธิบายและน าเสนอได้ 
 ๒. ปฏิบัติในการแสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นเมืองและร าวงมาตรฐานได้  
รวมทั้งหมด   ๒    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๓๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ๒๐๒๓๔ นาฏศิลป์ ๔                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒                           เวลา    ๔๐   ชัว่โมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา  ระบ าชากังราว ซึ่งเป็นระบ าประจ าจังหวัดก าแพงเพชร เรียนรู้และ
ปฏิบัติท่าร าระบ าชากังราว เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความ
เข้าใจ สร้างและน าเสนอผลงานด้านนาฏศิลป์ให้ได้ผลตามที่ต้องการ สามารถสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ สามารถเข้าใจความไพเราะงดงามของนาฏศิลป์ และบรรยายเกี่ยวกับนาฏศิลป์ได้สัมพันธ์ 
เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีของชาติจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล   

โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาการใช้ทักษะกระบวนการทางด้านความคิด  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยี  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในทุกๆด้าน ดัดแปลงสร้างสรรค์ระบ าใหม่ให้ร่วมสมัยและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมกับรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของ
ประชาคมอาเซียนบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีต่อสังคม 
สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการท างานตาลักษณะอันพึ่งประสงค์ 
 เพ่ือให้เห็นความส าคัญและคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยและสากล สามารถน าความรู้ด้านนาฏศิลป์ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ   
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา  ระบ าชากังราว 
๒. ปฏิบัติในการแสดงระบ าชากังราวได้  
๓. ดัดแปลงสร้างสรรค์ระบ าใหม่ให้ร่วมสมัย 

รวมทั้งหมด   ๓    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๓๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ๒๐๒๔๓ วงโยธวาฑิต ๓                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๑                              เวลา   ๔๐   ชั่วโมง       จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคนิคการปฎิบัติของเครื่องดนตรีสากล 
       โดยศึกษาบทเพลง เทคนิค  หลักกลไกการบรรเลงเครื่องดนตรีสากลหลักการอ่านโน้ตเพลงของดนตรี
สากลและประเภทเครื่องดนตรีสากล  ลักษณะเด่นของเครื่องดนตรีสากล จังหวะการบรรเลงเครื่องดนตรี   
    เพ่ือฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามโน้ตเพลงสากลแบบเดี่ยว แบบกลุ่มและฝึกปฏิบัติการรวมดนตรีด้วยเครื่อง
ดนตรีสากลตามท่ีถนัด 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฎิบัติเครื่องดนตรีสากล ตามถนัด 
 ๒. เป่าตามแบบฝึกเครื่องดนตรีสากล 

๓. ฝึกปฎิบัติเพลง มารินมาร์ช 
 ๔. ฝึกปฎิบัติ เพลงชาติไทย 
 ๕. การเดินแถว 
รวมทั้งหมด    ๕    ผลการเรียนรู้ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๓๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ๒๐๒๔๔ วงโยธวาฑิต ๔                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๒                              เวลา   ๔๐   ชั่วโมง       จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคนิคการปฎิบัติของเครื่องดนตรีสากล 
       โดยศึกษาบทเพลง เทคนิค  หลักกลไกการบรรเลงเครื่องดนตรีสากล หลักการอ่านโน้ตเพลงของดนตรี
สากลและประเภทเครื่องดนตรีสากล  ลักษณะเด่นของเครื่องดนตรีสากล จังหวะการบรรเลงเครื่องดนตรี   
    เพ่ือฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามโน้ตเพลงสากลแบบเดี่ยว แบบกลุ่มและฝึกปฏิบัติการรวมดนตรีด้วย
เครื่องดนตรีสากลตามที่ถนัด 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. ปฎิบัติเครื่องดนตรีสากล ตามถนัด 
 ๒. ฝึกปฎิบัติเพลง สรรเสริญพระบารมี 
 ๓. ฝึกปฎิบัติเพลง มาร์ชโรงเรียน 
 ๔. ฝึกปฎิบัติ เพลงมหาฤกษ์ 
 ๕. การเดินแถว การแปรแถว 
รวมทั้งหมด    ๕    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๓๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ๒๐๒๕๓  เพลงพื้นบ้าน ๑                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ ภาคเรียนที่ ๑                  เวลา  ๔๐  ชั่วโมง    จ านวน   ๑.๐    หน่วยกิต 
 

ศึกษาการขับร้องเพลงพื้นบ้าน ลักษณะและชนิดของเพลงพ้ืนบ้าน ประเภทของการขับร้อง การใช้ถ้อยค า
และบทวรรณคดีเป็นเนื้อร้อง ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการขับร้องเพลงพ้ืนบ้าน จัดให้มีการขับร้องและ
บรรเลงทั้งเดี่ยวและกลุ่ม ขับร้องและบรรเลงร่วมกับการแสดงเพลงพ้ืนบ้าน  

โดยใช้ทักษะการอ่าน การวิเคราะห์ กระบวนการฝึกขับร้องเพลงพื้นบ้านต่างๆ กระบวนการฝึกการก ากับ
จังหวะในอัตราจังหวะที่แตกต่างกัน กระบวนการฝึกเครื่องดนตรีที่ใช้ก ากับจังหวะในการขับร้องเพลงพ้ืนบ้าน 
  เพ่ือให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีกับการขับร้องเพลงพ้ืนบ้าน ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นไทย มีความชื่น
ชมในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการท างานที่ได้รับมอบหมาย รักความเป็นไทยสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ผู้เรียนทราบประวัติความเป็นมาของการขับร้องเพลงพ้ืนบ้าน 
๒. เข้าใจอัตราจังหวะของเพลงพ้ืนบ้านแต่ละประเภท 
๓. ตีฉิ่งก ากับจังหวะได้อย่างถูกต้อง 
๔. สามารถร้องเพลงพ้ืนบ้านได้ตรงจังหวะ 
๕. สามารถตีหน้าทับกับจังหวะการร้องเพลงพื้นบ้านได้ 
๖. สามารถร้องเพลงพ้ืนบ้านได้หลายประเภท 
๗. แสดงความคิดเห็นที่มีต่ออารมณ์ของเพลงพื้นบ้านต่างๆ ที่มีความแตกต่างกัน 
๘. ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ  
๙. รู้บทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย  

 รวมทั้งหมด    ๙    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๓๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ๒๐๒๕๔  เพลงพื้นบ้าน ๒                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ ภาคเรียนที่ ๒         เวลา   ๔๐   ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๐   หน่วยกิต 
 

ศึกษาการขับร้องเพลงพื้นบ้าน เพลงเรือ เพลงอีแซว ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการขับร้องเพลง
พ้ืนบ้าน จัดให้มีการขับร้องและบรรเลงทั้งเดี่ยวและกลุ่ม ขับร้องและบรรงร่วมกับการแสดงเพลงพื้นบ้าน หลักการ
จัดการแสดงเพลงพื้นบ้าน  

โดยใช้ทักษะการอ่าน การวิเคราะห์ กระบวนการฝึกขับร้องเพลงเรือ เพลงอีแซว กระบวนการฝึกการ
ก ากับจังหวะในอัตราจังหวะที่แตกต่างกัน กระบวนการฝึกเครื่องดนตรีที่ใช้ก ากับจังหวะในการขับร้องเพลงพ้ืนบ้าน 
  เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นไทย มีความชื่นชมในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เข้าร่วมหรือ
จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างานที่ได้รับมอบหมาย รัก
ความเป็นไทยสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ผู้เรียนทราบประวัติความเป็นมาของการขับร้องเพลงพ้ืนบ้าน 
๒. เข้าใจอัตราจังหวะของเพลงพ้ืนบ้านแต่ละประเภท 
๓. ตีฉิ่งก ากับจังหวะได้อย่างถูกต้อง 
๔. สามารถร้องเพลงพ้ืนบ้านได้ตรงจังหวะ 
๕. สามารถตีหน้าทับกับจังหวะการร้องเพลงพื้นบ้านได้ 
๖. สามารถร้องเพลงเรือได้ 
๗. สามารถร้องเพลงอีแซว 
๘. ทราบหลักการในการจัดการแสดงเพลงพ้ืนบ้าน 
๙. รู้บทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย  

 รวมทั้งหมด     ๙     ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๓๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ๒๓๑๐๑  ทัศนศิลป์ ๓                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓   ภาคเรียนที่  ๑                   เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต   
 
 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องทัศนธาตุ หลักการออกแบบ เทคนิคการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ที่หลากหลาย
ทั้ง ๒ มิติ ๓ มิติ เพื่อสื่อความหมายเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ  วิเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์  เนื้อหารูปแบบ
ของงานโดยใช้เกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้น  สามารถประยุกต์สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ทั้งรูปแบบ  สัญลักษณ์  กราฟิก  ได้
อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งจัดแสดงผลงานนิทรรศการได้ 
 รู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของงานทัศนศิลป์ของชาติของท้องถิ่นแต่ละยุคสมัย  เห็น
คุณค่างานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและสามารถเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ที่มาจากยุคสมัยและวัฒนธรรมต่าง 
ๆทั้งไทยและสากล  
 เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ  มีเจตคติท่ีดีต่อทัศนศิลป์ ตลอดจนมีการแสดงออกอย่างอิสระ มีความคิด
สร้างสรรค์ จินตนาการ มีสุนทรียภาพ ด้วยความชื่นชมและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้  
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ศ ๑.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖  ม.๓/๗  ม.๓/๘  ม.๓/๙   ม.๓/๑๐  ม.๓/
๑๑ 
  ศ ๑.๒ ม.๓/๑  ม.๓/๒    
 รวมทั้งหมด    ๑๓    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๓๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ๒๓๑๐๒  ดนตรี ๓                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓   ภาคเรียนที่ ๒                   เวลา   ๒๐  ชั่วโมง    จ านวน   ๐.๕  หน่วยกิต   
 

เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอ่ืน ร้องเพลง  เล่นดนตรีเดี่ยว และรวมวง โดย
เน้นเทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออก และคุณภาพสียง  แต่งเพลงสั้น ๆ จังหวะง่าย ๆ อธิบายเหตุผลในการ
เลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง                  
งานดนตรีของตนเองและผู้อ่ืน  อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม  น าเสนอหรือจัดการ
แสดงดนตรี ที่เหมาะสมโดยการบูรณาการกับสาระ การเรียนรู้อื่นในกลุ่มศิลปะ  บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต่
ละ ยุคสมัย  อภิปรายลักษณะเด่นที่ท าให้งานดนตรีนั้นได้รับการยอมรับ 

โดยการใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะทางดนตรี  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต และ
การใช้เทคโนโลยี เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
      ศ ๒.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒   ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖  ม.๓/๗   
       ศ ๒.๒   ม.๓/๑  ม.๓/๒ 
รวมทั้งหมด    ๙   ตัวช้ีวัด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๓๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา   
ศ๒๓๑๐๓  นาฏศิลป์ ๓                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓   ภาคเรียนที ่๒                   เวลา  ๒๐  ชั่วโมง      จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
  
 ศึกษาเกี่ยวกับ โครงสร้างของบทละคร ใช้ศัพท์ทางการละครได้เหมาะสม บรรยายเปรียบเทียบการ
แสดงอากัปกิริยาของผู้คนในชีวิตประจ าวันและในการแสดง มีทักษะในการแปลความหมายและการสื่อสารผ่าน
การแสดง มีทักษะการใช้ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดง วิจารณ์ เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ที่มีความ
แตกต่างกัน โดยใช้ความรู้เรื่ององค์ประกอบทางนาฏศิลป์ร่วมจัดงานการแสดงในบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ น าเสนอ
แนวคิดจากเนื้อเรื่อง ของการแสดงที่สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ออกแบบ สร้างสรรค์อุปกรณ์และ
เครื่องแต่งกาย เพ่ือแสดงนาฏศิลป์และละครที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ  อธิบายความส าคัญและบทบาทของ
นาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจ าวัน แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาการใช้ทักษะกระบวนการ
ทางด้านความคิด  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในทุกๆด้านและ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมกับรับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
และการรวมตัวของประชาคมอาเซียนบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติ
ที่ต่อสังคม สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการท างานตาลักษณะอันพ่ึงประสงค์ 
               เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ  มีเจตคติที่ดีต่อนาฏศิลป์ ตลอดจนมีการแสดงออกอย่างอิสระ มีความคิด
สร้างสรรค์ จินตนาการ มีสุนทรียภาพ ด้วยความชื่นชมและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ศ ๓.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖  ม.๑/๗   
 ศ ๓.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ 
รวมทั้งหมด  ๑๐ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๓๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ๒๐๒๐๕  ลายไทย ๑                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓   ภาคเรียนที ่๑                เวลา   ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน  ๑.๐   หน่วยกติ 
 

ศึกษา ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์เรื่องจุด เส้น รูปร่าง รูปทรง ขนาด สัดส่วน แสงเงา สี พื้นผิว บริเวณว่าง 
การจัดองค์ประกอบศิลป์ ลายไทยเบื้องต้น เพื่อทราบถึงการสร้างงานทัศนศิลป์ที่ต้องใช้ทัศนธาตุเป็นส่วนส าคัญใน
การสร้างงาน มีวิธีการอย่างไรที่จะน าทัศนธาตุมาใช้ให้อยู่รวมกันอย่างสวยงาม ลงตัว ซึ่งต้องศึกษาเรื่องการจัด
องค์ประกอบศิลป์ ที่ประกอบไปด้วยการสร้างเอกภาพ ความสมดุล ความกลมกลืน ความขัดแย้ง และการสร้าง
จุดเด่น  นอกจากนี้ยังต้องศึกษาความเป็นมาของลายไทยรูปแบบความเป็นเอกลักษณ์ของลายไทย ประโยชน์ของ
ลายไทย ประเภทของลายไทยพื้นฐาน รู้หลักการเขียนลายกนกเปลว กนกสามตัว กนกใบเทศ กนกหางโต ลาย
กระจังตาอ้อย ลายกระจังใบเทศ ลายประจ ายาม ลายดอกพุดตาน  

เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ อธิบายถึงการใช้ทัศนธาตุในงานงานทัศนศิลป์ วิธีการจัดองค์ประกอบศิลป์ ความ
เป็นมาของลายไทย รูปแบบความเป็นเอกลักษณ์ของลายไทย ประโยชน์ของลายไทย ประเภทของลายไทยพ้ืนฐาน
การเขียนลายไทยเบื้องต้น และปฏิบัติการเขียนลายไทยเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง สวยงาม 

ทั้งนี้ ท าให้ เข้าใจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็นคุณค่างานลายไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย  เกิดความรัก รักษ์และหวงแหนในความเป็นไทย มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
สร้างทักษะเบื้องต้นในการเขียนลายไทยและเกิดสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตรงตามหลักสูตรการ
เรียนรู้แกนกลาง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ สามารถอธิบายเกี่ยวกับทัศนธาตุได้ 
 ๒. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ได้ 
    ๓. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถการจัดองค์ประกอบศิลป์ได้อย่างถูกต้องสวยงาม 
รวมทั้งหมด     ๓     ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๔๐ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศ๒๐๒๐๖  ลายไทย ๒                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓   ภาคเรียนที่  ๒                   เวลา  ๔๐  ชั่วโมง    จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 

 
ศึกษา รูปแบบการเขียนจิตรกรรมไทย เพ่ือทราบถึงลักษณะการสร้างงาน การสร้างงานทัศนศิลป์ที่ต้องใช้

ทัศนธาตุเป็นส่วนส าคัญในการสร้างงาน มีวิธีการ รุปแบบอย่างไรที่จะสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างสวยงาม ลงตัว ซึ่ง
ต้องศึกษาเรื่องการจัดองค์ประกอบศิลป์ ที่ประกอบไปด้วยการสร้างเอกภาพ ความสมดุล ความกลมกลืน ความ
ขัดแย้ง และการสร้างจุดเด่น  เพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้นกว่า  

เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบัติการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ด้วยวิธีการจัดองค์ประกอบศิลป์ และการ
สร้างสรรค์งานลายไทยในรูปแบบต่างๆที่เป็นรูปแบบต้นฉบับ และรูปแบบที่มีการดัดแปลงให้ร่วมสมัย รวมถึงการ
ลงมือปฏิบัติการสร้างสรรค์งานในรูปแบบต่างๆ ตามความคิดและจินตนาการของตนเอง 

ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นคุณค่า และประโยชน์งานจิตรกรรมไทย มีความสวยงาม อ่อนช้อยที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย  เกิดความรัก รักษ์และหวงแหนในความเป็นไทย มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย สร้างทักษะในการท างานเกิดความคิดสร้างสรรค์ ผลงานทางทัศนศิลป์ สมรรถนะ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ตรงตามหลักสูตรการเรียนรู้แกนกลาง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบต่างๆของงานจิตรกรรมไทย 
 ๒. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ในการสร้างสรรค์งานแต่ละ
รูปแบบได้ 
    ๓. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถสร้างงานจิตรกรรมไทย ได้อย่างสร้างสรรค์ สวยงาม 
รวมทั้งหมด     ๓    ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๔๑ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศ๒๐๒๑๕  ฆ้องวงใหญ่ ๕                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓   ภาคเรียนที่ ๑                       เวลา    ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเก่ียวกับการอ่านโน้ตดนตรีไทย เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในโน้ตดนตรีไทย วิธีการบรรเลงฆ้องวง

ใหญ่ การส ารวจความพร้อมและปรับฆ้องวงใหญ่ก่อนการบรรเลง การนั่งบรรเลง การจับไม้ตี วิธีการตีฆ้องวงใหญ่
เบื้องต้นแบบฝึกปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ ตีไล่เสียงทีละมือและสลับมือขึ้นลงการตี ๓ พยางค์ซ้ าเสียงคู่๘ (ทิง-นัง-เนง)การ
ตีสองมือเป็นคู่ต่างๆการตีกรอเป็นคู่ต่างๆ การตีผสมมือ การแบ่งมือเบื้องต้นและการตีสะบัดเสียง ชุดเพลงเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทย ปีพาทย์ ขั้นที่ ๕ 

โดยใช้ทักษะการอ่านทักษะการคิดวิเคราะห์ กระบวนการฝึกปฏิบัติการอ่านโน้ตดนตรีไทย กระบวนการ
ฝึกปฏิบัติการบรรเลงฆ้องวงใหญ่  

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ ทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ตระหนักในคุณค่าของ
ความเป็นไทยเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง  
มุ่งม่ันในการท างานที่ได้รับมอบหมาย  รักความเป็นไทยสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม  มีจิตสาธารณะมีน้ าใจเสียสละ
ช่วยเหลือผู้อื่นสังคมและประเทศชาติ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อ่านโน้ตดนตรีไทยได้ 
๒. อ่านและอธิบายเครื่องหมายและสัญลักษณ์ในโน้ตดนตรีไทย 
๓. ส ารวจความพร้อมและปรับฆ้องวงใหญ่ก่อนการบรรเลง 
๔. นั่งบรรเลงฆ้องวงใหญ่ได้ถูกต้อง 
๕. จับไม้ฆ้องวงใหญ่ได้ถูกต้อง 
๖. ตีฆ้องวงใหญ่เบื้องต้นได้ถูกต้อง 
๗. ตีไล่เสียงทีละมือและสลับมือไล่เสียงขึ้นลงได้ 
๘. ตี ๓ พยางค์ซ้ าเสียงคู่๘ (ทิง-นัง-เนง)ได้ 
๙. ตีสองมือเป็นคู่ต่างๆได้ 
๑๐. ตีกรอคู่ต่างๆได้ 
๑๑. ตีผสมมือและการแบ่งมือเบื้องต้นได้ 
๑๒. ตีสะบัดเสียงได้ 
๑๓. บรรเลงฆ้องวงใหญ่ตามชุดเพลงเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทย ปีพาทย์ ขั้นที่ ๕ 

รวมทั้งหมด    ๑๓    ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๔๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ๒๐๒๑๖  ฆ้องวงใหญ่ ๖                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓   ภาคเรียนที่ ๒                       เวลา    ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษาเก่ียวกับการอ่านโน้ตดนตรีไทย เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในโน้ตดนตรีไทย วิธีการบรรเลงฆ้องวง
ใหญ่ การส ารวจความพร้อมและปรับฆ้องวงใหญ่ก่อนการบรรเลง การนั่งบรรเลง การจับไม้ตี วิธีการตีฆ้องวงใหญ่
เบื้องต้นแบบฝึกปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ ตีไล่เสียงทีละมือและสลับมือขึ้นลงการตี ๓ พยางค์ซ้ าเสียงคู่๘ (ทิง-นัง-เนง)การ
ตีสองมือเป็นคู่ต่างๆการตีกรอเป็นคู่ต่างๆ การตีผสมมือ การแบ่งมือเบื้องต้นและการตีสะบัดเสียง ชุดเพลงเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทย ปีพาทย์ ขั้นที่ ๖ 

โดยใช้ทักษะการอ่านทักษะการคิดวิเคราะห์ กระบวนการฝึกปฏิบัติการอ่านโน้ตดนตรีไทย กระบวนการ
ฝึกปฏิบัติการบรรเลงฆ้องวงใหญ่  

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ ทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ตระหนักในคุณค่าของ
ความเป็นไทยเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง  
มุ่งม่ันในการท างานที่ได้รับมอบหมาย  รักความเป็นไทยสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม  มีจิตสาธารณะมีน้ าใจเสียสละ
ช่วยเหลือผู้อื่นสังคมและประเทศชาติ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อ่านโน้ตดนตรีไทยได้ 
๒. อ่านและอธิบายเครื่องหมายและสัญลักษณ์ในโน้ตดนตรีไทย 
๓. ส ารวจความพร้อมและปรับฆ้องวงใหญ่ก่อนการบรรเลง 
๔. นั่งบรรเลงฆ้องวงใหญ่ได้ถูกต้อง 
๕. จับไม้ฆ้องวงใหญ่ได้ถูกต้อง 
๖. ตีฆ้องวงใหญ่เบื้องต้นได้ถูกต้อง 
๗. ตีไล่เสียงทีละมือและสลับมือไล่เสียงขึ้นลงได้ 
๘. ตี ๓ พยางค์ซ้ าเสียงคู่๘ (ทิง-นัง-เนง)ได้ 
๙. ตีสองมือเป็นคู่ต่างๆได้ 
๑๐. ตีกรอคู่ต่างๆได้ 
๑๑. ตีผสมมือและการแบ่งมือเบื้องต้นได้ 
๑๒. ตีสะบัดเสียงได้ 
๑๓. บรรเลงฆ้องวงใหญ่ตามชุดเพลงเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทย ปีพาทย์ ขั้นที่ ๖ 

รวมทั้งหมด     ๑๓     ผลการเรียนรู ้
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๔๓ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ     
 ศ๒๐๒๒๕  ดนตรีสากล ๕                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ๓  ภาคเรียนที่ ๑                                      เวลา    ๔๐   ชั่วโมง  จ านวน   ๑.๐    หน่วยกิต 
 
  ศึกษา ศัพท์สังคีต และสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลพ้ืนฐานเครื่องดนตรีสากล ฝึกทักษะการปฏิบัติโน้ต
ดนตรีสากล  ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล  การร้องบทเพลงไทยและสากล ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลรวมวงสตริง    
คอมโบ้  
            กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกทักษะ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์จ าแนกประเภท 
อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง การสรุปความรู้และการจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความรู้ เกิดทักษะกระบวนการ ความเข้าใจ สร้างและน าเสนอผลงานด้านดนตรีสากล ให้ได้ผลตามท่ี
ต้องการ สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจความคิด ความรู้สึกของตนเอง เข้าใจความไพเราะและงดงามของดนตรีสากล  

 เห็นความส าคัญและคุณค่าของดนตรีสากลสามารถน าความรู้ด้านดนตรีสากลไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ตลอดจนสร้างสรรค์งานดนตรีสากล เชื่อมั่น 
ภาคภูมิใจในการแสดงออก รับผิดชอบ มุ่งม่ันในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน และเห็นคุณค่าของดนตรีสากลต่อ
วัฒนธรรมและสังคม 
           
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. สามารถปฏิบัติและเข้าใจศัพท์สังคีต และสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล 
             ๒. มีทักษะการปฏิบัติโน้ตดนตรีสากล 
 ๓. มีทักษะในการขับร้องบทเพลงไทยและสากล 
             ๔. มีทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลรวมวงสตริงคอมโบ้  
รวมทั้งหมด    ๔    ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๔๔ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศ๒๐๒๒๖  ดนตรีสากล ๖                                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ๓     ภาคเรียนที่ ๒                                   เวลา   ๔๐  ชั่วโมง    จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา ทักษะในการขับร้องบทเพลงประสานเสียง การขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์  ปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีสากลรวมวง ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลรวมวงสตริงคอมโบ้  
             กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกทักษะ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์จ าแนกประเภท 
อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง การสรุปความรู้และการจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความรู้ เกิดทักษะกระบวนการ ความเข้าใจ สร้างและน าเสนอผลงานด้านดนตรีสากล ให้ได้ผลตามท่ี
ต้องการ สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจความคิด ความรู้สึกของตนเอง เข้าใจความไพเราะและงดงามของดนตรีสากล  
              เห็นความส าคัญและคุณค่าของดนตรีสากลสามารถน าความรู้ด้านดนตรีสากลไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ตลอดจนสร้างสรรค์งานดนตรีสากล เชื่อมั่น 
ภาคภูมิใจในการแสดงออก รับผิดชอบ มุ่งม่ันในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน และเห็นคุณค่าของดนตรีสากลต่อ
วัฒนธรรมและสังคม 
           
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีทักษะในการขับร้องบทเพลงประสานเสียง 
 ๒. มีทักษะในการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ 
             ๓. ความรู้ในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลรวมวง 
             ๔. มีทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลรวมวงสตริงคอมโบ้  
รวมทั้งหมด     ๔     ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๔๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
ศ๒๐๒๓๕ นาฏศิลป์ ๕                                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓   ภาคเรียนที่ ๑                           เวลา   ๔๐   ชัว่โมง   จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
                    

ศึกษาเกี่ยวกับการแสดงพ้ืนเมืองของแต่ละภาค ความเป็นมา วิวัฒนาการอิทธิพลที่มีผลต่อการแสดง
พ้ืนเมือง แต่ละภาค ยุคสมัย วิเคราะห์การแสดงพื้นเมือง ความเป็นมา วิวัฒนาการอิทธิพลที่มีผลต่อการแสดง
พ้ืนเมืองแต่ละภาค ยุคสมัย ตลอดจนปฏิบัติการแสดงพ้ืนเมืองที่ตนเองหรือกลุ่มชื่นชอบได้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาการใช้ทักษะกระบวนการทางด้าน
ความคิด  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในทุกๆด้านและสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมกับรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการ
รวมตัวของประชาคมอาเซียนบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ต่อ
สังคม สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งม่ันในการท างานตาลักษณะอันพ่ึงประสงค์ 
       เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ  มีเจตคติท่ีดีต่อนาฏศิลป์ ตลอดจนมีการแสดงออกอย่างอิสระ มีความคิด
สร้างสรรค์ จินตนาการ มีสุนทรียภาพ ด้วยความชื่นชมและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย 
  
ผลการเรียนรู้  

๑. มีความรู้ความเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับการแสดงพ้ืนเมืองของแต่ละภาคได้  
          ๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความเป็นมา วิวัฒนาการอิทธิพลที่มีผลต่อการแสดง พ้ืนเมือง แต่ละภาค 
ยุคสมัย  

๓. วิเคราะห์ ความเป็นมา วิวัฒนาการอิทธิพลที่มีผลต่อการแสดงพื้นเมืองแต่ละภาค ยุคสมัยได้ 
๔. ปฏิบัติการแสดงพ้ืนเมืองที่ตนเองหรือกลุ่มชื่นชอบได้  

รวมทั้งหมด     ๔     ผลการเรียนรู้   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๔๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
ศ๒๐๒๓๖ นาฏศิลป์ ๖                                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓   ภาคเรียนที่ ๒                           เวลา   ๔๐   ชัว่โมง   จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมา การแสดงพื้นเมือง(ระบ าชากังราว)    วิเคราะห์และปฏิบัติการแสดง
พ้ืนเมือง(ระบ าชากังราว)   
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาการใช้ทักษะกระบวนการ
ทางด้านความคิด  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในทุกๆด้านและ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมกับรับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
และการรวมตัวของประชาคมอาเซียนบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติ
ที่ต่อสังคม สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการท างานตาลักษณะอันพ่ึงประสงค์ 
             เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ  มีเจตคติที่ดีต่อนาฏศิลป์ ตลอดจนมีการแสดงออกอย่างอิสระ มีความคิด
สร้างสรรค์ จินตนาการ มีสุนทรียภาพ ด้วยความชื่นชมและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับความเป็นมา การแสดงพื้นเมือง(ระบ าชากังราว) ได้ 

         ๒. วิเคราะห์ ความเป็นมา วิวัฒนาการอิทธิพลที่มีผลต่อการแสดงพ้ืนเมือง(ระบ าชากังราว) ได้   
         ๓. ปฏิบัติการแสดงพ้ืนเมือง(ระบ าชากังราว) ได้ 

รวมทั้งหมด      ๓      ผลการเรียนรู ้
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๔๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
ศ๒๐๒๔๕ วงโยธวาฑิต ๕                                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓   ภาคเรียนที่ ๑                           เวลา   ๔๐   ชัว่โมง   จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคนิคการปฎิบัติของเครื่องดนตรีสากล 
       โดยศึกษาบทเพลง เทคนิค  หลักกลไกการบรรเลงเครื่องดนตรีสากล  หลักการอ่านโน้ตเพลงของดนตรี
สากลและประเภทเครื่องดนตรีสากล  ลักษณะเด่นของเครื่องดนตรีสากล จังหวะการบรรเลงเครื่องดนตรี   
    เพ่ือฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามโน้ตเพลงสากลแบบเดี่ยว แบบกลุ่มและฝึกปฏิบัติการรวมดนตรีด้วยเครื่อง
ดนตรีสากลตามท่ีถนัด 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฎิบัติเครื่องดนตรีสากล ตามถนัด 
 ๒. ฝึกปฎิบัติบทเพลงที่ใช้ในงานอวมงคล 

๓. ฝึกปฎิบัติเพลงการวกีฬา 
 ๔. ฝึกปฎิบัติ เพลงสยามมนุสติ 
 ๕. การเดินแถว การแปรแถว 
รวมทั้งหมด      ๕     ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๔๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
ศ๒๐๒๔๖ วงโยธวาฑิต ๖                                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓   ภาคเรียนที่ ๒                           เวลา   ๔๐   ชัว่โมง   จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคนิคการปฎิบัติของเครื่องดนตรีสากล 
       โดยศึกษาบทเพลง เทคนิค  หลักกลไกการบรรเลงเครื่องดนตรีสากล หลักการอ่านโน้ตเพลงของดนตรี
สากลและประเภทเครื่องดนตรีสากล  ลักษณะเด่นของเครื่องดนตรีสากล จังหวะการบรรเลงเครื่องดนตรี   
    เพ่ือฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามโน้ตเพลงสากลแบบเดี่ยว แบบกลุ่มและฝึกปฏิบัติการรวมดนตรีด้วยเครื่อง
ดนตรีสากลตามท่ีถนัด 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฎิบัติเครื่องดนตรีสากล ตามถนัด 
 ๒. ฝึกปฎิบัติบทเพลงที่ใช้ในงานอวมงคล 

๓. ฝึกปฎิบัติบทเพลงที่ใช้กับแตรวง 
 ๔. ฝึกปฎิบัติบทเพลงสดุดีจอมราชา 
 ๕. การเดินแถว การแปรแถว 
รวมทั้งหมด     ๕     ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๔๙ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ     
ศ๒๐๒๕๕ อังกะลุง ๑               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ๓ ภาคเรียนที่ ๑         เวลา   ๔๐  ชั่วโมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 

 ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา อัตราจังหวะเพลงไทย การอ่านโน้ตเพลงไทย และปฏิบัติดนตรีตาม
เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางดนตรี ฝึกทักษะการบรรเลงแบบกลุ่ม ในเพลงอัตราจังหวะสองชั้น และชั้นเดียว ตลอดจนเข้าใจ
การดูแลรักษาเครื่องดนตรี 
 โดยใช้ทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์กระบวนการฝึกปฏิบัติการอ่านโน้ตดนตรีไทย กระบวนการฝึกปฏิบัติการ
บรรเลงอังกะลุง 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเทคนิคการเล่นเครื่องดนตรีและถ่ายทอดอารมณ์เพลงโดยเน้นเทคนิคการแสดงออก
และคุณภาพของการแสดงด้วยการปฏิบัติดนตรีประเภทบรรเลงรวมวงได้พร้อมแสดงในโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม ดู
และรักษาเครื่องดนตรีไทยด้วยความรู้และความเข้าใจ มีทักษะเห็นคุณค่าของดนตรีไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรม  
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายประวัติความเป็นมาของอังกะลุงได้ 
๒. อธิบายเครื่องหมายก ากับจังหวะและอัตราจังหวะของเพลงไทยได้ 
๓. รู้และเข้าใจหลักการอ่านโน้ตเพลงไทยตามทฤษฎีดนตรีไทยพร้อมปฏิบัติได้ 
๔. นั่งบรรเลงอังกะลุงได้อย่างถูกต้อง 
๕. จับอังกะลุงได้อย่างถูกต้อง 
๖. เขย่าอังกะลุงเบื้องต้นได้ถูกต้อง 
๗. บรรเลงอังกะลุง ตามโน้ต เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ทางดนตรีได้อย่าถูกต้อง 
๘. ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ  
๙. อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย  

รวมทั้งหมด    ๙     ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๕๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา     
ศ๒๐๒๕๖ อังกะลุง ๒                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ๓ ภาคเรียนที่ ๒                เวลา   ๔๐  ชัว่โมง   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับ อัตราจังหวะเพลงไทย การอ่านโน้ตเพลงไทย และปฏิบัติดนตรีตามเครื่องหมายสัญลักษณ์
ทางดนตรี ทักษะการก ากับจังหวะหน้าทับ ฝึกทักษะการบรรเลงรวมวง ในเพลงอัตราจังหวะสามชั้น และสองชั้น  
ตลอดจนเข้าใจการดูแลรักษาเครื่องดนตรี 
 โดยใช้ทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ กระบวนการฝึกปฏิบัติการอ่านโน้ตดนตรีไทย กระบวนการฝึกปฏิบัติการ
บรรเลงอังกะลุงประกอบการก ากับจังหวะหน้าทับ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเทคนิคการเล่นเครื่องดนตรีและถ่ายทอดอารมณ์เพลง โดยเน้นเทคนิคการแสดงออก
และคุณภาพของการแสดงด้วยการปฏิบัติดนตรีประเภทบรรเลงรวมวงได้ พร้อมแสดงในโอกาสต่างๆ  
ตามความเหมาะสม มีทักษะเห็นคุณค่าของดนตรีไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม  
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายเครื่องหมายก ากับจังหวะและอัตราจังหวะของเพลงไทยได้ 
๒. รู้และเข้าใจหลักการอ่านโน้ตเพลงไทยตามทฤษฎีดนตรีไทยพร้อมปฏิบัติได้ 
๓. บรรเลงเพลงในอัตราจังหวะ สองชั้นได้ 
๔. บรรเลงเพลงในอัตราจังหวะ สามชั้นได้ 
๕. ก ากับจังหวะและหน้าทับประกอบการบรรเลงอังกะลุงได้ 
๖. บรรเลงรวมวงด้วยเพลงในอัตราจังหวะต่าง ๆ ได้ 
๗. บรรเลงอังกะลุง ตามโน้ต เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ทางดนตรีได้อย่าถูกต้อง 
๘. ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ  

 รวมทั้งหมด   ๘    ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๕๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชาศิลปะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๕๒ 
 

รายวิชาที่เปิดสอน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖) 
 

ชั้น 
รายวิชา จ านวน

หน่วยกิต 
เวลา
เรียน 

รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

เวลา
เรียน ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 

ม.๔ 
รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ศ๓๑๑๐๑ นาฏศิลป์ ๑ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๑๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๑ ๐.๕ ๒๐ 

ม.๕ 
รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 

ศ๓๒๑๐๑ ดนตรี ๑ ๐.๕ ๒๐ ศ๓๒๑๐๒ นาฏศิลป์ ๒ ๐.๕ ๒๐ 

ม.๖ 
รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
ศ๓๓๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๒  ๐.๕ ๒๐ ศ๓๓๑๐๒ ดนตรี ๒ ๐.๕ ๒๐ 

 รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
ศ๓๐๒๐๑ ทัศนศิลป์สู่พ้ืนฐาน 
สถาปัตย์ ๑ 

๑ ๔๐ ศ๓๐๒๐๒ ทัศนศิลป์สู่พ้ืนฐาน 
สถาปัตย์ ๒ 

๑ ๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๕๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ๓๑๑๐๑ นาฏศิลป์ ๑                                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ภาคเรียนที่ ๑                               เวลา  ๒๐  ชั่วโมง       จ านวน    ๐.๕   หนว่ยกิต 
 

มีศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครของไทย การละครตะวันตก แสดง
นาฏศิลป์ไทย และการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์
อย่างสร้างสรรค์ ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากใบความรู้ ภาพการแสดงนาฏศิลป์โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
การวิพากษ์ วิจารณ์ จ าแนกประเภท อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง การสรุปความรู้ การ
จัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ การปฏิบัติท่าร าต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สร้างและน าเสนอ
ผลงานด้านนาฏศิลป์ให้ได้ผลตามท่ีต้องการ สามารถสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ สามารถ
เข้าใจความไพเราะงดงามของนาฏศิลป์ และบรรยายเกี่ยวกับนาฏศิลป์ได้สัมพันธ์ เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมประเพณีของชาติ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาการใช้ทักษะกระบวนการทางด้าน
ความคิด  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในทุกๆด้านและสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมกับรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการ
รวมตัวของประชาคมอาเซียนบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ต่อ
สังคม สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งม่ันในการท างานตามลักษณะอันพ่ึงประสงค์ 

เห็นความส าคัญและคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยและสากล สามารถน าความรู้ด้านนาฏศิลป์ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ตลอดจนสร้างสรรค์งาน 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๓.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๕ 
ศ ๓.๒    ม.๔-๖/๓ 

รวมทั้งหมด    ๔    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๕๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ๓๑๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๑                                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔   ภาคเรียนที ่๒              เวลา   ๒๐   ชั่วโมง        จ านวน   ๐.๕  หน่วยกิต 
  
 มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมทัศนธาตุ หลักการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ หลักการออกแบบ ศัพท์
ทางทัศนศิลป์  จุดประสงค์ของงานทัศนศิลป์  เนื้อหาของงานทัศนศิลป์ เทคนิคท่ีหลากหลายในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ ๒ มิติ ๓ มิติ สื่อความหมายเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ โดยยึดหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ และ
หลักการออกแบบ ประเมินงานทัศนศิลป์ บรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเอง และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล 
 จ าแนกเทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ อธิบายความส าคัญของเทคนิคการสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคนิคการสร้างสรรค์และกระบวนการที่
ถูกต้อง บรรยายจุดประสงค์ของงานทัศนศิลป์โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ได้ การศึกษาค้นคว้า การสังเกต การ
จ าแนก การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ การวาดภาพล้อเลียนหรือการ์ตูน การน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ประเมินตัดสินผลงาน ฝึกวิธีดู วิธีคิดวิเคราะห์ คิดเปรียบเทียบให้เห็นคุณค่าในผลงาน
ทัศนศิลป์ชิ้นนั้น ๆ ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียง บรรยายเกี่ยวกับศิลปินที่มีชื่อเสียงและผลตอบรับของ
สังคม 
 ตระหนักถึงความส าคัญของการวิเคราะห์การน าทัศนธาตุมาใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์ การวิเคราะห์
การใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสื่อความหมายในรูปแบบต่าง ๆ ตระหนักและเห็นความส าคัญของ
วิจารณ์งานทัศนศิลป์โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์งานทัศนศิลป์ ความส าคัญของงานทัศนศิลป์ของศิลปินไทยและสากล
ที่มีชื่อเสียง 
 
 รหัสตัวช้ีวัด 
 ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๑  ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๔  ม.๔-๖/๕   ม.๔-๖/๗   ม.๔-๖/๘  ม.๔-๖/๙   ม.๔-๖/๑๑ 
 ศ ๑.๒ ม.๔-๖/๑  ม.๔-๖/๒    
รวมทั้งหมด   ๑๐   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๕๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ๓๒๑๐๑  ดนตรี  ๑                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ภาคเรียนที่ ๑                                  เวลา   ๒๐  ชั่วโมง      จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

 
         ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในด้านดนตรีตะวันตก รวมทั้งชีวประวัติของนักประพันธ์ในแต่ละ
สมัย ซึ่งมีผลงานที่แตกต่างกันไปตามสมัย ตามแนวคิดของแต่ละบุคคลที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา และเป็น
การศึกษาแนวทางเพ่ือท าความเข้าใจดนตรีที่เกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงในแง่ของดนตรีในปัจจุบันและในอนาคต  
การศึกษาทฤษฎีดนตรีสากล พ้ืนฐานที่ส าคัญของการศึกษาที่จะก้าวไปสู่ความเป็นนักดนตรีหรือนักประพันธ์เพลง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งดนตรีตะวันตกเป็นภาษาสากลที่ทุกประเทศในโลกให้ความส าคัญ 
          ผู้เรียนได้น าความรู้ในภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ โดยมีเนื้อหาทั้งด้านหลักในการขับร้องเพลงสากลและการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล คือ กีตาร์ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่เหมาะกับนักเรียนในช่วงชั้นที่ ๔ ในด้านสรีระและความ
เข้าใจในดนตรี  ผู้เรียนได้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากดนตรีในด้านต่างๆทั้งในฐานะของผู้ฟังดนตรี และผู้เล่นดนตรี 
รวมถึงการใช้ประโยชน์จากเสียงดนตรีในกิจกรรมต่างๆ 

ผู้เรียนได้ศึกษาถึงคุณค่าการใช้ประโยชน์จากเสียงดนตรีในการพัฒนามนุษย์ เข้าใจถึงจิตใจ ความรู้สึกนึก
คิด น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้าน   โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  เพ่ือให้เกิด  ความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  
การใช้เทคโนโลยี  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก  และการรวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๒.๑  ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕ , ม ๔-๖/๖ , ม ๔-๖/๘ 
ศ ๒.๒  ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒ 

รวมทั้งหมด    ๖   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๕๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ๓๒๑๐๒ นาฏศิลป์ ๒                                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ภาคเรียนที่  ๒                                  เวลา ๒๐  ชัว่โมง      จ านวน   ๐.๕  หน่วยกิต 
 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เทคนิคการจัดการแสดง การเปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ในโอกาสต่างๆ 
การสร้างสรรค์ผลงาน บุคคลส าคัญแลการสืบทอดนาฏศิลป์       
 กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ ฝึกคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ จากใบความรู้ ภาพการแสดงนาฏศิลป์โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การวิพากษ์ วิจารณ์ จ าแนก
ประเภท อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง การสรุปความรู้ การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ 
การปฏิบัติท่าร าต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สร้างและน าเสนอผลงานด้านนาฏศิลป์ให้ได้ผลตามที่
ต้องการ สามารถสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ สามารถเข้าใจความไพเราะงดงามของ
นาฏศิลป์ และบรรยายเกี่ยวกับนาฏศิลป์ได้สัมพันธ์ เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีของชาติ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาการใช้ทักษะกระบวนการทางด้าน
ความคิด  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในทุกๆด้านและสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมกับรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการ
รวมตัวของประชาคมอาเซียนบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ต่อ
สังคม สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งม่ันในการท างานตามลักษณะอันพึ่งประสงค์ 
 เห็นความส าคัญและคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยและสากล สามารถน าความรู้ด้านนาฏศิลป์ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ตลอดจนสร้างสรรค์งาน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๓.๑ ม,๔-๖/๓ , ม,๔-๖/๔ , ม,๔-๖/๖  ม,๔-๖/๗ , ม,๔-๖/๘  
ศ ๓.๒    ม,๔-๖/๑ ม,๔-๖/๒ , ม,๔-๖/๔ 

รวมทั้งหมด   ๘    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๕๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ๓๓๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๒                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ภาคเรียนที่  ๑         เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จ านวน   ๐.๕  หน่วยกิต 
 

รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสร้างงานทัศนศิลป์ในเรื่องของทัศนธาตุและการออกแบบทัศนศิลป์การ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในเรื่องของเทคนิคการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม ประติมากรรมและงานภาพพิมพ์ เทคนิค
การสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม เทคนิคการสร้างสรรค์งานศิลปะสื่อผสม เทคนิคการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วย
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและการออกแบบสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ในเรื่อง การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยี 
ภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูน วิจารณ์งานทัศนศิลป์ในทฤษฎีการวิจารณ์งานทัศนศิลป์ เรียนรู้ การจัดท าแฟ้มสะสม
ผลงาน ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมเกี่ยวกับศิลปินไทยและสากล 
 วิเคราะห์การน าทัศนธาตุมาใช้ในงานทัศนศิลป์ วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสื่อ
ความหมายในรูปแบบต่าง ๆ บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ มีทักษะ
และเทคนิคในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และกระบวนการที่สูงขึ้น ในการสร้างงานทัศนศิลป์ ออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน
สถาปัตยกรรมประเภทต่าง ๆ ศึกษาค้นคว้า สังเกต วิเคราะห์ การสร้างงานสถาปัตยกรรมประเภทต่าง ๆ การสร้าง
งานศิลปะสื่อผสม การสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยกรรมวิธีการสร้างสรรค์ในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือ
การน าเสนอ อภิปราย ประเมินการวิจารณ์ การคิด วิเคราะห์ และการสื่อสาร ในการสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์
หรือเทคโนโลยี วาดภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูน วิจารณ์งานทัศนศิลป์ 
จัดท าแฟ้มสะสมผลงาน วิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปแบบงานทัศนศิลป์ของศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงผลตอบรับของ
สังคม วิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปแบบงานศิลปินสากลที่มีชื่อเสียงมีมากมาย และมีความโดดเด่นแตกต่างกันใน
แต่ละยุคสมัย 
 ตระหนักถึงความส าคัญของการวิเคราะห์การน าทัศนธาตุมาใช้ในงานทัศนศิลป์ การสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ การวิจารณ์งานทัศนศิลป์โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ ความส าคัญของงานศิลปินไทยและสากลที่มีชื่อเสียงมี
มากมาย ความโดดเด่นแตกต่างกันในแต่ละยุคสมัยวิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสื่อ
ความหมายในรูปแบบต่าง ๆ  
   
รหัสตัวช้ีวัด 
     ศ๑.๑    ม.๔-๖/๓,  ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘,  ม.๔-๖/๑๐ 
      ศ๒.๑    ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๓ 
 รวมทั้งหมด     ๗     ตัวชี้วัด 
 
     
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๕๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ๓๓๑๐๒ ดนตรี ๒                                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖   ภาคเรียนที่ ๒                                    เวลา  ๒๐  ชั่วโมง   จ านวน   ๐.๕  หน่วยกิต
  

ผู้เรียนเกิดความเข้าใจความหมาย เห็นความส าคัญของดนตรีที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม โดยการ 
จัดเครื่องดนตรีได้สอดคล้องตามแนวคิดและค่านิยม สามารถเปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลง เครื่องดนตรี  
วงดนตรีทั้งไทยและสากลตามยุคสมัย โดยตระหนักในเรื่องดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทยและสากล  ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ระบบโน้ตและการบันทึกโน้ตทั้งเพลงไทยและเพลงสากลได้อย่าง
ถูกต้อง รู้วิธีการฝึกทักษะในการขับร้องเพลง การเล่นดนตรีตามกฎเกณฑ์ตามทฤษฎี เรียนรู้เทคนิค วิธีการ
แสดงออกอย่างเหมาะสม รวมทั้งสรรค์สร้างถ่ายทอดผลงานการดนตรีให้เป็นที่ชื่นชม โดยแสดงออกได้ทั้งการ
วิเคราะห์ วิจารณ์ความไพเราะ ความงดงามของดนตรีได้เหมาะสม 

ผู้เรียนได้ศึกษาถึงคุณค่าการใช้ประโยชน์จากเสียงดนตรีในการพัฒนามนุษย์ เข้าใจถึงจิตใจ ความรู้สึกนึก
คิด น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้าน   โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  เพ่ือให้เกิด  ความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  
การใช้เทคโนโลยี  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก  และการรวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ศ ๒.๑  ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒ , ม.๔-๖/๓ , ม.๔-๖/๔ ,ม.๔-๖/๕ ,ม.๔-๖/๗ 
 ศ ๒.๒  ม.๔-๖/๑ , ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕ 
รวมทั้งหมด    ๑๑    ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๕๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ๓๐๒๐๑  ทัศนศิลป์สู่พ้ืนฐานสถาปัตย์ ๑                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ภาคเรียนที ่๑                              เวลา  ๔๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบทางทัศนศิลป์ ประเภทต่างๆ หลักการออกแบบ ประเภทของการ
ออกแบบ การออกแบบผลิตภัณฑ์  

มีพ้ืนฐานในการออกแบบสร้างงานที่มีลักษณะเป็นสามมิติ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์เพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ ด้านความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์  

มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ศิลปะและการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เทียบเคียงมาตรฐานสากล มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการรวมตัว
ของประชาคมอาเซียนบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการท างานตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
 ๑.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบทางทัศนศิลป์ การออกแบบประเภทต่างๆสามารถ
วิเคราะห์อธิบายเกี่ยวกับการออกแบบทางทัศนศิลป์ได้ 
 ๒.นักเรียนมีพ้ืนฐานในการออกแบบสร้างงานที่มีลักษณะเป็นสามมิติ รู้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ด้านความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์    
 ๓. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ศิลปะและการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งหมด     ๓    ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                    ๓๖๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
ศ๓๐๒๐๒  ทัศนศิลป์สู่พ้ืนฐานสถาปัตย์ ๒                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖   ภาคเรียนที่  ๒                      เวลา   ๔๐   ชั่วโมง          จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบภายนอก และการออกแบบภายในเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
ด้านความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์  

มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการออกแบบภายนอก และการออกแบบภายใน 
มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ศิลปะและการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน จัดกิจกรรมการเรียนรู้

เทียบเคียงมาตรฐานสากล มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการรวมตัว
ของประชาคมอาเซียนบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการท างานตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบภายนอกและการออกแบบภายในสามารถวิเคราะห์
อธิบายเกี่ยวกับการออกแบบทางทัศนศิลป์ได้ 
 ๒. นักเรียนมีพ้ืนฐานในการออกแบบสร้างงานการออกแบบภายนอกและการออกแบบภายในรู้หลักการ
จัดองค์ประกอบศิลป์เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ด้านความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์    
 ๓. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ศิลปะและการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งหมด     ๓     ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๖๒ 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๖๓ 
 

 
โครงสร้างเวลาเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

รหัสวิชา รายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ชั่วโมง/สัปดาห์ ชั่วโมง/ภาคเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน ม.๑ 
ง๒๑๑๐๑ 
ง๒๑๑๐๒ 

การงานอาชีพ ๑ 
การงานอาชีพ ๒ 

๐.๕ 
๐.๕ 

๑ 
๑ 

๒๐ 
๒๐ 

                           รายวิชาเพิ่มเติม ม.๑  
ง๒๐๒๐๖ 

 
ง๒๐๒๐๗ 
ง๒๐๒๐๘ 
ง๒๐๒๐๙ 
ง๒๐๒๑๐ 
ง๒๐๒๑๑ 
ง๒๐๒๑๒ 
ง๒๐๒๑๓ 
ง๒๐๒๖๑ 
ง๒๐๒๗๒  
ง๒๐๒๗๔ 
ง๒๐๒๑๒ 

งานเกษตรแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 
งานเขียนแบบ ๑ 
งานอาหารว่าง 
งานอาหารจานเดียว 
งานห้องสมุด 
โครงงานห้องสมุด 
งานปลูกพืชผักสวนครัว              
งานเลี้ยงปลาน้้าจืด                    
โครงงานอาหาร            
งานเลี้ยงกบ 
งานเขียนแบบ ๒ 
การปลูกผักสวนครัว 

๑.๐ 
 

๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 

๒ 
 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

๔๐ 
 

๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๖๔ 
 

รหัสวิชา รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมง/สัปดาห์ ชั่วโมง/ภาคเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน ม.๒ 
ง๒๒๑๐๑ 
ง๒๒๑๐๒ 

การงานอาชีพ ๓ 
การงานอาชีพ ๔ 

๐.๕ 
๐.๕ 

๑ 
๑ 

๒๐ 
๒๐ 

                           รายวิชาเพิ่มเติม ม.๒  
ง๒๐๒๐๑ 
ง๒๐๒๐๓ 
ง๒๐๒๐๔ 
ง๒๐๒๐๕ 
ง๒๐๒๑๔ 
ง๒๐๒๑๕ 
ง๒๐๒๑๖ 
ง๒๐๒๑๗ 
ง๒๐๒๒๑   
ง๒๐๒๒๒ 
ง๒๐๒๔๙ 
ง๒๐๒๕๐ 
ง๒๐๒๖๔ 
ง๒๐๒๖๘  
 ง๒๐๒๖๙ 
ง๒๐๒๗๕ 
ง๒๐๒๗๘   
ง๒๐๒๗๙ 
ง๒๐๒๘๘   
ง๒๐๒๘๙   

งานทอผ้า  
งานร้อยมาลัย ๑ 
งานดอกไม้ใบตอง 
งานโครเชท์ 
งานเลี้ยงกบ                            
งานจัดสวน    
งานขยายพันธุ์พืช 
โครงงานเกษตร 
งานปูน  ๑ 
งานเดินสายไฟฟ้าในอาคาร๑ 
กราฟิกคอมพิวเตอร์ 
เทคนิคการสร้างการ์ตูน 
งานร้อยมาลัย  ๒ 
โครงงานอาชีพ 
โครงงานอาชีพ ๒                    
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
งานปูน  ๒ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพ 
วัสดุช่าง ๑              
วัสดุช่าง ๒ 

๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๖๕ 
 

รหัสวิชา รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ชั่วโมง/สัปดาห์ ชั่วโมง/ภาคเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน ม.๓ 
ง๒๓๑๐๑ 
ง๒๓๑๐๒ 

การงานอาชีพ ๕ 
การงานอาชีพ ๖ 

๐.๕ 
๐.๕ 

๑ 
๑ 

๒๐ 
๒๐ 

                           รายวิชาเพิ่มเติม ม.๓  
 ง๒๐๒๐๒ 
ง๒๐๒๖๒ 

 
ง๒๐๒๖๓ 
ง๒๐๒๖๕ 
ง๒๐๒๖๖ 
ง๒๐๒๖๗ 
ง๒๐๒๗๐ 
ง๒๐๒๗๑ 
ง๒๐๒๗๒  
ง๒๐๒๗๓ 
ง๒๐๒๗๖    
ง๒๐๒๗๗   
ง๒๐๒๘๑ 
ง๒๐๒๘๒ 
ง๒๐๒๘๔ 
ง๒๐๒๘๕ 
ง๒๐๒๘๖ 

งานผ้าและการตัดเย็บ 
งานผ้าและการตัดเย็บเพ่ือ
อาชีพ 
งานตัดเย็บย่ามและกระเป๋า 
งานประดิษฐ์ของช้าร่วย               
งานประดิษฐ์ตุ๊กตา                     
งานประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง             
งานเชื่อมไฟฟ้า ๑ 
งานเชื่อมไฟฟ้า ๒ 
งานปูน ๑ 
งานเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ๑              
งานผลิตภัณฑ์หินอ่อน ๑             
งานผลิตภัณฑ์หินอ่อน ๒ 
การขายเบื้องต้น ๑ 
การขายเบื้องต้น ๒ 
การออมและการลงทุน 
งานจักสาน ๑ 
งานจักสาน ๒ 

๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๖๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๒๑๑๐๑  การงานอาชีพ ๑                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑    ภาคเรียนที่ ๑                         เวลา   ๔๐  ชั่วโมง             จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาวิเคราะห์การท างานบ้านตามขั้นตอนการท างาน ตามกระบวนการท างาน ใช้กระบวนการกลุ่มใน
การท างานด้วยการเสียสละ ตัดสินใจ แก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล ปลูกฝังให้ผู้เรี ยนมีจิตส านึกในความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติต่อสมาชิกในครอบครัวด้วยการช่วยเหลืองานบ้าน
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและมีสัมพันธ์ภาพที่อบอุ่นภายในบ้าน สามารถเลือกซื้อ เลือกใช้ ซ่อมแซม ดัดแปลง 
ประดิษฐ์ ตกแต่ง และรู้จักเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับการท างานบ้าน 
 วางแผนและปฏิบัติงานบ้านตามวิธีการ ขั้นตอน กระบวนการท างานการจัดการงานบ้าน โดยเน้นการ
ปฏิบัติให้เกิดทักษะ เห็นความส าคัญ ประโยชน์และสามารถติดตามประเมินผล ได้เกี่ยวกับงานการจัดและตกแต่ง
ห้องต่างๆ การเตรียม ประกอบจัดตกแต่ง และบริการอาหาร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การประดิษฐ์
ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่นและเศษวัสดุเหลือใช้ การจัดสวนในภาชนะ การดัดแปลงเสื้อผ้า เครื่องแต่ง
กาย การซ่อมแซมและเย็บผ้าอย่างง่าย 
 มีความมุ่งม่นในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ วางแผนการท างาน ท างานตามขั้นตอน บูรณาการกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ง ๑.๑   ม.๑/๑, ง ๑.๑ ม.๑/๒, ง ๑.๑ ม.๑/๓  
รวมทั้งหมด   ๓   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๖๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๒๑๑๐๒  การงานอาชีพ ๒                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑    ภาคเรียนที่ ๒                             เวลา   ๔๐  ชั่วโมง         จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาวิเคราะห์การท างานเกษตร งานประดิษฐ์  งานช่าง งานอาชีพ  ตามกระบวนการท างาน ใช้
กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยการเสียสละ ตัดสินใจ แก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล ปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
จิตส านึกในความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง รู้จักการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 
 วางแผนและปฏิบัติการท างานเกษตร งานประดิษฐ์  งานช่าง งานอาชีพ ตามกระบวนการท างาน โดยเน้น
การปฏิบัติให้เกิดทักษะ เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน  เห็นความส าคัญ ประโยชน์และสามารถ
ติดตามประเมินผลได้  
 มีความมุ่งม่นในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ วางแผนการท างาน ท างานตามข้ันตอน บูรณาการกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ง ๑.๑   ม. ๑/๑,  ม. ๑/๒,  ม. ๑/๓ 

ง ๔.๑   ม. ๑/๑,  ม. ๑/๒,  ม. ๑/๓ 
รวมทั้งหมด   ๖   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๖๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
ง๒๒๑๐๑  การงานอาชีพ ๓                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๑                            เวลา  ๔๐ ชั่วโมง             จ านวน  ๑.๐   หน่วยกิต 
 
 อธิบายการจัดและตกแต่งบ้าน การดูแลรักษาและตกแต่งสวน ความส าคัญของเครื่องดื่ม การเตรียม 
ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม กระบวนการเทคโนโลยี การจัดการเทคโนโลยี ความรู้ที่ใช้ในการสร้าง
ชิ้นงาน งานเขียนแบบ การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารและใช้บริการกับ
หน่วยงานต่าง ๆ การเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ ทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ 

มีทักษะในการพัฒนาการท างานเป็นการน าความรู้ ความสามารถ เทคนิค และวิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้และทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการ
ท างาน เขียนรายงาน ค้นหาข้อมูล และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดและตกแต่งบ้าน การดูแลรักษาและตกแต่งสวน 
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เสนอแนวทางการจัดการเทคโนโลยี ติดต่อสื่ อสารและใช้บริการกับหน่วยงาน
ต่างๆ  

เห็นความส าคัญของการใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาการท างาน การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ และทักษะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ ตระหนักถึงการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดใช้ทรัพยากร เห็น
คุณค่าของการใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ
ในงานที่ผลิตเอง การมีมารยาทในการบริการเครื่องดื่ม มีจิตส านึกในการท างานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ง  ๑.๑ ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ 

ง  ๒.๑ ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓, ม.๒/๔ 
ง  ๔.๑ ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓  

รวมทั้งหมด   ๑๐   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๖๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
ง๒๒๑๐๒   การงานอาชีพ ๔                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๒                                เวลา  ๔๐ ชั่วโมง           จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
 
 อธิบายความรู้ที่ใช้ในการสร้างชิ้นงาน งานเขียนแบบ การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี 
การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่น การติดต่อสื่อสารและใช้บริการกับหน่วยงาน  
ต่างๆ การเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ ทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ 

เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เสนอแนวทางการจัดการเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตาม
กระบวนการเทคโนโลยี ประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่น ติดต่อสื่อสารและใช้บริการกับ
หน่วยงานต่างๆ  

เห็นความส าคัญของการใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาการท างาน การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ และทักษะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ ตระหนักถึงการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดใช้ทรัพยากร เห็น
คุณค่าของการใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ
ในงานที่ผลิตเอง การมีมารยาทในการบริการเครื่องดื่ม มีจิตส านึกในการท างานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ง ๑.๑ ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ 

ง ๒.๑ ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓, ม.๒/๔ 
ง ๔.๑ ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ 

รวมทั้งหมด    ๑๐    ตัวช้ีวัด 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๗๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๒๓๑๐๑   การงานอาชีพ ๕                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่ ๑                            เวลา   ๔๐  ชัว่โมง         จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
 
 ศึกษา และเรียนรู้ทักษะการท้างานร่วม โดยค้านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ตัดเย็บ
ซ่อมแซม ดูแลรักษาเสื้อผ้าอย่างถูกวิธีโดยใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท้างาน จัดเตรียมอาหารประเภท
ส้ารับ และจัดตกแต่งอย่างสวยงาม มีความรอบรู้การขยายพันธุ์ พืช งานช่าง การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ และมีจิตส้านึกและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็นธรรมในการท้างาน  
  ปฏิบัติการวิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ และสามารถประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้อง
กับความรู้ ความถนัด และความสนใจของตนเอง เพ่ือการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
  เพ่ือให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการท้างาน สามารถน้าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม และมีจิตส้านึกในการ
ใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ง ๑.๑   ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓       
รวมทั้งหมด  ๓  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๗๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
ง๒๓๑๐๑   การงานอาชีพ ๖                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่ ๒                               เวลา   ๔๐   ชั่วโมง     จ านวน    ๑.๐   หน่วยกิต 
 
 การประดิษฐ์มุ่งเน้นที่ความส าคัญ ประโยชน์  หลักการ วิธีการมีกระบวนการและเทคโนโลยี  รู้จักวางแผน
การปฏิบัติงาน  การออกแบบ  การบรรจุภัณฑ์  การออกแบบประดิษฐ์ของใช้ของเล่นและของประดับตกแต่งบ้าน
ที่ได้จากวัสดุท้องถิ่นและประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุสังเคราะห์  ผลิต  ค้นคว้า  รวบรวมข้อมูล  เกี่ยวกับการท างาน
จากแหล่งเรียนรู้  วางแผนปฏิบัติงานตามขั้นตอนโดยค านึงถึงความปลอดภัยในการท างานใช้เทคโนโลยี   
กระบวนการผลิต  ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาขาย  บรรจุภัณฑ์  มีจิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ช่วยความรับผิดชอบเพ่ือน าผลผลิตมาใช้ในครัวเรือน  และน าไปประกอบ
อาชีพได้ 

มีทักษะในการปฏิบัติ  งานออกแบบ  งานบรรจุภัณฑ์  ออกแบบประดิษฐ์ของใช้ของเล่นและของประดับ
ตกแต่งบ้านที่ได้จากวัสดุท้องถิ่นและประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุสังเคราะห์   
ผลิต  ค้นคว้า  รวบรวมข้อมูล  เกี่ยวกับการท างานจากแหล่งเรียนรู้  การจัดการวิเคราะห์ผลงาน  บันทึกรายการ  
เลือกซื้อสินค้าและบริการการขาย  ท างานเป็นกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ   

มีจิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักการท างาน   มุ่งมั่นในการท างาน มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท างานเป็นกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม   ซื่อสัตย์  ประหยัด  อดออม  
และมีเจตคติที่ดีต่องานประดิษฐ์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

    ง ๑.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม ๓/๓     
รวมทั้งหมด     ๓    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๗๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๒๐๒๐๑  งานทอผ้า                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓                                                  เวลา   ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาศิลปวัฒนธรรมการทอผ้าในท้องถิ่น  ความเป็นมาของการทอผ้าในชุมชน   คุณสมบัติของด้าย  
ส่วนประกอบของกี่แบบธรรมดา  การกรอด้วย  การเก็บหูก  การขึ้นตะกรอ  การใช้กระสวยทอผ้า  หลักการและ
วิธีการทอผ้า  เครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการทอ 
 ปฏิบัติงานกรอด้ายเข้ากระสวย  กรอด้ายเพ่ือเตรียมเข้าหูก  ฝึกหัดใช้กี่เตรียมอุปกรณ์ในการทอ  ทอ
ผ้าพื้น  ผ้าสีด้วยกี่ ส ารวจข้อมูลตลาด  ค านวณราคาและก าหนดราคาค่าบริการและ 
จัดจ าหน่าย  สามารถวิเคราะห์การวางแผนใช้หลักการกระบวนการท างานมีทักษะในการใช้การเก็บบ ารุงรักษา
เครื่องมือเครื่องใช้  วัสดุอุปกรณ์  สามารถน าทรัพยากรและเทคโนโลยีมาใช้ไม้อย่างคุ้มค่า  ประหยัด  ถูกวิธี   

เน้นการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม และ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   ชื่นชมในผลงาน  สามารถน าผลงานไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ท างานอย่างมีความสุข  
ท างานร่วมกันด้วยความสามัคคี  สามารถน าทรัพยากรมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า  ประหยัด  ปลูกฝังลักษณะนิสัยรักการ
ท างาน  ขยัน ประหยัด มุ่งมั่น  ประณีต  รอบคอบ มีทักษะในการแก้ปัญหา และ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีดีงามต่องานอาชีพ ตามแนวพระราชด าหริเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 
     ๑. อธิบายประวัติความเป็นมาของงานทอผ้าได้ 
              ๒. รู้จักและสามารถใช้วัสดุ – อุปกรณ์งานทอผ้าได้ถูกต้อง 
              ๓. สามารถทอผ้าได้ 
              ๔. มีค่านิยมที่ดีงามต่องานอาชีพ 
รวมทั้งหมด  ๔  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๗๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๒๐๒๐๒  งานผ้าและการตัดเย็บ                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓                                                    เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
                    

ศึกษาความรู้เรื่องผ้า การใช้เครื่องมือ  อุปกรณ์ในการตัดเย็บ การใช้จักรและการบ ารุงรักษาจักร  
หลักการวัดตั้งมาตรฐาน  การเย็บผ้าด้วยมือ เย็บของใช้ด้วยมือและจักร  การตัดเย็บเครื่องที่ท าจากผ้า  เช่น  
กระเป๋า   กระโปรง   การสร้างแบบ  กระโปรง  และงานที่ต้องการตัดเย็บเช่นของใช้ต่าง ๆ ที่ท าจากผ้าการวางผ้า  
การตัด  การเย็บ  การเลือกผ้า  และการค านวณผ้าให้เหมาะสมกับงาน   เทคนิคการตัดเย็บ   การออกแบบ  การ
ซ่อมแซมและการตัดเย็บผ้าการน าผลงานสรุปการก าหนดราคาการท าบัญชีการคิดทุนก าไรเพื่อให้มีความรู้  ความ
เข้าใจและทักษะในการตัดเย็บเสื้อผ้า  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประณีต  ประหยัด  ขยัน  อดทน  สะอาด  มี
ศิลปะ  และสามารถให้บริการตัดเสื้อผ้าแบบง่ายการประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณธรรม จรยิธรรม  มีค่านิยมที่ดีใน
การท างานและการประกอบอาชีพและรายงานผล 

ปฏิบัติงานฝึกทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้จักร  ท าตะเข็บด้วยมือ และจักร วัดตัว  สร้างแบบ เลือกผ้า 
ค านวณผ้า วางแบบตัด   กระโปรง  งานเย็บด้วยมือ เครื่องใช้ที่ท าจากผ้า  ค านวณค่าใช่จ่าย  ก าหนดราคา
ค่าบรกิาร  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการประเมินผลงานได้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม  
น าความรู้ความสามารถทักษะไปใช้ในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้มีนิสัยรักการท างานความรู้  ความเข้าใจและทักษะในงานผ้าและการตัดเย็บใช้ในการด าเนินชีวิต
อย่างมีระบบและความมีระเบียบเรียบร้อย  ประณีต  ประหยัด  ขยัน  อดทน  สะอาด  มีศิลปะ  และสามารถ
ให้บริการงานผ้าและการตัดเย็บการประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม  มีค่านิยมที่ดีในการท างานและ
การประกอบอาชีพ 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือ  อุปกรณ์ในการตัดเย็บ 
๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้จักรและการบ ารุงรักษาจักรได้  
๓. มีความรู้ความสามารถในสร้างแบบวัดตั้งมาตรฐานได้  
๔. มีความรู้ความสามารถในการ เย็บผ้าด้วยมือ เย็บของใช้ด้วยมือและจักร  
๕. ความสามารถในการ ตัดเย็บเครื่องที่ท าจากผ้า  เช่น  กระเป๋า   กระโปรง    
๖. ปฏิบัติงานฝึกทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้จักร  ท าตะเข็บด้วยมือ และจักรได้ 
๗. ค านวณค่าใช่จ่าย  ก าหนดราคาค่าบริการ  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้ 
๘. น าความรู้ความสามารถทักษะไปใช้ในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

รวมทั้งหมด    ๘   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๗๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๒๐๒๐๓   งานร้อยมาลัย ๑                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๑                              เวลา   ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 
  ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของศิลปะและวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับการร้อยมาลัย  
การเลือกดอกไม้  ใบไม้  และวัสดุตกแต่ง  วิธีร้อยมาลัยดอกไม้สดแบบต่าง ๆ  การใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์  
และเครื่องมือ  

ปฏิบัติงานเตรียมและใช้วัสดุ- อุปกรณ์ และเครื่องมือในการร้อยมาลัยแบบต่างๆ เช่นดอกข่า อุบะ มาลัย
ซีก มาลัยตุ้ม  มาลัยกลม มาลัยแบน  สามารถค านวณค่าใช้จ่าย และจดบันทึกการปฏิบัติงาน น าทรัพยากรมาใช้ได้
อย่างคุ้มค่า  ประหยัด  ประณีต  รอบคอบ และมีทักษะในการแก้ปัญหา  
ประเมินผลงานของตนเองได้ 

รักความเป็นไทย อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม และ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  ตามภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีเหตุมีผล  แสวงหาความรู้เพ่ิมเติม   มุ่งม่ันในการท างาน ชื่นชมในผลงาน  น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  มีจิตสาธารณะและมีคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน   

 
ผลการเรียนรู้ 
             ๑. เล่าประวัติความเป็นมาของการร้อยมาลัยและบอกความส าคัญและประโยชน์ของมาลัยได้   

   ๒. สามารถเลือกดอกไม้ ใบไม้ วัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ร้อยมาลัย การเก็บรักษา และบอกลักษณะของมาลัย
แบบต่างๆได้                

   ๓. บอกเกร็ดและเคล็ดในการร้อยมาลัย และเก็บรักษางานมาลัย และการค านวณค่าใช้จ่าย จดบันทึก
การปฏิบัติงานได้ 

   ๔. สามารถร้อยมาลัยแบบต่างๆได้ 
รวมทั้งหมด   ๔   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๗๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๒๐๒๐๔   งานดอกไม้ใบตอง                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓                                                   เวลา   ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาศิลปวัฒนธรรมงานดอกไม้ใบตอง  ชนิดของดอกไม้และใบตอง  วิธีการน าดอกไม้และใบตองมาใช้
งาน  การพับกลีบใบตอง  การน าใบตองมาห่อขนม  การตกแต่งให้สวยงาม    การเลือกใช้และการบ ารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ์ศึกษาลักษณะของดอกไม้และใบตอง  ชนิดของ การท าพานดอกไม้ใบตอง  กระทงดอกไม้
ใบตอง  ถาดใบตอง  การท าบายสี  และการประดิษฐ์ออกแบบงานดอกไม้ใบตอง  การตกแต่ง   
 ปฏิบัติเลือกแบบ  และวัสดุในการประดิษฐ์งานดอกไม้ใบตอง  พับกลีบใบตอง วิธีห่อขนมแบบต่างๆ ท า
พานดอกไม้ใบตอง  กระทงดอกไม้ใบตอง  ถาดใบตอง  การท าบายสี  และการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประดิษฐ์
ออกแบบงานดอกไม้ใบตอง  การตกแต่ง  การเลือกใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ โดยค านึงถึงตาม
ความนิยม มีทักษะเกี่ยวกับการออกแบบเลือกวัสดุและสามารถท างานดอกไม้จ าหน่ายได้ และความต้องการของ
ท้องตลาด  ก าหนดราคา  ค่าบริการ  จัดจ าหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย  และ
ประเมินผล 

เน้นการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม และ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   ชื่นชมในผลงาน  ท างานอย่างมีความสุข  ท างานร่วมกันด้วยความสามัคคี  สามารถน า
ทรัพยากรมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า  ประหยัด  ปลูกฝังลักษณะนิสัย รักการท างาน  ขยัน ประหยัด มุ่งม่ัน  ประณีต  
รอบคอบ มีทักษะในการแก้ปัญหา และ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามต่องานอาชีพ ตามแนว
พระราชด ารเิศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เล่าเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมงานดอกไม้ใบตองได้ 
๒. อธิบายชนิดของดอกไม้ใบตอง วัสดุ-อุปกรณ์ และการเลือกใช้ได้ 
๓. สามารถการท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย   ก าหนดราคาจ าหน่ายวางแผนและจดบันทึกการปฏิบัติงานได้ 
๔. สามารถประดิษฐ์งานใบตองแบบต่างๆได้   
๕. ปฏิบัติงานดอกไม้ในรูปแบบต่างๆได้ 

รวมทั้งหมด   ๕   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๗๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๒๐๒๐๕   งานโครเชท ์                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓                                                 เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษางานถักโครเชท์วิธีต่างๆ  แบบลาย  การออกแบบลายและผลิตภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ  
การถักโครเชท์เป็นลวดลายต่างๆ 
 ส ารวจความต้องการของตลาด  ปฏิบัติงานฝึกทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการถักโครเชท์แบบต่างๆ  เลือกแบบ
และหรือออกแบบส าหรับถักเป็นผลิตภัณฑ์  ถักโครเชท์ตามแบบ  เช่น  ลายริม  ลายกลาง  ลายดอกและการต่อ
ดอกส าหรับท าเป็นผลิตภัณฑ์  ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาค่าบริการ  จัดจ าหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติ  ท า
บัญชีรายรับ – รายจ่ายและการประเมินผล 

มีนิสัยรักการท างาน มุ่งมั่นในการท างาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ขยัน ประหยัด  ชื่นชมในผลงาน  
ท างานอย่างมีความสุข  มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  ท างาน
ร่วมกันด้วยความสามัคคี มีทักษะในการแก้ปัญหา และ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามต่องานอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 
            ๑. บอกวิธีการเลือกวัสดุและอุปกรณ์งานโครเชท์ได้ 
            ๒. รู้และบอกลักษณะของด้ายที่ใช้กับงานโครเชท์และใช้ด้ายถักโครเชท์ได้เหมาะสมกับงาน 
            ๓. ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย   ก าหนดราคาจ าหน่ายวางแผนและจดบันทึกการปฏิบัติงานได้                                  
.           ๔. สามารถถักงานโครเชท์ใช้ในโอกาสต่างๆได้ 
รวมทั้งหมด   ๔    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๗๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
ง๒๐๒๐๖ งานเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ - ๓                                               เวลา   ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความหมาย  ความส าคัญและประโยชน์ของการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง  รูปแบบของ
การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 เลือกใช้เครื่องมือ  อุปกรณ์  และบ ารุงรักษาเครื่องมือในการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติงาน
ปลูกพืชผักสวนครัว  รั้วกินได้  บ ารุงรักษาการให้น้ า ให้ปุ๋ย  ตามชนิดของพืช  ค านวณค่าใช้จ่ายและจัดจ าหน่าย  
จดบันทึก  ท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายและประเมินผล 
 เพ่ือปลูกฝังนิสัยพึ่งตนเอง การท างานเป็นหมู่คณะการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมถูกต้อง  สร้างแนวทางในการประกอบอาชีพ  มีความซื่อสัตย์  ขยัน  อดทน  มีเจตคติที่ดีมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่ดีต่องานอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกความหมาย  ความส าคัญและประโยชน์ของการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
๒. อธิบายรูปแบบของการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
๓. บอกปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
๔. เลือกใช้เครื่องมือ  อุปกรณ์ และบ ารุงรักษาเครื่องมือในการเตรียมดินได้ 
๕. ปฏิบัติงานปลูกพืชผักสวนครัวแต่ละชนิดได้ 
๖. ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาการให้น้ า ให้ปุ๋ย  ตามชนิดของพืชได้   
๗. จดจ าหน่าย  จดบันทึก  ท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายและประเมินผล 
๘. สามารถพ่ึงตนเอง  ท างานเป็นหมู่คณะ  ใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมถูกต้อง  

          ๙. มีความซื่อสัตย์  ขยัน  อดทน  มีเจตคติท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีต่องานอาชีพการเกษตร  
รวมทั้งหมด    ๙    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๗๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
ง๒๐๒๐๗  งานเขียนแบบ ๑                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑     ภาคเรียนที่  ๑                             เวลา   ๔๐   ชัว่โมง     จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
 
 ศึกษาวิวัฒนาการ  ความส าคัญของงานเขียนแบบ  และวิธีการใช้  การบ ารุงรักษาเครื่องมือหลักการใช้
เส้น  การจัดหน้ากระดาษ  การเขียนตัวอักษร  การใช้มาตรส่วนในงานเขียนแบบประเภทต่างๆ  สัญลักษณ์ในงาน
เขียนแบบ  การเขียนภาพออปลิค  ภาพไอโซเมตริก  และภาพฉาย 
 ปฏิบัติการจัดหน้ากระดาษและกรอบบอกชื่อ  เขียนตัวอักษร  เขียนสัญลักษณ์  การเขียนภาพออปลิค  
ภาพไอโซเมตริก  ภาพฉาย  และการก าหนดขนาด 
 เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในการใช้  บ ารุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบเบื้องต้น  และมีความรับผิดชอบ  
ความซื่อสัตย์  ความสะอาด  มีวินัย  มุ่งม่ันในการท างาน  มีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายความรู้เบื้องต้นในงานเขียนแบบและความปลอดภัยในการเขียนแบบได้ถูกต้อง 
๒. เลือกใช้และบ ารุงดูแลรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบได้ถูกต้อง 
๓. เขียนเส้น  อักษร  และสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบได้ถูกต้อง 
๔. อ่านแบบและเขียนแบบงานช่างเบื้องต้นได้ 

       ๕. บอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบได้ 
๖. การก าหนดขนาดได้ถูกต้อง 
๗. เขียนภาพออบลิกได้ 
๘. เขียนภาพไอโซเมตริกได้ 
๙. เขียนภาพฉายได้ 

   ๑๐. มีกิจนิสัยในการเขียนแบบด้วยความประณีตรอบคอบและสะอาด 
   ๑๑. มีเจตคติท่ีดีในการน าเทคโนโลยีงานช่างมาใช้เพ่ือการด ารงชีวิตที่ดี 
รวมทั้งหมด    ๑๑   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๗๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๒๐๒๐๘   งานอาหารว่าง                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓                                         เวลา   ๔๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของอาหารว่าง  อุปกรณ์ เครื่องมือ การเลือกวัตถุดิบ
เครื่องปรุงสดและแห้ง การใช้และการท าความสะอาด การเก็บรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ส ารวจร้าน
จ าหน่ายอาหารว่างจากแหล่งประกอบการในท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ประกอบอาหารว่าง  จัดตกแต่ง 
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ คิดราคาต้นทุน ก าไร ราคาจ าหน่ายและท างานอย่างมีความสุข 
 ฝึกปฏิบัติท าอาหารว่างจากแหล่งประกอบการในท้องถิ่น จากวิทยากรท้องถิ่น จัดเตรียมวัตถุดิบ 
เครื่องปรุงสดและแห้ง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ประกอบอาหารว่าง เช่น ไส้กรอกหมู สาคูไส้หมู ข้าวเหนียว
หน้าต่างๆ ขนมปังหน้าหมู ปั้นสิบทอด เมี่ยงค า เป็นต้น จัดใส่ภาชนะให้สวยงาม ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ค านวณ
ค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขายหรือค่าบริการจัดจ าหน่าย จดบันทึกปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และ
ประเมินผล 
 มีความมุ่งม่นในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ วางแผนการท างาน ท างานตามข้ันตอน บูรณาการกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. นักเรียนรู้จักความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของอาหารว่าง 
 ๒. นักเรียนรู้จัก และเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ได้ถูกต้อง ปลอดภัย 
 ๓. นักเรียนรู้จัก เก็บรักษา วัตถุดิบ เครื่องปรุงสด และแห้ง ได้ถูกต้อง 
 ๔. นักเรียนปฏิบัติงานท าอาหารว่างได้อย่างน้อย ๕ อย่าง 

๕. นักเรียนบรรจุหีบห่อได้ 
 ๖. นักเรียนคิดค านวณทุน ก าไร และก าหนดราคาขายได้ 
รวมทั้งหมด   ๖   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๘๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๒๐๒๐๙  งานอาหารจานเดียว                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓                                                เวลา   ๔๐   ชัว่โมง       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของอาหารจานเดียว อุปกรณ์ เครื่องมือ การเลือกวัตถุดิบ
เครื่องปรุงสดและแห้ง การใช้และการท าความสะอาด การเก็บรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ส ารวจร้าน
จ าหน่ายอาหารจานเดียวจากแหล่งประกอบการในท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ประกอบอาหารจานเดียว จัด
ตกแต่ง ออกแบบบรรจุภัณฑ์ คิดราคาต้นทุน ก าไร ราคาจ าหน่ายและท างานอย่างมีความสุข 
 ฝึกท าอาหารจานเดียวจากแหล่งประกอบการในท้องถิ่น จากวิทยากรท้องถิ่น จัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องปรุง
สดและแห้ง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ประกอบอาหารจานเดียว เช่น ผัดไทย ราดหน้า ผัดมะกะโรนี หมี่กะทิ 
ข้าวคลุกกะปิ ข้าวผัดอเมริกัน เป็นต้น จัดใส่ภาชนะให้สวยงาม ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนด
ราคาขายหรือค่าบริการจัดจ าหน่าย จดบันทึกปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และประเมินผล 
 มีความมุ่งม่นในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ วางแผนการท างาน ท างานตามข้ันตอน บูรณาการกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. นักเรียนรู้จักความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของอาหารจานเดียว 
 ๒. นักเรียนรู้จัก และเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ได้ถูกต้อง ปลอดภัย 
 ๓. นักเรียนรู้จัก เก็บรักษา วัตถุดิบ เครื่องปรุงสด และแห้ง ได้ถูกต้อง 
 ๔. นักเรียนปฏิบัติงานท าอาหารจานเดียวได้อย่างน้อย ๕ อย่าง 

๕. นักเรียนบรรจุหีบห่อได้ 
 ๖. นักเรียนคิดค านวณทุน ก าไร และก าหนดราคาขายได้ 
รวมทั้งหมด     ๖    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๘๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๒๐๒๑๐  งานห้องสมุด                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓ ภาคเรียนที่  ๑                           เวลา    ๔๐   ชั่วโมง   จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด  ระเบียบการใช้ห้องสมุด  ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด  บริการ
ของห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  รู้จักส่วนประกอบของหนังสือ  วารสาร  หนังสือพิมพ์        การเปิด
หนังสือที่ถูกวิธี  การระวังรักษาหนังสือ การซ่อมหนังสืออย่างง่าย  วัสดุห้องสมุดทั้งที่เป็นวัสดุสิ่งพิมพ์และวัสดุที่
ไม่ใช่สิ่งพิมพ์  ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ  วารสาร  หนังสือพิมพ์  จุลสาร  กฤตภาค  โสตทัศนวัสดุ  การ
จัดเรียงหนังสือบนชั้น  หนังสืออ้างอิง  การเขียนบรรณานุกรมและการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ 
  ปฏิบัติงานจัดครุภัณฑ์ห้องสมุด  การตกแต่งห้องสมุด  จัดวัสดุห้องสมุดขึ้นชั้น  การจัดการให้บริการ
ของห้องสมุด  การใช้หนังสืออ้างอิง  โสตทัศนวัสดุ  จุลสาร และกฤตภาค  การซ่อมหนังสือ          การด าเนินการ
เกี่ยวกับงานบริการ  บัตรทะเบียนสมาชิกห้องสมุด  กิจกรรมห้องสมุด  การเก็บสถิติ  การประชาสัมพันธ์และการ
สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
 มีความมุ่งมั่นในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ วางแผนการท างาน ท างานตามขั้นตอน บูรณาการกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 
  ๑. อธิบายความหมาย  วัตถุประสงค์  ความส าคัญ องค์ประกอบ ประเภทและลักษณะของห้องสมุดได้ 
  ๒. บอกระเบียบข้อปฏิบัติและบริการต่างๆ ของห้องสมุดได้ 
  ๓. บอกส่วนประกอบของหนังสือ  วารสาร  หนังสือพิมพ์ได้ 
  ๔. บอกวิธีการเปิดหนังสือ  การระวังรักษาหนังสือและการซ่อมหนังสืออย่างง่ายได้ 
  ๕. อธิบายความหมายของวัสดุห้องสมุดและจ าแนกประเภทของวัสดุห้องสมุดที่เป็นสิ่งพิมพ์และวัสดุที่
ไม่ใช่สิ่งพิมพ์ได้ 
  ๖. บอก  อธิบายความหมาย  ประโยชน์และวิธีการจัดวัสดุห้องสมุดได้ 
  ๗. บอก  อธิบายความหมาย  ลักษณะ  ประเภทของหนังสืออ้างอิงได้ 
  ๘. เขียนบรรณานุกรมได้ถูกต้องตามหลักการเขียนบรรณานุกรม 
  ๙. อธิบายความหมายของสารนิเทศได้ 
  ๑๐. บอกความส าคัญ  ประเภทและเทคนิคการค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้ 
  ๑๑. อธิบายความหมาย  ความส าคัญของงานบริการได้ 
  ๑๒. บอกประเภทของงานบริการได้ 
  ๑๓. จัดท าบรรณานุกรมและบรรณนิทัศน์หนังสือได้ 
  ๑๔. อธิบายความหมายของกิจกรรมห้องสมุดได้ 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๘๒ 
 

  ๑๕. บอกประโยชน์  ประเภทของกิจกรรมห้องสมุดได้ 
  ๑๖. จัดกิจกรรมห้องสมุดได้  
รวมทั้งหมด   ๑๖   ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๘๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๒๐๒๑๑  โครงงานห้องสมุด                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓ ภาคเรียนที่ ๒                            เวลา   ๔๐   ชั่วโมง       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด ปฏิบัติงานจัดครุภัณฑ์ห้องสมุด การตกแต่งห้องสมุด จัดวัสดุ
ห้องสมุดข้ึนชั้น การจัดการให้บริการของห้องสมุด การใช้หนังสืออ้างอิง โสตทัศนวัสดุ จุลสารและกฤตภาค การ
ซ่อมหนังสือ การด้าเนินการเกี่ยวกับงานบริการ บัตรทะเบียนสมาชิกห้องสมุด กิจกรรมห้องสมุด การเก็บสถิติ การ
ประชาสัมพันธ์ และการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
 ใช้ทักษะการท้างาน  กระบวนการกลุ่ม  การคิด  การตัดสินใจ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการ
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท้างาน 
 มีความมุ่งมั่นในการท้างาน ใฝ่เรียนรู้ วางแผนการท้างาน ท้างานตามข้ันตอน บูรณาการกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 
  ๑. อธิบายความหมาย  บอกวัตถุประสงค์  ความส าคัญ  องค์ประกอบ  ประเภทและลักษณะของ
ห้องสมุดได้ 
  ๒. บอกระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุดได้ 
  ๓. จัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้และด าเนินการให้เลขหมู่หนังสือได้ 
  ๔. จัดเก็บวัสดุห้องสมุดได้ตามระบบการจัดเก็บวัสดุห้องสมุด 
  ๕. จัดท ากฤตภาคได้ 
  ๖. แยกประเภทของหนังสืออ้างอิงและค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสืออ้างอิงได้ 
  ๗. ให้บริการต่างๆ ของห้องสมุดแก่ผู้มาใช้บริการได้ 
  ๘. จัดท าบรรณานุกรมและบรรณนิทัศน์หนังสือได้ 
  ๙. ด าเนินการจัดกิจกรรมห้องสมุดได้ 
  ๑๐. จัดท าสถิติต่างๆ ของห้องสมุดได้ 
  ๑๑. ด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมของห้องสมุดได้ 
  ๑๒. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุดได้  
รวมทั้งหมด    ๑๒   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๘๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

ง๒๐๒๑๒  การปลูกพืชผักสวนครัว                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓               เวลา   ๔๐   ชั่วโมง   จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 
  การศึกษารายวิชาการงานอาชีพ การปลูกพืชผักสวนครัว เป็นรายวิชาที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนรักการท างาน 
รู้จักแก้ปัญหาและสนองความต้องการภายในครอบครัว และความต้องการของท้องถิ่น  โดยยึดแนวปฏิบัติทางด้าน
การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศึกษาเกี่ยวกับพืชผักสวนครัว การจัดการผลผลิต ความปลอดภัยในการ
ท างาน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ค านวณค่าใช้จ่าย จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
 ปฏิบัติฝึกทักษะการผลิตพืชผักสวนครัว การจัดการผลผลิต ความปลอดภัยในการท างาน การอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ค านวณค่าใช้จ่าย จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  โดยใช้เทคโนโลยที้องถิ่นและสากลในการ
สืบค้นข้อมูล  
 มีความมุ่งมั่นในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ วางแผนการท างาน ท างานตามข้ันตอน บูรณาการกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

 ๑. บอกความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวได้ 
 ๒. อธิบายสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกพืชผักสวนครัวได้ 
 ๓. เตรียมดินและเพาะเมล็ดพืชปลูกพืชผักสวนครัวได้ 
 ๔. ปลูกพืชผักสวนครัวชนิดที่เลือกปลูกได้ 
 ๕. ปฏิบัติดูแลพืชผักสวนครัวได้ 
 ๖. จดบันทึกการปฏิบัติงานการปลูกพืชผักสวนครัวได้ 
 ๗. เก็บเก่ียวผลผลิต จัดการผลผลิตพืชผักสวนครัวและก าหนดราคาจ าหน่ายได้ 
 ๘. ท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายและประเมินผลก าไร-ขาดทุนได้ 

รวมทั้งหมด     ๘     ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๘๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
ง๒๐๒๑๓ งานเลี้ยงปลาน้ าจืด                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓                                               เวลา   ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน  ๑.๐   หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความส าคัญ  และประโยชน์ของการเลี้ยงปลาน้ าจืด ศึกษาชนิดและพันธุ์ของปลาน้ าจืด 

กระบวนการเลี้ยงปลาน้ าจืดที่นิยมเลี้ยงในท้องถิ่น การเตรียมสถานที่ บ่อเลี้ยง การให้อาหาร การวางแผน ปฏิบัติ

ตามข้ันตอน จดบันทึกและการจ าหน่าย ท างานเป็นหมู่คณะ การใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีอย่าง

เหมาะสมถูกต้อง  สร้างแนวทางในการประกอบอาชีพ  มีความซื่อสัตย์  ขยัน  อดทน  มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   

  จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ฝึกทักษะการวางแผนและการ
แก้ปัญหา  เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล การสื่อความหมาย  น าประสบการณ์ท่ีได้ไป
ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีพร้อมกับรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและการรวมตัวของอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าและเจต
คติท่ีดี สามารถท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ มุ่งมั่นในการท างาน  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบและมีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อม่ันในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพ
จริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ 

มีความมุ่งมั่นในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ วางแผนการท างาน ท างานตามข้ันตอน บูรณาการกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกความหมาย  ความส าคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงปลาน้ าจืดได้         
๒. บอกชนิดและพันธุ์ของการเลี้ยงปลาน้ าจืดได้ 
๓. เลือกใช้เครื่องมือ  อุปกรณ์ และบ ารุงรักษาเครื่องมือในการเตรียมบ่อได้ 
๔. อธิบายการเตรียมบ่อเลี้ยงปลาน้ าจืดได้ 
๕. ปฏิบัติงานการเลี้ยงปลาน้ าจืดได้ 
๖. ค านวณค่าใช้จ่าย  จดบันทึก  ท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายและประเมินผล 
๗. สามารถพ่ึงตนเอง  ท างานเป็นหมู่คณะ  ใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี อย่างเหมาะสม 
๘. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีเจตคติท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีต่องานอาชีพการเกษตร 

รวมทั้งหมด    ๘   ผลการเรียนรู้   
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๘๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
ง๒๐๒๑๔ งานเลี้ยงกบ                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓                                          เวลา   ๔๐   ชั่วโมง          จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
  ศึกษาความส าคัญ และประโยชน์ของการเลี้ยงกบ สถานที่และอุปกรณ์ท่ีเลี้ยงกบ ชนิดของกบ พันธุ์และ
ลักษณะประจ าพันธุ์ การให้อาหาร การป้องกัน โรคพยาธิและศัตรูการรักษา การจับกบ และการจ าหน่ายส ารวจ
วิเคราะห์ความต้องการของตลาดกบ เลือกเลี้ยงกบอย่างน้อย ๕๐ ตัว เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เตรียมอาหาร
และให้อาหารกบ ดูแลรักษา ประเมินราคาการเลี้ยงกบ ค านวณค่าใช้จ่ายก าหนดราคาขาย จัดจ าหน่าย จดบันทึก
การปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และประเมินผล  มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการเลี้ยงกบ ให้
อาหาร ดูแลรักษา จับกบจ าหน่ายได้มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
  จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ฝึกทักษะการวางแผนและการ
แก้ปัญหา  เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล การสื่อความหมาย น าประสบการณ์ที่ได้ไปใช้
ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีพร้อมกับรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและการรวมตัวของอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าและเจต
คติที่ดี สามารถท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบและมีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพ
จริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ 

มีความมุ่งมั่นในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ วางแผนการท างาน ท างานตามขั้นตอน บูรณาการกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกความหมาย  ความส าคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงกบได้ 
๒. บอกชนิดและพันธุ์ของการเลี้ยงกบได้ 
๓. เลือกใช้เครื่องมือ  อุปกรณ์ และบ ารุงรักษาเครื่องมือในการเตรียมบ่อได้ 
๔. อธิบายการเตรียมบ่อเลี้ยงกบได้ 
๕. ปฏิบัติงานการเลี้ยงกบได้ 
๖. ค านวณค่าใช้จ่าย  จดบันทึก  ท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายและประเมินผล 
๗. สามารถพ่ึงตนเอง ท างานเป็นหมู่คณะ ใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี อย่างเหมาะสม  
๘. มีความซื่อสัตย์  ขยัน  อดทน  มีเจตคติที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีต่องานอาชีพ  

รวมทั้งหมด    ๘   ผลการเรยีนรู้ 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๘๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

ง๒๐๒๑๕  งานจัดสวน                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓                                             เวลา  ๔๐  ชั่วโมง         จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
  ศึกษาความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการจัดสอนรู้จักประเภท รูปแบบของการจัดสวน ศึกษา
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเจริญเติบโตของไม้ในการจัดสวน พันธุ์ไม้ และคัดเลือกพันธุ์ไม้จัดสวนแต่ละประเภท  

  เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และบ ารุงรักษาเครื่องมือในการจัดสวน ตัดตกแต่ง บ ารุงรักษาให้น้ า ให้ปุ๋ย 
ตามชนิดของพันธุ์ไม้ ค านวณค่าใช้จ่ายและจัดจ าหน่าย จดบันทึก ท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายและประเมินผล 
  เพ่ือปลูกฝังนิสัยพ่ึงตนเอง การท างานเป็นหมู่คณะการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมถูกต้อง สร้างแนวทางในการประกอบอาชีพ มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีเจตคติท่ีดีมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่ดีต่องานอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการจัดสวน 
๒. อธิบายรูปแบบของการจัดสวนได้ 
๓. คัดเลือกพันธุ์ไม้จัดสวนแต่ละประเภทได้ 
๔. เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และบ ารุงรักษาเครื่องมือในการเตรียมดินได้ 
๕. ปฏิบัติงานจัดสวนแต่ละรูปแบบได้ 
๖. ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาการให้น้ า ให้ปุ๋ย  ตามชนิดของพันธุ์ไม้ได้   
๗. ค านวณค่าใช้จ่าย จดบันทึก  ท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายและประเมินผล 
๘. สามารถพ่ึงตนเอง ท างานเป็นหมู่คณะ  ใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมถูกต้อง  
๙. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีเจตคติท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีต่องานอาชีพการเกษตร  

รวมทั้งหมด    ๙    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๘๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

ง๒๐๒๑๖  งานขยายพันธุ์พืช                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓                                            เวลา    ๔๐   ชัว่โมง       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
  ศึกษาความหมาย  ความส าคัญและประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช  ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เจริญเติบโตของพันธุ์พืช  และกระบวนการเตรียมดินปลูกพันธุ์พืช  

 เลือกใช้เครื่องมือ  อุปกรณ์ในการปลูก  เก็บ  และบ ารุงรักษาเครื่องมือ  การขยายพันธุ์ไม้ประดับแต่ละ
ประเภท  ดูแลรักษาป้องกันและก าจัดศัตรูพืช  จดบันทึก  ท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายและประเมินผล 
  เพ่ือปลูกฝังนิสัยพ่ึงตนเอง  การท างานเป็นหมู่คณะ  การใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมถูกต้อง  สร้างแนวทางในการประกอบอาชีพ  มีความซื่อสัตย์  ขยัน  อดทน  มีคุณธรรม จริยธรรม  เจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกความหมาย  ความส าคัญและประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช 
๒. อธิบายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ ได้ 
๓. อธิบายการเตรียมดินปลูกพันธุ์พืชได้  
๔. เลือกใช้เครื่องมือ  อุปกรณ์ และบ ารุงรักษาเครื่องมือในการเตรียมดินได้ 
๕. ปฏิบัติงานขยายพันธุ์ได้อย่างน้อย ๕ ชนิดได้ 
๖. ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาการให้น้ า ให้ปุ๋ย  ตามชนิดของพันธุ์ไม้ได้   
๗. ค านวณค่าใช้จ่าย  จดบันทึก  ท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายและประเมินผล 
๘. สามารถพ่ึงตนเอง  ท างานเป็นหมู่คณะ  ใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมถูกต้อง  
๙. มีความซื่อสัตย์  ขยัน  อดทน  มีเจตคติที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีต่องานอาชีพการเกษตร  

รวมทั้งหมด     ๙     ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๘๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๒๐๒๑๗ โครงงานเกษตร                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓                                           เวลา  ๔๐  ชั่วโมง           จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
  ศึกษาหลักการ ประเภทของโครงงาน และประโยชน์ของโครงงาน วิธีการเก่ียวกับโครงงานที่นักเรียน
สนใจเลือกโครงงาน วิเคราะห์ วางแผน   
  ลงมือผลิตชิ้นงานและปรับปรุงการท างาน เพื่อให้ท างานได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ ประหยัด 
ปลอดภัย และได้ชิ้นงานที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการท างานที่ตนถนัด ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้  รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างประหยัด จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดย
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ฝึกทักษะการวางแผนและการแก้ปัญหา เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การใช้
เหตุผล การสื่อความหมาย น าประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีพร้อมกับรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการรวมตัวของอาเซียน บูรณาการกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและเห็นคุณค่า สามารถท างานอย่างเป็นระบบ 
ระเบียบ มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบและมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง 
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการและ
คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกความหมาย  ประเภท  และประโยชน์ของโครงงานได้ 
๒. เลือกโครงงานที่นักเรียนสนใจได้ อย่างน้อย  ๓  โครงงาน 
๓. อธิบาย และวิเคราะห์ วางแผน โครงงานที่เลือกได้ถูกต้อง  
๔. เลือกใช้เครื่องมือ  อุปกรณ์ และบ ารุงรักษาเครื่องมือได้ 
๕. ปฏิบัติงานท าโครงงานตามขั้นตอนได้ถูกต้อง 
๖. ผลิตชิ้นงานและปรับปรุงชิ้นงานได้ 
๗. ค านวณค่าใช้จ่าย  จดบันทึก  ท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายและประเมินผล 
๘. สามารถพ่ึงตนเอง  ท างานเป็นหมู่คณะ  ใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี อย่างเหมาะสม  
๙. มีความซื่อสัตย์  ขยัน  อดทน  มีเจตคติที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีต่องาน อาชีพ  

รวมทั้งหมด     ๙    ผลการเรียนรู้  
 

 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๙๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๒๐๒๒๒  งานเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ๑                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓                                             เวลา   ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
  ศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องมือวัดไฟฟ้า การอ่านแบบ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน วัสดุ 
อุปกรณ์ และเครื่องมือในการเดินสายไฟฟ้า การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับงาน  กฎระเบียบข้อบังคับใน
การเดินสายไฟฟ้าในอาคาร  การเดินสายไฟฟ้าวิธีต่าง ๆ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 
  ปฏิบัติฝึกทักษะเกี่ยวกับการต่อสายไฟฟ้าแบบต่าง ๆ เดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายไฟ   
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ อ่านแบบและปฏิบัติงานตามแบบที่ก าหนด ให้บริการตรวจสอบ ซ่อมแซมเหตุขัดข้อง
ทางไฟฟ้า ส ารวจแหล่งวัสดุและแหล่งบริการในท้องถิ่น ค านวณค่าใช้จ่าย และก าหนดค่าบริการ  ท าบัญชีรายรับ – 
รายจ่าย 
 มีความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์ ความสะอาด มีวินัย มีความมุ่งมั่นในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ วางแผนการ
ท างาน ท างานตามข้ันตอน บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. นักเรียนบอกวิธีการเกิดไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
๒. นักเรียนบอกหน่วยของไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
๓. นักเรียนรู้จักการต่อวงจรไฟฟ้าพ้ืนฐานได้ 
๔. นักเรียนรู้จักวิธีป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าได้ 
๕. นักเรียนรู้จักวัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินสายไฟฟ้า 
๖. นักเรียนใช้  และดูแลรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการเดินสายไฟฟ้าได้ 
๗. นักเรียนเดินสายไฟฟ้าในอาคารได้ 
๘. นักเรียนตรวจซ่อมไฟฟ้าในอาคารได้ 
๙. นักเรียนก าหนดราคาค่าแรง  และท าบัญชีรับ – จ่ายได ้

รวมทั้งหมด    ๙     ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๙๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๒๐๒๖๑ โครงงานอาหาร                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                                  เวลา   ๔๐   ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐    หนว่ยกิต 

 
  ศึกษาหลักการและวิธีเกี่ยวกับโครงงานอาหารที่เลือกวิเคราะห์ วางแผน ลงมือผลิตชิ้นงาน และปรับปรุง
การท างาน เพ่ือให้ท างานได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ ประหยัด ปลอดภัย ได้ชิ้นงานที่น าไปรับประทาน และ
จ าหน่ายได้โดยรู้จักวิเคราะห์และวางแผนการท างาน สามารถปรับปรุงและพัฒนางาน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รัก
การท างาน ซึ่งเป็นรากฐานของการด ารงชีวิต  
  วางแผนปฏิบัติงานโดยการเขียนโครงงานอาหารที่เลือก ฝึกปฏิบัติใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ จัดซื้อ
วัตถุดิบ อาหารสด อาหารแห้ง และเครื่องปรุงต่างๆได้เหมาะสมกับโครงงานอาหารที่เลือกประกอบอาหาร จาก
โครงงานที่เลือก ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาค่าบริการ จัดจ าหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ
รายจ่าย และน าเสนอผลงานโดยการสาธิตเผยแพร่กับผู้ที่สนใจ 
  ปลูกฝังให้ผู้เรียนใฝ่รู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีวินัย อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เขียนโครงงานอาหารได้   
๒. ปฏิบัติงานโครงงานอาหารได้อย่างน้อย ๑ โครงงาน 
๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาได้ 
๔. เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโครงงานอาชีพเป็นอาชีพได้ 
๕. น าเสนอโครงงานอาหารได้ 

รวมทั้งหมด     ๕     ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๙๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๒๐๒๖๒ งานผ้าและการตัดเย็บเพื่ออาชีพ                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑                                   เวลา   ๔๐  ชั่วโมง      จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้เรื่องผ้า การใช้เครื่องมือ  อุปกรณ์ในการตัดเย็บ การใช้จักรและการบ ารุงรักษาจักร  
หลักการวัดตั้งมาตรฐาน  การเย็บผ้าด้วยมือ เย็บของใช้ด้วยมือและจักร  การตัดเย็บเครื่องที่ท าจากผ้า  เช่น  
กระเป๋า   กระโปรง   การสร้างแบบ  กระโปรง  และงานที่ต้องการตัดเย็บเช่นของใช้ต่าง ๆ ที่ท าจากผ้าการวางผ้า  
การตัด  การเย็บ  การเลือกผ้า  และการค านวณผ้าให้เหมาะสมกับงาน   เทคนิคการตัดเย็บ   การออกแบบ  การ
ซ่อมแซมและการตัดเย็บผ้าการน าผลงานสรุปการก าหนดราคาการท าบัญชีการคิดทุนก าไรเพื่อให้มีความรู้  ความ
เข้าใจและทักษะในการตัดเย็บเสื้อผ้า  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประณีต  ประหยัด  ขยัน  อดทน  สะอาด  มี
ศิลปะ  และสามารถให้บริการตัดเสื้อผ้าแบบง่ายการประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณธรรม จรยิธรรม  มีค่านิยมที่ดีใน
การท างานและการประกอบอาชีพและรายงานผล 

ปฏิบัติงานฝึกทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้จักร  ท าตะเข็บด้วยมือ และจักร วัดตัว  สร้างแบบ เลือกผ้า 
ค านวณผ้า วางแบบตัด   กระโปรง  งานเย็บด้วยมือ เครื่องใช้ที่ท าจากผ้า  ค านวณค่าใช่จ่าย  ก าหนดราคา
ค่าบริการ  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการประเมินผลงานได้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม  
น าความรู้ความสามารถทักษะไปใช้ในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
           เพ่ือให้มีนิสัยรักการท างานความรู้  ความเข้าใจและทักษะในงานผ้าและการตัดเย็บใช้ในการด าเนินชีวิต
อย่างมีระบบและความมีระเบียบเรียบร้อย  ประณีต  ประหยัด  ขยัน  อดทน  สะอาด  มีศิลปะ  และสามารถ
ให้บริการงานผ้าและการตัดเย็บการประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม  มีค่านิยมที่ดีในการท างานและ
การประกอบอาชีพ 
 
 ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือ  อุปกรณ์ในการตัดเย็บ 
๒. ความสามารถในการ ตัด  เย็บ  เลือกผ้า  และค านวณผ้าให้เหมาะสมกับงาน   เทคนิคการตัดเย็บได้  
๓. ความสามารถในการ ออกแบบ  การซ่อมแซมและการตัดเย็บผ้าการน าผลงานได้ 
๔.  ค านวณค่าใช่จ่าย  ก าหนดราคาค่าบริการ  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้ 
๕. ประเมินผลงานได้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ได้ 
๖.  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประณีต  ประหยัด  ขยัน  อดทน  สะอาด  มีศิลปะ  และสามารถ

ให้บริการตัดเสื้อผ้าแบบง่ายได้ 
๗. ก าหนดราคาการท าบัญชีการคิดทุนก าไรเพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจและทักษะในการตัดเย็บเสื้อผ้า 

ได้ 
รวมทั้งหมด    ๗   ผลการเรียนรู้ 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๙๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

ง๒๐๒๖๓   งานตัดเย็บย่ามและกระเป๋า                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่  ๒                                   เวลา  ๔๐  ชั่วโมง      จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาหลักการออกแบบย่ามและกระเป๋า เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการออกแบบ  
และเทคนิควิธีตัดเย็บย่ามและกระเป๋า  บริการจัดเย็บย่ามและกระเป๋าแบบต่าง ๆ  
และจ าหน่ายได้ เทคนิควิธีการตัดเย็บย่าม  และกระเป๋าชนิดต่าง ๆ  ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการเย็บ
ย่ามและกระเป๋า  การใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือ  และอุปกรณ์ 
 ปฏิบัติงานออกแบบ  ก าหนดขนาด  เลือกใช้วัสดุ สร้างแบบ  ตัดเย็บยามและกระเป๋าตกแต่ง  เน้น การ
ออกแบบ  และเทคนิควิธีตัดเย็บย่ามและกระเป๋า  สามารถให้บริการจัดเย็บย่ามและกระเป๋าแบบต่าง ๆ  และ
จ าหน่ายได้ 
            ส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยตามภูมิปัญญาท้องถิ่น  
สามารถน าทรัพยากรมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า  ประหยัด  ปลูกฝังลักษณะนิสัยรัก    การท างาน  ท างานด้วยความ
มุ่งม่ันประณีต  รอบคอบ  เห็นคุณค่า 
  
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือ  อุปกรณ์ในการตัดเย็บ 

๒. ความสามารถในการ ตัด  เย็บ  เลือกผ้า  และค านวณผ้าให้เหมาะสมกับงาน   เทคนิคการตัดเย็บได้  
๓. ความสามารถในการ ออกแบบ  การซ่อมแซมและการตัดเย็บผ้าการน าผลงานได้ 
๔. ค านวณคา่ใช่จ่าย  ก าหนดราคาค่าบริการ  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้ 
๕. ประเมินผลงานได้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ได้ 

รวมทั้งหมด     ๕    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๙๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๒๐๒๖๔  งานร้อยมาลัย ๒                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒    ภาคเรียนที่  ๒                               เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  จ านวน    ๑.๐    หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของศิลปะและวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับการร้อยมาลัย  การ
เลือกดอกไม ้ ใบไม ้ และวัสดุตกแต่ง  วิธีร้อยมาลัยดอกไม้สดแบบต่าง ๆ  การใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์  และ
เครื่องมือ รวมถึงการออกแบบบรรจุส าหรับจ าหน่าย  
 ปฏิบัติงานเตรียมวัสดุ- อุปกรณ ์และเครื่องมือในการร้อยมาลัยแบบต่างๆ เช่น มาลัยกลม  มาลัยแบน  
มาลัยรูปสัตว์  มาลัยช าร่วย  มาลัยคล้องมือ และมาลัยสองชาย การจัดท าวัสดุตกแต่ง ส ารวจข้อมูลความต้องการ
ของตลาด จากสถานประกอบการในท้องถิ่น และแหล่งต่างๆออกแบบการบรรจุส าหรับจ าหน่าย  ค านวณค่าใช้จ่าย  
ก าหนดราคาหรือค่าบริการ  จัดจ าหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย  และประเมินผล
งาน 

รักความเป็นไทย อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม และ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  ตามภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ใฝ่เรียนรู้   มุ่งมั่นในการท างาน ชื่นชมในผลงาน  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตสาธารณะ  
สามารถน าทรัพยากรมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า  ประหยัด  ประณีต  รอบคอบ มีทักษะในการแก้ปัญหา และมีค่านิยมที่ดี
งามต่องานอาชีพ   

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สามารถท าวัสดุตกแต่งมาลัยได้ 
๒. สามารถร้อยมาลัยกลม และประกอบเป็นมาลัยคล้องมือได้ 

          ๓. สามารถร้อยมาลัยแบนและประกอบเป็นมาลัยสองชายได้ 
          ๔. สามารถร้อยมาลัยพวงดอกไม้ได้ 
          ๕. สามารถร้อยมาลัยตัวสัตว์ได้ 
          ๖. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปรับจ้างเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน 
รวมทั้งหมด   ๖  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๙๕ 
 

อธิบายรายวิชา 
 ง๒๐๒๖๕  งานประดิษฐ์ของช าร่วย                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓                                             เวลา    ๔๐   ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาและฝึกทักษะ  ความหมายและโอกาสในการใช้ของช าร่วยหลักการออกแบบขั้นตอนและวิธีการ
ประดิษฐ์ของช าร่วยแบบต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการ  ขั้นตอนของกระบวนการท างาน  มีทักษะในการเก็บบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้  วัสดุอุปกรณ์  สามารถ
น าทรัพยากรมาใช้ไม้อย่างคุ้มค่า  ประหยัด  ถูกวิธี 
 ปฏิบัติงานฝึกทักษะของช าร่วยแบบต่าง ๆ  ก าหนดราคาจ าหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  และ
ประเมินผล 

รักความเป็นไทย มีวินัย ใฝ่เรียนรู้   มุ่งมั่นในการท างาน ชื่นชมในผลงาน  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
มีจิตสาธารณะ  สามารถน าทรัพยากรมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า  ประหยัด  ประณีต  รอบคอบ มีทักษะในการแก้ปัญหา 
และมีค่านิยมที่ดีงามต่องานอาชีพ   

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกความหมายและโอกาสการใช้ของช าร่วยได้ 
๒. สามารถใช้เครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  และการบ ารุงรักษางานประดิษฐ์ของช าร่วยได้ถูกต้อง 
๓. สามารถคิดราคาจ าหน่าย  และการประเมินผลงานได้ 
๔. สามารถออกแบบของาช าร่วยได้ 

          ๕. สามารถประดิษฐ์ของช าร่วยได้ 
รวมทั้งหมด   ๕   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๙๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๒๐๒๖๖  งานประดิษฐ์ตุ๊กตา                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓                                             เวลา   ๔๐   ชัว่โมง     จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเทคนิควิธีการประดิษฐ์ตุ๊กตา การออกแบบ  การประดิษฐ์ตุ๊กตาแบบต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนให้มีความรู้   ด้วยการสร้างแบบตุ๊กตาจากโครงสร้างของคน  การแต่งหน้าตุ๊กตาแบบ 
ต่างๆ โดยการท าตามแบบดัดแปลงแบบออกแบบที่มีความซับซ้อนและน าเทคโนโลยีมาช่วยในการออกแบบ การใช้  
การซ่อมแซมเก็บบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์  สามารถน าทรัพยากรมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า  ประหยัด 

ปฏิบัติและฝึกทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้แห้งชนิดต่าง ๆ  การท าเกสร  ดอก  ใบ  และการตกแต่งเป็นช่อ  
การเก็บบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้  วัสดุอุปกรณ์  สามารถน าทรัพยากรท้องถิ่น มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบ  ก าหนดราคาจัดจ าหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  และประเมินผลงาน  

มีนิสัยรักการท างาน มุ่งมั่นในการท างาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ขยัน ประหยัด  ชื่นชมในผลงาน  
ท างานอย่างมีความสุข  มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  ท างาน
ร่วมกันด้วยความสามัคคี มีทักษะในการแก้ปัญหา และ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามต่องานอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกความหมายและโอกาสการใช้ตุ๊กตาได้ 
๒. สามารถใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้  งานประดิษฐ์ตุ๊กตาได้ 
๓.  สามารถเลือกแบบ  และวัสดุท าตุ๊กตาตามความต้องการของตลาดได้ 
๔. สามารถคิดราคาจ าหน่าย  และการประเมินผลงานได้ประเมินผลงาน 

          ๕.  สามารถประดิษฐ์ตุ๊กตาได้ 
รวมทั้งหมด    ๕    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๙๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๒๐๒๖๗ งานประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓                                             เวลา    ๔๐   ชั่วโมง   จ านวน    ๑.๐   หนว่ยกิต 
 
 ศึกษาเทคนิควิธีการท าดอกไม้ประดิษฐ์  การออกแบบ  การประดิษฐ์ดอกไม้ต่างๆ  การท าเกสร  ดอก  ใบ  
และการตกแต่งเป็นช่อ  การเลือกแบบวัสดุท าดอกไม้ตามความต้องการของตลาด  การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการ  ขั้นตอนของกระบวนการท างาน   

ปฏิบัติและฝึกทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้แห้งชนิดต่าง ๆ  การท าเกสร  ดอก  ใบ  และการตกแต่งเป็นช่อ  
การเก็บบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้  วัสดุอุปกรณ์  สามารถน าทรัพยากรท้องถิ่น มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบ  ก าหนดราคาจัดจ าหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  และประเมินผลงาน  

มีนิสัยรักการท างาน มุ่งมั่นในการท างาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ขยัน ประหยัด  ชื่นชมในผลงาน  
ท างานอย่างมีความสุข  มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  ท างาน
ร่วมกันด้วยความสามัคคี มีทักษะในการแก้ปัญหา และ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามต่องานอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.อธิบายการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้  วัสดุอุปกรณ์ได้ 
๒ สามารถ ออกแบบและเลือกวัสดุท าดอกไม้ตามความต้องการของตลาดได้ 
๓. สามารถคิดราคาจ าหน่าย  และการประเมินผลงานได้ 
๔. บอกเทคนิค  วิธีการประดิษฐ์ดอกไม้แห้งได้ 

          ๕. สามารถประดิษฐ์ดอกไม้แห้งชนิดต่างๆ ได้ 
รวมทั้งหมด    ๕    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๙๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ง๒๐๒๖๘   โครงงานอาชีพ ๑                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓                                              เวลา   ๔๐   ชัว่โมง    จ านวน    ๑.๐   หนว่ยกิต 
 

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม ที่เกี่ยวกับงานงานประดิษฐ์  เช่น งานดอกไม้ งานใบตอง งาน
ดอกไม้แห้ง การน าวัสดุแห้งต่างๆมาทดแทนวัสดุที่สดและอยู่ได้ไม่นาน การท าที่คลุมผ้าไตร  การประดิษฐ์ธูปเทียน
แพร การใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์  การบรรจุส าหรับจ าหน่าย และศึกษาหลักการและวิธีการเกี่ยวกับ
โครงงานที่เลือก วิเคราะห์ วางแผน ลงมือผลิตชิ้นงาน ปรับปรุงการท างาน เพ่ือให้ท างานได้อย่างถูกต้องคุ้มค่า 
ประหยัด ปลอดภัย ได้ชิ้นงานน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 ปฏิบัติงาน เตรียมวัสดุ  อุปกรณ์ในการประดิษฐ์งานดอกไม้ ใบตอง  ฝึกประดิษฐ์งานดอกไม้และใบตอง 
ปฏิบัติการท าท่ีคลุมผ้าไตร  ประดิษฐ์ธูปเทียนแพร ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาหรือค่าบริการ  จัดจ าหน่าย  
จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย  และประเมินผล  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมาย  ประโยชน์  วิธีการข้ันตอนของการปฏิบัติงาน  ปฏิบัติงานตามกระบวนการการจัดการ  สะอาด  
ประณีต  ปลอดภัย  น าแนวทางในการประกอบอาชีพ  มาบูรณาการในการท างานด้วยเน้นการอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม และ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น  

   ชื่นชมในผลงาน  ท างานอย่างมีความสุข  ท างานร่วมกันด้วยความสามัคคี  สามารถน าทรัพยากรมา
ใช้ได้อย่างคุ้มค่า  ประหยัด  ปลูกฝังลักษณะนิสัย รักการท างาน  ขยัน ประหยัด มุ่งมั่น  ประณีต  รอบคอบ มี
ทักษะในการแก้ปัญหา และ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามต่องานอาชีพ ตามแนวพระราชด าหริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอก ศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ได้ 
๒  สามารถใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์งานประดิษฐ์ได้ถูกต้องกับงาน 
๓. วิธีการค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาจ าหน่าย  การจดบันทึกการปฏิบัติงาน  และประเมินผลงาน 
๔. สามารถท าโครงงานประดิษฐ์ได้ 

          ๕. สามารถผลงานออกจ าหน่ายได้ 
รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๓๙๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๒๐๒๖๙ โครงงานอาชีพ ๒                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓                                           เวลา   ๔๐   ชั่วโมง       จ านวน    ๑.๐   หนว่ยกิต 
 
  ศึกษา  สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์  ฝึกปฏิบัติ  และอธิบายเกี่ยวกับการประอบอาชีพ  ประเภท
ธุรกิจ  นโยบายธุรกิจ  สภาพการประกอบอาชีพในชุมชน  การเลือกอาชีพเพ่ือการปฏิบัติงาน  เทคนิคอาชีพ  การ
หาแหล่งทรัพยากรและเงินทุน  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  กระบวนการผลิตและจัดจ าหน่ายหรือให้บริการ  โครงงาน
อาชีพ  บันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรับ-จ่าย ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ปรับปรุงการปฏิบัติงาน   และการ
น าเสนอโครงงาน 
           เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ธุรกิจ เลือกและจัดการงานอาชีพที่สุจริต   มี
คุณธรรม  ท าโครงงานอาชีพเพ่ือให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพถูกต้องตามกระบวนการ  มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มี
การท างานเป็นกลุ่มร่วมคิด ท า แก้ปัญหาและจัดการ  มีคุณธรรม  มีจิตส านึกในการใช้พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือด ารงชีวิตและครอบครัว 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกความหมายของโครงงานอาชีพ ความจ าเป็นและประเภทอาชีพอิสระได้ 
๒. บอกจุดประสงค์ของการปฏิบัติงานอาชีพ  วิธีการข้ันตอน  กระบวนการอาชีพได้ 
๓. ส ารวจวิเคราะห์ตัดสินใจเขียนโครงการละวางแผนได้ 
๔. ปฏิบัติงานอาชีพอย่างครบกระบวนการได้ 
๕. บอกถึงทักษะกระบวนการท างานได้ 
๖. สามารถน าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพและแนวทางการออกแบบได้ 
๗. สืบค้นข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและธุรกิจ 
๘. สืบค้นข้อมูล  ศึกษา  ส ารวจ  วิเคราะห์อาชีพในชุมชนและอาชีพอิสระ 
๙. สืบค้นข้อมูล ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๐. สืบค้นข้อมูล ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับลักษณะ ประเภท และการเขียนรายงาน

โครงงานอาชีพ 
๑๑. มีทักษะในการท าโครงงานอาชีพด้วยกระบวนการกลุ่ม มีคุณธรรม มีจิตส านึกในการใช้พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๒. มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

รวมทั้งหมด    ๑๒    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๐๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๒๐๒๗๐ งานเชื่อมไฟฟ้า ๑                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓                                     เวลา   ๔๐  ชั่วโมง          จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมอาร์กลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนงานเชื่อมต่อรูปตัวที
ทุกต าแหน่งท่าเชื่อมตามมาตรฐาน งานเชื่อมท่อกับแผ่นเหล็กทุกต าแหน่งท่าเชื่อมตามมาตรฐานงานตรวจสอบงาน
เชื่อมด้วยการพินิจ โดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีว อนามัย 
  ปฏิบัติการงานฝึกทักษะเกี่ยวกับงานเชื่อมไฟฟ้า ท่าเชื่อมแบบต่างๆ การตรวจสอบและแก้ไขแนวเชื่อมที่
บกพร่อง ผลิตชิ้นงานตามแบบ โดยใช้ทักษะจากงานเชื่อมท่าต่างๆ 
  เพ่ือให้มีความรู้ และทักษะในการเชื่อมไฟฟ้า  มีความอดทน ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
มีคุณธรรม ความพอเพียง วางแผนการท างาน ท างานตามขั้นตอน บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้าตามหลักอาชีวอนามัยได้ 
๒. รู้ถึงอันตรายที่เกิดจากแสงและรังสีขณะที่ท าการเชื่อมได้  
๓. บอกสาเหตุอันตรายจากสารเคมีท่ีถูกเผาไหม้ขณะที่ท าการเชื่อม  
๔. อธิบายถึงอันตรายที่เกิดจากการระเบิดของชิ้นงานที่ท าการเชื่อม 
๕. อธิบายกรรมวิธีผลิตเหล็กได้ 
๖. บอกชนิดของเหล็กกล้าได้ 
๗. จ าแนกชนิดและการก าหนดเบอร์เหล็กกล้า 
๘. บอกชนิดของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าได้ 
๙. บอกชื่อและหน้าที่อุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมไฟฟ้าได้ 
๑๐. อธิบายสัญลักษณ์ลวดเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนตามมาตรฐาน AWS ได้ 
๑๑. อธิบายการเก็บรักษาลวดเชื่อมไฟฟ้าได้ 
๑๒. อธิบายหลักการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนต่ าได้  
๑๓. อธิบายเทคนิคการเชื่อมต่อตัวทีท่าต่าง ๆ ได้ 
๑๔. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมอาร์กด้วยลวดหุ้มฟลักซ์เหล็กกล้าคาร์บอนได้ 

รวมทั้งหมด   ๑๔    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๐๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๒๐๒๗๑  งานเชื่อมไฟฟ้า ๒                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓                                      เวลา   ๔๐  ชั่วโมง        จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมอาร์กลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน ทุกต าแหน่งท่าเชื่อม
ตามมาตรฐาน งานเชื่อมท่อกับแผ่นเหล็กทุกต าแหน่งท่าเชื่อมตามมาตรฐาน งานตรวจสอบงานเชื่อมด้วยการพินิจ 
โดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
  ปฏิบัติการงานฝึกทักษะเกี่ยวกับงานเชื่อมไฟฟ้า ท่าเชื่อมแบบต่าง ๆ การตรวจสอบและแก้ไขแนวเชื่อมที่
บกพร่อง ผลิตชิ้นงานตามแบบ  โดยใช้ทักษะจากงานเชื่อมท่าต่าง ๆ 
  เพ่ือให้มีความรู้ และทักษะในการเชื่อมไฟฟ้า มีความอดทน ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
มีคุณธรรม ความพอเพียง วางแผนการท างาน ท างานตามขั้นตอน บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้าตามหลักอาชีวอนามัยได้ 
๒. รู้ถึงอันตรายที่เกิดจากแสงและรังสีขณะที่ท าการเชื่อมได้  
๓. บอกสาเหตุอันตรายจากสารเคมีท่ีถูกเผาไหม้ขณะที่ท าการเชื่อม  
๔. อธิบายถึงอันตรายที่เกิดจากการระเบิดของชิ้นงานที่ท าการเชื่อม 
๕. อธิบายกระบวนการผลิตท่อชนิดต่าง ๆ ได้ 
๖. จ าแนกชนิดท่อชนิดต่าง ๆ ได้ 
๗. บอกมาตรฐานท่อได้ 
๘. บอกชนิดของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าได้ 
๙. บอกชื่อและหน้าที่อุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมไฟฟ้าได้ 
๑๐. อธิบายสัญลักษณ์ลวดเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนตามมาตรฐาน AWS ได้ 
๑๑. อธิบายการเก็บรักษาลวดเชื่อมไฟฟ้าได้ 
๑๒. อธิบายเทคนิคงานเชื่อมอาร์กด้วยลวดหุ้มฟลักซ์ ท่อต่อกับหน้าแปลนท่าต่างๆได้ 
๑๓. อธิบายเทคนิคการเชื่อมต่อตัวทีท่าต่าง ๆ ได้ 
๑๔. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมอาร์กด้วยลวดหุ้มฟลักซ์เหล็กกล้าคาร์บอนได้ 
๑๕. อธิบายตรวจสอบในการทดสอบแนวเชื่อมตัวทีด้วยวิธีกดหักได้ 
๑๖. สามารถวิเคราะห์การตรวจงานเชื่อมด้วยวิธีตาเปล่าและวิธีกดหักได้ 

รวมทั้งหมด  ๑๖    ผลการเรียนรู้ 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๐๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๒๐๒๗๒ งานปูน ๑                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓                                            เวลา   ๔๐  ชัว่โมง          จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในงานช่างปูน  การเตรียมวัสดุและพ้ืนที่  การอ่านแบบ  การหา
ระดับ  ปูนส าหรับงานตกแต่ง  ล าดับขั้นตอนและวิธีการก่ออิฐแบบต่างๆ  การฉาบปูนเรียบ และ  ตกแต่งผิว  ผนัง 
          ปฏิบัติการอ่านแบบ  เตรียมวัสดุและพ้ืนที่  หาระดับ  ดิ่งและแนว  ผสมปูนก่อ  ปูนฉาบและปูนส าหรับ
งานตกแต่งผิว  ก่ออิฐ  ฉาบปูน  และตกแต่งผิวงานปูนอย่างง่าย  ส ารวจแหล่งวัสดุและแหล่งบริการในท้องถิ่น  
ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาค่าบริการ  ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
          เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในงานก่ออิฐ  ฉาบปูน  และตกแต่งผิวลักษณะต่างๆอย่างง่ายได้
ถูกต้องตามล าดับขั้นตอน ปลูกฝังให้ผู้เรียนใฝ่รู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีวินัย บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ     
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานช่างปูน 
๒. ศึกษาเก่ียวกับเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ ในงานช่างปูน 
๓. อ่านแบบเบื้องต้นงานช่างปูน 
๔. ปฏิบัติการเตรียมวัสดุและพ้ืนที่ 
๕. อธิบายรูปแบบการหาระดับและปฏิบัติการหาระดับในงานช่างปูน 
๖. ศึกษารูปแบบการก่ออิฐและปฏิบัติการก่ออิฐในงานช่างปูน 
๗. ศึกษาลักษณะการตกแต่งผิวผนังและพ้ืนแบบต่างๆ และปฏิบัติการตกแต่งผิวงาน 
๘. ส ารวจแหล่งวสัดุและแหล่งบริการในท้องถิ่น 
๙. ค านวณวัสดุ  ค่าใช้จ่าย  ค่าบริการและท าบัญชีรายรับ - รายจ่าย   

รวมทั้งหมด   ๙    ผลการเรยีนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๐๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๒๐๒๗๓ งานเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ๑                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓                                      เวลา    ๔๐  ชั่วโมง      จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
 
  ศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องมือวัดไฟฟ้า การอ่านแบบ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน วัสดุ 
อุปกรณ์ และเครื่องมือในการเดินสายไฟฟ้า การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับงาน  กฎระเบียบข้อบังคับใน
การเดินสายไฟฟ้าในอาคาร  การเดินสายไฟฟ้าวิธีต่าง ๆ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 
  ปฏิบัติฝึกทักษะเกี่ยวกับการต่อสายไฟฟ้าแบบต่าง ๆ เดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายไฟ   
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ อ่านแบบและปฏิบัติงานตามแบบที่ก าหนด ให้บริการตรวจสอบ ซ่อมแซมเหตุขัดข้อง
ทางไฟฟ้า ส ารวจแหล่งวัสดุและแหล่งบริการในท้องถิ่น ค านวณค่าใช้จ่าย และก าหนดค่าบริการ  ท าบัญชีรายรับ – 
รายจ่าย 
  เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในการท างานเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร มีความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์ 
ความสะอาด มีวินัย มีความมุ่งมั่นในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ วางแผนการท างาน ท างานตามข้ันตอน บูรณาการกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. นักเรียนบอกวิธีการเกิดไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
๒. นักเรียนบอกหน่วยของไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
๓. นักเรียนรู้จักการต่อวงจรไฟฟ้าพ้ืนฐานได้ 
๔. นักเรียนรู้จักวิธีป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าได้ 
๕. นักเรียนรู้จักวัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินสายไฟฟ้า 
๖. นักเรียนใช้  และดูแลรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการเดินสายไฟฟ้าได้ 
๗. นักเรียนเดินสายไฟฟ้าในอาคารได้ 
๘. นักเรียนตรวจซ่อมไฟฟ้าในอาคารได้ 
๙. นักเรียนก าหนดราคาค่าแรง  และท าบัญชีรับ – จ่ายได ้

รวมทั้งหมด    ๙    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๐๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๒๐๒๗๔ งานเขียนแบบ ๒                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓                                                     เวลา   ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น การใช้และการบ ารุงรักษา
เครื่องมือเขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การก าหนดขนาดของมิติมาตราส่วน 
ภาพสามมิติ ๓ ภาพสเกตซ์ และสัญลักษณ์เบื้องต้น ในงานช่างอุตสาหกรรม 
  ปฏิบัติการเขียนเส้น ตัวเลข ตัวอักษร การก าหนดขนาดของมิติมาตราส่วน ภาพสามมิติ ภาพสเกตซ์ และ
สัญลักษณ์เบื้องต้น ได้ 
 เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในการใช้ บ ารุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบเบื้องต้น  และมีความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย์ ความสะอาด มีวินัย มุ่งมั่นในการท างาน มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ 
๒. มีทักษะเกี่ยวกับการอ่านแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นเกี่ยวกับ ภาพสามมิติ ตามมาตรฐานเขียน

แบบเทคนิค 
๓. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มี

ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม 
รวมทั้งหมด    ๓   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๐๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๒๐๒๗๕ งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓                                                 เวลา   ๔๐  ชัว่โมง       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
  ศึกษาลักษณะ  ประเภท  หลักการท างาน  ส่วนประกอบ  วิธีใช้  และการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าใน
บ้าน  ศึกษาวัสดุ  อุปกรณ์และเครื่องมือ   ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  การตรวจ สอบหาข้อบกพร่อง      
การถอดประกอบ การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด 
            ปฏิบัติฝึกทักษะในการถอดประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าบัดกรี   อ่านค่าจากเครื่องวัดไฟฟ้า  และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์  ตรวจสอบหาข้อบกพร่องให้บริการสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ ส ารวจแหล่งวัสดุ และแหล่ง
บริการในท้องถิ่น  ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคา หรือ ค่าบริการ  ท าบัญชี รายรับ-รายจ่าย 
             เพ่ือให้มีความรู้ และทักษะในการท างานอาชีพ   มีความอดทน  ความรับผิดชอบ   ซื่อสัตย์  คุณธรรม 
วางแผนการท างาน ท างานตามข้ันตอน บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสาธารณะ   
  
ผลการเรียนรู้ 

๑. นักเรียนบอกความปลอดภัยในการใช้  และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ 
๒. นักเรียนรู้จักเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ 
๓. นักเรียนใช้  และบ ารุงดูแลรักษาเครื่องมือในการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
๔. นักเรียนตรวจซ่อมเตารีดไฟฟ้าได้ 
๕. นักเรียนตรวจซ่อมหม้อหุงข้าวไฟฟ้าได้ 
๖. นักเรียนตรวจซ่อมเครื่องซักผ้าได้ 
๗. นักเรียนตรวจซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าได้ 
๘. นักเรียนก าหนดราคาค่าแรง  และท าบัญชีรับ – จ่ายได ้

รวมทั้งหมด   ๘    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๐๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๒๐๒๗๖ งานผลิตภัณฑ์หินอ่อน ๑                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓                                       เวลา   ๔๐  ชั่วโมง       จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาลักษณะ  ประเภท  ของงานกลึง  การออกแบบผลิตภัณฑ์  คุณสมบัติของหินอ่อนวิธีการตัดหินอ่อน  
หลักการและวิธีการกลึง  การตกแต่ง  การขัดพ้ืนผิว  การใช้บ ารุงดูแลรักษาเครื่องมือในการกลึงหินอ่อน  และ
ศึกษาความปลอดภัยในการท างาน 
 ปฏิบัติงานฝึกทักษะการใช้เครื่องกลึง  การออกแบบผลิตภัณฑ์  การกลึงหินอ่อนเป็นรูปทรงตามแบบที่
ก าหนด  ขัดผิว  ตกแต่งชิ้นงาน  ส ารวจแหล่งวัสดุ  และแหล่งบริการ  ประเมินราคา  ก าหนดราคา   
ท าบญัชีรายรับ – รายจ่าย  และการจัดจ าหน่าย 
              เพ่ือให้มีความรู้ และทักษะในการท างานอาชีพ   มีความปลอดภัย  มีความอดทน   
ความรับผิดชอบ   ซื่อสัตย์  มีคุณธรรม  บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
  
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. นักเรียนบอกลักษณะงานผลิตภัณฑ์หินอ่อนได้ 
 ๒. นักเรียนบอกการเกิดและคุณสมบัติของหินอ่อนได้ 
 ๓. นักเรียนบอกความปลอดภัยในงานผลิตภัณฑ์หินอ่อนได้ 
 ๔. นักเรียนบอกเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกลึงผลิตภัณฑ์หินอ่อนได้ 
 ๕. นักเรียนบอกการออกแบบงานผลิตภัณฑ์หินอ่อนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 
 ๖. นักเรียนบอกการกลึงแจกันหินอ่อนได้ 
 ๗. นักเรียนบอกการกลึงผอบหินอ่อนได้  
 ๘. นักเรียนบอกการประมาณราคา และการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หินอ่อนได้ 
รวมทั้งหมด   ๘    ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๐๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๒๐๒๗๗  งานผลิตภัณฑ์หินอ่อน ๒                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓                                               เวลา   ๔๐  ชั่วโมง         จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
 ศึกษาลักษณะงานการแกะสลักหินอ่อน  ชนิดและคุณสมบัติของหินอ่อน  การออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์  และลวดลาย  ศึกษาวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  วิธีการแกะสลักด้วยเครื่องมือและกรด การตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์  การขัดมัน  การติดหินอ่อนกับวัสดุอ่ืนด้วยน้ ายา  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 ปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ์  และลวดลาย  เช่น  ป้ายหนิอ่อน  ของช าร่วย  รูปสัตว์ต่าง ๆ 
เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือแกะสลักผลิตภัณฑ์และลวดลายตามข้ันตอนด้วยเครื่องมือและกรด  ตกแต่ง
ชิ้นงานขั้นส าเร็จ  ส ารวจแหลง่วัสดุและแหล่งจ าหน่าย  ประเมินราคา  ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และจัดจ าหน่าย 
 เพ่ือให้มีความรู้ และทักษะในการท างานอาชีพ   มีความปลอดภัย  มีความอดทน   
ความรับผิดชอบ   ซื่อสัตย์  มีคุณธรรม  บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. นักเรียนบอกลักษณะงานแกะสลักหินอ่อนได้ 
 ๒. นักเรียนใช้ บ ารุง ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลักผลิตภัณฑ์หินอ่อน 
 ๓. นักเรียนปฏิบัติงานแกะสลักหินอ่อนได้อย่างความปลอดภัย 
 ๔. นักเรียนปฏิบัติการท าป้ายชื่อหินอ่อนได้ 
 ๕. นักเรียนปฏิบัติการแกะสลักเต่าหินอ่อนได้ 
 ๖. นักเรียนปฏิบัติการแกะสลักม้าหมากรุกหินอ่อนได้ 
 ๗. นักเรียนปฏิบัติการท าโครงงานผลิตภัณฑ์หินอ่อนได้ 
รวมทั้งหมด   ๗    ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๐๘ 
 

ค าอธิบายวิชา 
ง๒๐๒๗๘ งานปูน ๒                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓                                             เวลา   ๔๐  ชั่วโมง          จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการก่ออิฐ  การฉาบปูน  การเตรียมวัสดุและพ้ืนที่  การอ่านแบบ  การหาระดับ  ปูน

ส าหรับงานตกแต่ง  ล าดับขั้นตอนและวิธีการก่ออิฐแบบต่างๆ  การฉาบปูนเรียบ และ  ตกแต่งผิว  ผนัง 
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการก่ออิฐ ฉาบปูน การใช้เครื่องมือ การปฏิบัติงานตามข้ันตอนการเตรียมงานผสมปูน 

งานท าแนะแนวระดับส าหรับงานก าแพงก่ออิฐครึ่งแผ่น ก าแพงอิฐก่อฉากหนึ่งมุมครึ่งแผ่น ก าแพงก่ออิฐสองมุมครึ่ง
แผ่น ก าแพงก่ออิฐครึ่งแผ่น บ่อน้ า ก าแพงก่ออิฐเต็มแผ่น ก าแพงอิฐหนึ่งแผ่น ครึ่งแผ่น เสาอิฐก่อรูปสี่เหลี่ยม หก
เหลี่ยมและแปดเหลี่ยม เสาและก าแพงอิฐก่อ ก่อก าแพงคอนกรีตบล๊อก เทคนิคการแต่งแนวก่อ ทั้งแนวระดับและ
แนวดิ่ง ก่อฉาบอิฐมวลเบา 
           เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในงานก่ออิฐ  ฉาบปูน  ตกแต่งผิวลักษณะต่างๆ อย่างง่ายได้
ถูกต้องตามล าดับขั้นตอน บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสาธารณะ  
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายสาเหตุที่ท าให้เกิดอันตรายในงานอิฐได้ 
๒. ศึกษาเก่ียวกับเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ ในงานก่ออิฐ  ฉาบปูน ได้ 
๓. ก่ออิฐผนังได้ 
๔. ฉาบปูนได ้
๕. ค านวณวัสดุ  ค่าใช้จ่าย  ค่าบริการและท าบัญชีรายรับ - รายจ่าย   

รวมทั้งหมด   ๕   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๐๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๒๐๒๗๙ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอาชีพ                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓                                                   เวลา  ๔๐  ชัว่โมง      จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ 
หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการท างาน ศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญของการขาย
และการตลาด ช่องทางการจัดจ าหน่วย ประเภทและลักษณะของการขาย ความรู้พื้นฐานของพนักงานขาย โอกาส
และความก้าวหน้าของพนักงานขาย ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขายคุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขาย
เอกสารรายงาน บอกองค์ประกอบขององค์กร คุณสมบัติขององค์กรที่ดี 
 ปฏิบัติตนในงานอาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการท างาน 
ปฏิบัติงานฝึกทักษะเกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์ด้านการขาย การเสนอขายรวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาและ
จ าท าเอกสารเกี่ยวกับการขาย ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองอาเซียนได้ถูกต้อง วิเคราะห์การศึกษาไทยกับการเข้า   
สู่ประชาคมอาเซียน ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพได้ 
 มีกิจนิสัย ความมีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี มี
คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขาย 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เพ่ือให้สามารถแนะแนวทางการสร้างอาชีพที่จะเปิดเสรีให้ท างานได้ทุกประเทศในอาเซียน 
๒. เพ่ือให้สามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับการสร้างมาตรฐานวิชาชีพ 
๓. เพ่ือให้สามารถอธิบายหลักการบริหารงานในองค์กร 
๔. เพ่ือให้สามารถอธิบายและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการท างาน 

 ๕. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์การศึกษาไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
รวมทั้งหมด    ๕   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๑๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๒๐๒๘๐  มาตรฐานอาชีพ                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓                                           เวลา   ๔๐   ชั่วโมง       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ 
หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการท างาน ศึกษาเก่ียวกับความส าคัญของการขาย
และการตลาด ช่องทางการจัดจ าหน่วย ประเภทและลักษณะของการขาย ความรู้พื้นฐานของพนักงานขาย โอกาส
และความก้าวหน้าของพนักงานขาย ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขายคุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขาย
เอกสารรายงาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขาย การเสนอขายสินค้ากระบวนการขายคุณสมบัติและ
จรรยาบรรณของพนักงานขายเอกสารายงาน 
 ปฏิบัติงานฝึกทักษะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพเพ่ือการพัฒนาตนและงานอาชีพการ
ประเมินสถานการณ์ด้านการขาย การเสนอขายรวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาและจ าท าเอกสารเกี่ยวกับการขาย 
 มีกิจนิสัย ความมีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี มี
คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขายเอกสารายงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. เพ่ือให้สามารถอธิบายความหมายของมาตรฐานอาชีพและค าที่เกี่ยวข้องได้ 
 ๒.เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานของการบริหารงานคุณภาพ 
 ๓. เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาและบริการลูกค้า 
 ๔. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์วิเคราะห์การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์ 
 ๕. เพ่ืออธิบายความหมายของมาตรฐานอาชีพและค าท่ีเกี่ยวข้องได้ 
รวมทั้งหมด     ๕      ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๑๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๒๐๒๘๑ การขายเบื้องต้น ๑                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓                                                เวลา   ๔๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญของการขาย การแสวงหาลูกค้า การเตรียมตัวก่อนเข้าพบ การเข้าพบ การเสนอ
ขายและการสาธิต การเผชิญข้อโต้แย้งการปิดการขาย การติดตามผลการขาย บริการหลังการขาย และการใช้
เทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับงานขาย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญ และเทคนิคการขายการวาง
แผนการเข้าพบลูกค้าและการใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับงานขาย 
 ปฏิบัติงานฝึกทักษะเกี่ยวกับการเสนอขาย การเข้าพบลูกค้า การสาธิตการขาย การตอบข้อโต้แย้งและ
สามารถปิดการเสนอขาย 
 มีกิจนิสัย ความมีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี มี
คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขายเอกสารายงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เพ่ือให้สามารถอธิบายความส าคัญและเทคนิคการขายได้ 
๒. เพ่ือให้สามารถวางแผนการเข้าพบลูกค้าได้อย่างเหมาะสมได้ 
๓. เพ่ือให้สามารถเสนอขายและสาธิตการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ 
๔. เพ่ือให้สามารถตอบข้อโต้แย้ง ปิดการขายได้ 
๕. เพ่ือให้สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้ในการเสนอขายได้ 

รวมทั้งหมด    ๕    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๑๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๒๐๒๘๒ การขายเบื้องต้น ๒                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓                                                 เวลา  ๔๐  ชั่วโมง    จ านวน    ๑.๐    หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญของการขาย การแสวงหาลูกค้า การเตรียมตัวก่อนเข้าพบ การเข้าพบ การเสนอ
ขายและการสาธิต การเผชิญข้อโต้แย้งการปิดการขาย การติดตามผลการขาย บริการหลังการขาย และการใช้
เทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับงานขาย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญ และเทคนิคการขายการวาง
แผนการเข้าพบลูกค้าและการใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับงานขาย 
 ปฏิบัติงานฝึกทักษะเกี่ยวกับการเสนอขาย การเข้าพบลูกค้า การสาธิตการขาย การตอบข้อโต้แย้งและ
สามารถปิดการเสนอขาย 
 มีกิจนิสัย ความมีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี มี
คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขายเอกสารายงาน 
   
ผลการเรียนรู้ 

๑. เพ่ือให้สามารถอธิบายความส าคัญและเทคนิคการขายได้ 
๒. เพ่ือให้สามารถวางแผนการเข้าพบลูกค้าได้อย่างเหมาะสมได้ 
๓. เพ่ือให้สามารถเสนอขายและสาธิตการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ 
๔. เพ่ือให้สามารถตอบข้อโต้แย้ง ปิดการขายได้ 
๕. เพ่ือให้สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้ในการเสนอขายได้ 

รวมทั้งหมด    ๕    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๑๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๒๐๒๘๓ การเป็นผู้ประกอบการ                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓                                               เวลา   ๔๐   ชั่วโมง      จ านวน  ๑.๐    หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุน การเป็น
ผู้ประกอบการ การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน กฎหมายที่เก่ียวกับการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบแผน
ธุรกิจ หลักเบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในองค์กร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการเป็นผู้ประกอบการ 
 ปฏิบัติการจัดท าปกหน้า สารบัญ และค าน า จัดท าบทสรุปผู้บริหาร จัดท าประวัติกิจการ หรือภาพรวม
ของกิจการ วิเคราะห์สถานการณ์ จัดท าแผนการตลาด จัดท าแผนการบริหารจัดการและแผนการด าเนินงาน จัดท า
แผนการผลิต จัดท าแผนการเงิน จัดท าแผนฉุกเฉิน 
 มีกิจนิสัย ความมีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี มี
คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขายเอกสารายงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การเป็นผู้ประกอบการ 
การวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบื้องต้น และกฎหมายที่
 เกี่ยวข้อง 
 ๒. จัดท าแผนธุรกิจอย่างง่าย 
 ๓. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและด าเนินงาน 
 ๔. ประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการวางแผนและด าเนินงาน 
 ๕. แสดงความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การเป็นผู้ประกอบการ 
 ๖. แสดงความรู้เกี่ยวกับแนวทางการหารายได้จากการเป็นผู้ประกอบการ 
รวมทั้งหมด     ๔     ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๑๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๒๐๒๘๔ การออมและการลงทุน                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓                                          เวลา   ๔๐   ชั่วโมง           จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุน การเป็น
ผู้ประกอบการ การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน กฎหมายที่เก่ียวกับการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบแผน
ธุรกิจ หลักเบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในองค์กร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการเป็นผู้ประกอบการ 
 ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ น า PDCA ไปใช้ ประยุกต์ใช้หลักการ
บริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการวางแผนและด าเนินงาน การวางแผนการออม การออมเพ่ือเกษียณอายุ
ในประเทศไทย วางแผนการลงทุนโดยท าประกันชีวิต 
 มีความมุ่งมั่นในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ วางแผนการท างาน ท างานตามล าดับขั้นตอน บูรณาการกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสาธารณะ มีกิจนิสัย ความมีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ มีวินัยตรงต่อเวลา และ
มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพบัญชี มีคุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักบัญชี 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การเป็นผู้ประกอบการ 
การวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบื้องต้น และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 ๒. จัดท าแผนธุรกิจอย่างง่าย 
 ๓. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและด าเนินงาน 
 ๔. ประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการวางแผนและด าเนินงาน 
 ๕. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการออม 
 ๖. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการลงทุน 
รวมทั้งหมด    ๖    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๑๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๒๐๒๘๕ งานจักสาน ๑                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓                                                  เวลา    ๔๐   ชั่วโมง   จ านวน   ๑.๐  หนว่ยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์งานจักสานไม้ไผ่ในท้องถิ่น เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างาน ศึกษา
รูปแบบและออกแบบผลิตภัณฑ์งานจักสานไม้ไผ่โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคนิควิธีการท างานวิธีการปฏิบัติงานจัก
สานไม้ไผ่ตามที่ก าหนด  การตกแต่งชิ้นงานและคิดราคาค่าใช้จ่าย ตลอดจนการจ าหน่าย 

สามารถบอกชนิดผลิตภัณฑ์จักสานจากวัสดุต่างในท้องถิ่น บอกและเลือกใช้   เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ได้
ถูกต้องกับงาน ออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานโดยใช้ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นก าหนดวิธีการขั้นตอนการท างานและ
สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนได้ถูกต้องเหมาะสมและสามารถก าหนดราคาค่าใช้จ่ายได้ 
            เพ่ือให้ นักเรียนมีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งมั่นในการท างาน  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการท างานอย่างคุ้มค่า   ถูกวิธีและตัดสินใจเลือกอาชีพที่
หลากหลาย 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกชนิดผลิตภัณฑ์จักสานจากวัสดุต่างๆในท้องถิ่นได้ 
๒. บอกเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างาน 
๓. สามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการท างานได้ 
๔. ออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานโดยใช้ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นได้ 
๕. ก าหนดวิธีการข้ันตอนการท างานและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ 
๖. ก าหนดราคาค่าใช้จ่ายได้ 

รวมทั้งหมด    ๖    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๑๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๒๐๒๘๖ งานจักสาน ๒                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓                                                 เวลา    ๔๐   ชั่วโมง     จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ศึกษาและปฏิบัติการเลือกใช้เครื่องมือ วัสด ุอุปกรณ์ในการจักสาน การออกแบบและการประดิษฐ์

ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ การคิดค านวณราคาและก าหนดราคาขายโดยใช้กระบวนการปฏิบัติจริง การมีส่วนร่วม การ
เรียนรู้แบบโครงงาน เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพการจักสาน มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ 
ขยันหมั่นเพียรและสามารถน าไปประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 สามารถบอกชนิดผลิตภัณฑ์จักสานจากวัสดุต่างๆ ในท้องถิ่น บอกและเลือกใช้  เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ได้
ถูกต้องกับงาน ออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานโดยใช้ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นก าหนดวิธีการขั้นตอนการท างานและ
สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนได้ถูกต้องเหมาะสมและสามารถก าหนดราคาค่าใช้จ่ายได้ 
           เพ่ือให้ นักเรียนมีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งมั่นในการท างาน  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการท างานอย่างคุ้มค่า   ถูกวิธีและตัดสินใจเลือกอาชีพที่
หลากหลาย 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจักสาน 
  ๒. เพ่ือให้มีความเข้าใจเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการจักสาน 
  ๓. เพ่ือให้มีความรู้ มีทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 
  ๔. เพ่ือให้ มีทักษะในการจักสานไม้ไผ่ในรูปแบบต่าง ๆ 
  ๕. เพ่ือให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการค านวณราคาต้นทุนและก าหนดราคาขาย 
  ๖. เพ่ือให้มีกิจนิสัยที่ดีในการท างาน 
  ๗. เพ่ือให้น าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
รวมทั้งหมด    ๗    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๑๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

ง๒๐๒๘๘ วัสดุช่าง ๑                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓                                     เวลา  ๔๐  ชัว่โมง      จ านวน    ๑.๐    หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การจัดเก็บ การเลือกวัสดุในงาน
อุตสาหกรรมประกอบด้วย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุที่มีต่อโลหะผสม และวัสดุเชื้อเพลิง 
 เลือกวัสดุอุตสาหกรรมมาใช้และการจัดเก็บได้ตรงชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การ
จัดเก็บการเลือกวัสดุในงานอุตสาหกรรมประกอบด้วย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุที่มีต่อโลหะผสม 
และวัสดุเชื้อเพลิงได้ 
 เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในการเลือกใช้วัสดุช่าง และมีความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์  ความสะอาด  มี
วินัย  มุ่งม่ันในการท างาน  มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เลือกวัสดุช่างเพ่ือใช้ในงานอุตสาหกรรมได้เหมาะสม 
  ๒. อธิบายกรรมวิธีผลิตเหล็กได้ 

๓. อธิบายวิธีผลิตเหล็กผสม ชนิดต่างๆโดยสังเขปได้ 
๔. บอกวิธีเลือกโลหะท่ีไม่ใช่เหล็กไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
๕. บอกวิธีเลือกโลหะผสมไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
๖. บอกวิธีเลือกอโลหะไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
๗. บอกประโยชน์ของเชื้อเพลิงได้ 

รวมทั้งหมด     ๗     ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๑๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

ง๒๐๒๘๙ วัสดุช่าง ๒                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓                                                 เวลา   ๔๐   ชัว่โมง    จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับสารหล่อลื่นวัสดุหล่อเย็น วัสดุก่อสร้าง วัสดุสังเคราะห์ วัสดุงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
การกัดกร่อนและการป้องกันหลักการตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น 
 เลือกวัสดุอุตสาหกรรมมาใช้และการจัดเก็บได้ตรงชนิด มาตรฐาน ของสารหล่อลื่นวัสดุหล่อเย็น วัสดุ
ก่อสร้าง วัสดุสังเคราะห์ วัสดุงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การกัดกร่อนและการป้องกันหลักการตรวจสอบวัสดุ
เบื้องต้นได้ 
 เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในการเลือกใช้วัสดุช่าง และมีความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์  ความสะอาด  มี
วินัย  มุ่งมั่นในการท างาน  มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เลือกใช้วัสดุหล่อลื่นและหล่อเย็นได้อย่างเหมาะสม 
๒. เลือกวัสดุก่อสร้างไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม 

  ๓. อธิบายวิธีเลือกผลิตภัณฑ์จากวัสดุสังเคราะห์ไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
  ๔. เลือกวัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม 

๕. ใช้งานอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างปลอดภัย 
  ๖. บอกลักษณะของการสึกหรอและการกัดกร่อนได้ 
  ๗. บอกสาเหตุของการสึกหรอและการกัดกร่อนได้ 

๘. บอกวิธีตรวจสอบวัสดุแบบไม่ท าลายสภาพได้ 
๙. บอกวิธีตรวจสอบวัสดุแบบท าลายสภาพได้ 
๑๐. บอกประเภทและลักษณะ พลังงานทดแทนในอนาคตได้ 

รวมทั้งหมด   ๑๐   ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๑๙ 
 

 

ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๒๐ 
 

โครงสร้างเวลาเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

รหัสวิชา รายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ชั่วโมง/สปัดาห ์ ชั่วโมง/ป ี

รายวิชาพื้นฐาน ม.๔ 
ง๓๑๑๐๑ 
ง๓๑๑๐๒ 

การงานอาชพี ๑ 
การงานอาชพี ๒ 

๐.๕ 
๐.๕ 

๑ 
๑ 

๒๐ 
๒๐ 

                           รายวิชาเพิ่มเตมิ ม.๔  
ง๓๐๒๐๑ 
ง๓๐๒๐๒ 
ง๓๐๒๐๓ 
ง๓๐๒๐๖ 
ง๓๐๒๐๗ 
ง๓๐๒๐๘ 
ง๓๐๒๐๙ 
ง๓๐๒๑๒ 
ง๓๐๒๑๓ 
ง๓๐๒๑๖ 
ง๓๐๒๑๗ 
ง๓๐๒๖๒ 
ง๓๐๒๖๓ 
ง๓๐๒๖๔ 
ง๓๐๒๖๕ 
ง๓๐๒๖๖ 
ง๓๐๒๖๗ 
ง๓๐๒๖๙ 
ง๓๐๒๗๐ 
ง๓๐๒๗๒ 
ง๓๐๒๗๓ 
ง๓๐๒๘๐ 
ง๓๐๒๘๑ 
ง๓๐๒๘๔ 
ง๓๐๒๘๕ 
ง๓๐๒๘๘ 
ง๓๐๒๘๙ 
ง๓๐๒๙๐ 
ง๓๐๒๙๑ 
ง๓๐๒๙๖ 
ง๓๐๒๙๗ 
ง๓๐๒๙๘ 
ง๓๐๒๙๙ 

งานเส้ือผ้าสตรี          
การเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ        
งานเล้ียงกบ            
การปลูกพืชผกัทั่วไป 
งานเกษตรทฤษฎีใหม ่
การขยายพันธ์พืช ๑ 
การขยายพันธุ์พืช ๒ 
การเป็นผู้ประกอบการ 
การออมและการลงทุน 
งานจักสานเส้นพลาสติก ๑       
งานจักสานเส้นพลาสติก ๒ 
งานขนมไทย  
งานขนมอบ 
โครเชท์ ๑ 
โครเชท์ ๑ 
งานดอกไม้ใบตอง 
งานประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง 
งานปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ๑ 
งานปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ๒งาน                 
งานเขียนแบบ ๑ 
งานเขียนแบบ ๒ 
งานวัสดุช่าง ๑ 
งานวัสดุช่าง ๒ 
งานจัดสวน ๑ 
งานจัดสวน ๒                 
การบัญชีเบื้องต้น ๑ 
การบัญชีเบื้องต้น ๒ 
การขายเบื้องต้น ๑ 
การขายเบื้องต้น ๒ 
งานจักสาน ๑ 
งานจักสาน ๒ 
การเพาะเห็ดนางฟ้า ๑       
การเพาะเห็ดนางฟ้า ๒ 

๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๒.๐ 
๒.๐ 
๒.๐ 
๒.๐ 
๒.๐ 
๑.๕ 
๑.๕ 
๒.๐ 
๒.๐ 
๑.๕ 
๑.๕ 
๓.๐ 
๑.๐ 
๒.๐ 
๒.๐ 
๒.๐ 
๒.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๒.๐ 
๒.๐ 
๑.๕ 
๑.๕ 
๑.๕ 
๑.๕ 
๒.๐ 
๒.๐ 
๒.๐ 
๒.๐ 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
๓ 
๓ 
๔ 
๔ 
๓ 
๓ 
๖ 
๒ 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
๒ 
๒ 
๔ 
๔ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 

๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๘๐ 
๘๐ 
๘๐ 
๘๐ 
๖๐ 
๖๐ 
๘๐ 
๘๐ 
๖๐ 
๖๐ 

๑๒๐ 
๔๐ 
๘๐ 
๘๐ 
๘๐ 
๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๘๐ 
๘๐ 
๖๐ 
๖๐ 
๖๐ 
๖๐ 
๘๐ 
๘๐ 
๘๐ 
๘๐ 

 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๒๑ 
 

รหัสวิชา รายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ชั่วโมง/สปัดาห ์ ชั่วโมง/ป ี

รายวิชาพื้นฐาน ม.๕ 
ง๓๒๑๐๑ 
ง๓๒๑๐๒ 

การงานอาชพี ๓ 
การงานอาชพี ๔ 

๐.๕ 
๐.๕ 

๑ 
๑ 

๒๐ 
๒๐ 

                           รายวิชาเพิ่มเตมิ ม.๕  
ง๓๐๒๐๕ 
ง๓๐๒๐๔ 
ง๓๐๒๑๔ 
ง๓๐๒๑๕ 
ง๓๐๒๗๖ 
ง๓๐๒๗๗ 
ง๓๐๒๗๘ 
ง๓๐๒๗๙ 
ง๓๐๒๘๒ 
ง๓๐๒๘๓ 
ง๓๐๒๙๒ 
ง๓๐๒๙๓ 

โครงงานห้องสมุด 
ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า 
โครงงานอาชีพ(สิ่งประดิษฐ์) ๑ 
โครงงานอาชีพ(สิ่งประดิษฐ์) ๒              
โครงงานอาชีพ ๑ 
โครงงานอาชีพ ๒ 
งานเช่ือมไฟฟ้า ๑ 
งานเช่ือมไฟฟ้า ๒ 
งานฝึกฝีมือ ๑ 
งานฝึกฝีมือ ๒ 
การบัญชีขั้นกลาง ๑     
การบัญชีขั้นกลาง ๒     

๑.๕ 
๑.๕ 
๑.๕ 
๑.๕ 
๑.๕ 
๑.๕ 
๓.๐ 
๓.๐ 
๓.๐ 
๓.๐ 
๑.๕ 
๑.๕ 

๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๖ 
๖ 
๖ 
๖ 
๓ 
๓ 

๖๐ 
๖๐ 
๖๐ 
๖๐ 
๖๐ 
๖๐ 

๑๒๐ 
๑๒๐ 
๑๒๐ 
๑๒๐ 
๖๐ 
๖๐ 

รายวิชาพื้นฐาน ม.๖ 
ง๓๓๑๐๑ 
ง๓๓๑๐๒ 

การงานอาชพี ๕ 
การงานอาชพี ๖ 

๐.๕ 
๐.๕ 

๑ 
๑ 

๒๐ 
๒๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ม.๖ 
ง๓๐๒๖๐ 
ง๓๐๒๖๑ 
ง๓๐๒๗๔ 
ง๓๐๒๗๕ 
ง๓๐๒๘๖ 
 ง๓๐๒๘๗ 
ง๓๐๒๙๔ 
ง๓๐๒๙๕   

การเป็นผู้ประกอบการ 
การออมและการลงทุน 
โครงงานอาชีพ ๓ 
โครงงานอาชีพ ๔ 
งานดินทั่วไป  ๑    
งานดินทั่วไป  ๒  
งานประดิษฐ์ของใช้จากเชือกมัดฟาง ๑     
งานประดิษฐ์ของใช้จากเชือกมัดฟาง ๒                              

๑.๕ 
๑.๕ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 
๒.๐ 
๒.๐ 

๓ 
๓ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๔ 
๔ 

๖๐ 
๖๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๘๐ 
๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
  
                                      
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๒๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔    ภาคเรียนที่ ๑                          เวลา    ๒๐   ชั่วโมง        จ านวน   ๐.๕   หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความรู้ และพัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรรู้ในการ
ท างานที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันทั้งในครอบครัวและสังคม  เช่นรู้ความหมายความส าคัญของสถาบัน
ครอบครัว  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ
บุคคลในครอบครัวและสังคม ปัญหาครอบครัวและแนวทางแก้ไข  รวมทั้งมีความรู้การท าความสะอาดบ้านและบริเวณ
บ้าน การจัดและตกแต่งบ้านและสวนให้สวยงามน่าอยู่มีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
สามารถเลือกใช้เสื้อผ้าส าหรับครอบครัว วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  
 ปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มทั้งในครอบครัวและกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เช่นบอกบทบาทหน้าที่ของตนเองและสมาชิกใน
ครอบครัว  การประดิษฐ์ของใช้ในครัวเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ไทย สามารถจัดระบบงานและระบบคนเพ่ือให้การ
ท างานส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ท าความสะอาดบ้านและบริเวณบ้าน จัดตกแต่งบ้าน และจัด
สวนที่โรงเรียน สามารถเลือกซื้อ เลือกใช้และดูแลรักษาเสื้อผ้าส าหรับครอบครัวได้ โดยเลือกใช้ของใช้ที่เป็นมิตรกับ
ครัวเรือน  และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาอุปกรณ์เครื่องใช้ และลักษณะ
สภาพความเป็นอยู่ครอบครัว  การจัดตกแต่งบ้านและสวนของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน  สามารถเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของสมาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  เห็นคุณค่าและมีเจตนคติท่ีดีต่อต่อการด ารงชีวิตสามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งม่ัน
ในการท างาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มีคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิต มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาน และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะ
กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ง ๑.๑  ม. ๔/๑,  ม.๔/๒,  ม.๔/๓,  ม.๔/๔,  ม.๔/๕,  ม.๔/๖,  ม.๔/๗  
          ง ๒.๑   ม. ๔/๕ 
รวมทั้งหมด    ๘    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๒๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๑๑๐๒  การงานอาชีพ ๒                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๒                             เวลา   ๒๐  ชั่วโมง        จ านวน    ๐.๕   หนว่ยกิต 
 
 ศึกษาความรู้ และพัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรรู้ในการ
ท างานที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันทั้งในครอบครัวและสังคม  เช่น การดัดแปลงแต่งเติมเสื้อผ้า การตัด
เย็บเสื้อผ้าอย่างง่าย อาหารเพ่ือสุขภาพ การประกอบอาหาร การถนอมอาหาร และมารยาทในการรับประทานอาหาร 
สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  
 มีทักษะในการแก้ปัญหาในการท างาน แสวงหาความรู้ การท างานร่วมกัน และมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
ท างาน เช่นการดัดแปลงแต่งเติมเสื้อผ้า การตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างง่าย ประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพ อาการถนอมอาหาร 
และฝึกมารยาทในการรับประทานอาหาร สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจ าวันอย่าง
สร้างสรรค์ โดยเลือกใช้ของใช้ที่เป็นมิตรกับครัวเรือน  และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาภาษา และลักษณะสภาพความ
เป็นอยู่ครอบครัวและสังคม  ของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน  สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของสมาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เห็นคุณค่าและมีเจตนคติที่ดีต่อต่อการด ารงชีวิตสามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งม่ันในการท างาน มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้  รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาน และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่
หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
    ง ๑.๑  ม.๔/๑,  ม.๔/๒,  ม.๔/๓,  ม.๔/๔,  ม.๔/๕,  ม.๔/๖,  ม.๔/๗  
             ง ๒.๑ ม. ๔/๕ 
รวมทั้งหมด     ๘    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๒๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๓                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ภาคเรียนที่ ๑                             เวลา    ๒๐   ชั่วโมง     จ านวน   ๐.๕   หน่วยกิต 

 
 อธิบายวิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต การเลือกใช้ ดูแลรักษา เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย                    
สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการท างานร่วมกัน การประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย  
หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน  มีทักษะการจัดการในการท างาน 
การดูแลรักษา ท าความสะอาด จัดตกแต่งบ้านและโรงเรียน การบ ารุง เก็บรักษา  เครื่องใช้ไฟฟ้า  และอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน  มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า 
การเก็บ ถนอม  และแปรรูปอาหาร การติดตั้ง ประกอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้  สิ่งอ านวยความ
สะดวกในบ้านและโรงเรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพ่ือการด ารงชีวิต การดูแลรักษาบ้าน มีคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยในการท างาน   

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การลงมือปฏิบัติจริง การจัดการอย่างเป็นระบบ        การ
แก้ปัญหาในการท างาน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การท างานกลุ่ม การออกแบบงาน การสร้างและพัฒนา
ชิ้นงานเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
 เพ่ือให้ผู้เรียน เป็นผู้มีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน เห็นประโยชน์และคุณค่าในตนเอง มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึก 
ในการใช้พลังงาน ทรัพยากรในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ง ๑.๑  ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๖-๔/๔, ม.๖-๔/๕, ม.๖-๔/๖ 
รวมทั้งหมด   ๖   ตัวช้ีวัด  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๒๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๒๑๐๒  การงานอาชีพ ๔                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕    ภาคเรียนที่ ๒                                 เวลา   ๒๐  ชั่วโมง      จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

 
 มีทักษะการจัดการในการท างาน การปลูกพืช ขยายพันธุ์พืชหรือเลี้ยงสัตว์ ใช้พลังงาน ทรัพยากร            
ในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การด าเนินการทางธุรกิจ อภิปรายแนวทางสู่อาชีพ
ที่สนใจ เตรียมตัวหางานและพัฒนาบุคลิกภาพ ลักษณะความม่ันคงและความก้าวหน้าของอาชีพ การสมัครงาน 
การสัมภาษณ์ การท างาน การเปลี่ยนอาชีพ เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ วิธีการ หลักการ 
เหตุผล มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ การจ าลองอาชีพกิจกรรมอาชีพ มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การลงมือปฏิบัติจริง การจัดการอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหา
ในการท างาน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การท างานกลุ่ม การออกแบบงาน การสร้างและพัฒนาชิ้นงานเพ่ือให้
เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
เพ่ือให้ผู้เรียน เป็นผู้มีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน เห็นประโยชน์และคุณค่าในตนเอง มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึก 
ในการใช้พลังงาน ทรัพยากรในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง ๑.๑  ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๗ 
ง ๔.๑  ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔ 

รวมทั้งหมด     ๖    ตัวช้ีวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๒๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๓๑๐๑  การงานอาชีพ ๕                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ภาคเรียนที่ ๑                              เวลา   ๒๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๐.๕   หน่วยกิต 

 
 ศึกษาเกี่ยวกับ บทบาท ความส าคัญ  องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการ
ท างานของคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
ระบบสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตโปรแกรมภาษา ข้อปฏิบัติส าหรับผู้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์  และการน าเสนองาน  

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การสืบค้นข้อมูลสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์  และการ
น าเสนองาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและความส าคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ    มี
เจตคติที่ดีและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการพื้นฐานและประยุกต์ใช้งาน ตลอดจนดูแลรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ถูกต้องใช้คอมพิวเตอร์ในทางท่ีสร้างสรรค์ได้  

มีความมุ่งม่นในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ วางแผนการท างาน ท างานตามข้ันตอน บูรณาการกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะ  
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ง ๓.๑   ม.๖/๑,ม.๖/๒,ม.๖/๓,ม.๖/๔,ม.๖/๕,ม.๖/๖,ม.๖/๗,ม.๖/๘,ม.๖/๙,ม.๖/๑๐,ม.๖/๑๑,ม.๖/๑๒ 

ม.๖/๑๓ 
รวมทั้งหมด     ๑๓    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๒๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๓๑๐๒  การงานอาชีพ ๖                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ภาคเรียนที่ ๒                          เวลา   ๒๐  ชั่วโมง            จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

 
 ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี สร้างและพัฒนา
สิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการใช้ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
น าเสนอและออกแบบชิ้นงานด้วยซอฟท์แวร์ต่างๆ เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสะอาด สร้างสรรค์ 

ปฏิบัติเกี่ยวกับการระบบเทคโนโลยี ใช้ซอฟท์แวร์ออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงาน และเสนอผลงาน  
มีความมุ่งมัน่ในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ วางแผนการท างาน ท างานตามข้ันตอน บูรณาการกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะ  
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ง ๒.๑   ม.๖/๑,ง ๒.๑ ม.๖/๒,ง ๒.๑ ม.๖/๓,ง ๒.๑ ม.๖/๔,ง๒.๑ ม.๖/๕ 
รวมทั้งหมด   ๕   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๒๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๐๑  งานเสื้อผ้าสตรี                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ๔-๖   ภาคเรียนที่ ๑                             เวลา   ๔๐   ชั่วโมง       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ประโยชน์ ท างานอย่างมีข้ันตอนตามกระบวนการ
ท างาน  การใช้เครื่องมือ  อุปกรณ์ตัดเย็บ  การใช้จักรและการบ ารุงรักษา การวัดตัว  การเลือกผ้า  การค านวณผ้า  
การสร้างแบบ  การตัดเย็บเสื้อผ้า 
 ปฏิบัติฝึกทักษะเบื้องต้นในการตัดเย็บ ใช้จักร เครื่องเกาะเกี่ยวต่าง ๆ วัดตัว  สร้างแบบ  เลือกผ้า  
ค านวณผ้า  การตัดเย็บผ้า ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคา  ค่าบริการ  จัดจ าหน่าย   
จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชี และประเมินผลใน ท างานอย่างมีขั้นตอนตามกระบวนการท างาน  น าแนวทาง
ในการประกอบอาชีพได้ 
 เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจและทักษะในการตัดเย็บเสื้อผ้า  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประณีต  
ประหยัด  ขยัน  อดทน  สะอาด  มีศิลปะ  และสามารถให้บริการตัดเสื้อผ้าแบบง่าย 
การประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม  มีค่านิยมที่ดีในการท างานและการประกอบอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ประโยชน์ได ้ 
  ๒. สามารถท างานอย่างมีขั้นตอนตามกระบวนการท างาน การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ตัดเย็บได้ 

๓. ใช้จักรและบ ารุงรักษา วัดตัว เลือกผ้า  ค านวณผ้า  สร้างแบบ   
๔. ตัดเย็บเสื้อผ้าได้ใช้จักร เครื่องเกาะเกี่ยวต่าง ๆ เลือกผ้า ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคา  
     ค่าบริการ จัดจ าหน่ายจดบันทึกการปฏิบัติงานได้ 
๕. ท าบัญชี และประเมินผลใน ท างานอย่างมีข้ันตอนตามกระบวนการท างานได้  
๖. น าไปประกอบอาชีพได้ 
๗. มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประณีต  ประหยัด  ขยัน  อดทน  สะอาด  มีศิลปะได้   
๘. สามารถให้บริการตัดเสื้อผ้าแบบง่ายได้ 
๙. ประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม  มีค่านิยมที่ดีในการท างานและการประกอบอาชีพได้ 

รวมทั้งหมด    ๑๐    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๒๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๐๒  การเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                            เวลา   ๒   ชั่วโมง จ านวน    ๑.๐   หน่วยกิต 
 

  ศึกษาสภาพตลาดปลาน้ าจืด ชนิดและพันธุ์ของปลาน้ าจืดที่เป็นที่นิยมท้องถิ่น เลือกสถานที่    เตรียมบ่อ
เลี้ยงปลาน้ าจืด อาหาร การให้อาหาร การสุขาภิบาล การจับและการจ าหน่ายส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการ
ของตลาดปลาน้ าจืดที่ท าเงิน เลือกเลี้ยงปลาท าเงิน 
            เตรียมสถานที่และอุปกรณ์  อาหารและการสุขาภิบาล การจับ การจ าหน่าย ค านวณค่าใช้จ่าย จดบันทึก
การปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย ประเมินผล 
  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการเลี้ยงปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะได้ มีความขยัน  ประหยัด 
ซื่อสัตย์ อดทน ใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมถูกต้อง เป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ   
  
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจได้ 
๒. อธิบายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของสัตว์แต่งละประเภทได้ 
๓. บอกชนิดและพันธุ์ของการเลี้ยงสัตว์ได้ 
๔. อธิบายการเตรียมบ่อเลี้ยงสัตว์ได้ 
๕. เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และบ ารุงรักษาเครื่องมือในการเตรียมโรงเรือนได้ 
๖. ปฏิบัติงานการเลี้ยงสัตว์ได้ 
๗. ปฏิบัติงานการให้อาหาร และการสุขาภิบาลได้   
๘. ค านวณค่าใช้จ่าย จดบันทึก ท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายและประเมินผล 
๙. สามารถพ่ึงตนเอง ท างานเป็นหมู่คณะใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี อย่างเหมาะสม  
10. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีเจตคติที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีต่องาน อาชีพ 

รวมทั้งหมด       ๑๐     ผลการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๓๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๐๓ งานเลี้ยงกบ                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                                   เวลา  ๔๐  ชั่วโมง         จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความส าคัญ และประโยชน์ของการเลี้ยงกบ สถานที่และอุปกรณ์ท่ีเลี้ยงกบ ชนิดของกบ  พันธุ์และ
ลักษณะประจ าพันธุ์ การให้อาหาร การป้องกัน โรคพยาธิและศัตรูการรักษา การจับกบ และการจ าหน่ายส ารวจ
วิเคราะห์ความต้องการของตลาดกบ เลือกเลี้ยงกบอย่างน้อย ๕๐ ตัว เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เตรียมอาหาร
และให้อาหารกบ ดูแลรักษา ประเมินราคาการเลี้ยงกบ ค านวณค่าใช้จ่ายก าหนดราคาขาย จัดจ าหน่าย จดบันทึก
การปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และประเมินผล  มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการเลี้ยงกบ ให้
อาหาร ดูแลรักษา จับกบจ าหน่ายได้มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน  มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ฝึกทักษะการวางแผนและการ
แก้ปัญหา เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล การสื่อความหมาย  น าประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้
ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีพร้อมกับรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและการรวมตัวของอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดี สามารถท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
รอบคอบและมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงกบได้ 
๒. บอกชนิดและพันธุ์ของการเลี้ยงกบได้ 
๓. เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และบ ารุงรักษาเครื่องมือในการเตรียมบ่อได้ 
๔. อธิบายการเตรียมบ่อเลี้ยงกบได้ 
๕. ปฏิบัติงานการเลี้ยงกบได้ 
๖. ค านวณค่าใช้จ่าย จดบันทึก ท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายและประเมินผล 
๗. สามารถพ่ึงตนเอง ท างานเป็นหมู่คณะ ใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี อย่างเหมาะสม  
๘. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีเจตคติท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีต่องานอาชีพ  

รวมทั้งหมด      ๘      ผลการเรียนรู ้
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๓๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๐๔   ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖                                        เวลา  ๖๐  ชั่วโมง     จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
 ศึกษางานห้องสมุด  คุณสมบัติ  หน้าที่และความรับผิดชอบ  การจัดห้องสมุด  การด าเนินงานห้องสมุด  
เกี่ยวกับหนังสือ  วารสาร  หนังสือพิมพ์  จุลสาร  กฤตภาค  โสตทัศนวัสดุ  การเตรียมออกให้ยืม  การลงทะเบียน  
การจัดชั้น  การจัดเก็บ  การดูแลรักษาและซ่อมแซม  การส ารวจและจ าหน่ายหนังสือออกจากห้องสมุด 
          ปฏิบัติงานจัดครุภัณฑ์ห้องสมุด  การตกแต่งห้องสมุด  จัดวัสดุห้องสมุดขึ้นชั้น  เตรียมสิ่งพิมพ์และ
โสตทัศนวัสดุ  ลงทะเบียนวัสดุห้องสมุด  จัดท าและจัดพิมพ์บัตรห้องสมุด  ดรรชนีวารสาร  บรรณนิทัศน์  
บรรณานุกรมช่วยการค้นคว้า  การใช้หนังสืออ้างอิง  บัตรรายการหนังสือ  โสตทัศนวัสดุ  จุลสารและกฤตภาค  
บัตรทะเบียนสมาชิกห้องสมุด  การด าเนินการเกี่ยวกับงานบริการ กิจกรรมห้องสมุด  การเก็บสถิติ  ประเมินผล
งานและรายงานห้องสมุด  การประชาสัมพันธ์  ซ่อมแซมหนังสือแบบต่าง ๆ และเย็บเล่มเข้าปกวารสารและ
หนังสือ 
            เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดเตรียมหนังสือ  ลงทะเบียนสิ่งพิมพ์และครุภัณฑ์ห้องสมุด 
ให้บริการยืม- คืนหนังสือ บริการค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบของการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและ
สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการท างาน 
 
ผลการเรียนรู้ 
  ๑. อธิบายความหมาย  วัตถุประสงค์ และความส าคัญของห้องสมุดได้ 
  ๒. บอกองค์ประกอบ และประเภทของห้องสมุดได้ 
  ๓. อธิบายลักษณะของห้องสมุดที่ดีและบอกระเบียบการใช้ห้องสมุดท่ัวไปได้ 
  ๔. บอกข้อปฏิบัติ ระเบียบการใช้ห้องสมุด และการให้บริการของห้องสมุดได้ 
  ๕. บอกความหมายของวัสดุห้องสมุดได้ 
  ๖. บอกประเภทของวัสดุสิ่งพิมพ์และวัสดุที่ไม่ใช่สิ่งพิมพ์ได้ 
  ๗. อธิบายความหมายของหนังสือได้ 
  ๘. บอกประวัติความเป็นมา และส่วนประกอบของหนังสือได้ 
  ๙. บอกวิธีการเปิดหนังสือที่ถูกวิธี การระวังรักษาหนังสือ และวิธีการซ่อมหนังสืออย่างง่าย 
  ๑๐. บอกลักษณะ และเนื้อหาของวารสารได้ 
  ๑๑. บอกวัตถุประสงค์ ประเภทของวารสารได้ 
  ๑๒. อธิบายความส าคัญ ลักษณะและเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ได้ 
  ๑๓. บอกวัตถุประสงค์ ประเภทของหนังสือพิมพ์ได้ 
  ๑๔. บอกความส าคัญของหนังสือพิมพ์ได้ 
  ๑๕. อธิบายความหมายของการจัดหมู่หนังสือ ความเป็นมา และประโยชน์ของการจัดหมู่หนังสือได้ 
  ๑๖. บอกวิธีการจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ได้ 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๓๒ 
 

  ๑๗. อธิบายความหมายของการจัดหมู่วัสดุห้องสมุดและบอกวิธีการจัดเก็บ 
  ๑๘. อธิบายความหมายของกฤตภาคและจัดท ากฤตภาคได้ 
  ๑๙. อธิบายความหมายของบรรณานุกรมและเขียนบรรณานุกรมได้ถูกต้อง 
  ๒๐. อธิบายความหมาย ประเภท ลักษณะ และประโยชน์ของหนังสืออ้างอิงได้ 
  ๒๑. อธิบายความหมาย ความส าคัญ ประเภทของสารนิเทศได้ 
  ๒๒. ค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและน าข้อมูลมาใช้ในชีวิตได้ 
  ๒๓. อธิบายความหมาย ความส าคัญและประเภทของงานบริการได้ 
  ๒๔. จัดท าบรรณานุกรมและบรรณนิทัศน์หนังสือได้ 
  ๒๕. อธิบายความหมาย ประเภท และประโยชน์ของกิจกรรมห้องสมุดได้ 
  ๒๖. จัดกิจกรรมห้องสมุด นิทรรศการและแนะน าหนังสือใหม่ได้ 
รวมทั้งหมด   ๒๖   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๓๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๐๕  โครงงานห้องสมุด                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖                                        เวลา  ๖๐  ชั่วโมง     จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด ปฏิบัติงานห้องสมุด จัดหมวดหมู่หนังสือ ให้เลขหมู่หนังสือ การ
ด าเนินการจัดกิจกรรมห้องสมุด จัดตกแต่งบรรยากาศห้องสมุด การจัดให้บริการต่างๆ ของห้องสมุด การใช้หนังสือ
อ้างอิง โสตทัศนวัสดุ จุลสารและกฤตภาค  
 เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเตรียมหนังสือ  ลงทะเบียนสิ่งพิมพ์และครุภัณฑ์ห้องสมุด 
ให้บริการยืม- คืนหนังสือ บริการค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบของการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและ
สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้  
 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการท างาน 
 
ผลการเรียนรู้ 
  ๑. รู้ เข้าใจและอธิบายความหมายของห้องสมุดได้  
  ๒. บอกวัตถุประสงค์ ความส าคัญ องค์ประกอบ ประเภท และลักษณะของห้องสมุดได้ 
  ๓. บอกระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุดได้ 
  ๔. อธิบายความหมายของการจัดหมู่หนังสือได้ 
  ๕. บอกประโยชน์และวิธีการจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอ้ีและระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันได้ 
  ๖. สามารถจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอ้ีได้ 
  ๗. อธิบายความหมายของการจัดวัสดุห้องสมุดได้ 
  ๘. สามารถจัดเก็บและให้บริการสื่อวัสดุห้องสมุดได้ 
  ๙. อธิบายความหมายของกฤตภาคได้ 
  ๑๐. จัดท ากฤตภาคได้ 
  ๑๑. อธิบายความหมายของหนังสืออ้างอิงได้ 
  ๑๒. บอกประเภท ลักษณะและประโยชน์ของหนังสืออ้างอิงได้ 
  ๑๓. สามารถค้นคว้าหาความรู้โดยใช้หนังสืออ้างอิงได้ 
  ๑๔. อธิบายความหมาย ความส าคัญของงานบริการห้องสมุดได้ 
  ๑๕. บอกประเภทของงานบริการห้องสมุดและให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการห้องสมุดได้ 
  ๑๖. จัดท าบรรณานุกรมและบรรณนิทัศน์หนังสือได้ 
  ๑๗. อธิบายความหมาย ประเภทและประโยชน์ของกิจกรรมห้องสมุดได้ 
  ๑๘. จัดกิจกรรมห้องสมุดได้ 
  ๑๙. อธิบายความหมาย ความส าคัญของการเก็บสถิติห้องสมุดได้ 
  ๒๐. จัดเก็บสถิติงานห้องสมุดได้ 
  ๒๑. ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานห้องสมุดได้ 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๓๔ 
 

 
  ๒๒. บอกความหมาย วัตถุประสงค์ ประเภทและวิธีการประชาสัมพันธ์งานห้องสมุดได้ 
  ๒๓. จัดท าสื่อในการประชาสัมพันธ์งานห้องสมุดได้ 
รวมทั้งหมด  ๒๓  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๓๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๐๖  การปลูกพืชผักทั่วไป                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖                         เวลา    ๔๐    ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของพืชผักทั่วไป เช่น ผักกาด ผักคะน้า กะหล่ าปลี ฯลฯ 
การจ าแนกและการแบ่งชนิดของพืชผัก ท าเลที่เหมาะสมส าหรับสวนผัก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของ
พืชผัก ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่ดี การเตรียมดินปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การป้องกันโรคและก าจัดศัตรู การเก็บ
เกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว การถนอมอาหารและการแปรรูปวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด 
 เลือกปลูกผักอย่างน้อย ๓ ชนิด ปฏิบัติงานเตรียมดินปลูก  ท าแปลงเพราะเมล็ด  ทดสอบการงอกของ
เมล็ด เพาะเมล็ด หว่านเมล็ด ย้ายกล้า ปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว แปรรูป และจัดผลิตผลจ าหน่าย ค านวณ
ค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาขาย จัดจ าหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย และประเมินผล 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการปลูกพืชผักทั่วไป สามารถแปรรูปพืชผัก จ าหน่ายได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ
การท างานการปลูกพืชผักทั่วไป  
 เห็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและการพัฒนางานให้เหมาะสม
สอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคม ตระหนักในความส าคัญของการท างานอย่างมีข้ันตอน และมีความรับผิดชอบ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายความหมาย  ความส าคัญของการผลิตพืช 
๒. บอกปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการปลูกพืช 
๓. สามารถปฏิบัติดูแลบ ารุงรักษาพืช 
๔. บอกความปลอดภัยในการผลิตพืช 
๕. บอกความส าคัญของพืชผักท่ัวไป 
๖. บอกขั้นตอนการผลิตพืชผักท่ัวไปได้ 
๗. สามารถผลิตพืชผักท่ัวไปบางชนิดได้ 
๘. บอกความหมายและความส าคัญของวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวได้ 

      ๙. สามารถแปรรูปผลผลิตพืช 
รวมทั้งหมด  ๙  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๓๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๐๗ งานเกษตรทฤษฎีใหม่                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                                      เวลา  ๔๐ ชัว่โมง      จ านวน  ๑.๐   หน่วยกิต 
 
 ศึกษา ความหมาย  ความส าคัญและประโยชน์ของการเกษตรทฤษฎีใหม่  รูปแบบของการเกษตรทฤษฎี
ใหม่  ศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเกษตรทฤษฎีใหม่ ฝึกทักษะการวางแผนและการแก้ปัญหา  เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล การสื่อความหมาย น าประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีพร้อมกับรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการ
รวมตัวของอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เลือกใช้เครื่องมือ  อุปกรณ์  และบ ารุงรักษาเครื่องมือในการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปฏิบัติงานปลูกพืชสวนและ
พืชไร่  เลี้ยงสัตว์   บ ารุงรักษาการให้น้ า ให้ปุ๋ย  ตามชนิดของพืช  ค านวณค่าใช้จ่ายและจัดจ าหน่าย  จดบันทึก  
ท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายและประเมินผล 

เพ่ือปลูกฝังนิสัยพ่ึงตนเองการท างานเป็นหมู่คณะการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมถูกต้อง  สร้างแนวทางในการประกอบอาชีพ  มีความซื่อสัตย์  ขยัน  อดทน  มีเจตคติที่ดีมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่ดีต่องานอาชีพ  
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกความหมาย  ความส าคัญและประโยชน์ของการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้ 
๒. อธิบายรูปแบบของการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้ 
๓. บอกปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้ 
๔. เลือกใช้เครื่องมือ  อุปกรณ์ และบ ารุงรักษาเครื่องมือในการเกษตรได้ 
๕. ปฏิบัติงานปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดได้ 
๖. ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาการให้น้ า ให้ปุ๋ย  ตามชนิดของพืชได้   
๗. จัดจ าหน่าย  จดบันทึก  ท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายและประเมินผล 
๘. สามารถพ่ึงตนเอง  ท างานเป็นหมู่คณะ  ใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี อย่างเหมาะสม 
๙. มีความซื่อสัตย์  ขยัน  อดทน  มีเจตคติที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีต่องานอาชีพ  

รวมทั้งหมด     ๙     ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๓๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๐๘   การขยายพันธุ์พืช ๑                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖                          เวลา    ๔๐   ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช โรงเรือนขยายพันธุ์พืช วัสดุปลูก การฆ่าเชื้อในวัสดุ
ปลูกและปุ๋ย วิธีการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด หลักการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ เทคนิคของการผลิตเมล็ดพันธุ์และการจัดการ
เมล็ดพันธุ์ หลักการและเทคนิควิธีการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด คัดเลือกต้นแม่และการจัดการขยายพันธุ์ด้วยส่วนต่างๆ
ของล าต้น และเชื้อโรคที่มีความส าคัญต่อการขยายพันธุ์และวิธีการก าจัดเชื้อโรคจากส่วนต่างๆของพืช 
  ปฏิบัติฝึกทักษะการขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ด การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์และการจัดการ
เมล็ดพันธุ์ การคัดเลือกต้นแม่และการขยายพันธุ์ด้วยส่วนต่างๆของล าต้นและการจ ากัดเชื้อโรคพืช การประเมินผล
ในท างานอย่างมีขั้นตอนตามกระบวนการท างาน น าแนวทางในการประกอบอาชีพได้ 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานอาชีพได้ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
ประหยัด อดทน มีทักษะในการจัดการและน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ   
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู้พื้นฐานในเรื่องการขยายพันธุ์พืช 
 ๒. ความรู้เรื่องโรงเรือนขยายพันธุ์พืช วัสดุปลูก การฆ่าเชื้อในวัสดุปลูกและปุ๋ย 
 ๓. บอกวิธีการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดได้ 
 ๔. สามารถบอกหลักการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ได้ 
 ๕. สามารถบอกเทคนิคของการผลิตเมล็ดพันธุ์และการจัดการเมล็ดพันธุ์ได้ 
 ๖. สามารถบอกหลักการและเทคนิควิธีการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดได้ 
 ๗. สามารถคัดเลือกต้นแม่และการจัดการขยายพันธุ์ด้วยส่วนต่างๆของล าต้นได้ 
 ๘. สามารถบอกเชื้อโรคที่มีความส าคัญต่อการขยายพันธุ์และวิธีการก าจัดเชื้อโรคจาก 
ส่วนต่างๆของพืชได้ 
 ๙. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน สู้งาน มีเจตคติและค่านิยมท่ีดีต่อ 
งานอาชีพ 
รวมทั้งหมด    ๙    ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๓๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ง๓๐๒๐๙ การขยายพันธุ์พืช ๒                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                                    เวลา   ๔๐  ชัว่โมง     จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 

 
ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทางกายวิภาคและสรีระวิทยาของการตัดช า เทคนิคการตัดช า ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการเกิดรากในกิ่งตอน สมานรอยต่อในการติดตาแบบตัวทีและแบบชิพ เทคนิคในการต่อกิ่งและการติด
ตา การขยายพันธุ์ด้วยล าต้นและรากพิเศษและการขยายพันธุ์พืชด้วยส่วนที่เล็กมากของพืชในสภาพปลอดเชื้อ 

ปฏิบัติฝึกทักษะการขยายพันธุ์พืชด้วยการตัดช า การสมานรอยต่อในการติดตาแบบตัวทีและแบบชิพ การ
ต่อกิ่งและการติดตา การประเมินผลในท างานอย่างมีขั้นตอนตามกระบวนการท างาน น าแนวทางในการประกอบ
อาชีพได้ 

มีมุ่งมั่นในการท างาน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน สู้งาน มีเจตคติต่องานและอาชีพที่
สุจริต สามารถน าความรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้พ้ืนฐานทางกายวิภาคและสรีระวิทยาของการตัดช า 
๒. สามารถบอกเทคนิคการตัดช าได้ 
๓. บอกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดรากในกิ่งตอน 
๔. สามารถสมานรอยต่อในการติดตาแบบตัวทีและแบบชิพได้ 
๕. สามารถต่อกิ่งและการติดตาได้ 
๖. มีความรู้การขยายพันธุ์ด้วยล าต้นและรากพิเศษ 
๗. มีความรู้การขยายพันธุ์พืชด้วยส่วนที่เล็กมากของพืชในสภาพปลอดเชื้อ 
๘. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน สู้งาน มีเจตคติและค่านิยมที่ดีต่องานอาชีพ 

รวมทั้งหมด     ๘     ผลการเรียนรู้ 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๓๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๑๒  การเป็นผู้ประกอบการ                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                        เวลา   ๔๐   ชั่วโมง             จ านวน   ๑.๐   หนว่ยกิต 
.  

 ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุน การเป็น
ผู้ประกอบการ การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน กฎหมายที่เก่ียวกับการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบแผน
ธุรกิจ หลักเบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในองค์กร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการเป็น 

ปฏิบัติการจัดท าปกหน้า สารบัญ และค าน าจัดท าบทสรุปผู้บริหารจัดท าประวัติกิจการ หรือภาพรวมของ
กิจการวิเคราะห์สถานการณ์จัดท าแผนการตลาดจัดท าแผนการบริหารจัดการและแผนการด าเนินงานจัดท า
แผนการผลิตจัดท าแผนการเงินจัดท าแผนฉุกเฉิน 
  มีกิจนิสัย ความมีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี         มี
คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขายเอกสารายงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การเป็นผู้ประกอบการ 
การวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบื้องต้น และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
  ๒. จัดท าแผนธุรกิจอย่างง่าย 
  ๓. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและด าเนินงาน 
  ๔. ประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการวางแผนและด าเนินงาน 
  ๕. แสดงความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การเป็นผู้ประกอบการ 
  ๖. แสดงความรู้เกี่ยวกับแนวทางการหารายได้จากการเป็นผู้ประกอบการ 
รวมทั้งหมด     ๖     ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๔๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๑๓ การออมและการลงทุน                                  กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                      เวลา  ๔๐  ชัว่โมง          จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุน การเป็น

ผู้ประกอบการ การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน กฎหมายที่เก่ียวกับการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบแผน
ธุรกิจ หลักเบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในองค์กร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการเป็นผู้ประกอบการ 
  ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพน า PDCA ไปใช้ประยุกต์ใช้หลักการ
บริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการวางแผนและด าเนินงานการวางแผนการออมการออมเพ่ือเกษียณอายุใน
ประเทศไทยวางแผนการลงทุนโดยท าประกันชีวิต 
  มีความมุ่งมั่นในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ วางแผนการท างาน ท างานตามล าดับขั้นตอน บูรณาการกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสาธารณะ มีกิจนิสัย ความมีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ มีวินัยตรงต่อเวลา และ
มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพบัญชี มีคุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักบัญชี 
 
ผลการเรียนรู้ 

 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การเป็นผู้ประกอบการ 
การวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบื้องต้น และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
  ๒. จัดท าแผนธุรกิจอย่างง่าย 
  ๓. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและด าเนินงาน 
  ๔. ประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการวางแผนและด าเนินงาน 
  ๕. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการออม 
  ๖. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการลงทุน 
รวมทั้งหมด    ๖   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๔๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๑๔ โครงงานอาชีพ(สิ่งประดิษฐ์) ๑                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                                                        เวลา  ๖๐  ชั่วโมง    จ านวน  ๑.๕  หนว่ยกิต 
 
  ศึกษาหลักการ ประเภทของโครงงาน  และประโยชน์ของโครงงาน  วิธีการเก่ียวกับโครงงานที่นักเรียน
สนใจเลือกโครงงาน วิเคราะห์ วางแผน   

 ลงมือผลิตชิ้นงานและปรับปรุงการท างาน เพ่ือให้ท างานได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ ประหยัด 
ปลอดภัย และได้ชิ้นงานที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการท างานที่ตนถนัด ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้  รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างประหยัด มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน                      มีเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ฝึกทักษะการวางแผนและการ
แก้ปัญหา  เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล การสื่อความหมาย                     น า
ประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
พร้อมกับรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการรวมตัวของอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดี สามารถท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ
และมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกความหมาย  ประเภท  และประโยชน์ของโครงงานได้ 
๒. เลือกโครงงานที่นักเรียนสนใจได้ อย่างน้อย  ๓  โครงงาน 
๓. อธิบาย และวิเคราะห์ วางแผน โครงงานที่เลือกได้ถูกต้อง  
๔. เลือกใช้เครื่องมือ  อุปกรณ์ และบ ารุงรักษาเครื่องมือได้ 
๕. ปฏิบัติงานท าโครงงานตามขั้นตอนได้ถูกต้อง 
๖. ผลิตชิ้นงานและปรับปรุงชิ้นงานได้ 
๗. ค านวณค่าใช้จ่าย  จดบันทึก  ท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายและประเมินผล 
๘. สามารถพ่ึงตนเอง  ท างานเป็นหมู่คณะ  ใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี อย่างเหมาะสม  
๙. มีความซื่อสัตย์  ขยัน  อดทน  มีเจตคติที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีต่องาน อาชีพ  

รวมทั้งหมด     ๙     ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๔๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๑๕ โครงงานอาชีพ(สิ่งประดิษฐ์) ๒                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                                                      เวลา  ๖๐   ชั่วโมง    จ านวน   ๑.๕  หน่วยกิต 
 

 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับงานงานประดิษฐ์เช่น งานดอกไม้ งานใบตอง งาน
ดอกไม้แห้ง การน าวัสดุแห้งต่างๆมาทดแทนวัสดุที่สดและอยู่ได้ไม่นาน การท าที่คลุมผ้าไตร  การประดิษฐ์ธูปเทียน
แพร การใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์การบรรจุส าหรับจ าหน่ายและศึกษาหลักการและวิธีการเกี่ยวกับโครงงานที่
เลือก วิเคราะห์ วางแผน ลงมือผลิตชิ้นงานปรับปรุงการท างาน เพ่ือให้ท างานได้อย่างถูกต้องคุ้มค่า ประหยัด 
ปลอดภัย ได้ชิ้นงานน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
  ปฏิบัติงาน เตรียมวัสดุ  อุปกรณ์ในการประดิษฐ์งานดอกไม้ ใบตอง ฝึกประดิษฐ์งานดอกไม้และใบตอง 
ปฏิบัติการท าท่ีคลุมผ้าไตร ประดิษฐ์ธูปเทียนแพร ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาหรือค่าบริการ  จัดจ าหน่าย จด
บันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และประเมินผล ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย 
ประโยชน์ วิธีการข้ันตอนของการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตามกระบวนการการจัดการ  สะอาด ประณีต ปลอดภัย 
น าแนวทางในการประกอบอาชีพ มาบูรณาการในการท างานด้วยเน้นการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม และ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น  

    ชื่นชมในผลงาน ท างานอย่างมีความสุข ท างานร่วมกันด้วยความสามัคคี สามารถน าทรัพยากรมาใช้ได้
อย่างคุ้มค่า ประหยัด ปลูกฝังลักษณะนิสัยรักการท างาน ขยัน ประหยัด มุ่งมั่น ประณีต  รอบคอบ มีทักษะในการ
แก้ปัญหา และ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามต่องานอาชีพ ตามแนว                              พระราช
ด าหริเศรษฐกิจพอเพียง 

  
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอก ศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ได้ 
๒. สามารถใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์งานประดิษฐ์ได้ถูกต้องกับงาน 
๓. วิธีการค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาจ าหน่าย  การจดบันทึกการปฏิบัติงาน  และประเมินผลงาน 
๔. สามารถท าโครงงานประดิษฐ์ได้ 
๕. สามารถผลงานออกจ าหน่ายได้ 

รวมทั้งหมด     ๕     ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๔๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๑๖ งานจักสานเส้นพลาสติก ๑                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔                                              เวลา    ๖๐   ชัว่โมง จ านวน   ๑.๕   หน่วยกิต 
 
 อธิบายวิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย  ความส าคัญ  และหลักการสร้างสรรค์
งานประดิษฐ์  ประเภทของงานประดิษฐ์  การออกแบบงานประดิษฐ์  วิธีการประดิษฐ์ของใช้              จากเส้น
พลาสติก  องค์ประกอบในการถักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก ฝึกทักษะการประดิษฐ์ของใช้จากเส้นพลาสติก 
การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการการประดิษฐ์ของใช้จากเส้นพลาสติกที่ถูกต้องเหมาะสม                  การ
บ ารุงรักษา วางแผนการท างาน  การประมาณราคา  โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์การลงมือปฏิบัติจริงการจัดการอย่างเป็นระบบการแก้ปัญหาใน
การท างานการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองการท างานกลุ่มการออกแบบงานการสรางและพัฒนาชิ้นงานเพื่อให้เกิด
ความรู้ความคิดความเข้าใจ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อการท างานเห็นประโยชน์และคุณค่าในตนเองมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างานมีจิตสาธารณะและมีจิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากร
ในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้  วัสดุอุปกรณ์ได้ 
๒. สามารถ ออกแบบและเลือกวัสดุท าของใช้ จากเส้นพลาสติกตามความต้องการของตลาดได้ 
๓. สามารถคิดราคาจ าหน่าย  และการประเมินผลงานได้ 
๔. บอกเทคนิควิธีการประดิษฐ์ดอกไม้แห้งได้ 
๕. สามารถจักสานของใช้ชนิดต่างๆ จากเส้นพลาสติกได้ 

รวมทั้งหมด     ๕    ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๔๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๑๗ งานจักสานจากเส้นพลาสติก ๒                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                 เวลา   ๖๐   ชั่วโมง     จ านวน    ๑.๕    หน่วยกิต 
 
 อธิบายวิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต ศึกษางานจักสานจากเส้นพลาสติก วิธีต่าง ๆ แบบลาย          
การออกแบบลายและผลิตภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ  การท างานจักสานจากเส้นพลาสติกต่าง ๆ 
ส ารวจความต้องการของตลาด  ปฏิบัติงานฝึกทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับงานจักสานจากเส้นพลาสติกแบบต่าง ๆ  
เลือกแบบและหรือออกแบบส าหรับถักเป็นผลิตภัณฑ์  งานจักสานจากเส้นพลาสติกตามแบบ  เช่น  ลายริม  ลาย
กลาง  ลายดอกและการต่อดอกส าหรับท าเป็นผลิตภัณฑ์  ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาค่าบริการ                 
จัดจ าหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติ  ท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายและการประเมินผล 
   โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์การลงมือปฏิบัติจริง การจัดการอย่างเป็นระบบ                      
การแก้ปัญหาในการท างาน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การท างานกลุ่ม การออกแบบงานการสร้างและพัฒนา
ชิ้นงานเพื่อให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อการท างานเห็นประโยชน์และคุณค่าในตนเองมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้มุ่งม่ันในการท างานมีจิตสาธารณะและมีจิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากร
ในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
ผลการเรียนรู้  

 ๑. บอกวิธีการเลือกวัสดุและอุปกรณ์งานจักสานจากเส้นพลาสติกและใช้เครื่องมือในการจักสานจากเส้น
พลาสติกได้เหมาะสมกับงาน 

 ๒. รู้และบอกลักษณะเส้นพลาสติกและใช้เส้นพลาสติกได้เหมาะสมงาน 
  ๓. ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ก าหนดราคาจ าหน่ายวางแผนและจดบันทึกการปฏิบัติงานได้  
            ๔. สามารถถักงานจักสานจากเส้นพลาสติกในโอกาสต่าง ๆได้ 

  ๕. มีความรู้ความสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง 
            ๖. น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และมีอาชีพเสริม ที่ท าให้เกิดรายได้ 
รวมทั้งหมด    ๖    ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๔๕ 
 

           ค าอธิบายรายวิชา 

ง๓๐๒๖๐ การเป็นผู้ประกอบการ                                    กลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖                                           เวลา  ๖๐  ชั่วโมง      จ านวน ๑.๕ หนว่ยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุน การเป็น

ผู้ประกอบการ การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบแผน
ธุรกิจ หลักเบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในองค์กร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการเป็นผู้ประกอบการ 
 ปฏิบัติการจัดท าปกหน้า สารบัญ และค าน า จัดท าบทสรุปผู้บริหาร จัดท าประวัติกิจการ หรือภาพรวม
ของกิจการ วิเคราะห์สถานการณ์ จัดท าแผนการตลาด จัดท าแผนการบริหารจัดการและแผนการด าเนินงาน จัดท า
แผนการผลิต จัดท าแผนการเงิน จัดท าแผนฉุกเฉิน 
 มีกิจนิสัย ความมีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี มี
คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขายเอกสารายงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การเป็นผู้ประกอบการ 
การวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบื้องต้น และกฎหมายที่ 
เกี่ยวข้อง 
 ๒. จัดท าแผนธุรกิจอย่างง่าย 
 ๓. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและด าเนินงาน 
 ๔. ประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการวางแผนและด าเนินงาน 
 ๕. แสดงความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การเป็นผู้ประกอบการ 
 ๖. แสดงความรู้เกี่ยวกับแนวทางการหารายได้จากการเป็นผู้ประกอบการ 
รวมทั้งหมด     ๖     ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๔๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๖๑ การออมและการลงทุน                                              กลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖                             เวลา    ๖๐    ชัว่โมง          จ านวน    ๑.๕    หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุน การเป็น
ผู้ประกอบการ การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน กฎหมายที่เก่ียวกับการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบแผน
ธุรกิจ หลักเบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในองค์กร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการเป็นผู้ประกอบการ 
 ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ น า PDCA ไปใช้ ประยุกต์ใช้หลักการ
บริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการวางแผนและด าเนินงาน การวางแผนการออม การออมเพ่ือเกษียณอายุ
ในประเทศไทย วางแผนการลงทุนโดยท าประกันชีวิต 
 มีความมุ่งมั่นในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ วางแผนการท างาน ท างานตามล าดับขั้นตอน บูรณาการกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสาธารณะ มีกิจนิสัย ความมีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ มีวินัยตรงต่อเวลา และ
มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพบัญชี มีคุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักบัญชี 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การเป็นผู้ประกอบการ 
การวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบื้องต้น และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 ๒. จัดท าแผนธุรกิจอย่างง่าย 
 ๓. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและด าเนินงาน 
 ๔. ประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการวางแผนและด าเนินงาน 
 ๕. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการออม 
 ๖. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการลงทุน 
รวมทั้งหมด    ๖    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๔๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๖๒ งานขนมไทย                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                                     เวลา   ๘๐  ชั่วโมง      จ านวน  ๒.๐  หน่วยกิต 

 
  ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่เก่ียวข้องกับการท าขนมไทย 
การเลือกวัสดุ เครื่องปรุงสดและแก้ง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และการท าความสะอาดเก็บรักษา ฝึกท าขนมไทย
ประเภทต่างๆจากสถานประกอบการในท้องถิ่น และแหล่งความรู้ต่างๆ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับจ าหน่าย หา
ข้อมูลความต้องการของตลาดขนมไทย และมีความสุขกับการท างาน 
  ฝึกท าขนมไทย จากแหล่งประกอบการท้องถิ่น จากวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นและเตรียมวัสดุอุปกรณ์
และเครื่องมือเครื่องใช้ในการท าขนมไทยประเภทต่างๆ ดังนี้ ขนมเม็ดขนุน ขนมชั้น ขนมหม้อแกง ขนมตะโก้ วุ้น
กะทิ ลูกชุบ ขนมต้ม ขนมบัวลอยสามสีโดยเน้นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ตามภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับจ าหน่าย ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขายหรือค่าบริการจัดจ าหน่าย จัด
บันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ รายจ่าย ประเมินผล 
  มีความมุ่งม่นในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ วางแผนการท างาน ท างานตามขั้นตอน บูรณาการกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. บอกความหมาย ความส าคัญ ลักษณะ และประโยชน์ของขนมไทยได้ 
 ๒. เลือกวัสดุชนิดต่าง ๆ ตามประเภทของขนมไทย และเก็บรักษาได้ถูกต้อง 
 ๓. ใช้ และดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ท าขนมไทยได้ถูกต้อง 
 ๔. บอกเกร็ดและเคล็ดลับในการท าขนมไทยแต่ละชนิดได้ 
 ๕. คิดค านวณต้นทุน – ก าไร ก าหนดราคาขาย และการจัดจ าหน่ายได้ 
 ๖. วิเคราะห์ข้อมูลในท้องถิ่น ที่เก่ียวข้องกับขนมไทยและเขียนโครงงานได้ 
 ๗. ออกแบบบรรจุ และการเก็บรักษาขนมไทย เพ่ือน าไปจ าหน่ายได้ 
 ๘. ปฏิบัติงานท าขนมไทย ชนิดต่าง ๆ ได้ 
 ๙. อนุรักษ์ และเผยแพร่การท าขนมไทยไม่ให้สูญหายได้ 
รวมทั้งหมด      ๙      ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๔๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๖๓   งานขนมอบ                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖                                         เวลา    ๘๐   ชั่วโมง        จ านวน   ๒.๐   หน่วยกิต 

 
 ศึกษาขนมอบประเภทต่างๆ รู้จัก ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะ ประโยชน์ของขนมอบ  
เลือกวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ วิธีการใช้ และการเก็บรักษา ส ารวจความต้องการของตลาดจากแหล่ง
ประกอบการท้องถิ่น ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน การคิดค านวณต้นทุน – ก าไร ก าหนดราคา
จ าหน่าย และการจัดจ าหน่าย ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการเก็บรักษาขนมอบ จัดท าโครงงานอาชีพขนมอบ 
โดยเน้นให้สามารถน าไปหารายได้ระหว่างเรียน และจัดจ าหน่ายได้ รู้จักประเมินผล น าเสนอผลงาน   
  ฝึกปฏิบัติงานท าขนมอบ เช่น คุกก้ี เค้ก ขนมปัง พาย ขนมโมจิ ขนมอบทั่วไป (ขนมดอกล าดวน) 
ออกแบบบรรจุหีบห่อส าหรับจ าหน่าย ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาหรือค่าบริการต่างๆ จัดจ าหน่าย จดบันทึก
การปฏิบัติงาน คิดต้นทุน ก าไร ท าบัญชีรายรับ รายจ่าย ประเมินผล น าเสนอผลงานและจัดนิทรรศการเผยแพร่
ผลงานกับผู้ที่สนใจ 
 ปลูกฝังให้ผู้เรียน ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีวินัย และบูรณาการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. บอกประเภท ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะ และประโยชน์ของขนมอบได้ 
 ๒. เลือกวัตถุดิบชนิดต่างๆ ตามประเภทของขนมอบ และเก็บรักษาได้ถูกต้อง 
 ๓. ใช้ และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ใช้ท าขนมอบได้ถูกต้อง 
 ๔. ปฏิบัติงานท าขนมอบชนิดต่างๆ ได้ 
 ๕. คิดค านวณต้นทุน – ก าไร ท าบัญชี ก าหนดราคาจ าหน่าย และการจัดจ าหน่ายได้ 
 ๖. วิเคราะห์ข้อมูลในท้องถิ่น ที่เก่ียวข้องกับอาชีพขนมอบได้ 
 ๗. ปฏิบัติโครงงานขนมอบ และน าเสนอผลงานได้ 
 ๘. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการเก็บรักษาขนมอบ เพื่อน าไปจ าหน่ายได้ 
รวมทั้งหมด    ๘    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๔๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๖๔ งานโครเชต์ ๑                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                               เวลา  ๖๐   ชัว่โมง           จ านวน  ๑.๕   หน่วยกิต 
 
 อธิบายวิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการถักโควเชท์  ศึกษางานถักโครเชท์วิธี
ต่างๆ  แบบลาย  การออกแบบลายและผลิตภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ  การถักโครเชท์เป็นลวดลายต่างๆ 
ส ารวจความต้องการของตลาด  ปฏิบัติงานฝึกทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการถักโครเชท์แบบต่าง ๆ  เลือกแบบและ
หรือออกแบบส าหรับถักเป็นผลิตภัณฑ์  ถักโครเชท์ตามแบบ เช่น ลายริม ลายกลาง ลายดอกและการต่อดอก
ส าหรับท าเป็นผลิตภัณฑ์  ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาค่าบริการ จัดจ าหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติ  ท าบัญชี
รายรับ – รายจ่ายและการประเมินผล 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การลงมือปฏิบัติจริง การจัดการอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหา
ในการท างาน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การท างานกลุ่ม การออกแบบงาน การสรางและพัฒนาชิ้นงานเพ่ือให้
เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 

เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน เห็นประโยชน์และคุณค่าในตนเอง มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากรในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการถักโควเชท์ 

๒. บอกวิธีการเลือกวัสดุและอุปกรณ์งานโครเชท์และใช้ด้ายถักโครเชท์ได้เหมาะสมกับงาน 
๓. รู้และบอกลักษณะของด้ายที่ใช้กับงานโครเชท์และใช้ด้ายถักโครเชท์ได้เหมาะสมงาน 

         ๔. ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ก าหนดราคาจ าหน่ายวางแผนและจดบันทึกการปฏิบัติงานได้  
           ๕. สามารถถักงานโครเชท์ใช้ในโอกาสต่างๆได้ 
รวมทั้งหมด    ๕    ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๕๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๖๕ งานโครเชต์ ๒                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                                 เวลา  ๖๐   ชั่วโมง         จ านวน  ๑.๕   หน่วยกิต 
 
 อธิบายวิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต ศึกษางานถักโครเชท์วิธีต่าง ๆ  แบบลาย  การออกแบบลายและ
ผลิตภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ  การถักโครเชท์เป็นลวดลายต่าง ๆ ส ารวจความต้องการของตลาด  
ปฏิบัติงานฝึกทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการถักโครเชท์แบบต่าง ๆ  เลือกแบบและหรือออกแบบส าหรับถักเป็น
ผลิตภัณฑ์  ถักโครเชท์ตามแบบ เช่น ลายริม ลายกลาง ลายดอกและการต่อดอกส าหรับท าเป็นผลิตภัณฑ์  ค านวณ
ค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาค่าบริการ จัดจ าหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติ  ท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายและการประเมินผล 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การลงมือปฏิบัติจริง การจัดการอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหา
ในการท างาน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การท างานกลุ่ม การออกแบบงาน การสรางและพัฒนาชิ้นงานเพ่ือให้
เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 

เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน เห็นประโยชน์และคุณค่าในตนเอง มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากรในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. เข้าใจเกี่ยวกับในการถักโควเชท์ รูปแบบต่าง ๆ 

๒. บอกวิธีการเลือกวัสดุและอุปกรณ์งานโครเชท์และใช้ด้ายถักโครเชท์ได้เหมาะสมกับงาน 
๓. รู้และบอกลักษณะของด้ายที่ใช้กับงานโครเชท์และใช้ด้ายถักโครเชท์ได้เหมาะสมงาน 

         ๔. มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ มีคุณธรรม มีจิตส านึกในการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 ๕. เข้าใจมีทักษะ มีประสบการณ์ในอาชีพสุจริต มีคุณธรรม มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ และเห็นแนวทางใน
การประอบอาชีพสุจริต 
           ๖. สามารถถักงานโครเชท์ใช้ในโอกาสต่างๆได้ 
รวมทั้งหมด     ๖     ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๕๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๖๖  งานดอกไม้ใบตอง                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ -๖                                           เวลา    ๑๒๐   ชั่วโมง       จ านวน   ๓.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาศิลปวัฒนธรรมงานดอกไม้ใบตอง  ชนิดของดอกไม้และใบตอง  วิธีการน าดอกไม้และใบตองมาใช้
งาน  การพับกลีบใบตอง  การน าใบตองมาห่อขนม  การตกแต่งให้สวยงาม    การเลือกใช้และการบ ารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ์ศึกษาลักษณะของดอกไม้และใบตอง  ชนิดของ การท าพานดอกไม้ใบตอง  กระทงดอกไม้
ใบตอง  ถาดใบตอง  การท าบายสี  และการประดิษฐ์ออกแบบงานดอกไม้ใบตอง  การตกแต่ง  การเลือกใช้และ
การบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ 
 ปฏิบัติเลือกแบบ  และวัสดุในการประดิษฐ์งานดอกไม้ใบตอง  พับกลีบใบตอง วิธีห่อขนมแบบต่างๆ ท า
พานดอกไม้ใบตอง  กระทงดอกไม้ใบตอง  ถาดใบตอง  การท าบายสี  และการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประดิษฐ์
ออกแบบงานดอกไม้ใบตอง  การตกแต่ง  การเลือกใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ โดยค านึงถึงตาม
ความนิยม มีทักษะเกี่ยวกับการออกแบบเลือกวัสดุและสามารถท างานดอกไม้จ าหน่ายได้ และความต้องการของ
ท้องตลาด  ก าหนดราคา  ค่าบริการ  จัดจ าหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย  และ
ประเมินผล 

เน้นการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม และ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   ชื่นชมในผลงาน  ท างานอย่างมีความสุข  ท างานร่วมกันด้วยความสามัคคี  สามารถน า
ทรัพยากรมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า  ประหยัด  ปลูกฝังลักษณะนิสัย รักการท างาน  ขยัน ประหยัด มุ่งม่ัน  ประณีต  
รอบคอบ มีทักษะในการแก้ปัญหา และ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามต่องานอาชีพ ตามแนวพระราช
ด าหริเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 
             ๑. เล่าประวัติความเป็นมาของงานดอกไม้ใบตองและบอกความส าคัญและประโยชน์ของงานดอกไม้
ใบตอง  
            ๒. สามารถเลือกดอกไม้ ใบไม้ ใบตอง วัสดุ-อุปกรณ์  และการเก็บรักษาได้  
            ๓. บอกเกร็ดและเคล็ดในการประดิษฐ์ชิ้นงาน และการค านวณค่าใช้จ่าย จดบันทึกการปฏิบัติงานได้ 
            ๔. สามารถประดิษฐ์งานดอกไม้ใบตองแบบต่างๆได้ 
รวมทั้งหมด     ๔    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๕๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๖๗ งานประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                             เวลา    ๔๐    ชั่วโมง          จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเทคนิควิธีการท าดอกไม้ประดิษฐ์  การออกแบบ  การประดิษฐ์ดอกไม้ต่าง ๆ  การท าเกสร  ดอก  
ใบ  และการตกแต่งเป็นช่อ  การเลือกแบบวัสดุท าดอกไม้ตามความต้องการของตลาด  การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการ  ขั้นตอนของกระบวนการ
ท างาน   
 ปฏิบัติและฝึกทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้แห้งชนิดต่าง ๆ  การท าเกสร  ดอก  ใบ และการตกแต่งเป็นช่อ  
การเก็บบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้  วัสดุอุปกรณ์  สามารถน าทรัพยากรท้องถิ่น มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบ  ก าหนดราคาจัดจ าหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  และประเมินผลงาน  

มีนิสัยรักการท างาน มุ่งมั่นในการท างาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ขยัน ประหยัด  ชื่นชมในผลงาน  
ท างานอย่างมีความสุข  มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  ท างาน
ร่วมกันด้วยความสามัคคี มีทักษะในการแก้ปัญหา และ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามต่องานอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้  วัสดุอุปกรณ์ได้ 
 ๒. สามารถ ออกแบบและเลือกวัสดุท าดอกไม้ตามความต้องการของตลาดได้ 
 ๓. สามารถคิดราคาจ าหน่าย  และการประเมินผลงานได้ 
 ๔. บอกเทคนิค  วิธีการประดิษฐ์ดอกไม้แห้งได้ 
           ๕. สามารถประดิษฐ์ดอกไม้แห้งชนิดต่างๆ ได้ 
รวมทั้งหมด    ๕    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๕๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๖๙ งานปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ๑                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                 เวลา  ๘๐  ชัว่โมง          จ านวน   ๒.๐   หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความส าคัญ ประวัติ ประเภทและประโยชน์ของการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ การเตรียมพันธุ์ผัก 
เครื่องมืออุปกรณ์ในการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของผักและวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์  รูปแบบและข้ันตอนการเพาะกล้าส าหรับผักไฮโดรโปรนิกส์ และหลักการปลูก
ผักไฮโดรโปรนิกส์ในระบบต่างๆการดูแลรักษาพืชผักโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การเก็บเกี่ยวผัก บรรจุภัณฑ์และ
การจัดจ าหน่าย 
 ปฏิบัติฝึกทักษะการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ การเตรียมพันธุ์ผัก รูปแบบและขั้นตอนการเพาะกล้า
หลักการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ในระบบต่างๆ การดูแลรักษาพืชผักโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การเก็บเก่ียวผัก 
บรรจุภัณฑ์และการจัดจ าหน่าย การประเมินผลในท างานอย่างมีข้ันตอนตามกระบวนการท างาน น าแนวทางใน
การประกอบอาชีพได้ 
 มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการจ าหน่ายการปลูกและการดูแล การมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพ  การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการจ าหน่าย 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. บอกความส าคัญ ประวัติ ประเภทและประโยชน์ของการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ได้ 
 ๒. สามารถการวางแผนและการเตรียมพันธุ์ผัก เครื่องมืออุปกรณ์ในการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ได้ 
 ๓. บอกปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโปรนิกส์ได้ 
 ๔. บอกวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ได้ 
 ๕. บอกรูปแบบและขั้นตอนการเพาะกล้าส าหรับผักไฮโดรโปรนิกส์ได้ 
 ๖. อธิบายหลักการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ในระบบต่างๆได้ 
 ๗. สามารถเก็บเก่ียวผลผลิต บรรจุภัณฑ์และการจัดจ าหน่ายได้ 
รวมทั้งหมด     ๗     ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๕๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๗๐ งานปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ๒                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                           เวลา    ๘๐  ชั่วโมง    จ านวน     ๒.๐     หน่วยกิต 
 
            ศึกษาระบบการท างานของผักไฮโดรโปนิกส์ หลักการการวางแผนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของผักและธาตุอาหาร ระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  การตรียมสารละลายธาตุ
อาหารพืช และขั้นตอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เทคโนโลยีต่างๆมาพัฒนาผลผลิต การดูแลรักษาพืชผักโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  ความรู้เกี่ยวกับโรคและแมลง การเก็บเก่ียว
และปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว  รวมทั้งการจัดจ าหน่าย 

ปฏิบัติฝึกทักษะการวางแผนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  การตรียม
สารละลายธาตุอาหารพืช และข้ันตอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เทคโนโลยีต่างๆ การป้องกันโรคและแมลง การเก็บ
เกี่ยวและปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว  รวมทั้งการจัดจ าหน่ายการประเมินผลในท างานอย่างมีข้ันตอนตามกระบวนการ
ท างานน าแนวทางในการประกอบอาชีพได้ 

มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการจ าหน่ายการปลูกและการดูแล การมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพ  การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการจ าหน่าย 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกรูปแบบการและข้ันตอนการเพาะกล้าเพาะกล้าส าหรับผักไฮโดรโปนิกส์ได้ 

๒. บอกปัจจัยและข้อค านึงในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ได้ 

๓. อธิบายหลักการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในระบบต่างๆได้ 

๔. อธิบายการจัดการธาตุอาหารส าหรับผักไฮโดรโปนิกส์ได้ 

๕. สามารถท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย การเก็บเกี่ยวและปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวได้ 

๖. บอกเทคนิคการสร้างระบบไฮโดรโปนิกส์ต้นทุนต่ ารูปแบบต่างได้ 

๗. บอกนวัตกรรมผักไฮโดรโปนิกส์ระบบต่างๆได้ 
รวมทั้งหมด    ๗     ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๕๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
ง๓๐๒๗๒ งานเขียนแบบ ๑                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔                                                        เวลา  ๘๐ ชั่วโมง     จ านวน  ๒.๐ หน่วยกิต 
 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น การใช้และการบ ารุงรักษา
เครื่องมือเขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรูปเรขาคณิต การก าหนด
ขนาดของมิติมาตราส่วน ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพมุมที่ ๑ และมุมที่ ๓ ภาพสเกตซ์ ภาพตัดและสัญลักษณ์
เบื้องต้น ในงานช่างอุตสาหกรรม 
 ปฏิบัติการเขียนเส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรูปเรขาคณิต การก าหนดขนาดของมิติมาตราส่วน ภาพ
สามมิติ หลักการฉายภาพมุมที่ ๑ และมุมที่ ๓ ภาพสเกตซ์ ภาพตัดและสัญลักษณ์เบื้องต้น ได้ 
 เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในการใช้  บ ารุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบเบื้องต้น  และมีความรับผิดชอบ  
ความซื่อสัตย์  ความสะอาด  มีวินัย  มุ่งม่ันในการท างาน  มีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกชื่อและวิธีการใช้เครื่องมือเขียนแบบได้ 
๒. บ ารุงรักษาและเลือกใช้เครื่องมือเขียนแบบได้ 
๓. บอกขนาดของกระดาษเขียนแบบได้ 
๔. เขียนเส้น ตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข ตัวอักษรไทยได้ 
๕. ก าหนดมาตราส่วนในงานเขียนแบบได้ 
๖. เขียนรูปเรขาคณิต ได้ 
๗. ก าหนดขนาดของแบบงานได้ 
๘. เขียนภาพฉายมุมที่ ๑ได้ 
๙. เขียนภาพฉายมุมที่ ๓ได้ 
๑๐. เขียนภาพไอโซเมตริกได้ 
๑๑. เขียนภาพออบลิกได้ 
๑๒. เขียนภาพตัดชนิดต่างๆ ได้ 
๑๓. สเกตช์ภาพงานเขียนแบบได้ 
๑๔. บอกและใช้สัญลักษณ์เบื้องต้นในงานเขียนแบบเครื่องกลได้ 

รวมทั้งหมด     ๑๔      ผลการเรียนรู ้
 

 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๕๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๗๓  งานเขียนแบบ ๒                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔                                             เวลา   ๘๐  ชั่วโมง            จ านวน   ๒.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอ่านแบบ เขียนแบบเครื่องกลเบื้องต้น การใช้และการบ ารุงรักษา
เครื่องมือเขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเครื่องกล เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรูปเรขาคณิต การก าหนด
ขนาดของมิติ มาตราส่วน ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพมุมที่ ๑ และมุมที่ ๓ ภาพสเกตซ์ และ ภาพตัด 
 ปฏิบัติการเขียนเส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรูปเรขาคณิต การก าหนดขนาดของมิติมาตราส่วน ภาพ
สามมิติ หลักการฉายภาพมุมที่ ๑ และมุมที่ ๓ ภาพสเกตซ์ และภาพตัด 
 เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในการใช้  บ ารุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบเบื้องต้น  และมีความรับผิดชอบ  
ความซื่อสัตย์  ความสะอาด  มีวินัย  มุ่งม่ันในการท างาน  มีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกวิวัฒนาการของการเขียนแบบได้ 
๒. บอกชื่อและวิธีการใช้เครื่องมือเขียนแบบได้ 
๓. บ ารุงรักษาและเลือกใช้เครื่องมือเขียนแบบได้ 
๔. บอกขนาดเส้น ลักษณะของเส้นและตัวอักษรได้ 
๕. เขียนตัวอักษรตามมาตรฐานได้ 
๖. เขียนเส้นตามแบบได้ถูกต้อง 
๗. ก าหนดขนาดของแบบงานได้ 
๘. เขียนภาพไอโซเมตริกได้ 
๙. เขียนภาพออบลิกได้ 
๑๐. สร้างวงรีภาพไอโซเมตริกได้ 
๑๑. สร้างวงรีภาพออบลิกได้ 
๑๒. สามารถเขียนภาพฉายจากภาพท่ีก าหนดให้ได้ 
๑๓. เขียนภาพฉายมุมที่ ๑ได้ 
๑๔. เขียนภาพฉายมุมที่ ๓ได้ 
๑๕. เขียนภาพตัดชนิดต่างๆ ได้ 
๑๖. การสเกตภาพสามมิติไอโซเมตริกได้ 
๑๗. การสเกตภาพสามมิติออบลิกและภาพฉายได้ 

รวมทั้งหมด    ๑๗   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๕๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
ง๓๐๒๗๔  โครงงานอาชีพ ๓                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖                                           เวลา  ๔๐   ชั่วโมง               จ านวน  ๑.๐   หน่วยกิต 
 
 ศึกษา สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์  ฝึกปฏิบัติ  และอธิบายเกี่ยวกับการประอบอาชีพ  ประเภทธุรกิจ  นโยบาย
ธุรกิจ  สภาพการประกอบอาชีพในชุมชน  การเลือกอาชีพเพ่ือการปฏิบัติงาน  เทคนิคอาชีพ  การหาแหล่ง
ทรัพยากรและเงินทุน  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การบานการผลิตและจัดจ าหน่ายหรือให้บริการ  โครงงานอาชีพ  
บันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรับ-จ่าย  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  และการน าเสนอ
โครงงาน 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์การลงมือปฏิบัติจริง การจัดการอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหา
ในการท างาน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การท างานกลุ่ม การออกแบบงาน การสร้างและพัฒนาชิ้นงานเพ่ือให้
เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
          เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ธุรกิจ เลือกและจัดการงานอาชีพที่สุจริต             
มีคุณธรรม  ท าโครงงานอาชีพเพ่ือให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพถูกต้องตามกระบวนการ  มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   
มีการท างานเป็นกลุ่มร่วมคิด ท า  แก้ปัญหาและจัดการ  มีคุณธรรม  มีจิตส านึกในการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือด ารงชีวิตและครอบครัว 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. บอกความหมายของโครงงานอาชีพ ความจ าเป็นและประเภทอาชีพอิสระได้ 
 ๒. อธิบายองค์ประกอบของโครงงาน 
 ๓. อธิบายถึงคุณค่าของการท ากิจกรรมโครงงาน 
 ๔. ฝึกวิเคราะห์บทคัดย่อโครงงาน 
   ๕. อธิบายความหมายของโครงงานแต่ละประเภท 
 ๖. ยกตัวอย่างและจ าแนกประเภทโครงงาน 
 ๗. อธิบายล าดับขั้นตอนในการท าโครงงาน 
 ๘. ระบุหัวข้อในการเขียนเค้าโครงของโครงงาน 
 ๙. บอกประโยชน์ของการท างานที่มีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนแบบโครงงาน 

๑๐. บอกจุดประสงค์ของการปฏิบัติงานอาชีพ  วิธีการข้ันตอน  กระบวนการอาชีพได้ 
๑๑. ส ารวจวิเคราะห์ตัดสินใจเขียนโครงการละวางแผนได้ 
๑๒. ปฏิบัติงานอาชีพอย่างครบกระบวนการได้ 
๑๓. บอกถึงทักษะกระบวนการท างานได้ 
๑๔. สามารถน าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพและแนวทางการออกแบบได้ 
๑๕. สืบค้นข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและธุรกิจ 
๑๖. สืบค้นข้อมูล  ศึกษา  ส ารวจ  วิเคราะห์อาชีพในชุมชนและอาชีพอิสระ 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๕๘ 
 

๑๗. สืบค้นข้อมูล ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๘. สืบค้นข้อมูล ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับลักษณะ ประเภท และการเขียนรายงาน

โครงงานอาชีพ 
๑๙. มีทักษะในการท าโครงงานอาชีพด้วยกระบวนการกลุ่ม มีคุณธรรม มีจิตส านึกในการใช้พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒๐. มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

รวมทั้งหมด  ๒๐  ผลการเรียนรู้  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๕๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๗๕ โครงงานอาชีพ ๔                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖                                                เวลา  ๔๐   ชั่วโมง          จ านวน  ๑.๐   หน่วยกิต 
 
 อธิบายวิการท างาน ศึกษาหลักการและวิธีเกี่ยวกับโครงงานอาชีพ วิเคราะห์ วางแผน ลงมือผลิตชิ้นงาน 
และปรับปรุงการท างาน เพ่ือให้ท างานได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ ประหยัด ปลอดภัย ได้ชิ้นงานเหมาะสม  
และจ าหน่ายได้ ปรับปรุงและพัฒนางาน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รักการท างาน ซึ่งเป็นรากฐานของการด ารงชีวิต 
วางแผนปฏิบัติงานโดยการเขียนโครงงานอาชีพที่เลือก ฝึกปฏิบัติใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ จัดซื้อวัสดุ  
อุปกรณ์ต่างๆ ได้เหมาะสมกับโครงงานอาชีพที่เลือก ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาค่าบริการ จัดจ าหน่าย จด
บันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับรายจ่าย และน าเสนอผลงานโดยการสาธิตเผยแพร่กับผู้ที่สนใจ 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การลงมือปฏิบัติจริง การจัดการอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหา
ในการท างาน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การท างานกลุ่ม การออกแบบงาน การสรางและพัฒนาชิ้นงานเพ่ือให้
เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 

เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน เห็นประโยชน์และคุณค่าในตนเอง มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากรในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายความหมายและลักษณะของโครงการได้ 
 ๒. อธิบายความส าคัญของโครงการได้ 
 ๓. บอกวัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการได้ 
 ๔. บอกประโยชน์ของการจัดท าโครงการได้ 

   ๕. อธิบายและวิเคราะห์โครงการแต่ละประเภทได้ 
 ๖. บอกส่วนประกอบของโครงการได้ 
 ๗. อธิบายล าดับขั้นตอนและเขียนโครงการได้ 
 ๘. ใช้ถ้อยค า ส านวนในการเขียนโครงการได้ 
 ๙. เรียนรู้กระบวนการกลุ่มได้ 

  ๑๐. น าวิธีกระบวนการกลุ่มไปใช้ได้ 
รวมทั้งหมด   ๑๐   ผลการเรียนรู้  
 

 
  
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๖๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๗๖ โครงงานอาชีพ  ๑                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕                                                    เวลา   ๖๐  ชัว่โมง    จ านวน   ๑.๕   หน่วยกิต 

 
 ศึกษาหลักการและวิธีเกี่ยวกับโครงงานอาชีพ วิเคราะห์ วางแผน ลงมือผลิตชิ้นงาน และปรับปรุงการ
ท างาน เพื่อให้ท างานได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ ประหยัด ปลอดภัย ได้ชิ้นงานเหมาะสม  และจ าหน่ายได้ 
ปรับปรุงและพัฒนางาน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รักการท างาน ซึ่งเป็นรากฐานของการด ารงชีวิต  
 วางแผนปฏิบัติงานโดยการเขียนโครงงานอาชีพที่เลือก ฝึกปฏิบัติใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ จัดซื้อ
วัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ ได้เหมาะสมกับโครงงานอาชีพที่เลือก ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาค่าบริการ จัดจ าหน่าย 
จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับรายจ่าย และน าเสนอผลงานโดยการสาธิตเผยแพร่กับผู้ที่สนใจ 
 ปลูกฝังให้ผู้เรียนใฝ่รู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีวินัย บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. บอกความหมายของโครงงาน 
 ๒. อธิบายองค์ประกอบของโครงงาน 
 ๓. อธิบายถึงคุณค่าของการท ากิจกรรมโครงงาน 
 ๔. ฝึกวิเคราะห์บทคัดย่อโครงงาน 

  ๕. อธิบายความหมายของโครงงานแต่ละประเภท 
 ๖. ยกตัวอย่างและจ าแนกประเภทโครงงาน 
 ๗. อธิบายล าดับขั้นตอนในการท าโครงงาน 
 ๘. ระบุหัวข้อในการเขียนเค้าโครงของโครงงาน 
 ๙. บอกประโยชน์ของการท างานที่มีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนแบบโครงงาน 

  ๑๐. อธิบายที่มาของปัญหาที่จะศึกษาค้นคว้าและเกณฑ์ในการเลือกปัญหาในการท าโครงงาน 
  ๑๑. บอกแหล่งข้อมูลและรายละเอียดของแหล่งข้อมูลในการท าโครงงาน 
 ๑๒. คิดเรื่อง เลือกหัวข้อเรื่อง และตั้งชื่อเรื่องที่จะท าโครงงานได้อย่างเหมาะสม 
 ๑๓. บอกแหล่งข้อมูลที่จะศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจท าโครงงาน 
 ๑๔. จดบันทึกการศึกษาค้นคว้าที่เก่ียวข้องกับการท าโครงงาน 
 ๑๕. อธิบายประโยชน์ของการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารที่เก่ียวข้องกับการท าโครงงาน 
 ๑๖. อธิบายหัวข้อหลักในการออกแบบการทดลองและวางแผนด าเนินการท าโครงงาน 
 ๑๗. บอกสิ่งส าคัญท่ีต้องค านึงถึงในการออกแบบการทดลองและวางแผนด าเนินการท าโครงงาน 
 ๑๘. ออกแบบการทดลอง การศึกษาค้นคว้าโครงงานที่สนใจจะด าเนินการศึกษา 
 ๑๙. เขียนเค้าโครงของโครงงานที่จะด าเนินการศึกษา 
 ๒๐. ลงมือปฏิบัติท าโครงงานที่เสนอไว้ในเค้าโครงของโครงงาน 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๖๑ 
 

 ๒๑. ด าเนินการตามขั้นตอนของการท าโครงงานโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล แปลความหมายข้อมูลและ
สรุปผลได้ถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม 

 ๒๒. บอกหลักการและรูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 
 ๒๓. เขียนรายงานโครงงานที่ได้จัดท าให้สมบูรณ์และถูกต้อง 
 ๒๔. บอกเกณฑ์การประเมินโครงงาน 
 ๒๕. น าเสนอผลงานโครงงานในรูปแบบของการอธิบายด้วยค าพูดหรือรายงานปากเปล่าหรือจัด

นิทรรศการด้วยแผงโครงงาน 
 ๒๖. ตอบข้อซักถามเก่ียวกับผลงานโครงงานของตนเองให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 

รวมทั้งหมด     ๒๖    ผลการเรียนรู้ 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๖๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๗๗  โครงงานอาชีพ ๒                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                                                เวลา  ๖๐   ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๕    หน่วยกิต 

 
 ศึกษาหลักการและวิธีเกี่ยวกับโครงงานอาชีพ วิเคราะห์ วางแผน ลงมือผลิตชิ้นงาน และปรับปรุงการ
ท างาน เพื่อให้ท างานได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ ประหยัด ปลอดภัย ได้ชิ้นงานเหมาะสม  และจ าหน่ายได้ 
ปรับปรุงและพัฒนางาน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รักการท างาน ซึ่งเป็นรากฐานของการด ารงชีวิต  
 วางแผนปฏิบัติงานโดยการเขียนโครงงานอาชีพที่เลือก ฝึกปฏิบัติใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ จัดซื้อ
วัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ ได้เหมาะสมกับโครงงานอาชีพที่เลือก ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาค่าบริการ จัดจ าหน่าย 
จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับรายจ่าย และน าเสนอผลงานโดยการสาธิตเผยแพร่กับผู้ที่สนใจ 
 ปลูกฝังให้ผู้เรียนใฝ่รู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีวินัย บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายความหมายและลักษณะของโครงการได้ 
 ๒. อธิบายความส าคัญของโครงการได้ 
 ๓. บอกวัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการได้ 
 ๔.บอกประโยชน์ของการจัดท าโครงการได้ 

   ๕. อธิบายและวิเคราะห์โครงการแต่ละประเภทได้ 
 ๖. บอกส่วนประกอบของโครงการได้ 
 ๗. อธิบายล าดับขั้นตอนและเขียนโครงการได้ 
 ๘. ใช้ถ้อยค า ส านวนในการเขียนโครงการได้ 
 ๙. เรียนรู้กระบวนการกลุ่มได้ 

  ๑๐. น าวิธีกระบวนการกลุ่มไปใช้ได้ 
รวมทั้งหมด   ๑๐  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๖๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๗๘ งานเชื่อมไฟฟ้า ๑                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                                                เวลา   ๑๒๐  ชั่วโมง        จ านวน  ๓.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมอาร์กลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนงานเชื่อมต่อรูปตัวทีทุก
ต าแหน่งท่าเชื่อมตามมาตรฐาน งานเชื่อมท่อกับแผ่นเหล็กทุกต าแหน่งท่าเชื่อมตามมาตรฐาน งานตรวจสอบงาน
เชื่อมด้วยการพินิจ โดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
 ปฏิบัติการงานฝึกทักษะเกี่ยวกับงานเชื่อมไฟฟ้า  ท่าเชื่อมแบบต่าง ๆ  การตรวจสอบและแก้ไขแนวเชื่อมที่
บกพร่อง  ผลิตชิ้นงานตามแบบ  โดยใช้ทักษะจากงานเชื่อมท่าต่างๆ 
 เพ่ือให้มีความรู้ และทักษะในการเชื่อมไฟฟ้า  มีความอดทน  ความรับผิดชอบ   ซื่อสัตย์ 
มีคุณธรรม ความพอเพียง วางแผนการท างาน ท างานตามขั้นตอน บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้าตามหลักอาชีวอนามัยได้ 
๒.รู้ถึงอันตรายที่เกิดจากแสงและรังสีขณะที่ท าการเชื่อมได้  
๓. บอกสาเหตุอันตรายจากสารเคมีท่ีถูกเผาไหม้ขณะที่ท าการเชื่อม  
๔. อธิบายถึงอันตรายที่เกิดจากการระเบิดของชิ้นงานที่ท าการเชื่อม 
๕. อธิบายกรรมวิธีผลิตเหล็กได้ 
๖. บอกชนิดของเหล็กกล้าได้ 
๗. จ าแนกชนิดและการก าหนดเบอร์เหล็กกล้า 
๘. อธิบายกระบวนการผลิตท่อชนิดต่าง ๆ ได้ 
๙. จ าแนกชนิดท่อชนิดต่าง ๆ ได้ 
๑๐. บอกมาตรฐานท่อได้ 
๑๑. บอกชนิดของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าได้ 
๑๒. บอกชื่อและหน้าที่อุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมไฟฟ้าได้ 
๑๓. อธิบายสัญลักษณ์ลวดเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนตามมาตรฐาน AWS ได้ 
๑๔. อธิบายการเก็บรักษาลวดเชื่อมไฟฟ้าได้ 
๑๕. อธิบายเทคนิคงานเชื่อมอาร์กด้วยลวดหุ้มฟลักซ์ ท่อต่อกับหน้าแปลนท่าต่างๆได้ 
๑๖. อธิบายเทคนิคการเชื่อมต่อตัวทีท่าต่าง ๆ ได้ 
๑๗. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมอาร์กด้วยลวดหุ้มฟลักซ์เหล็กกล้าคาร์บอนได้ 
๑๘. อธิบายหลักการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนต่ าได้  
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๖๔ 
 

๑๙. อธิบายตรวจสอบในการทดสอบแนวเชื่อมตัวทีด้วยวิธีกดหักได้ 
๒๐. สามารถวิเคราะห์การตรวจงานเชื่อมด้วยวิธีตาเปล่าและวิธีกดหักได้ 

ทั้งหมด  ๒๐   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๖๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๗๙ งานเชื่อมไฟฟ้า ๒                                               กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                                                เวลา   ๑๒๐  ชั่วโมง        จ านวน  ๓.๐  หน่วยกิต 
 
 ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมอาร์กลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์เหล็กกล้าคาร์บอนงานเชื่อมรอยต่อชนทุกต าแหน่งท่า
เชื่อมตามมาตรฐาน งานตรวจสอบงานเชื่อมด้วยการพินิจ โดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชี
วอนามัย 
 ปฏิบัติการงานฝึกทักษะเกี่ยวกับงานเชื่อมไฟฟ้า  ท่าเชื่อมแบบต่าง ๆ  การตรวจสอบและแก้ไขแนวเชื่อมที่
บกพร่อง  ผลิตชิ้นงานตามแบบ  โดยใช้ทักษะจากงานเชื่อมท่าต่าง ๆ 
 เพ่ือให้มีความรู้ และทักษะในการเชื่อมไฟฟ้า มีความอดทน ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
มีคุณธรรม ความพอเพียง วางแผนการท างาน ท างานตามขั้นตอน บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้าตามหลักอาชีวอนามัยได้ 
๒. รู้ถึงอันตรายที่เกิดจากแสงและรังสีขณะที่ท าการเชื่อมได้  
๓. บอกสาเหตุอันตรายจากสารเคมีท่ีถูกเผาไหม้ขณะที่ท าการเชื่อม  
๔. อธิบายถึงอันตรายที่เกิดจากการระเบิดของชิ้นงานที่ท าการเชื่อม 
๕. บอกชนิดของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าได้ 
๖. บอกชื่อและหน้าที่อุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมไฟฟ้าได้ 
๗. อธิบายสัญลักษณ์ลวดเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนตามมาตรฐาน AWS ได้ 
๘. อธิบายการเก็บรักษาลวดเชื่อมไฟฟ้าได้ 
๙. อธิบายเทคนิคงานเชื่อมอาร์กด้วยลวดหุ้มฟลักซ์ ท่อต่อกับหน้าแปลนท่าต่างๆได้ 
๑๐. อธิบายการควบคุมการหดตัวและการบิดงอในงานเชื่อมต่อตัวที 
๑๑. อธิบายเทคนิคการเชื่อมต่อตัวทีท่าต่าง ๆ ได้ 
๑๒. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมอาร์กด้วยลวดหุ้มฟลักซ์เหล็กกล้าคาร์บอนได้ 
๑๓. อธิบายหลักการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนต่ าได้  
๑๔. อธิบายตรวจสอบในการทดสอบแนวเชื่อมตัวทีด้วยวิธีกดหักได้ 

ทั้งหมด    ๑๔   ผลการเรียนรู้ 
  
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๖๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๘๐ วัสดุช่าง ๑                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                                        เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การจัดเก็บ การเลือกวัสดุในงาน
อุตสาหกรรมประกอบด้วย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุที่มีต่อโลหะผสม และวัสดุเชื้อเพลิง 
 เลือกวัสดุอุตสาหกรรมมาใช้และการจัดเก็บได้ตรงชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การ
จัดเก็บการเลือกวัสดุในงานอุตสาหกรรมประกอบด้วย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุที่มีต่อโลหะผสม 
และวัสดุเชื้อเพลิงได้ 
 เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในการเลือกใช้วัสดุช่าง และมีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความสะอาด มี
วินัย มุ่งม่ันในการท างาน มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เลือกวัสดุช่างเพ่ือใช้ในงานอุตสาหกรรมได้เหมาะสม 
  ๒. อธิบายกรรมวิธีผลิตเหล็กได้ 

๓. อธิบายวิธีผลิตเหล็กผสม ชนิดต่างๆโดยสังเขปได้ 
๔. บอกวิธีเลือกโลหะท่ีไม่ใช่เหล็กไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
๕. บอกวิธีเลือกโลหะผสมไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
๖. บอกวิธีเลือกอโลหะไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
๗. บอกประโยชน์ของเชื้อเพลิงได้ 

รวมทั้งหมด    ๗    ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๖๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๘๑ วัสดุช่าง ๒                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๔                                                 เวลา  ๔๐ ชั่วโมง          จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับสารหล่อลื่นวัสดุหล่อเย็น วัสดุก่อสร้าง วัสดุสังเคราะห์ วัสดุงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
การกัดกร่อนและการป้องกันหลักการตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น 
 เลือกวัสดุอุตสาหกรรมมาใช้และการจัดเก็บได้ตรงชนิด มาตรฐาน ของสารหล่อลื่นวัสดุหล่อเย็น วัสดุ
ก่อสร้าง วัสดุสังเคราะห์ วัสดุงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การกัดกร่อนและการป้องกันหลักการตรวจสอบวัสดุ
เบื้องต้นได้ 
 เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในการเลือกใช้วัสดุช่าง และมีความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์           ความ
สะอาด  มีวินัย  มุ่งม่ันในการท างาน  มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เลือกใช้วัสดุหล่อลื่นและหล่อเย็นได้อย่างเหมาะสม 
๒. เลือกวัสดุก่อสร้างไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม 

 ๓. อธิบายวิธีเลือกผลิตภัณฑ์จากวัสดุสังเคราะห์ไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
 ๔. เลือกวัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม 

๕. ใช้งานอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างปลอดภัย 
 ๖. บอกลักษณะของการสึกหรอและการกัดกร่อนได้ 
 ๗. บอกสาเหตุของการสึกหรอและการกัดกร่อนได้ 

๘. บอกวิธีตรวจสอบวัสดุแบบไม่ท าลายสภาพได้ 
๙. บอกวิธีตรวจสอบวัสดุแบบท าลายสภาพได้ 
๑๐. บอกประเภทและลักษณะ พลังงานทดแทนในอนาคตได้ 

รวมทั้งหมด    ๑๐   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๖๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๘๒ งานฝึกฝีมือ ๑                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่     ๕                                                 เวลา  ๑๒๐  ชัว่โมง    จ านวน   ๓.๐  หน่วยกิต 
 
 รู้เข้าใจหลักการเกี่ยวกับการใช้ การบ ารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้น งานวัดและตรวจสอบ 
งานร่างแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานท าเกลียว งานเครื่องมือกลเบื้องต้น และ
การประกอบชิ้นงาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การบ ารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้น งานวัดและตรวจสอบ งานร่าง
แบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานท าเกลียว งานเครื่องมือกลเบื้องต้น และการ
ประกอบชิ้นงาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้ 
 เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในการเลือกใช้วัสดุช่าง และมีความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์ ความสะอาด      
มีวินัย  มุ่งม่ันในการท างาน  มีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ การบ ารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้น 
๒. ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
๓. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีต เรียบร้อย ละเอียด

รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม 
รวมทั้งหมด     ๓   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๖๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๘๓ งานฝึกฝีมือ ๒                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕                                                     เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง    จ านวน  ๓.๐  หน่วยกิต 
 
 รู้เข้าใจหลักการเกี่ยวกับการใช้ การบ ารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้น งานวัดและตรวจสอบ 
งานร่างแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานท าเกลียว งานเครื่องมือกลเบื้องต้น งาน
หล่อเบื้องต้น และการประกอบชิ้นงาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การบ ารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้น งานวัดและตรวจสอบ งานร่าง
แบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานท าเกลียว งานเครื่องมือกลเบื้องต้น งานหล่อ
เบื้องต้น และการประกอบชิ้นงาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้ 
 เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในการเลือกใช้วัสดุช่าง และมีความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์  ความสะอาด  มี
วินัย  มุ่งมั่นในการท างาน  มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ การบ ารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้น 
๒. ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
๓. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีต เรียบร้อย ละเอียด

รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม 
รวมทั้งหมด    ๓   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๗๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๘๔ วิชา งานจัดสวน ๑                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                                     เวลา   ๘๐  ชั่วโมง    จ านวน   ๒.๐   หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการจัดสวน  การจ าแนกประเภท ชนิด  และรูปแบบของ
การจัดสวนส ารวจและสะสมแบบการจัดสวนที่ได้รับความนิยม  ปฏิบัติงานออกแบบจัดสวน  เลือกพันธุ์ไม้ให้
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  เลือกใช้อุปกรณ์ตามลักษณะของแบบ  ค านวณค่าใช้จ่ายและประเมินราคา  เตรียมพื้นที่
จัดตกแต่ง ดูแลรักษา จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายและประเมินผล    

ปฏิบัติงานออกแบบจัดสวน  เลือกพันธุ์ไม้ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  เลือกใช้อุปกรณ์ตามลักษณะของ
แบบ  ค านวณค่าใช้จ่ายและประเมินราคา  เตรียมพื้นที่จัดตกแต่ง ดูแลรักษา จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชี
รายรับ – รายจ่ายและประเมินผล   การวางแผนและการแก้ปัญหา  เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การแก้ปัญหา 
การใช้เหตุผล การสื่อความหมายน าประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีพร้อมกับรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการรวมตัวของอาเซียน บูรณาการกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดี สามารถท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
รอบคอบและ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ 

 
ผลการเรียนรู้ 
             ๑. บอกประโยชน์ ประเภท รูปร่างและขนาดของการจัดสวน 
             ๒. บอกวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสวนที่จ าเป็นได้ 
             ๓. สามารถเลือกชนิดพันธุ์ไม้และวัสดุปลูกได้ 
             ๔. สามารถเลือกใช้รั้วและเฟอร์นิเจอร์ได้ 
             ๕. บอกหลักเบื้องต้นของการออกแบบสวนได้ 
             ๖. ปฏิบัติงานดูแลและตัดแต่งพรรณไม้ในสวนได้   
รวมทั้งหมด    ๖   ผลการเรยีนรู้  

  
 
 
 

  
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๗๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๘๕ งานจัดสวน ๒                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                  เวลา   ๘๐   ชัว่โมง    จ านวน   ๒.๐   หน่วยกิต 
 

ศึกษาประวัติและรูปแบบการจัดสวน งานด้านภูมิทัศน์ แนวความคิดและรูปแบบการจัดสวนแบบ
ประดิษฐ์ สวนแบบธรรมชาติ หลักพ้ืนฐานด้านการออกแบบ องค์ประกอบและสิ่งก่อสร้างในสวน พรรณไม้และ
สนามหญ้า ออกแบบและจัดสวนเบื้องต้น และดูแลบ ารุงรักษาสวน 

ปฏิบัติงานการจัดสวน งานด้านภูมิทัศน์ รูปแบบการจัดสวนแบบประดิษฐ์ สวนแบบธรรมชาติ ออกแบบ 
จัดสวนเบื้องต้น และดูแลบ ารุงรักษาสวน 

มีทักษะในการจัดตกแต่งสวน ได้โดยสะท้อนภาพความเป็นผู้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต มีความ
มุ่งมั่นในการท างาน อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย โดยใช้กระบวนการคิดแบบลึกซึ้ งและตัดสินใจ 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกประวัติและรูปแบบการจัดสวนได้ 
๒. มีความเข้าใจงานด้านภูมิทัศน์ 
๓. บอกแนวความคิดและรูปแบบการจัดสวนแบบประดิษฐ์ สวนแบบธรรมชาติได้ 
๔. มีความรู้ความเข้าใจหลักพ้ืนฐานด้านการออกแบบ 
๕. มีความเข้าใจองค์ประกอบและสิ่งก่อสร้างในสวน 
๖. มีความเข้าใจพรรณไม้และสนามหญ้า 
๗. สามารถออกแบบและจัดสวนเบื้องต้นได้ 
๘. สามารถดูแลบ ารุงรักษาสวนได้ 

รวมทั้งหมด    ๘    ผลการเรียนรู้  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๗๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๘๖ งานดินทั่วไป  ๑                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖    ภาคเรียนที่ ๑                             เวลา   ๔๐  ชั่วโมง          จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
  ศึกษาประวัติความเป็นมาของงานดินและชนิดที่น ามาประดิษฐ์เป็นรูปต่าง ๆ ด้วยวิธีการปั้น การคลึง 
และการสร้างรูปต้นแบบง่าย ๆ ด้วยดิน เช่น การข้ึนรูปอิสระแบบขดแบบแผ่น แบบแป้นหมุน และแบบกดพิมพ์ 
ฯลฯ เพ่ือน าไปท าพิมพ์ส าหรับหล่อรูปแบบด้วยปูนปลาสเตอร์ ปูนซีเมนต์ ศึกษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่
จ าเป็นส าหรับงานการผลิตเครื่องปั้นดินเผาและมีประสิทธิภาพศึกษาและออกแบบดัดแปลง   สร้างเครื่องมืออย่าง
ง่าย ๆ ประหยัดและน ามาใช้ประโยชน์ได้  ศึกษาประวัติความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผา  วัตถุดิบในการท า
เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม  เครื่องมือเครื่องใช้  วัสดุอุปกรณ์การเก็บรักษา  หลักการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา
รูปทรง  วัตถุดิบ  การเตรียมดิน  การขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผาด้วยมือ  การข้ึนรูปเครื่องปั้นดินเผาด้วยแป้นหมุน  
และการตกแต่งชิ้นงานเครื่องปั้นดินเผา 
  ปฏิบัติการเตรียมเนื้อดินเหนียวสาหรับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ใช้ เก็บ บ ารุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์สา
หรับการข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ ลงมือผลิต ตกแต่ง เผาผลิตภัณฑ์ และจัดจ าหน่าย    
 เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการท าเครื่องปั้นดินเผาพ้ืนบ้าน การใช้และเก็บ 
บ ารุงรักษา เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ การเตรียมเนื้อดินเหนียวส าหรับการขึ้นรูป การท าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่
ใช้เทคโนโลยีแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ การตกแต่ง การเผาและการจัดจ าหน่าย ท างานอย่างเป็นกระบวนการ 
ประเมินปรับปรุงและพัฒนางานให้มีคุณภาพดี มีความขยัน ประหยัด อดทน สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างประณีต 
และรักษาสิ่งแวดล้อม 
   นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการท าเครื่องปั้นดินเผา  นักเรียนมีความสามารถในการคิด การ
ตัดสินใจและการแก้ปัญหา   การปรับตัว และการท างานเป็นทีม 
 เน้นการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม และ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์   ชื่นชมในผลงาน  ท างานอย่างมีความสุข  ท างานร่วมกันด้วยความสามัคคี  สามารถน าทรัพยากรมา
ใช้ไดอ้ย่างคุ้มค่า  ประหยัด  ปลูกฝังลักษณะนิสัย รักการท างาน  ขยัน ประหยัด มุ่งมั่น  ประณีต  รอบคอบ มี
ทักษะในการแก้ปัญหา และ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามต่องานอาชีพ ตามแนวพระราชด าหริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของเครื่องปั้นดินเผาได้  
๒. ออกแบบผลิตภัณฑ์แบบสร้างสรรค์ได้  
๓. เตรียมเนื้อดินเหนียวส าหรับท าผลิตภัณฑ์ดินเผาได้  
๔. ใช้ เก็บ บ ารุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการท าเครื่องปั้นดินเผาได้  
๕. ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โดยวิธีการหล่อน้ าดินได้  
๖. ตกแต่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างประณีต  



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๗๓ 
 

๗. เผาผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีคุณภาพ  
๘. จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาได้ 

รวมทั้งหมด    ๘    ผลการเรียนรู้ 
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๗๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๘๑ งานดินทั่วไป ๒                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖   ภาคเรียนที่ ๒                          เวลา     ๔๐    ชั่วโมง       จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
 
 ศึกษาลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดเคลือบใส คุณสมบัติของดินและอัตราส่วนผสม
ของดินเอิร์ทเธ่นแวร์ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 
การเตรียมเคลือบ การตกแต่งการเขียนสี คุณสมบัติและส่วนผสมของน้าเคลือบใส ขั้นตอนการชุบเคลือบ และการ
ควบคุมเตาเผา  
  ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ เตรียมดินปั้น ขึ้นรูปและตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีต่างๆ เตรียมน้าเคลือบใส 
ชุบเคลือบ บรรจุเข้าเตาเผา เผาและควบคุมอุณหภูมิทั้งก่อนเคลือบและหลังเคลือบ ส ารวจแหล่งวัสดุและแหล่งจา
หน่าย ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขาย ทาบัญชีรายรับรายจ่าย บรรจุหีบห่อและจัดจาหน่าย  
  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของเนื้อดินปั้น น้าเคลือบใส วิธีการเตรียมเคลือบ การ
เคลือบ และการเผาเคลือบ สามารถออกแบบ เตรียมเคลือบใส เผาเคลือบผลิตภัณฑ์และจัดจ าหน่ายได้  

 
ผลการเรียนร ู้ 

๑. เตรียมเนื้อดินปั้นที่ใช้ทาผลิตภัณฑ์เอิร์ทเธินแวร์ได้  
๒. ใช้ เก็บ บ ารุงรักษาเครื่องมือได้อย่างถูกวิธี  
๓. ออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้  
๔. ตกแต่งผิวผลิตภัณฑ์ได้  
๕. บอกคุณสมบัติของเคลือบใสได้  
๖. เตรียมน้าเคลือบใสได้  
๗. ปฏิบัติการเคลือบผลิตภัณฑ์ได้  
๘. เผาเคลือบผลิตภัณฑ์ได้  
๙. จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้  

รวมทั้งหมด    ๙    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๗๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๘๘  การบัญชีเบื้องต้น ๑                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔                                            เวลา    ๖๐    ชั่วโมง          จ านวน   ๑.๕  หน่วยกิต 

 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการบัญชี ข้อสมมติทางบัญชี 
ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของตามแม่บทการบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า 
การบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียว ในสมุดรายวันทั่วไป สมุด
เงินสด ๒ ช่อง ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษท าการชนิด ๖ ช่อง งบการเงิน ปรับปรุง ปิด
บัญชี และสรุปวงจรบัญชี 
 ปฏิบัติตามหลักการวิธีการและขั้นตอนการจัดท าบัญชี   สามารถบันทึกรายการค้าในสมุด รายวันทั่วไป 
และผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ การจัดท างบทดลอง 
กระดาษท าการและรายงานทางการเงิน ได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  อย่างมี
ระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ   
 มีคุณธรรมจริยธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพบัญชี บูรณาการความรู้  ให้เกิดความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
ประหยัด และอดออม น าไปปฏิบัติจริงได้ในชีวิตประจ าวัน  
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความเข้าใจหลักการ วิธีการ และข้ันตอนการจัดท าบัญชีส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจ
บริการ 
๒. บอกความหมายของสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของได้ 
๓. บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปได้ 
๔. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องต้นตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียว
ประเภทธุรกิจบริการ 
๕. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลาและมีเจคติท่ีดีต่อวิชาชีพบัญชี  

จ านวนทั้งหมด    ๕    ผลการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๗๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๘๙  การบัญชีเบื้องต้น ๒                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔                              เวลา    ๖๐    ชั่วโมง           จ านวน    ๑.๕    หนว่ยกิต 
 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการบัญชี ข้อสมมติทางบัญชี 
ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของตามแม่บทการบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า 
การบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียว ในสมุดรายวันทั่วไป สมุด
เงินสด ๒ ช่อง ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษท าการชนิด ๖ ช่อง งบการเงิน ปรับปรุง ปิด
บัญชี และสรุปวงจรบัญชี 
 ปฏิบัติตามหลักการวิธีการและขั้นตอนการจัดท าบัญชี   สามารถบันทึกรายการค้าในสมุด รายวันทั่วไป 
และผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ การจัดท างบทดลอง 
กระดาษท าการและรายงานทางการเงิน ได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  อย่างมี
ระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ   
 มีคุณธรรมจริยธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพบัญชี บูรณาการความรู้  ให้เกดิความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
ประหยัด และอดออม น าไปปฏิบัติจริงได้ในชีวิตประจ าวัน  
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความเข้าใจหลักการ วิธีการ และข้ันตอนการจัดท าบัญชีส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจ
บริการ 

๒. บอกความหมายของสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของได้ 
๓. บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปได้ 
๔. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องต้นตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียว

ประเภทธุรกิจบริการ 
๕. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลาและมีเจคติท่ีดีต่อวิชาชีพบัญชี 
๖. ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี 
๗. อาชีพทางการบัญชีและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
๘. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๙. แม่บทการบัญชี  
๑๐. รูปแบบของธุรกิจ 
๑๑. กิจกรรมพื้นฐานทางธุรกิจ 
๑๒. การเขียนตัวเลขตามหลักบัญชี 
๑๓. ศัพท์บัญชี 

จ านวนทั้งหมด    ๑๓    ผลการเรียนรู ้
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๗๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๙๐ การขายเบื้องต้น ๑                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                                 เวลา   ๖๐   ชั่วโมง      จ านวน    ๑.๕   หนว่ยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญของการขายการแสวงหาลูกค้า การเตรียมตัวก่อนเข้าพบ การเข้าพบ การเสนอ
ขายและการสาธิต การเผชิญข้อโต้แย้งการปิดการขาย การติดตามผลการขาย บริการหลังการขาย และการใช้
เทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับงานขาย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญ และเทคนิคการขายการวาง
แผนการเข้าพบลูกค้าและการใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับงานขาย 
 ปฏิบัติงานฝึกทักษะเกี่ยวกับการเสนอขาย การเข้าพบลูกค้า การสาธิตการขาย การตอบข้อโต้แย้งและ
สามารถปิดการเสนอขาย 
 มีกิจนิสัย ความมีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี มี
คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขายเอกสารายงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เพ่ือให้สามารถอธิบายความส าคัญและเทคนิคการขายได้ 
๒. เพ่ือให้สามารถวางแผนการเข้าพบลูกค้าได้อย่างเหมาะสมได้ 
๓. เพ่ือให้สามารถเสนอขายและสาธิตการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ 
๔. เพ่ือให้สามารถตอบข้อโต้แย้ง ปิดการขายได้ 
๕. เพ่ือให้สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้ในการเสนอขายได้ 

จ านวนทั้งหมด    ๕    ผลการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๗๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๙๑ การขายเบื้องต้น ๒                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                                        เวลา   ๖๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
  ศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญของการขายการแสวงหาลูกค้า การเตรียมตัวก่อนเข้าพบ การเข้าพบ การเสนอ
ขายและการสาธิต การเผชิญข้อโต้แย้งการปิดการขาย การติดตามผลการขาย บริการหลังการขาย และการใช้
เทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับงานขาย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญ และเทคนิคการขายการวาง
แผนการเข้าพบลูกค้าและการใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับงานขาย 
  ปฏิบัติงานฝึกทักษะเกี่ยวกับการเสนอขาย การเข้าพบลูกค้า การสาธิตการขาย การตอบข้อโต้แย้งและ
สามารถปิดการเสนอขาย 
  มีกิจนิสัย ความมีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี มี
คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขายเอกสารายงาน 
  
ผลการเรียนรู้ 

๑. เพ่ือให้สามารถอธิบายความส าคัญและเทคนิคการขายได้ 
๒. เพ่ือให้สามารถวางแผนการเข้าพบลูกค้าได้อย่างเหมาะสมได้ 
๓. เพ่ือให้สามารถเสนอขายและสาธิตการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ 
๔. เพ่ือให้สามารถตอบข้อโต้แย้ง ปิดการขายได้ 
๕. เพ่ือให้สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้ในการเสนอขายได้ 

จ านวนทั้งหมด    ๕   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๗๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๙๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                                                  เวลา   ๖๐   ชั่วโมง     จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

 
  ศึกษาเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์ การจ าแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตี
ราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุน และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดง
รายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
 ปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเก่ียวกับเงินสดย่อยได้ ท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ท างบประมาณ
เงินสด จ าแนกประเภทของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด บันทึกบัญชีเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในความต้องการ
ของตลาด บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจัดหาเงินสดจากบัญชีลูกหนี้ เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินได้ 
 มีคุณธรรมจริยธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพบัญชี บูรณาการความรู้  ให้เกิดความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
ประหยัด และอดออม น าไปปฏิบัติจริงได้ในชีวิตประจ าวัน มีการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษย์สัมพันธ์  ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  ความ
เชื่อมั่นในตนเอง  ความสนใจใฝ่รู้  ความรู้รักสามัคคี  ความกตัญญูกตเวที 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจที่เก่ียวกับสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 ๒. บอกความหมายของมาตรฐานทางบัญชีหรือหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปได้ 
 ๓. สามารถค านวณ วิเคราะห์รายการ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
 ๔. มีทัศนคติ มีแนวคิด และความคิดสร้างสรรค์ ในวิชาการบัญชีชั้นกลาง ๑ 
 ๕. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงในการท างาน ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ 
จ านวนทั้งหมด     ๕     ผลการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๘๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๙๑  การบัญชีขั้นกลาง ๒                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                                       เวลา     ๖๐    ชั่วโมง          จ านวน    ๑.๕    หนว่ยกิต 

 
 ศึกษาเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์ การจ าแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตี
ราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุน และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดง
รายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
 ปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเก่ียวกับเงินสดย่อยได้ ท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ท างบประมาณ
เงินสด จ าแนกประเภทของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด บันทึกบัญชีเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในความต้องการ
ของตลาด บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจัดหาเงินสดจากบัญชีลูกหนี้ เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินได้ 
 มีคุณธรรมจริยธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพบัญชี บูรณาการความรู้  ให้เกิดความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
ประหยัด และอดออม น าไปปฏิบัติจริงได้ในชีวิตประจ าวัน มีการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษย์สัมพันธ์  ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  ความ
เชื่อมั่นในตนเอง  ความสนใจใฝ่รู้  ความรู้รักสามัคคี  ความกตัญญูกตเวที 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจที่เก่ียวกับสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 ๒. สามารถค านวณ วิเคราะห์รายการ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
 ๓. มีทัศนคติ มีแนวคิด และความคิดสร้างสรรค์ ในวิชาการบัญชีชั้นกลาง ๑ 
 ๔. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงในการท างาน ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ 
จ านวนทั้งหมด   ๔   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๘๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๙๔ งานประดิษฐ์ของใช้จากเชือกมัดฟาง ๑                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖                                                     เวลา ๘๐ ชัว่โมง    จ านวน   ๒.๐   หน่วยกิต 
 
 อธิบายวิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต ความหมาย  ความส าคัญ  และหลักการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์  
ประเภทของงานประดิษฐ์  การออกแบบงานประดิษฐ์  วิธีการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น  องค์ประกอบใน
การถักสานผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการการประดิษฐ์ของใช้จากเชือกมัดฟางที่
ถูกต้องเหมาะสม การบ ารุงรักษา วางแผนการท างาน การประมาณราคา  โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การลงมือปฏิบัติจริง การจัดการอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหา
ในการท างาน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การท างานกลุ่ม การออกแบบงาน การสร้างและพัฒนาชิ้นงานให้เกิด
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
 เพ่ือให้ผู้เรียน เป็นผู้มีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน เห็นประโยชน์และคุณค่าในตนเอง มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึก 
ในการใช้พลังงาน ทรัพยากรในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายวิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต 
 ๒. สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการท างานร่วมกัน 
 ๓. มีทักษะการจัดการในการท างาน 
 ๔. มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน 
 ๕. มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต 
 ๖. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน 
 ๗. ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งหมด   ๗   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๘๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๙๕  งานประดิษฐ์ของใช้จากเชือกมัดฟาง ๒                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖                                      เวลา    ๘๐    ชั่วโมง            จ านวน   ๒.๐    หนว่ยกิต 
 
  อธิบายวิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเลือก การเตรียมเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ในงานประดิษฐ์ของใช้จากเชือกมัดฟาง คุณสมบัติและลักษณะของเชือกแต่ละประเภท วิธีการมัดปมเชือก 
การเลือกวัสดุตกแต่ง ออกแบบ งานประดิษฐ์ของใช้จากเชือกมัดฟาง การมัดปมในรูปแบบต่าง ๆ การค านวณราคา
ต้นทุน และก าหนดราคาขาย โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า 
 โดยใช้กระการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การลงมือปฏิบัติจริง การจัดการอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาใน
การท างาน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การท างานกลุ่ม การออกแบบชิ้นงาน การสร้างและพัฒนาชิ้นงาน
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
 เพ่ือให้ผู้เรียน เป็นผู้มีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน เห็นประโยชน์และคุณค่าในตนเอง มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึก 
ในการใช้พลังงาน ทรัพยากรในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายวิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต 
 ๒. สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการท างานร่วมกัน 
 ๓. มีทักษะการจัดการในการท างาน 
 ๔. มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน 
 ๕. มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต 
 ๖. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน 
 ๗. ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ๘. ศึกษาความรู้เกี่ยวกับวัสดุการประดิษฐ์ของใช้จากเชือกมัดฟางได้ 
 ๙. เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมกับงาน 
รวมทั้งหมด    ๙    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๘๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๙๖ งานจักสาน ๑                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๑                        เวลา    ๘๐   ชั่วโมง    จ านวน  ๒.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์งานจักสานไม้ไผ่ในท้องถิ่น เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท างาน ศึกษา
รูปแบบและออกแบบผลิตภัณฑ์งานจักสานไม้ไผ่โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคนิควิธีการท างานวิธีการปฏิบัติงานจัก
สานไม้ไผ่ตามที่ก าหนด  การตกแต่งชิ้นงานและคิดราคาค่าใช้จ่าย ตลอดจนการจ าหน่าย 
 สามารถบอกชนิดผลิตภัณฑ์จักสานจากวัสดุต่างในท้องถิ่น บอกและเลือกใช้  เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ได้
ถูกต้องกับงานออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานโดยใช้ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นก าหนดวิธีการข้ันตอนการท างานและ
สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ถูกต้องเหมาะสมและสามารถก าหนดราคาค่าใช้จ่ายได้ 
           เพ่ือให้ นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการท างาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการท างานอย่างคุ้มค่า ถูกวิธีและตัดสินใจเลือกอาชีพที่หลากหลาย 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกชนิดผลิตภัณฑ์จักสานจากวัสดุต่างๆในท้องถิ่นได้ 
๒. บอกเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างาน 
๓. สามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการท างานได้ 
๔. ออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานโดยใช้ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นได้ 
๕. ก าหนดวิธีการข้ันตอนการท างานและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ 
๖. ก าหนดราคาค่าใช้จ่ายได้ 

รวมทั้งหมด   ๖   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๘๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๙๗ งานจักสาน ๒                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  ภาคเรียนที่ ๒                           เวลา    ๘๐   ชัว่โมง    จ านวน  ๒.๐  หน่วยกิต 
 

 ศึกษาและปฏิบัติการเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการจักสาน การออกแบบและการประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ การคิดค านวณราคาและก าหนดราคาขายโดยใช้กระบวนการปฏิบัติจริง การมีส่วนร่วม การ
เรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพการจักสาน มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ 
ขยันหมั่นเพยีรและสามารถน าไปประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 สามารถบอกชนิดผลิตภัณฑ์จักสานจากวัสดุต่างในท้องถิ่น บอกและเลือกใช้   เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ได้
ถูกต้องกับงาน ออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานโดยใช้ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นก าหนดวิธีการขั้นตอนการท างานและ
สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนได้ถูกต้องเหมาะสมและสามารถก าหนดราคาค่าใช้จ่ายได้ 
            เพ่ือให้ นักเรียนมีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งมั่นในการท างาน  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการท างานอย่างคุ้มค่า   ถูกวิธีและตัดสินใจเลือกอาชีพที่
หลากหลาย 

 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจักสาน 
  ๒. เพ่ือให้มีความเข้าใจเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการจักสาน 
  ๓. เพ่ือให้มีความรู้ มีทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 
  ๔. เพ่ือให้ มีทักษะในการจักสานไม้ไผ่ในรูปแบบต่าง ๆ 
  ๕. เพ่ือให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการค านวณราคาต้นทุนและก าหนดราคาขาย 
  ๖. เพ่ือให้มีกิจนิสัยที่ดีในการท างาน 
  ๗. เพ่ือให้น าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
รวมทั้งหมด   ๗    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๘๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๙๘ การเพาะเห็ดนางฟ้า ๑                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ภาคเรียนที่ ๑                                  เวลา    ๘๐  ชั่วโมง  จ านวน    ๒.๐   หนว่ยกิต 
 
 ศึกษาความส าคัญและประโยชน์ของการเพาะเห็ดนางฟ้า ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการผลิตเห็ดและเชื้อเห็ด 
โรงเรือนและอุปกรณ์การเพาะเห็ดและการท าเชื้อเห็ด การวางแผนการผลิตเห็ดและเชื้อเห็ด การท าเชื้อเห็ด การ
เพาะเห็ดและการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเก่ียว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตเห็ด 
ปฏิบัติเกีย่วกับการจัดจ าหน่ายและการท าบัญชี 
 สามารถบอกลักษณะและวงจรชีวิตของเห็ด โรงเรือนและอุปกรณ์การเพาะเห็ดและการท าเชื้อเห็ด การ
วางแผนการผลิตเห็ดและเชื้อเห็ด การท าเชื้อเห็ด การเพาะเห็ดและการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว และการเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตเห็ด ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดจ าหน่ายและการท าบัญชี การดูแล
รักษาฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะในการท างาน  
           เพ่ือให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งมั่นในการท างาน  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการท างานอย่างคุ้มค่า   ถูกวิธีและตัดสินใจเลือกอาชีพที่หลากหลาย
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในงานอาชีพสุจริต สนใจและท างานอย่างมีคุณภาพ เห็นประโยชน์และมี เจตคติที่ดีต่อ
การประกอบอาชีพสุจริต 
  
ผลการเรียนรู้ 

๑. สามารถบอกความส าคัญของเห็ดนางฟ้าท่ีมีผลต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรได้ ๔  
๒. สามารถอธิบายลักษณะและส่วนประกอบของเห็ดนางฟ้าได้ 
๓. สามารถอธิบายและสืบค้นข้อมูลประวัติการเพาะเห็ดนางฟ้าได้ 
๔. สามารถอธิบายวงจรชีวิตของเห็ดนางฟ้าได้  
๕. สามารถอธิบายความส าคัญทางเศรษฐกิจของเห็ดนางฟ้า 
๖. สามารถจ าแนกคุณค่าทางอาหารและคุณสมบัติทางยาของเห็ดนางฟ้าได้ 
๗. สามารถจ าแนกสายพันธุ์เห็ดนางฟ้าที่เหมาะสมกับฤดูกาลและสภาพท้องถิ่นได้  
๘. สามารถคัดเลือกเชื้อเห็ดนางฟ้าที่ดีมาเพาะในโรงเรือนได้  

รวมทั้งหมด     ๘     ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๔๘๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ง๓๐๒๙๙  การเพาะเห็ดนางฟ้า ๒                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔   ภาคเรียนที่ ๒                                    เวลา   ๘๐   ชั่วโมง  จ านวน  ๒.๐  หน่วยกิต                     
 

            สืบค้นข้อมูล ศึกษา อธิบาย ความหมายและความส าคัญ วงจรชีวิตของเห็ดนางฟ้า การบรรจุ การนึ่งฆ่า
เชื้อ การถ่ายเชื้อ การเพาะเลี้ยง เห็ดนางฟ้า การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าที่เหมาะสม ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้า การดูแล โรคและแมลงศัตรูของเห็ดนางฟ้า คุณค่าทางโภชนาการ ตลาด
และแหล่งจ าหน่าย ปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยเสี่ยงในการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า การจดบันทึกผลการปฏิบัติงาน 
ปรับปรุงพัฒนางาน การค านวณค่าใช้จ่าย การก าหนดราคาจ าหน่าย จัดจ าหน่าย จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย การ
จัดการอย่างมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเห็นคุณค่าในอาชีพ   

  สามารถปฏิบัติในการบรรจุ การนึ่งฆ่าเชื้อ การถ่ายเชื้อ การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า การใช้วัสดุอุปกรณ์ใน
การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าท่ีเหมาะสม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้า การดูแล โรคและแมลงศัตรู
ของเห็ดนางฟ้า คุณค่าทางโภชนาการ ตลาดและแหล่งจ าหน่าย ปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยเสี่ยงในการเพาะเลี้ยงเห็ด
นางฟ้า การจดบันทึกผลการปฏิบัติงาน ปรับปรุงพัฒนางาน การค านวณค่าใช้จ่าย การก าหนดราคาจ าหน่าย จัด
จ าหน่าย จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

 เห็นประโยชน์และมี เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประกอบอาชีพ
สุจริต มีคุณธรรมท างานด้วยความ รับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัดและมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง คุ้มค่าและถูกวิธีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ผลการเรียนรู้  
๑. สืบค้นข้อมูล ศึกษาและอธิบาย ความหมายความส าคัญ และประโยชน์  
๒. คุณค่าทางอาหารและยาของเห็ดนางฟ้า 
๓. การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าท่ีเหมาะสม  
๔. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตการดูแล โรคและแมลงศัตรูปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยเสี่ยงในการ

เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า  
๕. เลือกใช้ ซ่อมแซม ดัดแปลง เก็บบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเห็ด

นางฟ้า 
๖. วางแผน เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า  
๗. ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า การบรรจุ การนึ่งฆ่าเชื้อ การถ่ายเชื้อ การดูแลโรคและแมลงศัตรูของ

เห็ดนางฟ้า  เก็บเกี่ยวและจัดจ าหน่ายผลผลิตด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด 
๘. มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีในการท างาน ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาในการจ าหน่าย จัดจ าหน่าย 

ท าบัญชี รายรับ-รายจ่าย จดบันทึกปรับปรุงและพัฒนางาน  
รวมทั้งหมด   ๘   ผลการเรียนรู้  
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๔๘๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๔๘๘ 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๔๘๙ 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๑ – ๓ )  

ชั้น รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

เวลา
เรียน 

รายวิชา จ านวน 
หน่วยกติ 

เวลา
เรียน ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 

ม.๑ รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
อ๒๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ 
พ้ืนฐาน   

๑.๕ ๖๐ อ๒๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน   

๑.๕ ๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
อ๒๑๒๐๑  ภาษาอังกฤษ 
ฟัง – พูด   

๑.๐ ๔๐ อ๒๑๒๐๒  ภาษาอังกฤษ 
ฟัง – พูด   

๑.๐ ๔๐ 

จ๒๑๒๐๑ ภาษาจีนกลาง
เบื้องต้น 

๐.๕ ๒๐ จ๒๑๒๐๒ ภาษาจีนกลาง
เบื้องต้น 

๐.๕ ๒๐ 

ม.๒ รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
อ๒๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน   

๑.๕ ๖๐ อ๒๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน   

๑.๕ ๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
อ๒๒๒๐๑  ภาษาอังกฤษ 
อ่าน –เขียน   

๑.๐ ๔๐ อ๒๒๒๐๒  ภาษาอังกฤษ 
อ่าน –เขียน   

๑.๐ ๔๐ 

จ๒๒๒๐๑ ภาษาจีน
เพลิดเพลิน 

๐.๕ ๒๐ จ๒๒๒๐๒ ภาษาจีน
เพลิดเพลิน 

๐.๕ ๒๐ 

ม.๓ รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 
อ๒๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน   

๑.๕ ๖๐ อ๒๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน   

๑.๕ ๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 
อ๒๓๒๐๑  ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร   

๑.๐ ๔๐ อ๒๓๒๐๒  ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร  

๑.๐ ๔๐ 

จ๒๓๒๐๑ ภาษาจีนแสนสนุก ๐.๕ ๒๐ จ๒๓๒๐๒ ภาษาจีนแสนสนุก ๐.๕ ๒๐ 
 
 
 

 
 
 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๔๙๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ๒๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑                           เวลา   ๖๐   ชัว่โมง    จ านวน   ๑.๕  หน่วยกิต 
 
  เข้าใจ ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่านในการท าอาหาร  เครื่องดื่ม               
การประดิษฐ์  การใช้ยา/สลากยา  การบอกทิศทาง  และการใช้อุปกรณ์  อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว ประกาศ  
นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม ระบุ/เขียน
ประโยคและข้อความ ตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) เกี่ยวกับ 
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ 
อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ  การซื้อขาย  สุขภาพและสวัสดิการ และลมฟ้าอากาศจากการอ่าน 
เลือกหัวข้อเรื่องใจความส าคัญ  บอกรายละเอียดสนับสนุน (Supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟังและอ่าน ได้แก่ บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น และเรื่องจากสื่อจริงประเภทต่างๆ (Authentic texts) 
สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลในการสื่อสารระหว่างบุคคลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัวและสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวันได้แก่ การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย พูดแทรกอย่างสุภาพ พูดชักชวนได้เหมาะสม
ตามมารยาททางสังคม ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจงและค าอธิบายตามสถานการณ์ต่างๆ พูดและเขียนแสดง
ความต้องการ แสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่าง
เหมาะสม พูดและเขียนโดยใช้ค าศัพท์ ส านวน ประโยคและข้อความเพ่ือขอและให้ข้อมูล  บรรยายแสดง ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆ กิจกรรมและประสบการณ์อย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระ 
(Theme)  หัวข้อเรื่อง (topic) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดและ
เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ใกล้ตัว และประสบการณ์ โดยใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่าทาง  
ในการสนทนาเหมาะกับบุคคลตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
เทศกาล วันส าคัญ  ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา     รวมทั้งเข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา  
และวัฒนธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน  และความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ  และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย เปรียบเทียบ และ
อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  ใช้
ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล / ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง
การเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน  สถานศึกษาและชุมชน  ตลอดทั้งใช้ภาษาอังกฤษ ในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้และ
ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ รวมทั้งเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 
  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
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(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
 
รหัสตัวช้ีวัด  

ต ๑.๑ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓ , ม. ๒/๔   
ต ๑.๒ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓ , ม. ๒/๔, ม. ๒/๕   
ต ๑.๓ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓   
ต ๒.๑ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓  
ต ๒.๒ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒   
ต ๓.๑ ม. ๒/๑  
ต ๔.๑ ม. ๒/๑  
ต ๔.๒ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒   

รวมทั้งหมด     ๒๑    ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ๒๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑    ภาคเรียนที่ ๒                      เวลา   ๖๐   ชั่วโมง          จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
 เข้าใจ ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่านในการท าอาหาร  เครื่องดื่ม               
การประดิษฐ์  การใช้ยา/สลากยา  การบอกทิศทาง  และการใช้อุปกรณ์  อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว ประกาศ  
นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม ระบุ/เขียน
ประโยคและข้อความ ตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) เกี่ยวกับ 
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ 
อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ  การซื้อขาย  สุขภาพและสวัสดิการ และลมฟ้าอากาศจากการอ่าน 
เลือกหัวข้อเรื่องใจความส าคัญ  บอกรายละเอียดสนับสนุน (Supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟังและอ่าน ได้แก่ บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น และเรื่องจากสื่อจริงประเภทต่างๆ (Authentic texts) 
สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลในการสื่อสารระหว่างบุคคลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัวและสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวันได้แก่ การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย พูดแทรกอย่างสุภาพ พูดชักชวนได้เหมาะสม
ตามมารยาททางสังคม ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจงและค าอธิบายตามสถานการณ์ต่างๆ พูดและเขียนแสดง
ความต้องการ แสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่าง
เหมาะสม พูดและเขียนโดยใช้ค าศัพท์ ส านวน ประโยคและข้อความเพ่ือขอและให้ข้อมูล  บรรยายแสดง ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆ กิจกรรมและประสบการณ์อย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระ 
(Theme)  หัวข้อเรื่อง (topic) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดและ
เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ใกล้ตัว และประสบการณ์ โดยใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่าทาง  
ในการสนทนาเหมาะกับบุคคลตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
เทศกาล วันส าคัญ  ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา รวมทั้งเข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา  และ
วัฒนธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน  และความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดต่างๆ  และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย เปรียบเทียบ และอธิบาย
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  ใช้
ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล / ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง
การเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน  สถานศึกษาและชุมชน  ตลอดทั้งใช้ภาษาอังกฤษ ในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้และ
ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ รวมทั้งเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลขา่วสารของโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ  
   



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๔๙๓ 
 

 มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
 
รหัสตัวช้ีวัด  

ต ๑.๑ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓ , ม. ๒/๔   
ต ๑.๒ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓ , ม. ๒/๔, ม. ๒/๕   
ต ๑.๓ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓   
ต ๒.๑ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓  
ต ๒.๒ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒   
ต ๓.๑ ม. ๒/๑  
ต ๔.๑ ม. ๒/๑  
ต ๔.๒ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒   

รวมทั้งหมด    ๒๑   ตัวชี้วัด 
 
 
 

 

 

 

 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๔๙๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ๒๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๑                           เวลา   ๖๐   ชัว่โมง     จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
  เข้าใจ ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่านในการท าอาหาร  เครื่องดื่ม               
การประดิษฐ์  การใช้ยา/สลากยา  การบอกทิศทาง  และการใช้อุปกรณ์  อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว ประกาศ  
นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม ระบุ/เขียน
ประโยคและข้อความ ตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information)  
เกี่ยวกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ  การซื้อขาย  สุขภาพและสวัสดิการ และลมฟ้าอากาศ 
จากการอ่าน เลือกหัวข้อเรื่องใจความส าคัญ  บอกรายละเอียดสนับสนุน (Supporting detail) และแสดง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ  ได้แก่ บทสนทนา นิทาน  
เรื่องสั้น และเรื่องจากสื่อจริงประเภทต่างๆ (Authentic texts) สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลในการสื่อสารระหว่าง
บุคคลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัวและสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้แก่ การทักทาย กล่าวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย พูดแทรกอย่างสุภาพ พูดชักชวนได้เหมาะสมตามมารยาททางสังคม ใช้ค าขอร้อง ให้
ค าแนะน า ค าชี้แจงและค าอธิบายตามสถานการณ์ต่างๆ พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม พูดและเขียนโดยใช้
ค าศัพท์ ส านวน ประโยคและข้อความเพ่ือขอและให้ข้อมูล  บรรยายแสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน
อย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรมและ
ประสบการณ์พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจ าวัน ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ แก่น
สาระ (Theme)  หัวข้อเรื่อง (topic) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูด
และเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ใกล้ตัว และประสบการณ์พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบโดย
ใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่าทาง  ในการสนทนาเหมาะกับบุคคลตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา สามารถอธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษารวมทั้ง
เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล / ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน  สถานศึกษาและชุมชน ตลอดทั้งใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้า 
รวบรวมและสรุปความรู้และข้อมูลต่างๆ จากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
รวมทั้งเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ  



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๔๙๕ 
 

 
  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
 
รหัสตัวช้ีวัด  

ต ๑.๑ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓ , ม. ๒/๔   
ต ๑.๒ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓ , ม. ๒/๔, ม. ๒/๕   
ต ๑.๓ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓   
ต ๒.๑ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓  
ต ๒.๒ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒   
ต ๓.๑ ม. ๒/๑  
ต ๔.๑ ม. ๒/๑  
ต ๔.๒ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒   

รวมทั้งหมด    ๒๑   ตัวชี้วัด 
 
 
 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๔๙๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒    ภาคเรียนที่ ๒                     เวลา   ๖๐   ชั่วโมง         จ านวน   ๑.๕   หน่วยกิต 
 
  เข้าใจ ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่านในการท าอาหาร  เครื่องดื่ม               
การประดิษฐ์  การใช้ยา/สลากยา  การบอกทิศทาง  และการใช้อุปกรณ์  อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว ประกาศ  
นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม ระบุ/เขียน
ประโยคและข้อความ ตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information)  
เกี่ยวกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ  การซื้อขาย  สุขภาพและสวัสดิการ และลมฟ้าอากาศ 
จากการอ่าน เลือกหัวข้อเรื่องใจความส าคัญ  บอกรายละเอียดสนับสนุน (Supporting detail) และแสดง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ  ได้แก่ บทสนทนา นิทาน  
เรื่องสั้น และเรื่องจากสื่อจริงประเภทต่างๆ (Authentic texts) สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลในการสื่อสารระหว่าง
บุคคลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัวและสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้แก่ การทักทาย กล่าวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย พูดแทรกอย่างสุภาพ พูดชักชวนได้เหมาะสมตามมารยาททางสังคม ใช้ค าขอร้อง  
ให้ค าแนะน า ค าชี้แจงและค าอธิบายตามสถานการณ์ต่างๆ พูดและเขียนแสดงความต้องการ แสนอและให้ 
ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม พูดและเขียน 
โดยใช้ค าศัพท์ ส านวน ประโยคและข้อความเพ่ือขอและให้ข้อมูล  บรรยายแสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 
ที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  
กิจกรรมและประสบการณ์พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ  ประกอบอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  
กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ 
แก่นสาระ (Theme)  หัวข้อเรื่อง (topic) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  
พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ใกล้ตัว และประสบการณ์พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 
โดยใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่าทาง  ในการสนทนาเหมาะกับบุคคลตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม 
ของเจ้าของภาษา  สามารถอธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ  ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา     
รวมทั้งเข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา  และวัฒนธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน   
และความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่  
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล / ข้อเท็จจริง
ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน ใช้ภาษาอังกฤษ 
ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน  สถานศึกษาและชุมชน  ตลอดทั้งใช้ภาษาอังกฤษ  
ในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้และข้อมูลต่างๆ จากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ รวมทั้งเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ  
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  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
 
รหัสตัวช้ีวัด  

ต ๑.๑ ม ๒/๑, ม ๒/๒, ม ๒/๓ , ม ๒/๔   
ต ๑.๒ ม ๒/๑, ม ๒/๒, ม ๒/๓ , ม ๒/๔, ม ๒/๕   
ต ๑.๓ ม ๒/๑, ม ๒/๒, ม ๒/๓   
ต ๒.๑ ม ๒/๑, ม ๒/๒, ม ๒/๓  
ต ๒.๒ ม ๒/๑, ม ๒/๒   
ต ๓.๑ ม ๒/๑  
ต ๔.๑ ม ๒/๑  
ต ๔.๒ ม ๒/๑, ม ๒/๒   

รวมทั้งหมด      ๒๑    ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ๒๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑                         เวลา   ๖๐  ชั่วโมง       จ านวน   ๑.๕  หน่วยกิต 
 

เข้าใจ ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่านในการท าอาหาร  เครื่องดื่ม               
การประดิษฐ์  การใช้ยา/สลากยา  การบอกทิศทาง  และการใช้อุปกรณ์  อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว ประกาศ  
นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม ระบุ/เขียน
ประโยคและข้อความ ตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) เกี่ยวกับ 
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ 
อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ  การซื้อขาย  สุขภาพและสวัสดิการ และลมฟ้าอากาศจากการอ่าน 
เลือกหัวข้อเรื่องใจความส าคัญ  บอกรายละเอียดสนับสนุน (Supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ  ได้แก่ บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น และเรื่องจาก
สื่อจริงประเภทต่างๆ (Authentic texts) สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลในการสื่อสารระหว่างบุคคลเกี่ยวกับตนเอง 
เรื่องต่างๆ ใกล้ตัวและสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้แก่ การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย พูด
แทรกอย่างสุภาพ พูดชักชวนได้เหมาะสมตามมารยาททางสังคม ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจงและค าอธิบาย
ตามสถานการณ์ต่างๆ พูดและเขียนแสดงความต้องการ แสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม พูดและเขียนโดยใช้ค าศัพท์ ส านวน ประโยคและข้อความเพ่ือ
ขอและให้ข้อมูล  บรรยายแสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรมและประสบการณ์พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ  
ประกอบอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระ (Theme)  หัวข้อเรื่อง (topic) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่างๆ ใกล้ตัว และประสบการณ์พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ โดยใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่าทาง  
ในการสนทนาเหมาะกับบุคคลตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
เทศกาล วันส าคัญ  ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา     รวมทั้งเข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา  
และวัฒนธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน  และความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ  และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย เปรียบเทียบ และ
อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  ใช้
ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล / ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง
การเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน  สถานศึกษาและชุมชน  ตลอดทั้งใช้ภาษาอังกฤษ ในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้และ
ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ รวมทั้งเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ  
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  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถที่แตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  

 
รหัสตัวช้ีวัด  

ต ๑.๑ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓ , ม. ๒/๔   
ต ๑.๒ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓ , ม. ๒/๔, ม. ๒/๕   
ต ๑.๓ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓   
ต ๒.๑ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓  
ต ๒.๒ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒   
ต ๓.๑ ม. ๒/๑  
ต ๔.๑ ม. ๒/๑  
ต ๔.๒ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒   

รวมทั้งหมด     ๒๑   ตัวช้ีวัด 
 
 
 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๐๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ๒๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๒                      เวลา  ๖๐  ชั่วโมง          จ านวน   ๑.๕   หน่วยกิต 
 

เข้าใจ ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่านในการท าอาหาร  เครื่องดื่ม               
การประดิษฐ์  การใช้ยา/สลากยา  การบอกทิศทาง  และการใช้อุปกรณ์  อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว ประกาศ  
นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม ระบุ/เขียน
ประโยคและข้อความ ตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information)  
เกี่ยวกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน 
ประสบการณ์ อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ  การซื้อขาย  สุขภาพและสวัสดิการ และลมฟ้าอากาศ
จากการอ่าน เลือกหัวข้อเรื่องใจความส าคัญ  บอกรายละเอียดสนับสนุน (Supporting detail) และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ  ได้แก่ บทสนทนา นิทาน เรื่อง
สั้น และเรื่องจากสื่อจริงประเภทต่างๆ (Authentic texts) สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลในการสื่อสารระหว่างบุคคล
เกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัวและสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้แก่ การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอ
โทษ ชมเชย พูดแทรกอย่างสุภาพ พูดชักชวนได้เหมาะสมตามมารยาททางสังคม ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค า
ชี้แจงและค าอธิบายตามสถานการณ์ต่างๆ พูดและเขียนแสดงความต้องการ แสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ 
และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม พูดและเขียนโดยใช้ค าศัพท์ ส านวน 
ประโยคและข้อความเพ่ือขอและให้ข้อมูล  บรรยายแสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 
พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรมและประสบการณ์พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้นๆ  ประกอบอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และ
ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระ (Theme)  หัวข้อเรื่อง 
(topic) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ใกล้ตัว และประสบการณ์พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ โดยใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยา
ท่าทาง  ในการสนทนาเหมาะกับบุคคลตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  สามารถอธิบาย
เกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ  ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา     รวมทั้งเข้าร่วม/จัดกิจกรรมทาง
ภาษา  และวัฒนธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน  และความแตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆ  และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย เปรียบเทียบ 
และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  
ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล / ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจาก
แหล่งการเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่
เกิดข้ึนในห้องเรียน  สถานศึกษาและชุมชน  ตลอดทั้งใช้ภาษาอังกฤษ ในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมและสรุป
ความรู้และข้อมูลต่างๆ จากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ รวมทั้งเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ  
   



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๐๑ 
 

  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
 
รหัสตัวช้ีวัด  

ต ๑.๑ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓ , ม. ๒/๔   
ต ๑.๒ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓ , ม. ๒/๔, ม ๒/๕   
ต ๑.๓ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓   
ต ๒.๑ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓  
ต ๒.๒ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒   
ต ๓.๑ ม. ๒/๑  
ต ๔.๑ ม. ๒/๑  
ต ๔.๒ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒   

รวมทั้งหมด    ๒๑      ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๐๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ๒๑๒๐๑  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑                          เวลา   ๔๐   ชัว่โมง      จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
  เข้าใจรายละเอียด ค าอธิบาย ค าบรรยายและบทสนทนาจากเรื่องที่ฟัง จับใจความ วิเคราะห์ สรุปความ 
ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังอย่างมีเหตุผล  พูดอธิบายไดถู้กต้องตามหลักภาษาจากเรื่องที่ได้ฟัง 
น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการฟัง ตีความ และถ่ายโอนเป็นการพูดน าเสนอหรือพูดอธิบายด้วยประโยคง่ายๆ เพ่ือใช้ใน
การสื่อสาร(Communication Themes) เกี่ยวกับเรื่องของตนเอง (Personal Identification) บ้านและ
สิ่งแวดล้อม (House and Home, Environment) กิจวัตรประจ าวัน (Daily Life) เวลาวา่งและการบันเทิง (Free 
Time, Entertainment) สถานที่และการเดินทาง (Places and Travel) ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน (Relations 
with Other People) สุขภาพและการดูแลร่างกาย (Health and Body Care) การศึกษา (Education) อาหาร
เครื่องดื่มและการจับจ่าย (Food, Drink and Shopping) การให้บริการ (Services) ภาษา (Language) และ
สภาพอากาศ (Weather) (Council of Europe, ๒๐๑๔: ๕๒)  

  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  

อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  

 
ผลการเรียนรู้ 
  ๑. ฟังค าอธิบาย ค าบรรยายหรือบทสนทนาแล้วบอกรายละเอียดได้ 
  ๒. ฟังค าอธิบาย ค าบรรยาย หรือบทสนทนาแล้วจับใจความส าคัญได้ 
  ๓. วิเคราะห์ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังได้ 
  ๔. พูดอธิบายประสบการณ์ กิจกรรม ที่เก่ียวข้องกับตนเองได้ 
  ๕. พูดน าเสนอหรือให้ข้อมูลจากเรื่องที่ฟังได้อย่างสร้างสรรค์ 
  ๖. พูดอธิบายหรือพูดน าเสนอได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
  ๗. ใช้พจนานุกรมได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว รวดเร็ว 
รวมทั้งหมด     ๗    ผลการเรียนรู 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๐๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๒                  เวลา   ๔๐    ชั่วโมง          จ านวน    ๑.๐   หน่วยกิต 
 
  เข้าใจรายละเอียด ค าอธิบาย ค าบรรยายและบทสนทนาจากเรื่องที่ฟัง จับใจความ วิเคราะห์ สรุปความ 
ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังอย่างมีเหตุผล  พูดอธิบายไดถู้กต้องตามหลักภาษาจากเรื่องที่ได้ฟัง 
น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการฟัง ตีความ และถ่ายโอนเป็นการพูดน าเสนอหรือพูดอธิบายด้วยประโยคง่ายๆ เพ่ือใช้ใน
การสื่อสาร(Communication Themes) เกี่ยวกับเรื่องของตนเอง (Personal Identification) บ้านและ
สิ่งแวดล้อม (House and Home, Environment) กิจวัตรประจ าวัน (Daily Life) เวลาวา่งและการบันเทิง (Free 
Time, Entertainment) สถานที่และการเดินทาง (Places and Travel) ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน (Relations 
with Other People) สุขภาพและการดูแลร่างกาย (Health and Body Care) การศึกษา (Education) อาหาร
เครื่องดื่มและการจับจ่าย (Food, Drink and Shopping) การให้บริการ (Services) ภาษา (Language) และ
สภาพอากาศ (Weather) (Council of Europe, ๒๐๑๔: ๕๒)  
  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
 
ผลการเรียนรู้ 
  ๑. ฟังค าอธิบาย ค าบรรยายหรือบทสนทนาแล้วบอกรายละเอียดได้ 
  ๒. ฟังค าอธิบาย ค าบรรยาย หรือบทสนทนาแล้วจับใจความส าคัญได้ 
  ๓. วิเคราะห์ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังได้ 
  ๔. พูดอธิบายประสบการณ์ กิจกรรม ที่เก่ียวข้องกับตนเองได้ 
  ๕. พูดน าเสนอหรือให้ข้อมูลจากเรื่องที่ฟังได้อย่างสร้างสรรค์ 

๖. พูดอธิบายหรือพูดน าเสนอได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
๗. ใช้พจนานุกรมได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว รวดเร็ว  

รวมทั้งหมด    ๗     ผลการเรียนรู้ 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๐๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

อ๒๒๒๐๑   ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒    ภาคเรียนที่ ๑                      เวลา   ๔๐   ชั่วโมง         จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
               

เข้าใจรายละเอียด ค าอธิบายและ ค าบรรยายจากเรื่องที่อ่านหรือเขียน จับใจความ วิเคราะห์ สรุปความ 
ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล  เขียนประโยคที่ถูกต้องตามหลักภาษาจากเรื่องที่ได้
อ่าน น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการอ่าน ตีความ และถ่ายโอนเป็นการเขียนวลีหรือประโยคง่ายๆ โดยใช้ค าเชื่อมเช่น 
and, but และ because เพ่ือใช้ในการสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ (Communication Themes) เกี่ยวกับเรื่อง
ของตนเอง (Personal Identification) บ้านและสิ่งแวดล้อม (House and Home, Environment) กิจวัตร
ประจ าวัน (Daily Life) เวลาวา่งและการบันเทิง (Free Time, Entertainment) สถานที่และการเดินทาง (Places 
and Travel) ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน (Relations with Other People) สุขภาพและการดูแลร่างกาย (Health 
and Body Care)  อาหารเครื่องดื่มและการจับจ่าย (Food, Drink and Shopping) การให้บริการ (Services) 
ภาษา (Language) และสภาพอากาศ (Weather)  
  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  

 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อ่านค าอธิบายหรือค าบรรยาย แล้วบอกรายละเอียดได้  
 ๒. อ่านบทความ แล้วบอกรายละเอียดได้ 
  ๓. อ่านบทความแล้วจับใจความส าคัญได้ 
  ๔. วิเคราะห์ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ 
  ๕. เขียนประโยคจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
  ๖. เขียนวลีหรือประโยคง่ายๆ โดยใช้ค าเชื่อมเพ่ือใช้ในการสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ 
  ๗.  ใช้พจนานุกรมได้อย่างคล่องแคล่ว 
 รวมทั้งหมด     ๗   ผลการเรียนรู้ 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๐๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ๒๒๒๐๒  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๒                     เวลา   ๔๐   ชั่วโมง         จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
 

เข้าใจรายละเอียด ค าอธิบายและ ค าบรรยายจากเรื่องที่อ่านหรือเขียน จับใจความ วิเคราะห์ สรุปความ 
ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล  เขียนประโยคที่ถูกต้องตามหลักภาษาจากเรื่องที่ได้
อ่าน น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการอ่าน ตีความ และถ่ายโอนเป็นการเขียนวลีหรือประโยคง่ายๆ โดยใช้ค าเชื่อมเช่น 
and, but และ because เพ่ือใช้ในการสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ (Communication Themes)เกี่ยวกับเรื่องของ
ตนเอง (Personal Identification) บ้านและสิ่งแวดล้อม (House and Home, Environment) กิจวัตรประจ าวัน 
(Daily Life) เวลาว่างและการบันเทิง (Free Time, Entertainment) สถานที่และการเดินทาง (Places and 
Travel) ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน (Relations with Other People) สุขภาพและการดูแลร่างกาย (Health and 
Body Care)  อาหารเครื่องดื่มและการจับจ่าย (Food, Drink and Shopping) การให้บริการ (Services) ภาษา 
(Language) และสภาพอากาศ (Weather) 
  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  

 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อ่านค าอธิบายหรือค าบรรยาย แล้วบอกรายละเอียดได้  
 ๒. อ่านบทความ แล้วบอกรายละเอียดได้ 
  ๓. อ่านบทความแล้วจับใจความส าคัญได้ 
  ๔. วิเคราะห์ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ 
  ๕. เขียนประโยคจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
  ๖. เขียนวลีหรือประโยคง่ายๆ โดยใช้ค าเชื่อมเพ่ือใช้ในการสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ 
  ๗.  ใช้พจนานุกรมได้อย่างคล่องแคล่ว 
รวมทั้งหมด  ๗  ผลการเรียนรู้ 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๐๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑                      เวลา   ๔๐  ชั่วโมง         จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
 
  เข้าใจรายละเอียด ค าอธิบายและ ค าบรรยายจากเรื่องที่ฟังและอ่าน จับใจความ วิเคราะห์ สรุปความ 
ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและอ่านอย่างมีเหตุผล  พูดอธิบายและเขียนประโยคท่ีถูกต้องตาม
หลักภาษาจากเรื่องที่ได้ฟังหรืออ่าน น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการฟังหรืออ่าน ตีความ และถ่ายโอนเป็นการเขียนวลี
หรือประโยคง่ายๆ โดยใช้ค าเชื่อมเช่น and, but และ because เพ่ือใช้ในการสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์
(Communication Themes) เกี่ยวกับเรื่องของตนเอง (Personal Identification) บ้านและสิ่งแวดล้อม (House 
and Home, Environment) กิจวัตรประจ าวัน (Daily Life) เวลาว่างและการบันเทิง (Free Time, 
Entertainment) สถานที่และการเดินทาง (Places and Travel) ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน (Relations with 
Other People) สุขภาพและการดูแลร่างกาย (Health and Body Care) การศึกษา (Education) อาหาร
เครื่องดื่มและการจับจ่าย (Food, Drink and Shopping) การให้บริการ (Services) ภาษา (Language) และ
สภาพอากาศ (Weather) (Council of Europe, ๒๐๑๔: ๕๒)  
  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  

 
ผลการเรียนรู้ 
  ๑. ฟังค าอธิบายหรือค าบรรยาย แล้วบอกรายละเอียดได้ 
  ๒. ฟังค าอธิบาย หรือค าบรรยาย แล้วจับใจความส าคัญได้ 
  ๓. วิเคราะห์ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังได้ 
  ๔. พูดอธิบายเป็นประโยคจากเรื่องที่ฟังได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
  ๕. พูดสรุปความหรือให้ข้อมูลจากเรื่องที่ฟังได้ 
  ๖. อ่านบทความ แล้วบอกรายละเอียดได้ 
  ๗. อ่านบทความแล้วจับใจความส าคัญได้ 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๐๗ 
 

  ๘. วิเคราะห์ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ 
  ๙. เขียนประโยคจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
  ๑๐. เขียนวลีหรือประโยคง่ายๆ โดยใช้ค าเชื่อมเช่น and, but และ because   
 ๑๑. ใช้พจนานุกรมได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว รวดเร็ว 
รวมทั้งหมด  ๑๑  ผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๐๘ 
 

ค าอธิบายวิชา 
อ๒๓๒๐๒  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่ ๒                        เวลา   ๔๐   ชั่วโมง      จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
 
  เข้าใจรายละเอียด ค าอธิบายและ ค าบรรยายจากเรื่องที่ฟังและอ่าน จับใจความ วิเคราะห์ สรุปความ 
ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและอ่านอย่างมีเหตุผล  พูดอธิบายและเขียนประโยคท่ีถูกต้องตาม
หลักภาษาจากเรื่องที่ได้ฟังหรืออ่าน น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการฟังหรืออ่าน ตีความ และถ่ายโอนเป็นการเขียนวลี
หรือประโยคง่ายๆ โดยใช้ค าเชื่อมเช่น and, but และ because เพ่ือใช้ในการสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์
(Communication Themes) เกี่ยวกับเรื่องของตนเอง (Personal Identification) บ้านและสิ่งแวดล้อม (House 
and Home, Environment) กิจวัตรประจ าวัน (Daily Life) เวลาว่างและการบันเทิง (Free Time, 
Entertainment) สถานที่และการเดินทาง (Places and Travel) ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน (Relations with 
Other People) สุขภาพและการดูแลร่างกาย (Health and Body Care) การศึกษา (Education) อาหาร
เครื่องดื่มและการจับจ่าย (Food, Drink and Shopping) การให้บริการ (Services) ภาษา (Language) และ
สภาพอากาศ (Weather) (Council of Europe, ๒๐๑๔: ๕๒)  
  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  

 
ผลการเรียนรู้ 
  ๑. ฟังค าอธิบายหรือค าบรรยาย แล้วบอกรายละเอียดได้ 
  ๒. ฟังค าอธิบาย หรือค าบรรยาย แล้วจับใจความส าคัญได้ 
  ๓. วิเคราะห์ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังได้ 
  ๔. พูดอธิบายเป็นประโยคจากเรื่องที่ฟังได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
  ๕. พูดสรุปความหรือให้ข้อมูลจากเรื่องที่ฟังได้ 
  ๖. อ่านบทความ แล้วบอกรายละเอียดได้ 
  ๗. อ่านบทความแล้วจับใจความส าคัญได้ 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๐๙ 
 

  ๘. วิเคราะห์ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ 
  ๙. เขียนประโยคจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
  ๑๐. เขียนวลีหรือประโยคง่ายๆ โดยใช้ค าเชื่อมเช่น and, but และ because   
 ๑๑. ใช้พจนานุกรมได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว รวดเร็ว 
รวมทั้งหมด     ๑๑   ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๑๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
จ๒๑๒๐๑ ภาษาจีนกลางเบื้องต้น                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ภาคเรียนที่ ๑                          เวลา   ๒๐   ชัว่โมง       จ านวน ๐.๕  หน่วยกิต 
 
 เข้าใจโครงสร้างตัวอักษรจีน ระบบการสะกดเสียงและอ่านอักษรภาษาจีนด้วยระบบสัทอักษร (pinyin) 
ฟังและอ่านค าศัพท์ ประโยคสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  พูดและเขียนค าศัพท์หรือประโยคที่ถูกต้องตามหลัก
ภาษาจากเรื่องที่ได้ฟังหรืออ่าน น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการฟังหรืออ่าน ตีความ และถ่ายโอนเป็น 
การเขียนค าศัพท์ วลีหรือประโยคง่ายๆ ผ่านการฝึกคัดลายมือ เพื่อใช้ในการสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ 
(Communication Themes) เกี่ยวกับการกล่าวทักทาย การกล่าวลา การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษตัวเลข 
สี สัตว์ อวัยวะ ประเทศและครอบครัว รวมทั้งศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี และธรรมเนียมปฏิบัติของเจ้าของภาษา 
เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของสองชาติ (ประเทศไทยและประเทศจีน) 

  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning)  
ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาจีน สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ทีข่ับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
  
ผลการเรียนรู้  
  ๑. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการอ่านออกเสียงด้วยระบบสัทอักษร  (pinyin)  
  ๒. สามารถออกเสียงส าเนียงตามระบบการสะกดเสียงได้อย่างถูกต้อง 
  ๓. เขียนค าศัพท์ โครงสร้างประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาจีน 
  ๔. ฟังบทสนทนาในหัวข้อ/สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ แล้วสามารถบอกรายละเอียดจากข้อมูลที่ฟังได้ 
  ๕. พูดบทสนทนาในหัวข้อหรือสถานการณ์ที่ก าหนดให้ แล้วสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
  ๖. เข้าใจวัฒนธรรม ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติของเจ้าของภาษา  
  ๗. เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของสองชาติ รวมถึงตระหนักถึงคุณค่า  และ
ประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน  

รวมทั้งหมด     ๗    ผลการเรียนรู้ 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๑๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

จ๒๑๒๐๒  ภาษาจีนกลางเบื้องต้น                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑     ภาคเรียนที่ ๒                               เวลา   ๒๐  ชัว่โมง       จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 
  เข้าใจโครงสร้างตัวอักษรจีน ระบบการสะกดเสียงและอ่านอักษรภาษาจีนด้วยระบบสัทอักษร (pinyin) 
ฟังและอ่านค าศัพท์ ประโยคสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  พูดและเขียนค าศัพท์หรือประโยคที่ถูกต้องตามหลัก
ภาษาจากเรื่องที่ได้ฟังหรืออ่าน น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการฟังหรืออ่าน ตีความ และถ่ายโอนเป็น 
การเขียนค าศัพท์ วลีหรือประโยคง่ายๆ ผ่านการฝึกคัดลายมือ เพื่อใช้ในการสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ 
(Communication Themes) เกี่ยวกับ วันเกิด อาชีพ อาหาร เครื่องดื่ม ทิศทาง เครื่องเขียน วิชาเรียนและเพ่ือน
ร่วมชั้น รวมทั้งศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี และธรรมเนียมปฏิบัติของเจ้าของภาษา เข้าใจความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของสองชาติ (ประเทศไทยและประเทศจีน) 

  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning)  
ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาจีน สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 
  
ผลการเรียนรู้  
  ๑. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการอ่านออกเสียงด้วยระบบสัทอักษร  (pinyin)  
  ๒. สามารถออกเสียงส าเนียงตามระบบการสะกดเสียงได้อย่างถูกต้อง 
  ๓. เขียนค าศัพท์ โครงสร้างประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาจีน 
  ๔. ฟังบทสนทนาในหัวข้อ/สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ แล้วสามารถบอกรายละเอียดจากข้อมูลที่ฟังได้ 
  ๕. พูดบทสนทนาในหัวข้อหรือสถานการณ์ที่ก าหนดให้ แล้วสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  ๖. เข้าใจวัฒนธรรม ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติของเจ้าของภาษา  
  ๗. เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของสองชาติ รวมถึงตระหนักถึงคุณค่าและ
ประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน  
รวมทั้งหมด    ๗    ผลการเรียนรู้ 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๑๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
  จ๒๒๒๐๑ ภาษาจีนเพลิดเพลิน                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒    ภาคเรียนที่ ๑                                   เวลา  ๔๐ ชั่วโมง     จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
 
 ศึกษาค าสั่ง ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง และประโยคที่ใช้ในสถานการณ์ใกล้ตัว การอ่านออกเสียง 
สัทอักษร ค า กลุ่มค า ประโยคได้ถูกต้องคล่องแคล่วชัดเจน และใช้ทักษะภาษาจีนในการฟัง พูด อ่าน   ค าอธิบาย 
บทสนทนา ข้อความท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียง ตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่างๆ แลกเปลี่ยนน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ใช้ประโยคตามโครงสร้างไวยากรณ์ที่ใช้สื่อความหมายตาม
บริบทต่าง ๆ ในการสนทนา ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และใช้ประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้อง รู้และเข้าใจ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าใจ ตีความ ต่อข้อความ ข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในความสนใจ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  

  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาจีน สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 
  
  ผลการเรียนรู้  
  ๑. สามารถ ฟัง พูด เขียน อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  

ออกเสียง 
          ๒. เข้าใจค าสั่ง  บทสนทนา ค าข้องร้อง ภาษาท่าทาง ใช้ภาษาง่ายๆค าแนะน าในสถานศึกษา 
 ๓. เข้าใจประโยค ข้อความสั้นๆ โดยถ่ายโอนเป็นภาพสัญลักษณ์ และถ่ายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์เป็น
ประโยคเข้าใจบทสนทนาเรื่องสั้นๆ เรื่องเล่าและนิทาน และเนื้อหาสาระภาษาจีนง่ายๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนๆ ใช้ภาษาจีนตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน 
          ๔. เข้าใจความเหมือน ความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่อง เสียง พยัญชนะ ค า วลี 
ประโยค วัฒนธรรม 
รวมทั้งหมด    ๔    ผลการเรียนรู้ 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๑๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
จ๒๒๒๐๑ ภาษาจีนเพลิดเพลิน                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๒           เวลา   ๔๐   ชั่วโมง           จ านวน   ๑.๐  หนว่ยกิต 
 

ศึกษาค าสั่ง ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง และประโยคที่ใช้ในสถานการณ์ใกล้ตัว การอ่านออกเสียงสัทอักษร   
ค า กลุ่มค า ประโยคได้ถูกต้องคล่องแคล่วชัดเจน และใช้ทักษะภาษาจีนในการฟัง พูด อ่าน ค าอธิบาย  บทสนทนา   
ข้อความที่เป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียง ตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ
แลกเปลี่ยนน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ใช้ประโยคตามโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีใช้สื่อความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการ
สนทนา ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการและใช้ประโยคง่ายๆ ได้ถูกต้อง รู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา เข้าใจ ตีความ ต่อข้อความ ข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในความสนใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
บุคคลและกาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาจีน สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
 
 ผลการเรียนรู้  
  ๑. สามารถ ฟัง พูด เขียน อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออก
เสียง 
          ๒. เข้าใจค าสั่ง  บทสนทนา ค าข้องร้อง ภาษาท่าทาง ใช้ภาษาง่ายๆค าแนะน าในสถานศึกษา 
 ๓. เข้าใจประโยค ข้อความสั้นๆ โดยถ่ายโอนเป็นภาพสัญลักษณ์ และถ่ายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์เป็น
ประโยคเข้าใจบทสนทนาเรื่องสั้นๆ เรื่องเล่าและนิทาน และเนื้อหาสาระภาษาจีนง่ายๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนๆ ใช้ภาษาจีนตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
          ๔. เข้าใจความเหมือน ความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่อง เสียง พยัญชนะ ค า วลี 
ประโยค วัฒนธรรม 
รวมทั้งหมด    ๔    ผลการเรียนรู้ 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๑๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
จ๒๓๒๐๑  ภาษาจีนแสนสนกุ                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓    ภาคเรียนที่ ๑             เวลา    ๔๐   ชั่วโมง        จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต                               
 
 เข้าใจโครงสร้างตัวอักษรจีน ระบบการสะกดเสียงและอ่านอักษรภาษาจีนด้วยระบบสัทอักษร(pinyin) ฟัง
และอ่านค าศัพท์ ประโยคสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  พูดและเขียนค าศัพท์หรือประโยคท่ีถูกต้องตามหลักภาษา
จากเรื่องที่ได้ฟังหรืออ่าน น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการฟังหรืออ่าน ตีความ และถ่ายโอนเป็นการเขียนค าศัพท์ วลี
หรือประโยคง่ายๆ ผ่านการฝึกคัดลายมือ เพื่อใช้ในการสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์(Communication Themes) 
เกี่ยวกับวัน เดือน ปี อุปกรณ์การเรียน เทศกาล สมาชิกในครอบครัว อาชีพ สัตว์ กีฬา และประเทศประเทศ
อาเซียน รวมทั้งศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี และธรรมเนียมปฏิบัติของเจ้าของภาษา เข้าใจความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของสองชาติ (ประเทศไทยและ   ประเทศจีน) 
  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning)  
ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาจีน สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
 
ผลการเรียนรู้  
  ๑. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการอ่านออกเสียงด้วยระบบสัทอักษร  (pinyin)  
  ๒. สามารถออกเสียงส าเนียงตามระบบการสะกดเสียงได้อย่างถูกต้อง 
  ๓. เขียนค าศัพท ์โครงสร้างประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาจีน 
  ๔. ฟังบทสนทนาในหัวข้อ/สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ แล้วสามารถบอกรายละเอียดจากข้อมูลที่ฟังได้ 
  ๕. พูดบทสนทนาในหัวข้อหรือสถานการณ์ที่ก าหนดให้ แล้วสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  ๖. เข้าใจวัฒนธรรม ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติของเจ้าของภาษา  
  ๗. เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของสองชาติ รวมถึงตระหนักถึงคุณค่าและ
ประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน  
รวมทั้งหมด    ๗    ผลการเรียนรู้ 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๑๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
จ๒๓๒๐๒   ภาษาจีนแสนสนุก                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่ ๒             เวลา    ๒๐   ชั่วโมง      จ านวน    ๐.๕   หน่วยกิต                               
 
 เข้าใจโครงสร้างตัวอักษรจีน ระบบการสะกดเสียงและอ่านอักษรภาษาจีนด้วยระบบสัทอักษร (pinyin) 
ฟังและอ่านค าศัพท์ ประโยคสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  พูดและเขียนค าศัพท์หรือประโยคที่ถูกต้องตามหลัก
ภาษาจากเรื่องที่ได้ฟังหรืออ่าน น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการฟังหรืออ่าน ตีความ และถ่ายโอนเป็นการเขียนค าศัพท์ 
วลีหรือประโยคง่ายๆ ผ่านการฝึกคัดลายมือ เพื่อใช้ในการสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ (Communication Themes) 
เกี่ยวกับ อวัยวะในร่างกาย  เสื้อผ้า สี เวลา สถานที่ กิจกรรม สิบสองปีนักษัตร ค าคุณศัพท์ ค าอุทาน และค ากริยา  
รวมทั้งศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี และธรรมเนียมปฏิบัติของเจ้าของภาษา เข้าใจความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมของสองชาติ (ประเทศไทยและประเทศจีน) 
  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning)  
ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  

  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาจีน สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
 
ผลการเรียนรู้  
  ๑. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการอ่านออกเสียงด้วยระบบสัทอักษร  (pinyin)  
  ๒. สามารถออกเสียงส าเนียงตามระบบการสะกดเสียงได้อย่างถูกต้อง 
  ๓. เขียนค าศัพท์ โครงสร้างประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาจีน 
  ๔. ฟังบทสนทนาในหัวข้อ/สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ แล้วสามารถบอกรายละเอียดจากข้อมูลที่ฟังได้ 
  ๕. พูดบทสนทนาในหัวข้อหรือสถานการณ์ที่ก าหนดให้ แล้วสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  ๖. เข้าใจวัฒนธรรม ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติของเจ้าของภาษา  
  ๗. เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของสองชาติ รวมถึงตระหนักถึงคุณค่า      
และประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน  
รวมทั้งหมด    ๗    ผลการเรียนรู้ 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๑๖ 
 

 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๑๗ 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   

 

ชั้น 
รายวิชา จ านวน

หน่วยกติ 
เวลา
เรียน 

รายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

เวลา
เรียน ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 

ม.๔ รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
อ๓๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน   ๑.๐ ๔๐ อ๓๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน   ๑.๐ ๔๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
อ๓๑๒๐๗  ความถนัดทางภาษาอังกฤษ 
(GAT English) 

๑.๕ ๖๐ อ๓๑๒๐๘  ความถนัดทางภาษาอังกฤษ 
(GAT English) 

๑.๕ ๖๐ 

อ๓๑๒๐๓ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๑.๕ ๖๐ อ๓๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๑.๕ ๖๐ 
อ๓๑๒๐๙ ภาษาอังกฤษเพลดิเพลนิ ๑.๐ ๔๐ อ๓๑๒๑๐ ภาษาอังกฤษเพลดิเพลนิ ๑.๐ ๔๐ 
จ๓๑๒๐๑ ภาษาจีนพ้ืนฐาน ๒.๐ ๘๐ จ๓๑๒๐๒ ภาษาจีนพ้ืนฐาน ๒.๐ ๘๐ 
จ๓๑๒๐๕ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน ๑.๐ ๔๐ จ๓๑๒๐๖ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน ๑.๐ ๔๐ 

ม.๕ รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
อ๓๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ๑.๐ ๔๐ อ๓๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน   ๑.๐ ๔๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
อ๓๒๒๐๗  ความถนัดทางภาษาอังกฤษ 
(GAT English) 

๑.๕ ๖๐ อ๓๒๒๐๘  ความถนัดทางภาษาอังกฤษ 
(GAT English) 

๑.๕ ๖๐ 

อ๓๒๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการสบืค้น ๑.๕  ๖๐ อ๓๒๒๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสบืค้น ๑.๕ ๖๐ 
อ๓๒๒๐๙ การอ่านเขียนภาษาอังกฤษเชิง
สร้างสรรค ์

๑.๐  ๔๐ อ๓๒๒๑๐ การอ่านเขียนภาษาอังกฤษเชิง
สร้างสรรค ์

๑.๐ ๔๐ 

จ๓๒๒๐๑ ภาษาจีนพ้ืนฐาน ๒.๐ ๘๐ จ๓๒๒๐๒ ภาษาจีนพ้ืนฐาน ๒.๐ ๘๐ 
จ๓๒๒๐๕ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน ๑.๐ ๔๐ จ๓๒๒๐๖ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน ๑.๐ ๔๐ 

ม.๖ รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
อ๓๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน   ๑.๐ ๔๐ อ๓๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน   ๑.๐ ๔๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
อ๓๓๒๐๗  ความถนัดทางภาษาอังกฤษ 
(GAT English) 

๑.๕ ๖๐ อ๓๓๒๐๘  ความถนัดทางภาษาอังกฤษ 
(GAT English) 

๑.๕ ๖๐ 

อ๓๓๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ  ๑.๕  ๖๐ อ๓๓๒๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ  ๑.๕ ๖๐ 
อ๓๓๒๐๙ ภาษาอังกฤษรอบโลก ๑.๐ ๔๐ อ๓๓๒๑๐ ภาษาอังกฤษรอบโลก ๑.๐ ๔๐ 
จ๓๓๒๐๑ ภาษาจีนพ้ืนฐาน ๒.๐ ๘๐ จ๓๓๒๐๒ ภาษาจีนพ้ืนฐาน ๒.๐ ๘๐ 
จ๓๓๒๐๕ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน ๑.๐ ๔๐ จ๓๓๒๐๖ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน ๑.๐ ๔๐ 

 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๑๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ๓๑๑๐๑   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔     ภาคเรียนที่ ๑                            เวลา   ๔๐   ชั่วโมง       จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
 
  ปฏิบัติตามค าแนะน า  ค าอธิบายที่ฟังและอ่าน  อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
ใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-อังกฤษ  อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูป
ต่าง ๆ ที่อ่าน จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ จากการฟังการอ่านและการสนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของ
ตนเอง เรื่องที่อยู่ในความสนใจ เรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ต่างๆ เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า  
ค าชี้แจง ค าอธิบาย พูดและเขียนแสดงความคิดต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธ ขอและให้ข้อมูลในสถานการณ์
ต่างๆ บรรยายและสรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องราว ข้อมูล เหตุการณ์ใกล้ตัวและเรื่องราวในท้องถิ่นเลือกใช้
ภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาททางสังคมของเจ้าของภาษา  
อธิบายวิธีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนเข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
อย่างเหมาะสม เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างโครงสร้างส านวนประโยค ความเชื่อ  
วัฒนธรรมของไทยและเจ้าของภาษา ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าสืบค้นความรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นแล้วน าเสนอด้วยการพูดและเขียน เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจ  เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ  
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า สืบค้น รวบ 
รวมข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 
  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 
 
 
  



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๑๙ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ต ๑.๑ ม. ๔-๖/๑, ๔-๖/๒, ๔-๖/๓, ๔-๖/๔   
ต ๑.๒ ม. ๔-๖/๑, ๔-๖/๒, ๔-๖/๓, ๔-๖/๔, ๔-๖/๕   
ต ๑.๓ ม. ๔-๖/๑, ๔-๖/๒, ๔-๖/๓   
ต ๒.๑ ม. ๔-๖/๑, ๔-๖/๒, ๔-๖/๓   
ต ๒.๒ ม. ๔-๖/๑, ๔-๖/๒   
ต ๓.๑ ม. ๔-๖/๑  
ต ๔.๑ ม. ๔-๖/๑   
ต ๔.๒ ม. ๔-๖/๑, ๔-๖/๒ 

รวมทั้งหมด   ๒๑   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๒๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ๓๑๑๐๒   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔    ภาคเรียนที่ ๒                               เวลา   ๔๐   ชัว่โมง       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
  ปฏิบัติตามค าแนะน า  ค าอธิบายที่ฟังและอ่าน  อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
ใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-อังกฤษ  อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูป
ต่าง ๆ ที่อ่าน จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ จากการฟังการอ่านและการสนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของ
ตนเอง เรื่องที่อยู่ในความสนใจ เรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ต่างๆ เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า  
ค าชี้แจง ค าอธิบาย พูดและเขียนแสดงความคิดต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธ ขอและให้ข้อมูลในสถานการณ์
ต่างๆ บรรยายและสรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องราว ข้อมูล เหตุการณ์ใกล้ตัวและเรื่องราวในท้องถิ่นเลือกใช้
ภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาททางสังคมของเจ้าของภาษา  
อธิบายวิธีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนเข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
อย่างเหมาะสม เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างโครงสร้างส านวนประโยค ความเชื่อ  
วัฒนธรรมของไทยและเจ้าของภาษา ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าสืบค้นความรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นแล้วน าเสนอด้วยการพูดและเขียน เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจ  เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ  
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า สืบค้น รวบ 
รวมข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 

  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้นักเรียน
ได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถที่แตกต่างกัน และจัด
กิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย มีการฝึก
ปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวมข้อมูล
จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๒๑ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ต ๑.๑ ม. ๔-๖/๑, ๔-๖/๒, ๔-๖/๓, ๔-๖/๔   
ต ๑.๒ ม. ๔-๖/๑, ๔-๖/๒, ๔-๖/๓, ๔-๖/๔, ๔-๖/๕   
ต ๑.๓ ม. ๔-๖/๑, ๔-๖/๒, ๔-๖/๓   
ต ๒.๑ ม. ๔-๖/๑, ๔-๖/๒, ๔-๖/๓   
ต ๒.๒ ม. ๔-๖/๑, ๔-๖/๒   
ต ๓.๑ ม. ๔-๖/๑  
ต ๔.๑ ม. ๔-๖/๑   
ต ๔.๒ ม. ๔-๖/๑, ๔-๖/๒ 

รวมทั้งหมด    ๒๑   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๒๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ๓๒๑๐๑    ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕    ภาคเรียนที่  ๑                                เวลา  ๔๐  ชัว่โมง       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
ใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-อังกฤษ อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ ที่อ่าน จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ จากการฟัง การอ่าน และการสนทนา เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของตนเอง 
เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจ เรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ต่างๆ เลือกและใช้ค าขอร้อง  
ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธ ขอและให้ข้อมูล 
ในสถานการณ์ต่างๆ บรรยายและสรุปใจความส าคัญเก่ียวกับเรื่องราว ข้อมูล เหตุการณ์ใกล้ตัว และเรื่องราวใน
ท้องถิ่น เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาททางสังคม
ของเจ้าของภาษา อธิบายวิถีชีวิตตลอดจนเข้าร่วมและจัดกิจกรรมของภาษาอย่างเหมาะสม เปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างโครงสร้างส านวนประโยค ความเชื่อ วัฒนธรรมของไทยและของเจ้าของภาษา ใช้
ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า สืบค้นความรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน แล้วน าเสนอด้วยการพูดและ
เขียน เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า สืบค้น รวบรวมข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
     มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 
 
 
 
  



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๒๓ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ต ๑.๑ ม. ๔-๖/๑, ๔-๖/๒, ๔-๖/๓, ๔-๖/๔   
ต ๑.๒ ม. ๔-๖/๑, ๔-๖/๒, ๔-๖/๓, ๔-๖/๔, ๔-๖/๕   
ต ๑.๓ ม. ๔-๖/๑, ๔-๖/๒, ๔-๖/๓   
ต ๒.๑ ม. ๔-๖/๑, ๔-๖/๒, ๔-๖/๓   
ต ๒.๒ ม. ๔-๖/๑, ๔-๖/๒   
ต ๓.๑ ม. ๔-๖/๑  
ต ๔.๑ ม. ๔-๖/๑   
ต ๔.๒ ม. ๔-๖/๑, ๔-๖/๒ 

รวมทั้งหมด    ๒๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๒๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ๓๒๑๐๒   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ภาคเรียนที่ ๒                                เวลา   ๔๐   ชัว่โมง       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
ใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-อังกฤษ อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆที่อ่าน จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบจากการฟัง การอ่านและการสนทนา เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของตนเอง 
เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจ เรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ต่างๆ เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง 
ค าอธิบาย พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธ ขอและให้ข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ 
บรรยายและสรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องราว ข้อมูล เหตุการณ์ใกล้ตัว และเรื่องราวในท้องถิ่น เลือกใช้ภาษา 
น้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาททางสังคมของเจ้าของภาษา 
อธิบายวิถีชีวิตตลอดจนเข้าร่วมและจัดกิจกรรมของภาษาอย่างเหมาะสม เปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างโครงสร้างส านวนประโยค ความเชื่อ วัฒนธรรมของไทยและของเจ้าของภาษา ใช้ภาษาอังกฤษใน
การค้นคว้า สืบค้นความรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น แล้วน าเสนอด้วยการพูดและเขียนเพ่ือให้เกิด
ความรู้ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า สืบค้น รวบรวมข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการ 
ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
     มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๒๕ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ต ๑.๑ ม. ๔-๖/๑, ๔-๖/๒, ๔-๖/๓, ๔-๖/๔   
ต ๑.๒ ม. ๔-๖/๑, ๔-๖/๒, ๔-๖/๓, ๔-๖/๔, ๔-๖/๕   
ต ๑.๓ ม. ๔-๖/๑, ๔-๖/๒, ๔-๖/๓   
ต ๒.๑ ม. ๔-๖/๑, ๔-๖/๒, ๔-๖/๓   
ต ๒.๒ ม. ๔-๖/๑, ๔-๖/๒   
ต ๓.๑ ม. ๔-๖/๑  
ต ๔.๑ ม. ๔-๖/๑   
ต ๔.๒ ม. ๔-๖/๑, ๔-๖/๒ 

รวมทั้งหมด    ๒๑   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๒๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ๓๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๑                                  เวลา   ๔๐  ชั่วโมง      จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
  ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
ใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-อังกฤษ อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ ที่อ่าน จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ จากการฟัง การอ่าน และการสนทนา เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของตนเอง 
เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจ เรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ต่างๆ เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง 
ค าอธิบาย พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธ ขอและให้ข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ 
บรรยายและสรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องราว ข้อมูล เหตุการณ์ใกล้ตัว และเรื่องราวในท้องถิ่น เลือกใช้ภาษา 
น้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาททางสังคมของเจ้าของภาษา 
อธิบายวิถีชีวิตตลอดจนเข้าร่วมและจัดกิจกรรมของภาษาอย่างเหมาะสม เปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างโครงสร้างส านวนประโยค ความเชื่อ วัฒนธรรมของไทยและของเจ้าของภาษา ใช้ภาษาอังกฤษใน
การค้นคว้า สืบค้นความรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น แล้วน าเสนอด้วยการพูดและเขียน เพื่อให้
เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า สืบค้น รวบรวมข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
     มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๒๗ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ต ๑.๑ ม. ๔-๖/๑, ๔-๖/๒, ๔-๖/๓, ๔-๖/๔   
ต ๑.๒ ม. ๔-๖/๑, ๔-๖/๒, ๔-๖/๓, ๔-๖/๔, ๔-๖/๕   
ต ๑.๓ ม. ๔-๖/๑, ๔-๖/๒, ๔-๖/๓   
ต ๒.๑ ม. ๔-๖/๑, ๔-๖/๒, ๔-๖/๓   
ต ๒.๒ ม. ๔-๖/๑, ๔-๖/๒   
ต ๓.๑ ม. ๔-๖/๑  
ต ๔.๑ ม. ๔-๖/๑   
ต ๔.๒ ม. ๔-๖/๑, ๔-๖/๒ 

รวมทั้งหมด    ๒๑   ตัวชี้วัด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๒๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ๓๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖    ภาคเรียนที่ ๒                                เวลา   ๔๐  ชัว่โมง      จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 
  ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
ใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-อังกฤษ อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ ที่อ่าน จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ จากการฟัง การอ่าน และการสนทนา เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของตนเอง 
เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจ เรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ต่างๆ เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง 
ค าอธิบาย พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธ ขอและให้ข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ 
บรรยายและสรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องราว ข้อมูล เหตุการณ์ใกล้ตัว และเรื่องราวในท้องถิ่น เลือกใช้ภาษา 
น้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาททางสังคมของเจ้าของภาษา 
อธิบายวิถีชีวิตตลอดจนเข้าร่วมและจัดกิจกรรมของภาษาอย่างเหมาะสม เปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างโครงสร้างส านวนประโยค ความเชื่อ วัฒนธรรมของไทยและของเจ้าของภาษา ใช้ภาษาอังกฤษใน
การค้นคว้า สืบค้นความรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น แล้วน าเสนอด้วยการพูดและเขียน เพ่ือให้
เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า สืบค้น รวบรวมข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
     มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 
 
 
 
  



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๒๙ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ต ๑.๑ ม. ๔-๖/๑, ๔-๖/๒, ๔-๖/๓, ๔-๖/๔   
ต ๑.๒ ม. ๔-๖/๑, ๔-๖/๒, ๔-๖/๓, ๔-๖/๔, ๔-๖/๕   
ต ๑.๓ ม. ๔-๖/๑, ๔-๖/๒, ๔-๖/๓   
ต ๒.๑ ม. ๔-๖/๑, ๔-๖/๒, ๔-๖/๓   
ต ๒.๒ ม. ๔-๖/๑, ๔-๖/๒   
ต ๓.๑ ม. ๔-๖/๑  
ต ๔.๑ ม. ๔-๖/๑   
ต ๔.๒ ม. ๔-๖/๑, ๔-๖/๒ 

รวมทั้งหมด     ๒๑   ตัวช้ีวัด 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๓๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ๓๑๒๐๗   ความถนัดทั่วไปภาษาอังกฤษ (GAT)                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๑                                     เวลา  ๖๐  ชั่วโมง    จ านวน  ๑.๕  หน่วยกติ 
 
  เข้าใจรายละเอียด ค าอธิบายและ ค าบรรยายจากเรื่องที่ฟังและอ่าน จับใจความ วิเคราะห์ สรุปความ 
ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและอ่านอย่างมีเหตุผล  พูดอธิบายและเขียนประโยคท่ีถูกต้องตาม
หลักภาษาจากเรื่องที่ได้ฟังหรืออ่าน น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการฟังหรืออ่าน ตีความ และถ่ายโอนเป็นการเขียนสรุป
ความหรือเขียนรายงานเพ่ือใช้ในการสื่อสาร(Communication Themes)เกี่ยวกับเรื่องของตนเอง (Personal 
Identification) บ้านและสิ่งแวดล้อม (House and Home, Environment) กิจวัตรประจ าวัน (Daily Life) เวลา
ว่างและการบันเทิง (Free Time, Entertainment) สถานที่และการเดินทาง (Places and Travel) ความสัมพันธ์
กับบุคคลอ่ืน (Relations with Other People) สุขภาพและการดูแลร่างกาย (Health and Body Care) 
การศึกษา (Education) อาหารเครื่องดื่มและการจับจ่าย (Food, Drink and Shopping) การให้บริการ 
(Services) ภาษา (Language) และสภาพอากาศ (Weather) (Council of Europe, ๒๐๑๔: ๕๒) 
 มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  

  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 
  
ผลการเรียนรู้ 

  ๑. วิเคราะห์ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังได้ 

  ๒. พูดอธิบายเป็นประโยคจากเรื่องที่ฟังได้ถูกต้องตามหลักภาษา 

  ๓. พูดสรุปความหรือให้ข้อมูลจากเรื่องที่ฟังได้ 

  ๔. อ่านบทความ แล้วบอกรายละเอียดได้ 

  ๕. อ่านบทความแล้วจับใจความส าคัญได้ 

  ๖. วิเคราะห์ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ 

  ๗. เขียนประโยคจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องตามหลักภาษา 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๓๑ 
 

  ๘. เขียนสรุปความหรือรายงานจากเรื่องที่อ่านได้ 

  ๙. ใช้พจนานุกรมได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว รวดเร็ว 

รวมทั้งหมด     ๙     ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๓๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ๓๑๒๐๘  ความถนัดทั่วไปภาษาอังกฤษ (GAT)                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่  ๒                                   เวลา  ๖๐  ชั่วโมง     จ านวน   ๑.๕  หน่วยกิต 
 
  เข้าใจรายละเอียด ค าอธิบายและ ค าบรรยายจากเรื่องที่ฟังและอ่าน จับใจความ วิเคราะห์ สรุปความ 
ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและอ่านอย่างมีเหตุผล  พูดอธิบายและเขียนประโยคท่ีถูกต้องตาม
หลักภาษาจากเรื่องที่ได้ฟังหรืออ่าน น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการฟังหรืออ่าน ตีความ และถ่ายโอนเป็นการเขียนสรุป
ความหรือเขียนรายงานเพ่ือใช้ในการสื่อสาร(Communication Themes)เกี่ยวกับเรื่องของตนเอง (Personal 
Identification) บ้านและสิ่งแวดล้อม (House and Home, Environment) กิจวัตรประจ าวัน (Daily Life) เวลา
ว่างและการบันเทิง (Free Time, Entertainment) สถานที่และการเดินทาง (Places and Travel) ความสัมพันธ์
กับบุคคลอ่ืน (Relations with Other People) สุขภาพและการดูแลร่างกาย (Health and Body Care) 
การศึกษา (Education) อาหารเครื่องดื่มและการจับจ่าย (Food, Drink and Shopping) การให้บริการ 
(Services) ภาษา (Language) และสภาพอากาศ (Weather) (Council of Europe, ๒๐๑๔: ๕๒) 
   มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  

  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
 
ผลการเรียนรู้ 
  ๑. วิเคราะห์ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังได้ 
  ๒. พูดอธิบายเป็นประโยคจากเรื่องที่ฟังได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
  ๓. พูดสรุปความหรือให้ข้อมูลจากเรื่องที่ฟังได้ 
  ๔. อ่านบทความ แล้วบอกรายละเอียดได้ 
  ๕. อ่านบทความแล้วจับใจความส าคัญได้ 
  ๖. วิเคราะห์ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ 
  ๗. เขียนประโยคจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องตามหลักภาษา 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๓๓ 
 

  ๘. เขียนสรุปความหรือรายงานจากเรื่องที่อ่านได้ 
  ๙. ใช้พจนานุกรมได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว รวดเร็ว 
รวมทั้งหมด    ๙    ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๓๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ๓๑๒๐๓ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๑                                       เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
 อ่านและฟังค าอธิบาย ค าบรรยาย บทความ ข่าวสารต่างๆในชีวิตประจ าวันแล้วจับใจความ เพ่ือน ามา
สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่
ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องเหมาะสม เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง 
ค าอธิบายอย่างคล่องแคล่ว พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย 
เปรียบเทียบ บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และ
ข่าว อย่างมีเหตุผล วิเคราะห์อภิปราย ความเหมือนความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผล 

   มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
 
ผลการเรียนรู้ 
           ๑. อ่านและฟังค าอธิบาย ค าบรรยาย บทความ ข่าวสารต่างๆแล้วจับใจความได้ 
  ๒. พูดและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ และข่าวได้ 
  ๓. พูดขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายไดอ้ย่างคล่องแคล่ว 
  ๔. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลอง
หรือสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม  
           ๕. วิเคราะห์อภิปราย ความเหมือนความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของ 
ภาษากับของไทย และน าไปใช้อย่างมีเหตุผล  
รวมทั้งหมด      ๕     ผลการเรียนรู้ 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๓๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ๓๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๒                                   เวลา   ๖๐  ชั่วโมง    จ านวน   ๑.๕  หน่วยกิต 
 
 อ่านและฟังค าอธิบาย ค าบรรยาย บทความ ข่าวสารต่างๆในชีวิตประจ าวันแล้วจับใจความ เพ่ือน ามา
สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่
ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องเหมาะสม เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง 
ค าอธิบายอย่างคล่องแคล่ว พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย 
เปรียบเทียบ บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และ
ข่าว อย่างมีเหตุผล วิเคราะห์อภิปราย ความเหมือนความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผล  

   มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
 
ผลการเรียนรู้ 
            ๑. อ่านและฟังค าอธิบาย ค าบรรยาย บทความ ข่าวสารต่างๆแล้วจับใจความได้ 
            ๒. พูดและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ และข่าวได้ 
            ๓. พูดขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายได้อย่างคล่องแคล่ว 
            ๔. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
จ าลองหรือสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม  
            ๕. วิเคราะห์อภิปราย ความเหมือนความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทย และน าไปใช้อย่างมีเหตุผล  
รวมทั้งหมด      ๕     ผลการเรียนรู้ 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๓๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 อ๓๑๒๐๙ ภาษาอังกฤษเพลิดเพลิน                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๑                                       เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต  
 
 ฟังค าอธิบาย ค าบรรยาย บทความ ข่าวสารต่างๆในชีวิตประจ าวันแล้วจับใจความ เพ่ือน ามาสนทนา
โต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องเหมาะสม เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายไดอ้ย่าง
คล่องแคล่ว พูดแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือ
สถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ บรรยายความรู้สึกและ
แสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว อย่างมีเหตุผล วิเคราะห์
อภิปราย ความเหมือนความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและ
น าไปใช้อย่างมีเหตุผล  

   มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
 
ผลการเรียนรู้ 
           ๑. ฟังค าอธิบาย ค าบรรยาย บทความ ข่าวสารต่างๆแล้วบอกรายละเอียดได้ 
           ๒. ฟังค าอธิบาย ค าบรรยาย บทความ ข่าวสารต่างๆแล้วจับใจความส าคัญได้ 
           ๓. พูดเป็นประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
           ๔. พูดโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ และข่าวได้ 
           ๕. พูดขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายได้อย่างคล่องแคล่ว 
           ๖. พูดแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือ 
สถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม  
           ๗. ใช้พจนานุกรมได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว รวดเร็ว 
รวมทั้งหมด    ๗     ผลการเรียนรู้ 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๓๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ๓๑๒๑๐ ภาษาอังกฤษเพลิดเพลิน                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๒                                        เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
   
 ฟังค าอธิบาย ค าบรรยาย บทความ ข่าวสารต่างๆในชีวิตประจ าวันแล้วจับใจความ เพ่ือน ามาสนทนา
โต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องเหมาะสม เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายไดอ้ย่าง
คล่องแคล่ว พูดแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือ
สถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ บรรยายความรู้สึกและ
แสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว อย่างมีเหตุผล วิเคราะห์
อภิปราย ความเหมือนความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและ
น าไปใช้อย่างมีเหตุผล  

   มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  

  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมคีุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
 
ผลการเรียนรู้ 
          ๑. ฟังค าอธิบาย ค าบรรยาย บทความ ข่าวสารต่างๆแล้วบอกรายละเอียดได้ 
          ๒. ฟังค าอธิบาย ค าบรรยาย บทความ ข่าวสารต่างๆแล้วจับใจความส าคัญได้ 
          ๓. พูดเป็นประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
          ๔. พูดโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ และข่าวได้ 
          ๕. พูดขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายไดอ้ย่างคล่องแคล่ว 
          ๖. พูดแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือ 
สถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม  
          ๗. ใช้พจนานุกรมได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว รวดเร็ว 
รวมทั้งหมด     ๗     ผลการเรียนรู้ 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๓๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ๓๒๒๐๗   ความถนัดทั่วไปภาษาอังกฤษ (GAT)                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๑                                     เวลา   ๖๐   ชัว่โมง จ านวน   ๑.๕   หน่วยกติ 
 
  เข้าใจรายละเอียด ค าอธิบายและ ค าบรรยายจากเรื่องที่ฟังและอ่าน จับใจความ วิเคราะห์ สรุปความ 
ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและอ่านอย่างมีเหตุผล  พูดอธิบายและเขียนประโยคท่ีถูกต้องตาม
หลักภาษาจากเรื่องที่ได้ฟังหรืออ่าน น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการฟังหรืออ่าน ตีความ และถ่ายโอนเป็นการเขียนสรุป
ความหรือเขียนรายงานเพ่ือใช้ในการสื่อสาร(Communication Themes)เกี่ยวกับเรื่องของตนเอง (Personal 
Identification) บ้านและสิ่งแวดล้อม (House and Home, Environment) กิจวัตรประจ าวัน (Daily Life) เวลา
ว่างและการบันเทิง (Free Time, Entertainment) สถานที่และการเดินทาง (Places and Travel) ความสัมพันธ์
กับบุคคลอ่ืน (Relations with Other People) สุขภาพและการดูแลร่างกาย (Health and Body Care) 
การศึกษา (Education) อาหารเครื่องดื่มและการจับจ่าย (Food, Drink and Shopping) การให้บริการ 
(Services) ภาษา (Language) และสภาพอากาศ (Weather) (Council of Europe, ๒๐๑๔: ๕๒)  
  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
 
ผลการเรียนรู้ 
  ๑. วิเคราะห์ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังได้ 
  ๒. พูดอธิบายเป็นประโยคจากเรื่องที่ฟังได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
  ๓. พูดสรุปความหรือให้ข้อมูลจากเรื่องที่ฟังได้ 
  ๔. อ่านบทความ แล้วบอกรายละเอียดได้ 
  ๕. อ่านบทความแล้วจับใจความส าคัญได้ 
  ๖. วิเคราะห์ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ 
  ๗. เขียนประโยคจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องตามหลักภาษา 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๓๙ 
 

  ๘. เขียนสรุปความหรือรายงานจากเรื่องที่อ่านได้ 
  ๙. ใช้พจนานุกรมได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว รวดเร็ว 
รวมทั้งหมด     ๙    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๔๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ๓๒๒๐๘  ความถนัดทั่วไปภาษาอังกฤษ (GAT)                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๒                                    เวลา  ๖๐  ชั่วโมง      จ านวน  ๑.๕  หน่วยกติ 
 
  เข้าใจรายละเอียด ค าอธิบายและ ค าบรรยายจากเรื่องที่ฟังและอ่าน จับใจความ วิเคราะห์ สรุปความ 
ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและอ่านอย่างมีเหตุผล  พูดอธิบายและเขียนประโยคท่ีถูกต้องตาม
หลักภาษาจากเรื่องที่ได้ฟังหรืออ่าน น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการฟังหรืออ่าน ตีความ และถ่ายโอนเป็นการเขียนสรุป
ความหรือเขียนรายงานเพ่ือใช้ในการสื่อสาร(Communication Themes)เกี่ยวกับเรื่องของตนเอง (Personal 
Identification) บ้านและสิ่งแวดล้อม (House and Home, Environment) กิจวัตรประจ าวัน (Daily Life) เวลา
ว่างและการบันเทิง (Free Time, Entertainment) สถานที่และการเดินทาง (Places and Travel) ความสัมพันธ์
กับบุคคลอ่ืน (Relations with Other People) สุขภาพและการดูแลร่างกาย (Health and Body Care) 
การศึกษา (Education) อาหารเครื่องดื่มและการจับจ่าย (Food, Drink and Shopping) การให้บริการ 
(Services) ภาษา (Language) และสภาพอากาศ (Weather) (Council of Europe, ๒๐๑๔: ๕๒) 
  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  

  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
 
ผลการเรียนรู้ 
  ๑. วิเคราะห์ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังได้ 
  ๒. พูดอธิบายเป็นประโยคจากเรื่องที่ฟังได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
  ๓. พูดสรุปความหรือให้ข้อมูลจากเรื่องที่ฟังได้ 
  ๔. อ่านบทความ แล้วบอกรายละเอียดได้ 
  ๕. อ่านบทความแล้วจับใจความส าคัญได้ 
  ๖. วิเคราะห์ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ 
  ๗. เขียนประโยคจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องตามหลักภาษา 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๔๑ 
 

  ๘. เขียนสรุปความหรือรายงานจากเรื่องที่อ่านได้ 
  ๙. ใช้พจนานุกรมได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว รวดเร็ว 
รวมทั้งหมด    ๙    ผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๔๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ๓๒๒๐๓  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสืบค้น                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑                                       เวลา   ๖๐  ชั่วโมง จ านวน   ๑.๕  หน่วยกติ 
 

ศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการฟัง การพูด เพ่ือให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในเรื่อง  
ต่าง ๆ เช่น ขนบประเพณีในท้องถิ่น งานอดิเรก กีฬา ข่าว ปัญหาสังคม ฯลฯ ให้มีทักษะในการอ่านโดยใช้เทคนิค
การอ่านขั้นสูงขึ้น เช่น การอ่านเพื่อหาหัวข้อเรื่อง การอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญและรายละเอียด ให้สามารถเขียน
สรุปความเพ่ือรายงานข้อความที่อ่าน และให้มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่ เรียนจากแหล่งข้อมูลสิ่งพิมพ์
และอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้โดยเน้นทักษะการอ่าน การเขียน และการสืบค้น 
 มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
 
ผลการเรียนรู้ 
          ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้า/สืบค้นข้อมูลในเรื่อง ต่าง ๆ เช่น ขนบประเพณี งานอดิเรก กีฬา 
ข่าวปัญหาสังคม ฯลฯ จากแหล่งข้อมูลสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ 
          ๒. อ่านเพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เช่น ขนบประเพณี งานอดิเรก กีฬา 
ข่าวปัญหาสังคม  โดยใช้เทคนิคการอ่านขั้นสูงขึ้น 
          ๓. เขียนสรุปความเพ่ือรายงานข้อความที่อ่าน 
          ๔. น าเสนอข้อมูลการค้นคว้าจากเกี่ยวกับข้อมูลในเรื่อง ต่าง ๆ เช่น ขนบประเพณี งานอดิเรก กีฬา ข่าว
ปัญหา สังคม ฯลฯ อย่างสร้างสรรค์ 
         ๕. แสดงความคิดเห็นในเรื่อง ต่าง ๆ เช่น ขนบประเพณี งานอดิเรก กีฬา ข่าว ปัญหาสังคมอย่างมี 
วิจารณญาณและอย่างสร้างสรรค์ 
รวมทั้งหมด      ๕      ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
อ๓๒๒๐๔  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสืบค้น                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒                                     เวลา   ๖๐  ชั่วโมง   จ านวน   ๑.๕   หน่วยกติ 
 
 ศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการฟัง การพูด เพ่ือให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในเรื่อง  
ต่าง ๆ เช่น ขนบประเพณีในท้องถิ่น งานอดิเรก กีฬา ข่าว ปัญหาสังคม ฯลฯ ให้มีทักษะในการอ่านโดยใช้เทคนิค
การอ่านขั้นสูงขึ้น เช่น การอ่านเพื่อหาหัวข้อเรื่อง การอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญและรายละเอียด ให้สามารถเขียน
สรุปความเพ่ือรายงานข้อความที่อ่าน และให้มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่ เรียนจากแหล่งข้อมูลสิ่งพิมพ์
และอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้โดยเน้นทักษะการอ่าน การเขียน และการสืบค้น 
 มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
 
ผลการเรียนรู้ 
        ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้า/สืบค้นข้อมูลในเรื่อง ต่าง ๆ เช่น ขนบประเพณี งานอดิเรก กีฬา 
ข่าวปัญหาสังคม ฯลฯ จากแหล่งข้อมูลสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ 
        ๒. อ่านเพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เช่น ขนบประเพณี งานอดิเรก กีฬา ข่า
ปัญหาสังคม  โดยใช้เทคนิคการอ่านขั้นสูงขึ้น 
        ๓. เขียนสรุปความเพ่ือรายงานข้อความที่อ่าน 
        ๔. น าเสนอข้อมูลการค้นคว้าจากเก่ียวกับข้อมูลในเรื่อง ต่าง ๆ เช่น ขนบประเพณี งานอดิเรก กีฬา ข่าว       
ปัญหาสังคม ฯลฯ อย่างสร้างสรรค์ 
      ๕. แสดงความคิดเห็นในเรื่อง ต่าง ๆ เช่น ขนบประเพณี งานอดิเรก กีฬา ข่าว ปัญหาสังคมอย่างมี
วิจารณญาณและอย่างสร้างสรรค์ 
รวมทั้งหมด    ๕   ผลการเรียนรู้ 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๔๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ๓๒๒๐๙ การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๑                                    เวลา    ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต  
 
 อ่านค าอธิบาย ค าบรรยาย บทความ ข่าวสารต่างๆในชีวิตประจ าวันแล้วบอกรายละเอียด จับใจความ
ส าคัญ เพ่ือน ามาเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ประเด็นที่
อยู่ในความสนใจของสังคมอย่างเหมาะสม เขียนอธิบายโดยใช้ประโยคที่ถูกต้องตามหลักภาษาได้อย่างถูกต้อง 
เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเอง
เกีย่วกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าวที่ได้จากการอ่าน อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ รู้ความเหมือน
ความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมี
วิจารณญาณและมีเหตุผล 

   มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
 
ผลการเรียนรู้ 
       ๑. อ่านค าอธิบาย ค าบรรยาย บทความ ข่าวสารต่างๆแล้วบอกรายละเอียดได้ 
       ๒. อ่านค าอธิบาย ค าบรรยาย บทความ ข่าวสารต่างๆแล้วจับใจความส าคัญได้ 
       ๓. เขียนประโยคไดถู้กต้องตามหลักภาษา 
       ๔. เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคมอย่างเหมาะสม 
       ๕. เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของ 
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าวที่ได้จากการอ่าน อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์  
       ๖. ใช้พจนานุกรมได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว รวดเร็ว 
รวมทั้งหมด      ๖     ผลการเรียนรู้ 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๔๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ๓๒๒๑๐ การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๒                                       เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 อ่านค าอธิบาย ค าบรรยาย บทความ ข่าวสารต่างๆในชีวิตประจ าวันแล้วบอกรายละเอียด จับใจความ
ส าคัญ เพ่ือน ามาเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ประเด็นที่
อยู่ในความสนใจของสังคมอย่างเหมาะสม เขียนอธิบายโดยใช้ประโยคที่ถูกต้องตามหลักภาษาได้อย่างถูกต้อง 
เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าวที่ได้จากการอ่าน อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ รู้ความเหมือน
ความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมี
วิจารณญานและมีเหตุผล 

   มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  

  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
 
ผลการเรียนรู้ 
       ๑. อ่านค าอธิบาย ค าบรรยาย บทความ ข่าวสารต่างๆแล้วบอกรายละเอียดได้ 
       ๒. อ่านค าอธิบาย ค าบรรยาย บทความ ข่าวสารต่างๆแล้วจับใจความส าคัญได้ 
       ๓. เขียนประโยคไดถู้กต้องตามหลักภาษา 
       ๔. เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่ใน 
ความสนใจของสังคมอย่างเหมาะสม 
        ๕. เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าวที่ได้จากการอ่าน อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์  
        ๖. ใช้พจนานุกรมได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว รวดเร็ว 
รวมทั้งหมด     ๖     ผลการเรียนรู้ 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๔๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ๓๓๒๐๗  ความถนัดทั่วไปภาษาอังกฤษ (GAT)                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๑                                     เวลา   ๖๐   ชัว่โมง   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกติ 
 
  เข้าใจรายละเอียด ค าอธิบายและ ค าบรรยายจากเรื่องที่ฟังและอ่าน จับใจความ วิเคราะห์ สรุปความ 
ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและอ่านอย่างมีเหตุผล  พูดอธิบายและเขียนประโยคท่ีถูกต้องตาม
หลักภาษาจากเรื่องที่ได้ฟังหรืออ่าน น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการฟังหรืออ่าน ตีความ และถ่ายโอนเป็นการเขียนสรุป
ความหรือเขียนรายงานเพ่ือใช้ในการสื่อสาร(Communication Themes)เกี่ยวกับเรื่องของตนเอง (Personal 
Identification) บ้านและสิ่งแวดล้อม (House and Home, Environment) กิจวัตรประจ าวัน (Daily Life) เวลา
ว่างและการบันเทิง (Free Time, Entertainment) สถานที่และการเดินทาง (Places and Travel) ความสัมพันธ์
กับบุคคลอ่ืน (Relations with Other People) สุขภาพและการดูแลร่างกาย (Health and Body Care) 
การศึกษา (Education) อาหารเครื่องดื่มและการจับจ่าย (Food, Drink and Shopping) การให้บริการ 
(Services) ภาษา (Language) และสภาพอากาศ (Weather) (Council of Europe, ๒๐๑๔: ๕๒) 
  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

  อีกทั้งยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
 
ผลการเรียนรู้ 
  ๑. วิเคราะห์ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังได้ 
  ๒. พูดอธิบายเป็นประโยคจากเรื่องที่ฟังได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
  ๓. พูดสรุปความหรือให้ข้อมูลจากเรื่องที่ฟังได้ 
  ๔. อ่านบทความ แล้วบอกรายละเอียดได้ 
  ๕. อ่านบทความแล้วจับใจความส าคัญได้ 
  ๖. วิเคราะห์ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ 
  ๗. เขียนประโยคจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องตามหลักภาษา 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๔๗ 
 

  ๘. เขียนสรุปความหรือรายงานจากเรื่องที่อ่านได้ 
  ๙. ใช้พจนานุกรมได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว รวดเร็ว 
รวมทั้งหมด      ๙     ผลการเรียนรู้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๔๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ๓๓๒๐๘   ความถนัดทั่วไปภาษาอังกฤษ (GAT)                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๒                                  เวลา    ๖๐    ชั่วโมง    จ านวน  ๑.๕  หน่วยกติ 
 
  เข้าใจรายละเอียด ค าอธิบายและ ค าบรรยายจากเรื่องที่ฟังและอ่าน จับใจความ วิเคราะห์ สรุปความ 
ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและอ่านอย่างมีเหตุผล  พูดอธิบายและเขียนประโยคท่ีถูกต้องตาม
หลักภาษาจากเรื่องที่ได้ฟังหรืออ่าน น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการฟังหรืออ่าน ตีความ และถ่ายโอนเป็นการเขียนสรุป
ความหรือเขียนรายงานเพ่ือใช้ในการสื่อสาร(Communication Themes)เกี่ยวกับเรื่องของตนเอง (Personal 
Identification) บ้านและสิ่งแวดล้อม (House and Home, Environment) กิจวัตรประจ าวัน (Daily Life) เวลา
ว่างและการบันเทิง (Free Time, Entertainment) สถานที่และการเดินทาง (Places and Travel) ความสัมพันธ์
กับบุคคลอ่ืน (Relations with Other People) สุขภาพและการดูแลร่างกาย (Health and Body Care) 
การศึกษา (Education) อาหารเครื่องดื่มและการจับจ่าย (Food, Drink and Shopping) การให้บริการ 
(Services) ภาษา (Language) และสภาพอากาศ (Weather) (Council of Europe, ๒๐๑๔: ๕๒) 
  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  

  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
 
ผลการเรียนรู้ 
  ๑. วิเคราะห์ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังได้ 
  ๒. พูดอธิบายเป็นประโยคจากเรื่องที่ฟังได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
  ๓. พูดสรุปความหรือให้ข้อมูลจากเรื่องที่ฟังได้ 
  ๔. อ่านบทความ แล้วบอกรายละเอียดได้ 
  ๕. อ่านบทความแล้วจับใจความส าคัญได้ 
  ๖. วิเคราะห์ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ 
  ๗. เขียนประโยคจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องตามหลักภาษา 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๔๙ 
 

  ๘. เขียนสรุปความหรือรายงานจากเรื่องที่อ่านได้ 
  ๙. ใช้พจนานุกรมได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว รวดเร็ว 
รวมทั้งหมด     ๙     ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๕๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ๓๓๒๐๓  ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑                                        เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จ านวน   ๑.๕  หน่วยกิต 
 
  ศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการฟัง การพูด เพ่ือให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น เสนอ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในบริบทเก่ียวกับการประกอบอาชีพ  ให้มีทักษะในการอ่านโดยใช้เทคนิคการอ่านขั้น
สูงขึ้น เช่น การอ่านเพ่ือหาหัวข้อเรื่อง การอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญและรายละเอียด ให้สามารถเขียนสรุปความ
เพ่ือรายงานข้อความที่อ่าน เช่นเขียนจดหมายสมัครงาน กรอกใบสมัคร เขียน resume  และให้มีทักษะใน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการประกอบอาชีพจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้โดยเน้นทักษะการอ่าน การ
เขียน และการสืบค้น 
  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
 
ผลการเรียนรู้ 
        ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้า/สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
        ๒. อ่านเพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  โดยใช้เทคนิคการอ่านขั้นสูงขึ้น 
        ๓. เขียนสรุปความเพ่ือรายงานข้อความที่อ่าน 
        ๔. พูดน าเสนอข้อมูลการค้นคว้าจากเกี่ยวกับการประกอบอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 
        ๕. เพ่ือให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในบริบทเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 
รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๕๑ 
 

 ค าอธิบายรายวิชา 
อ๓๓๒๐๔  ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒                                      เวลา   ๖๐  ชั่วโมง  จ านวน   ๑.๕   หน่วยกติ 
  
  ศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการฟัง การพูด เพ่ือให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น เสนอ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในบริบทเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  ให้มีทักษะในการอ่านโดยใช้เทคนิคการอ่านขั้น
สูงขึ้น เช่น การอ่านเพ่ือหาหัวข้อเรื่อง การอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญและรายละเอียด ให้สามารถเขียนสรุปความ
เพ่ือรายงานข้อความที่อ่าน เช่นเขียนจดหมายสมัครงาน กรอกใบสมัคร เขียน resume  และให้มีทักษะใน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการประกอบอาชีพจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้โดยเน้นทักษะการอ่าน การ
เขียน และการสืบค้น 
  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
 
ผลการเรียนรู้ 
       ๑. ใชภ้าษาต่างประเทศในการค้นคว้า/สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
       ๒. อ่านเพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  โดยใช้เทคนิคการอ่านขั้นสูงขึ้น 
       ๓. เขียนสรุปความเพ่ือรายงานข้อความท่ีอ่าน 
       ๔. พูดน าเสนอข้อมูลการค้นคว้าจากเกี่ยวกับการประกอบอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 
       ๕. เพ่ือให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในบริบทเกี่ยวกับกา
ประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 
รวมทั้งหมด     ๕     ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๕๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ๓๓๒๐๙ ภาษาอังกฤษรอบโลก                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๑                                     เวลา   ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน    ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ฟังและอ่านค าอธิบาย ค าบรรยาย บทความ ข่าวสารต่างๆในชีวิตประจ าวันแล้วบอกรายละเอียด จับ
ใจความส าคัญ เพ่ือน ามาพูดและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว 
เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมอย่างเหมาะสม และสามารถพูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม 
ประสบการณ์ และข่าวที่ได้จากการฟังและอ่านอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ โดยสามารถพูดและเขียนโดยใช้
ประโยคที่ถูกต้องตามหลักภาษา รู้ความเหมือนความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมีวิจารณญาณและมีเหตุผล 

   มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  

  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
 
ผลการเรียนรู้ 
        ๑. ฟังและอ่านค าอธิบาย ค าบรรยาย บทความ ข่าวสารต่างๆแล้วบอกรายละเอียดได้ 
        ๒. ฟังและอ่านค าอธิบาย ค าบรรยาย บทความ ข่าวสารต่างๆแล้วจับใจความส าคัญได้ 
        ๓. พูดและเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
        ๔. พูดและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ประเด็น
ที่อยู่ในความสนใจของสังคมอย่างเหมาะสม 
        ๕. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ บรรยายความรู้สึกและแสดงความ
คิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าวที่ได้จากการอ่าน อย่างมีเหตุผลและ
สร้างสรรค์  
         ๖. ใช้พจนานุกรมได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว รวดเร็ว 
รวมทั้งหมด      ๖     ผลการเรียนรู้ 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๕๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
อ๓๓๒๑๐ ภาษาอังกฤษรอบโลก                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๒                                    เวลา   ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
   
 ฟังและอ่านค าอธิบาย ค าบรรยาย บทความ ข่าวสารต่างๆในชีวิตประจ าวันแล้วบอกรายละเอียด จับ
ใจความส าคัญ เพ่ือน ามาพูดและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว 
เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมอย่างเหมาะสม และสามารถพูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม 
ประสบการณ์ และข่าวที่ได้จากการฟังและอ่านอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ โดยสามารถพูดและเขียนโดยใช้
ประโยคที่ถูกต้องตามหลักภาษา รู้ความเหมือนความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมีวิจารณญาณและมีเหตุผล 

   มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  

  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
 
ผลการเรียนรู้ 
         ๑. ฟังและอ่านค าอธิบาย ค าบรรยาย บทความ ข่าวสารต่างๆแล้วบอกรายละเอียดได้ 
         ๒. ฟังและอ่านค าอธิบาย ค าบรรยาย บทความ ข่าวสารต่างๆแล้วจับใจความส าคัญได้ 
         ๓. พูดและเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
         ๔. พูดและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ประเด็น
ที่อยู่ในความสนใจของสังคมอย่างเหมาะสม 
        ๕. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ บรรยายความรู้สึกและแสดงความ
คิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าวที่ได้จากการอ่าน อย่างมีเหตุผลและ
สร้างสรรค์  
        ๖. ใช้พจนานุกรมได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว รวดเร็ว 
รวมทั้งหมด     ๖    ผลการเรียนรู 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๕๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
จ๓๑๒๐๑   ภาษาจีนพ้ืนฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๑                      เวลา   ๘๐   ชั่วโมง          จ านวน  ๒.๐  หน่วยกิต 
 
 เข้าใจโครงสร้างตัวอักษรจีน ระบบการสะกดเสียงและอ่านอักษรภาษาจีนด้วยระบบสัทอักษร (pinyin) 
ฟังและอ่านค าศัพท์ ประโยคสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน พูดและเขียนค าศัพท์หรือประโยคที่ถูกต้องตามหลัก
ภาษาจากเรื่องที่ได้ฟังหรืออ่าน น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการฟังหรืออ่าน ตีความ และถ่ายโอนเป็นการเขียนค าศัพท์ 
วลีหรือประโยคง่ายๆ ผ่านการฝึกคัดลายมือ เพื่อใช้ในการสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ (Communication Themes) 
เกี่ยวกับการกล่าวทักทายและกล่าวลา การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ  เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ชื่อ อายุ วัน
เกิด สัญชาติ ครอบครัว เรื่องราวเกี่ยวกับบ้าน ของใช้ในบ้าน สัตว์เลี้ยง  เพ่ือนบ้าน เรื่องราวรอบๆตัว รวมทั้งศึกษา
วัฒนธรรม ประเพณี และธรรมเนียมปฏิบัติของเจ้าของภาษา เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมของสองชาติ (ประเทศไทยและประเทศจีน) 
  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning)  
ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาจีน สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
 
ผลการเรียนรู้  
  ๑. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการอ่านออกเสียงด้วยระบบสัทอักษร  (pinyin)  
  ๒. สามารถออกเสียงส าเนียงตามระบบการสะกดเสียงได้อย่างถูกต้อง 
  ๓. เขียนค าศัพท ์โครงสร้างประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาจีน 
  ๔. ฟังบทสนทนาในหัวข้อ/สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ แล้วสามารถบอกรายละเอียดจากข้อมูลที่ฟังได้ 
  ๕. พูดบทสนทนาในหัวข้อหรือสถานการณ์ที่ก าหนดให้ แล้วสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  ๖. เข้าใจวัฒนธรรม ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติของเจ้าของภาษา  
  ๗. เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของสองชาติ รวมถึงตระหนักถึงคุณค่าและ
ประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน 
 รวมทั้งหมด     ๗     ผลการเรียนรู้ 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๕๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
จ๓๑๒๐๒  ภาษาจีนพ้ืนฐาน                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๒                        เวลา   ๘๐   ชั่วโมง        จ านวน   ๒.๐  หน่วยกิต 
 
 เข้าใจโครงสร้างตัวอักษรจีน ระบบการสะกดเสียงและอ่านอักษรภาษาจีนด้วยระบบสัทอักษร (pinyin) 
ฟังและอ่านค าศัพท์ ประโยคสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน พูดและเขียนค าศัพท์หรือประโยคที่ถูกต้องตามหลัก
ภาษาจากเรื่องที่ได้ฟังหรืออ่าน น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการฟังหรืออ่าน ตีความ และถ่ายโอนเป็นการเขียนค าศัพท์ 
วลีหรือประโยคง่ายๆ ผ่านการฝึกคัดลายมือ เพื่อใช้ในการสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ (Communication Themes) 
เกี่ยวกับการซื้อของ อาหาร เสื้อผ้า เรื่องราวในชีวิตประจ าวัน เวลา วันเดือนปี  วันหยุดสุดสัปดาห์ และเรื่อง
ประเทศจีน เมือง ประเทศ ต าแหน่งที่ตั้ง รวมทั้งศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี และธรรมเนียมปฏิบัติของเจ้าของ
ภาษา เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของสองชาติ (ประเทศไทยและประเทศจีน) 

  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning)  
ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาจีน สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม    
ผลการเรียนรู้  
  ๑.  เข้าใจเกี่ยวกับหลักการอ่านออกเสียงด้วยระบบสัทอักษร  (pinyin)  
  ๒.  สามารถออกเสียงส าเนียงตามระบบการสะกดเสียงได้อย่างถูกต้อง 
  ๓.  เขียนค าศัพท์ โครงสร้างประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาจีน 
  ๔.  ฟังบทสนทนาในหัวข้อ/สถานการณ์ที่ก าหนดให้ แล้วสามารถบอกรายละเอียดจากข้อมูลที่ฟังได้ 
  ๕.  พูดบทสนทนาในหัวข้อหรือสถานการณ์ที่ก าหนดให้ แล้วสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  ๖.  เข้าใจวัฒนธรรม ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติของเจ้าของภาษา  
  ๗.  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของสองชาติ รวมถึงตระหนักถึงคุณค่า 
               และประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน 
รวมทั้งหมด     ๗    ผลการเรียนรู้ 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๕๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
จ๓๑๒๐๕    ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๑                          เวลา   ๔๐   ชั่วโมง       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 เข้าใจโครงสร้างตัวอักษรจีน ระบบการสะกดเสียงและอ่านอักษรภาษาจีนด้วยระบบสัทอักษร (pinyin) 
ฟังและอ่านค าศัพท์ ประโยคสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน พูดและเขียนค าศัพท์หรือประโยคที่ถูกต้องตามหลัก
ภาษาจากเรื่องที่ได้ฟังหรืออ่าน น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการฟังหรืออ่าน ตีความ และถ่ายโอนเป็นการเขียนค าศัพท์ 
วลีหรือประโยคง่ายๆ ผ่านการฝึกคัดลายมือ เพื่อใช้ในการสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ (Communication Themes) 
เกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน งานอดิเรก สี สัตว์เลี้ยง การออกก าลังกาย บ้านของฉัน  เฟอร์นิเจอร์ ห้อง 
โรงเรียนของฉัน วิชาเรียน สถานที่ เครื่องเขียน รวมทั้งศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี และธรรมเนียมปฏิบัติของ
เจ้าของภาษา เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของสองชาติ (ประเทศไทยและประเทศจีน) 

  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning)  
ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาจีน สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ทีข่ับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
 
ผลการเรียนรู้  
  ๑. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการอ่านออกเสียงด้วยระบบสัทอักษร  (pinyin)  
  ๒. สามารถออกเสียงส าเนียงตามระบบการสะกดเสียงได้อย่างถูกต้อง 
  ๓. เขียนค าศัพท์ โครงสร้างประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาจีน 
  ๔. ฟังบทสนทนาในหัวข้อ/สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ แล้วสามารถบอกรายละเอียดจากข้อมูลที่ฟังได้ 
  ๕. พูดบทสนทนาในหัวข้อหรือสถานการณ์ที่ก าหนดให้ แล้วสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  ๖. เข้าใจวัฒนธรรม ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติของเจ้าของภาษา  
  ๗. เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของสองชาติ รวมถึงตระหนักถึงคุณค่าและ
ประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน  
รวมทั้งหมด     ๗     ผลการเรียนรู้ 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๕๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
จ๓๑๒๐๖  ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๒          เวลา   ๔๐   ชั่วโมง           จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
 
 เข้าใจโครงสร้างตัวอักษรจีน ระบบการสะกดเสียงและอ่านอักษรภาษาจีนด้วยระบบสัทอักษร (pinyin) 
ฟังและอ่านค าศัพท์ ประโยคสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน พูดและเขียนค าศัพท์หรือประโยคที่ถูกต้องตามหลัก
ภาษาจากเรื่องที่ได้ฟังหรืออ่าน น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการฟังหรืออ่าน ตีความ และถ่ายโอนเป็นการเขียนค าศัพท์ 
วลีหรือประโยคง่ายๆ ผ่านการฝึกคัดลายมือ เพื่อใช้ในการสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ (Communication Themes) 
เกี่ยวกับร่างกาย อวัยวะ สุขภาพ ความปรารถนา อาชีพ การท่องเที่ยว  อาเซียน เทศกาล สภาพอากาศ ประเทศ 
ภาษา อาหาร การแต่งกาย รวมทั้งศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี และธรรมเนียมปฏิบัติของเจ้าของภาษา เข้าใจความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของสองชาติ (ประเทศไทยและประเทศจีน)  

  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning)  
ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาจีน สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม    
 
ผลการเรียนรู้  
  ๑. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการอ่านออกเสียงด้วยระบบสัทอักษร  (pinyin)  
  ๒. สามารถออกเสียงส าเนียงตามระบบการสะกดเสียงได้อย่างถูกต้อง 
  ๓. เขียนค าศัพท์ โครงสร้างประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาจีน 
  ๔. ฟังบทสนทนาในหัวข้อ/สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ แล้วสามารถบอกรายละเอียดจากข้อมูลที่ฟังได้ 
  ๕. พูดบทสนทนาในหัวข้อหรือสถานการณ์ที่ก าหนดให้ แล้วสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  ๖. เข้าใจวัฒนธรรม ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติของเจ้าของภาษา  
  ๗. เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของสองชาติ รวมถึงตระหนักถึงคุณค่าและ
ประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน 
รวมทั้งหมด     ๗     ผลการเรียนรู้ 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๕๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
จ๓๒๒๐๑   ภาษาจีนพ้ืนฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ภาคเรียนที่ ๑                               เวลา   ๘๐   ชั่วโมง      จ านวน   ๒.๐   หน่วยกิต  
                              

ศึกษาทักษะการพูดขอข้อมูลและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวและบุคคลที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันอย่าง
ง่ายได้ อ่านออกเสียงค า วล ีข้อความ และบทความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง อ่านและแปลความหมายจาก
ประโยคสั้นๆ ที่แสดงความรู้สึกในรูปแบบสัทอักษรภาษาจีนที่ก าหนดให้ได้  เขียนตัวสัทอักษรจีนเป็นค า กลุ่มค า 
และประโยคอย่างง่ายๆ รวมทั้งเติมวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง ใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับ
ระดับบุคคล สถานที่ โอกาสและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยใน
เรื่องค า วลี ส านวน ประโยค ข้อความต่างๆ และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสม  สนใจและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมของไทย และของเจ้าของภาษา ใช้ภาษาในการ
แสดงความเห็นเกี่ยวกับบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น ตามความสนใจ พร้อมทั้งเสนอความคิดรวบยอดท่ีมีต่อ
เหตุการณ์หรือเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ 
  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาจีน สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ทีข่ับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
   
ผลการเรียนรู้  
  ๑. พูดขอข้อมูลและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวและบุคคลที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันอย่างง่ายได้ 

     ๒. อ่านออกเสียงค า วลี ข้อความ และบทความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง  
     ๓. อ่านและแปลความหมายจากประโยคสั้นๆ ที่แสดงความรู้สึกในรูปแบบสัทอักษรภาษาจีนที่ 

ก าหนดให้ได้  
     ๔. เขียนตัวสัทอักษรจีนเป็นค า กลุ่มค า และประโยคอย่างง่ายๆ รวมทั้งเติมวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง  

๕. ใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับระดับบุคคล สถานที่ โอกาสและวัฒนธรรม 
ของเจ้าของภาษา 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๕๙ 
 

     ๖. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่องค า วลี ส านวน ประโยค ข้อความต่างๆ
และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสม  
     ๗. สนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมของไทย และของ
เจ้าของภาษา 

รวมทั้งหมด     ๗     ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๖๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
จ๓๒๒๐๒   ภาษาจีนพ้ืนฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ภาคเรียนที่ ๒                      เวลา    ๘๐   ชั่วโมง        จ านวน   ๒.๐  หน่วยกิต                               

 
ศึกษาทักษะการพูดขอข้อมูลและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวและบุคคลที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันอย่าง

ง่ายได้ อ่านออกเสียงค า วล ีข้อความ และบทความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง อ่านและแปลความหมายจาก
ประโยคสั้นๆ ที่แสดงความรู้สึกในรูปแบบสัทอักษรภาษาจีนที่ก าหนดให้ได้  เขียนตัวสัทอักษรจีนเป็นค า กลุ่มค า 
และประโยคอย่างง่ายๆ รวมทั้งเติมวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง ใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับ
ระดับบุคคล สถานที่ โอกาสและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยใน
เรื่องค า วลี ส านวน ประโยค ข้อความต่างๆ และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสม  สนใจและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมของไทย และของเจ้าของภาษา ใช้ภาษาในการ
แสดงความเห็นเกี่ยวกับบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น ตามความสนใจ พร้อมทั้งเสนอความคิดรวบยอดท่ีมีต่อ
เหตุการณ์หรือเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ 
  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาจีน สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ทีข่ับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
   
ผลการเรียนรู้  
  ๑. พูดขอข้อมูลและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวและบุคคลที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันอย่างง่ายได้ 

     ๒. อ่านออกเสียงค า วลี ข้อความ และบทความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง  
      ๓. อ่านและแปลความหมายจากประโยคสั้นๆ ที่แสดงความรู้สึกในรูปแบบสัทอักษรภาษาจีนท
ก าหนดให้ได้  

     ๔. เขียนตัวสัทอักษรจีนเป็นค า กลุ่มค า และประโยคอย่างง่ายๆ รวมทั้งเติมวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง  
      ๕. ใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับระดับบุคคล สถานที่ โอกาสและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๖๑ 
 

      ๖. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่องค า วลี ส านวน ประโยค ข้อความต่าและ
น าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสม  
      ๗. สนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมของไทย และของ 
เจ้าของภาษา 
รวมทั้งหมด     ๗     ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๖๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
จ๓๒๒๐๕    ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ภาคเรียนที่ ๑                              เวลา   ๔๐   ชั่วโมง      จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต  
                              

 ศึกษาทักษะการอ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบเสียง
ภาษาจีนกลาง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน 
ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ 
เพ่ือสื่อสารระหว่างบุคคล พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว เขียนให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองแบบง่ายๆ บอกข้อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของจีน 
บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และ
การล าดับค า ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
   อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาจีน สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ทีข่ับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 

  

 ผลการเรียนรู้  
   ๑. อ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง 

๒. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน 
๓. ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ 
๔. พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล 
๕. พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว 
๖. เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองแบบง่ายๆ 
๗. บอกข้อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของจีน  

รวมทั้งหมด     ๗     ผลการเรียนรู้ 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๖๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
จ๓๒๒๐๖ ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ภาคเรียนที่  ๒                                   เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต      
                          

ศึกษาทักษะการอ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีน
กลาง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน ตอบ
ค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพื่อ
สื่อสารระหว่างบุคคล พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว เขียนให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองแบบง่ายๆ บอกข้อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของจีน 
บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และ
การล าดับค า ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาจีน สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ทีข่ับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
 

ผลการเรียนรู้  
  ๑. อ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง 

๒. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน 
๓. ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ 
๔. พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล 
๕. พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว 
๖. เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองแบบง่ายๆ 
๗. บอกข้อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของจีน  

รวมทั้งหมด     ๗     ผลการเรียนรู้ 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๖๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
จ๓๓๒๐๑  ภาษาจีนพ้ืนฐาน                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ภาคเรียนที่ ๑                      เวลา    ๘๐   ชั่วโมง            จ านวน    ๒.๐    หน่วยกิต   
 
  ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆค าชี้แจงค าอธิบายและค าบรรยายที่ฟังและอ่านฝึกทักษะฟัง
พูดอ่านเขียนข้อมูลภาษาจีนเบื้องต้นเกี่ยวกับค ากลุ่มค าประโยคข้อความบทสนทนาและความหมายในเรื่องการ
ท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและภายนอกประเทศนันทนาการงานอดิเรก
ภาพยนตร์การพักผ่อนข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆอธิบายและเขียนประโยคและข้อความในสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่างๆที่อ่านรวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและ
ข้อความที่ฟังหรืออ่านสนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆใกล้ตัวประสบการณ์
สถานการณ์ข่าว/เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกับ
กิจกรรมประสบการณ์และเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่นสังคมและโลกพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบและ
สื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเลือกใช้ภาษาน้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคลโอกาสและ
สถานที่ตามารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเข้าร่วมแนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
อย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกิดทักษะการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารแสดงความต้องการแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วม
กิจกรรมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาจีน สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
   
ผลการเรียนรู้               

๑. เข้าใจรูปแบบประโยคค าถาม 
๒. เข้าใจรูปแบบการบอกเลขประมาณ และการบอกเวลาในภาษาจีน 
๓. เข้าใจรูปแบบการซ้ าค ากริยา ค าคุณศัพท์ และค าลักษณนาม 

๔. เข้าใจรูปแบบการใช้ค าช่วยเสริมโครงสร้าง “的、地、得” 

๕. เข้าใจรูปแบบการใช้ค าช่วยเสริมโครงสร้าง “了、着、过” 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๖๕ 
 

๖. เข้าใจโครงสร้างรูปประโยคกริยาซ้อน 
๗. เข้าใจโครงสร้างรูปประโยคต่อเนื่อง 
๘. เข้าใจโครงสร้างรูปประโยคเปรียบเทียบ 

รวมทั้งหมด     ๘      ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๖๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
จ๓๓๒๐๒  ภาษาจีนพ้ืนฐาน                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ภาคเรียนที่ ๒                            เวลา    ๘๐    ชั่วโมง      จ านวน    ๒.๐   หน่วยกิต   
 
  ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆค าชี้แจงค าอธิบายและค าบรรยายที่ฟังและอ่านฝึกทักษะฟัง
พูดอ่านเขียนข้อมูลภาษาจีนเบื้องต้นเกี่ยวกับค ากลุ่มค าประโยคข้อความบทสนทนาและความหมายในเรื่องการ
ท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและภายนอกประเทศนันทนาการงานอดิเรก
ภาพยนตร์การพักผ่อนข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆอธิบายและเขียนประโยคและข้อความในสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่างๆที่อ่านรวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและ
ข้อความที่ฟังหรืออ่านสนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆใกล้ตัวประสบการณ์
สถานการณ์ข่าว/เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมพูดและเขียนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับกับ
กิจกรรมประสบการณ์และเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่นสังคมและโลกพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบและ
สื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเลือกใช้ภาษาน้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคลโอกาสและ
สถานที่ตามารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเข้าร่วมแนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
อย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกิดทักษะการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารแสดงความต้องการแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วม
กิจกรรมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาจีน สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ทีข่ับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
   
ผลการเรียนรู้               

๑. เข้าใจรูปแบบประโยคค าถาม 
๒. เข้าใจรูปแบบการบอกเลขประมาณ และการบอกเวลาในภาษาจีน 
๓. เข้าใจรูปแบบการซ้ าค ากริยา ค าคุณศัพท์ และค าลักษณนาม 

๔. เข้าใจรูปแบบการใช้ค าช่วยเสริมโครงสร้าง “的、地、得” 

๕. เข้าใจรูปแบบการใช้ค าช่วยเสริมโครงสร้าง “了、着、过” 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๖๗ 
 

๖. เข้าใจโครงสร้างรูปประโยคกริยาซ้อน 
๗. เข้าใจโครงสร้างรูปประโยคต่อเนื่อง 
๘. เข้าใจโครงสร้างรูปประโยคเปรียบเทียบ 

รวมทั้งหมด     ๘     ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๖๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
จ๓๓๒๐๕  ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๑                       เวลา   ๔๐   ชั่วโมง          จ านวน    ๑.๐    หนว่ยกิต 
 

ศึกษาภาษาท่าทาง ค าสั่ง ค าขอร้อง  ตีความสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ บทสนทนาเรื่องสั้น ใช้
ภาษาจีนเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ และให้ข้อมูล ภาษาง่ายๆ 
เพ่ือบอกเหตุผลใช้ประโยชน์จาก สื่อการเรียนทางภาษา น าเสนอความคิดเรื่องต่างๆ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
น าเสนอบทเพลงหรือข้อมูลจากสื่อประเภทต่างๆ รูปแบบการใช้ถ้อยค าส านวน ในการติดต่อปฏิสัมพันธ์ตาม
วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี เทศกาลในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาความแตกต่างในเรื่องเสียง สระ 
พยัญชนะ ค า วลี ประโยค ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมจีนกับไทย ความส าคัญของการรู้
ภาษาจีนถ่านทอดเนื้อหาสาระภาษาจีน ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาระขั้น
พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนและแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาจีน สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ทีข่ับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
 
ผลการเรียนรู้               
 ๑. อ่าน เขียน สระ พยัญชนะ ค า วลี ประโยคได้ถูกต้อง 
 ๒. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง  ขอความช่วยเหลือ และให้ข้อมูลต่างได้ 
  ๓. บอกข้อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของจีนได้  
  ๔. สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจ าวันเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   
รวมทั้งหมด    ๔    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                 ๕๖๙ 
 

                                                 ค าอธิบายรายวิชา 
จ๓๓๒๐๖   ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖    ภาคเรียนที่  ๒                               เวลา    ๔๐   ชั่วโมง   จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต   
 

ศึกษาภาษาท่าทาง ค าสั่ง ค าขอร้อง  ตีความสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ บทสนทนาเรื่องสั้น ใช้
ภาษาจีนเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ และให้ข้อมูล ภาษาง่ายๆ 
เพ่ือบอกเหตุผลใช้ประโยชน์จาก สื่อการเรียนทางภาษา น าเสนอความคิดเรื่องต่างๆ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
น าเสนอบทเพลงหรือข้อมูลจากสื่อประเภทต่างๆ รูปแบบการใช้ถ้อยค าส านวน ในการติดต่อปฏิสัมพันธ์ตาม
วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี เทศกาลในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาความแตกต่างในเรื่องเสียง สระ 
พยัญชนะ ค า วลี ประโยค ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมจีนกับไทย ความส าคัญของการรู้
ภาษาจีนถ่านทอดเนื้อหาสาระภาษาจีน ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาระขั้น
พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนและแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
  มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center Learning) ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่าง
กัน และจัดกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึนอย่างหลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นรวบรวม
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม แล้วน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
  อีกท้ังยังมีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาจีน สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ทีข่ับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  

 
ผลการเรียนรู้               
 ๑. อ่าน เขียน สระ พยัญชนะ ค า วลี ประโยคได้ถูกต้อง 
 ๒. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง  ขอความช่วยเหลือ และให้ข้อมูลต่างได้ 
  ๓. บอกข้อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของจีนได้  
  ๔. สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจ าวันเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   
รวมทั้งหมด    ๔    ผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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ค าอธิบายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
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โครงสร้างเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑ 

 
กิจกรรม มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ม.๑ ม.๒ ม.๓  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด 
- กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 
- กิจกรรมคุณธรรม 

 
๔๐ 
๒๕ 

 
๔๐ 
๒๕ 

 
๔๐ 
๒๕ 

 
 

๔๐ 
๒๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณะประโยชน์ 

๔๕ ชั่วโมง ๖๐ ชั่วโมง 

 ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 
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ค าอธิบายกิจกรรม 
ก๒๑๙๐๑  กิจกรรมแนะแนว                       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๑            จ านวน   ๒๐  ชั่วโมง 
 

นักเรียนศึกษาเก่ียวกับขอบเขตของกิจกรรมแนะแนว การรู้จักปรับตัวเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  รู้จักสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลที่เราอยู่ร่วมด้วย เพ่ือให้เกิดความราบรื่นในการอยู่
ร่วมกัน ตลอดจนเกิดความร่วมมือกันในการท าสิ่งต่างๆ ให้ส าเร็จ หลักสูตรการวัดประเมินผล   เกณฑ์การจบ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น การวัดประเมินผลรายวิชา  วิธีปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
การมีสมาธิในการเรียน เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทราบแนวทางการปฏิบัติตนไม่ให้เกิด
ความเครียดก็จะส่งผลดีต่อการเรียน รวมทั้งช่วยให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีตามไปด้วย เกดิการเห็นคุณค่าของ 
การศึกษาเรียนรู้และท าให้เกิดความพยายามท่ีจะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายทางการศึกษาที่ตั้งไว้จนประสบ
ความส าเร็จ การเตรียมตนเองให้มีความพร้อมในด้านต่างๆ ส าหรับการศึกษา ก็จะท าให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้
มีเพ่ิมมากขึ้นตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รู้จักตนเอง จะช่วย
ให้เกิดการ ยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่  การยอมรับค าแนะน าเกี่ยวกับจุดอ่อนที่เรามีน าไปพัฒนาหรือปรับปรุง
ตนเองให้ดีขึ้น ควบคุมความต้องการและ ความรู้สึกของตนเองอย่างเหมาะสมสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น นักเรียน
ควรพัฒนาตนเองให้มีลักษณะของบุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเองนักเรียนเกิดแนวคิดในเชิงบวก และสามารถด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ปรับตัวสามารถพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่ดี นักเรียนที่ก าลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นจึง
ควรศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของตนเอง เกิดความเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนและเตรียมพร้อมในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม นักเรียนสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

โดยใช้กระบวนการบอกขอบข่าย ผลที่ได้รับของกิจกรรมแนะแนว บอกวิธีการ  ติดต่อสื่อสารและ  วิธีการ
ปรับตัวให้สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือน  การรู้จักหลักสูตรของกิจกรรม
แนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การเรียนและการสร้างสมาธิในการเรียนไม่ให้
เกิดความเครียด สร้างแรงจูงใจและเตรียมความพร้อมด้านการเรียนของตนเอง  สามารถปฏิบัติตามค าสั่งและตอบ
ค าถามเกี่ยวกับตัวตนของนักเรียนวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อนของ  เพ่ือนและตนเอง  อธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของตนเองในช่วงวัยรุ่น และบอกแหล่งสืบค้นการดูแลรักษาสุขอนามัยเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นสืบค้นสิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้พร้อมบอกอุปกรณ์และวิธีการประดิษฐ์ บอกจุดประสงค์   ของการออมและอธิบายวิธีการออม ตอบ
ค าถาม เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว และข้อมูล  ตามความเป็นจริงได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม กระบวนการกลุ่มและ
การเรียนแบบร่วมมือ และการน าเสนอผลงาน   

เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก เข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีค่านิยมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการศึกษา พัฒนาตนเองด้านการเรียนได้เต็มตามศักยภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ มีเจตคติ
และค่านิยมที่ดีต่ออาชีพ มีทักษะการตัดสินใจเพ่ือวางแผนการศึกษาเพ่ือการมีงานท าเต็มตามศักยภาพ รู้จักและ
เข้าใจตนเอง  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. บอกขอบข่ายของกิจกรรมแนะแนวได้ 
๒. บอกผลที่ได้รับจากการแนะแนวได้ 
๓. บอกวิธีการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนอย่างเหมาะสมได้ 
๔. บอกวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับเพ่ือนอย่างเหมาะสมได้ 
๕. บอกรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตท่ีต้องศึกษาได้ 
๖. บอกระดับผลการเรียนและความหมายของระดับผลการเรียนจากคะแนนที่ก าหนดให้ได้ 
๗. บอกสาเหตุที่ท าให้ตนเองไม่มีสมาธิในการเรียนได้ 
๘. บอกผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการไม่มีสมาธิในการเรียนและเสนอแนวทางในการแก้ไขได้ 
๙. บอกความเครียดของตนเองที่มีสาเหตุมาจากด้านการเรียนได้ 
๑๐. บอกสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดความเครียดจากการเรียนได้ 
๑๑. บอกวิธีการสร้างแรงจูงใจในการศึกษาเรียนรู้ของตนเองได้ 
๑๒. บอกแนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนของตนเองได้ 
๑๓. อธิบายพฤติกรรมของตนเองในด้านเปิดเผยและด้านจุดบอดได้ 
๑๔. บอกแนวทางท่ีจะช่วยให้รู้จักตัวตนของตนเองมากขึ้นได้ 
๑๕. บอกจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองได้ 
๑๖. บอกแนวทางการพัฒนาจุดแข็งและแนวทางการปรับปรุงจุดอ่อนของตนเองได้ 
๑๗. บอกพฤติกรรมที่แสดงถึงการเห็นคุณค่าและไม่เห็นคุณค่าในตนเองได้ 
๑๘. บอกแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมเพ่ือให้เห็นคุณค่าในตนเองได้ 
๑๙. บอกลักษณะบุคลิกภาพที่ดีและไม่ดีได้ 
๒๐. บอกลักษณะบุคลิกภาพของตนเองและแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพได้ 
๒๑. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของตนเองเมื่อเป็นวัยรุ่นในด้านต่างๆ ได้ 
๒๒. บอกตัวอย่างแหล่งสืบค้นความรู้ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

ได้ 
๒๓. บอกวิธีการดูแลรักษาสุขอนามัยเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นได้ 
๒๔. น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

รวมทั้งหมด       ๒๔    จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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ค าอธิบายกิจกรรม 
ก๒๑๙๐๒ กิจกรรมแนะแนว                       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒                    จ านวน   ๒๐  ชั่วโมง 
 

นักเรียนศึกษาเก่ียวกับความรู้และความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลของอาชีพในด้านต่างๆ การวางแผน
เลือกศึกษาต่อและเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้และสมรรถนะที่ส าคัญ
ต่างๆ โลกในศตวรรษท่ี ๒๑ จัดการกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณค่าทางการเรียน รู้จักเป้าหมายของหลักสูตร รู้จักวิธีการพัฒนาตนเอง จะท าให้
นักเรียนมีประสิทธิภาพทางการเรียน การฝึกฝนตนเองให้มีนิสัยรักการอ่าน สามารถน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต
ได ้วิธีการที่ถูกต้องจึงจะท าให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากการอ่าน การอ่านจะช่วยให้ผู้อ่านก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและยังจะเพ่ิมความรู้ ของตนเองการรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองอยู่เสมอและต้องรู้จักวิธีการควบคุม
อารมณ์ต่างๆ อย่างถูกต้อง การพัฒนาตนเองให้ความฉลาดทางอารมณ์จะท าให้สามารถจัดการกับอารมณ์ของ
ตนเองได้และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ได้การเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของ
บุคคลที่อยู่ร่วมในสังคม ปรับตัวเพ่ือให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกด้วย นักเรียนควรมีความรู้เกี่ยวกับ
ข้อมูลอาชีพในยุคปัจจุบัน เพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ ส าหรับการประกอบอาชีพในอนาคตได้ อาชีพ
ในท้องถิ่นของนักเรียนก็เป็นสิ่งที่ต้องให้ความส าคัญในการรักษาให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นสืบไป 

โดยใช้กระบวนการบอกข้อมูลของอาชีพอิสระและอาชีพรับจ้างที่ตนเองสนใจเลือกอาชีพที่ตนเองสนใจ
และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกอาชีพตามตลาดแรงงานต้องการเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มี
สมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ บอกแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคจากสถานการณ์ต่างๆ บอกผลที่
เกิดจากการศึกษาและไม่ศึกษาในแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อมบอกแนวทางท าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ระบุปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนพร้อมบอกแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผลการเรียนของตนเอง 
บอกประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในด้านการเรียนจากการพัฒนาตนเองบอกวิธีการเตรียมตัวก่อนสอบและวิธีการปฏิบัติ
ตนขณะสอบที่เหมาะสมบอกเหตุการณ์ที่ท าให้ตนเองเกิดอารมณ์โกรธและแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และ
เสนอแนวทางในการควบคุมอารมณ์โกรธที่เหมาะสม ทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และน าผลที่ได้น ามาพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตนเองกับเพื่อนในด้านที่ก าหนด ตอบค าถามตามที่
ก าหนด อ่านสถานการณ์แล้วเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา น าเสนอผลงานตอบค าถาม กระบวนการกลุ่มและการ
เรียนแบบร่วมมือ และการน าเสนอผลงาน   
          เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก เข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีค่านิยมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใช้
ข้อมูลในการวางแผนการศึกษา พัฒนาตนเองด้านการเรียนได้เต็มตามศักยภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ มีเจตคติและ
ค่านิยมท่ีดีต่ออาชีพ มีทักษะการตัดสินใจเพื่อวางแผนการศึกษาเพ่ือการมีงานท าเต็มตามศักยภาพ รู้จักและเข้าใจ
ตนเอง  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๕๗๖ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. บอกตัวอย่างของอาชีพอิสระและอาชีพรับจ้างได้ 
๒. บอกข้อมูลของอาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการได้ 
๓. วิเคราะห์อาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเองได้ 
๔. บอกแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะ ๑๐ ประการที่ส าคัญในศตวรรษท่ี ๒๑ ได ้
๕. บอกแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอย่างเหมาะสมได้ 
๖. บอกผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาและไม่ศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และบอกแนวทางการน า

ความรู้ได้ศึกษาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
๗. บอกปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนของ  ตนเองและบอกแนวทางในการแก้ปัญหาได้ 
๘. บอกประโยชน์ที่เกิดขึ้นในด้านการเรียนจากการพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา

ของชาติได้ 
๙. บอกวิธีการเตรียมตัวก่อนสอบและวิธีการปฏิบัติตนขณะสอบที่เหมาะสมได้ 
๑๐. บอกแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีนิสัยรักการอ่านได้ 
๑๑. น าวิธีการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพไปใช้ในการอ่านให้เกิดประโยชน์ได้ 
๑๒. บอกผลเสียที่เกิดขึ้นจากการแสดงอารมณ์โกรธที่ไม่เหมาะสมและเสนอแนวทางในการควบคุม

อารมณ์โกรธที่เหมาะสมได้ 
๑๓. บอกวิธีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในด้านที่ยังต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ 
๑๔. บอกความแตกต่างระหว่างตนเองกับผู้อ่ืนได้ 
๑๕. บอกแนวทางการปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันบน ความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้ 
๑๖. บอกแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เหมาะสมได้ 
๑๗. บอกแนวทางการศึกษาต่อในอาชีพ ๑๐ อุตสาหกรรมอนาคตท่ีตนเองสนใจท าได้ 
๑๘. บอกวิธีการสร้างมูลค่าเพ่ิมในอาชีพที่ตนเองสนใจท า 
๑๙. บอกแนวทางในการพัฒนาต่อยอดอาชีพในท้องถิ่นของตนเองได้ 

รวมทั้งหมด     ๑๙     จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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ค าอธิบายกิจกรรม 
ก๒๒๙๐๑ กิจกรรมแนะแนว                                         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๑            จ านวน   ๒๐  ชั่วโมง 
 

นักเรียนศึกษาเก่ียวกับความถนัด นิสัย และปัญหาของตนเองด้านการเรียน การก าหนดเป้าหมายทางการ
เรียนและท าตามเป้าหมายให้ส าเร็จ ทักษะชีวิตและการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ท าให้นักเรียนสามารถ
ปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข การมีบุคลิกภาพที่ดีมีประโยชน์บุคลิกภาพดีย่อมท าให้ผู้ที่
พบเห็นเกิดความประทับใจและง่ายต่อการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน การเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพ จะ
ช่วยให้เรามีความสุขทั้งในการด าเนินชีวิต การท างาน และมีโอกาสประสบความส าเร็จในชีวิต๑.สามารถน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตให้อยู่บนความดีและเกิดความสงบสุข การรู้จัก
คุณค่าของเวลาและการสามารถบริหารจัดการเวลาที่มีอยู่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม การตั้งเป้าหมายในชีวิตที่ดี 
นอกจากด้านส่วนตัวแล้วควรวางแผนไปถึงด้านสังคม เพ่ือพัฒนา ตนเองให้รู้จักการเป็นสิ่งที่ท าให้คนในสังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข เทคนิคท่ีใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์ที่ เพื่อใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี ควร
น าอินเทอร์เน็ตมาใช้แต่ในทางที่ดี ถูกต้องและแบ่งเวลาในการใช้ให้เหมาะสม 

โดยใช้กระบวนการบอกรายวิชาที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและรายวิชาที่อยู่ในเกณฑ์ที่ควรพัฒนาได้ 
นิสัยทางการเรียนของตนเองได้ บอกสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาทางการเรียนและบอกวิธีการแก้ปัญหาได้ 
วางแผนการบริหารเวลาด้านการเรียนที่เหมาะสมกับตนเองได้ บอกจุดอ่อนและจุดแข็งทางการเรียนของตนได้ 
บอกแนวทางการเตรียมตัวสอบ O-NET   ในแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ เลือกใช้ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม บอกประโยชน์ของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนได้ บอกวิธีการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อธิบายลักษะบุคลิกภาพของตนเองได้ ปรับปรุงลักษณะบุคลิกภาพให้
เหมาะสมกับอาชีพที่ต้องการท าได้ อธิบายเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาวางแผนในการด าเนินชีวิตและแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวและชุมชนได้ 
บอกลักษณะของกิจกรรมที่ท าในเวลาว่างให้เกิดประโยชน์และบอกประโยชน์ของกิจกรรม  นั้นได้ วางแผนการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการสร้างรายได้ได้อย่างเหมาะสม บอกประโยชน์ของการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการประกอบ อาชีพได้ บอกลักษณะการปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีได้ วางแผนในการ
ก าหนดเป้าหมายด้านต่าง ๆ ของชีวิตได้ การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ กระบวนการกลุ่มในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
          เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก เข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีค่านิยมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใช้
ข้อมูลในการวางแผนการศึกษา พัฒนาตนเองด้านการเรียนได้เต็มตามศักยภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ มีเจตคติและ
ค่านิยมท่ีดีต่ออาชีพ มีทักษะการตัดสินใจเพื่อวางแผนการศึกษาเพ่ือการมีงานท าเต็มตามศักยภาพ รู้จักและเข้าใจ
ตนเอง  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. นักเรียนบอกรายวิชาที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและรายวิชาที่อยู่ในเกณฑ์ที่ควรพัฒนาได้ 
๒. นักเรียนบอกนิสัยทางการเรียนของตนเองได้  
๓. นักเรียนบอกสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาทางการเรียนและบอกวิธีการแก้ปัญหาได้ 
๔. นักเรียนวางแผนการบริหารเวลาด้านการเรียนที่เหมาะสมกับตนเองได้ 
๕. นักเรียนบอกจุดอ่อนและจุดแข็งทางการเรียนของตนได้ 
๖. นักเรียนบอกแนวทางการเตรียมตัวสอบ O-NET   ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ 
๗. นักเรียนเลือกใช้ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
๘. นักเรียนบอกประโยชน์ของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นได้ 
๙. นักเรียนบอกวิธีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
๑๐. นักเรียนอธิบายลักษะบุคลิกภาพของตนเองได้ 
๑๑. นักเรียนอธิบายลักษณะบุคลิกภาพของอาชีพที่ต้องการท าได้ 
๑๒. นักเรียนบอกแนวทางการปรับปรุงลักษณะบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับอาชีพที่ต้องการท าได้  
๑๓. นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
๑๔. นักเรียนประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาวางแผนในการด าเนินชีวิตและแก้ไข 

ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวและชุมชนได้ 
๑๕. นักเรียนบอกลักษณะของกิจกรรมที่ท าในเวลาว่างให้เกิดประโยชน์และบอกประโยชน์ของกิจกรรม  

นั้นได้ 
๑๖. นักเรียนวางแผนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการสร้างรายได้ได้อย่างเหมาะสม 
๑๗. นักเรียนบอกประโยชน์ของการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการประกอบ 

อาชีพได้  
๑๘. นักเรียนบอกลักษณะการปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดีได้ 
๑๙. นักเรียนวางแผนการปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีได้ 
๒๐. นักเรียนสามารถวางแผนในการก าหนดเป้าหมายด้านต่าง ๆ ของชีวิตได้ 
๒๑. นักเรียนบอกเทคนิคการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ 
๒๒. นักเรียนใช้เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
๒๓. นักเรียนบอกวิธีการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

รวมทั้งหมด ๒๓ จุดประสงค์การเรียนรู ้
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ค าอธิบายกิจกรรม 
ก๒๒๙๐๒ กิจกรรมแนะแนว                               กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒           จ านวน   ๒๐   ชั่วโมง 

 
นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมายในการน าความรู้ที่ได้ศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การฝึกฝน

ตนเองให้มีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถน าไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน การเห็นคุณค่าของอาชีพที่เราท าอยู่ซึ่งเป็นผลดี เพราะท าให้เรามีก าลังใจในการท าหน้าที่ของตนเอง
ให้ดีที่สุดและยังเกิดผลดีต่อผู้ที่ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับอาชีพของเรา การดูแลสุขภาพของตนเอง
ให้สมบูรณ์แข็งแรงและมีน้ าหนักอยู่ในเกณฑ์แข็งแรงและมีน้ าหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานถือเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ 
เพ่ือไม่ให้มีโรคภัยมาเบียดเบียนและสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข รวมถึงปฏิบัติภารจริงต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ๑.การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่ท าให้นักเรียนมองเห็นโอกาสในการก้าวหน้าด้านอาชีพและ
สามารถตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพได้ตรงกับความชอบและความสามารถของตนได้  การปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มรรยาทดีช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพและกล่อมเกลาจิตใจของผู้ปฏิบัติ มีความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตและ
โซเชียลมีเดียในแนวทางท่ีถูกต้อง เพื่อให้ตนเองเกิดความปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบให้ผู้อ่ืนได้รับความเดือดร้อน 
ศึกษาและสืบทอดภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่กับชาติไทยสืบไป ศึกษาวัฒนธรรมในอาเซียนป็นสิ่งที่จ าเป็น เพราะจะ
ช่วยให้การอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียนเป็นไปอย่างสันติสุข 

โดยใช้กระบวนการนักเรียนบอกความส าคัญของการศึกษาความรู้ใน  แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
บอกแนวทางการปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสม อธิบายความส าคัญของแต่
ละทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑   เสนอแนวทางการพัฒนาตนเองให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
บอกคุณค่าของตัวอย่างอาชีพที่ก าหนด บอกความสัมพันธ์ของอาชีพต่าง ๆ  ค านวณเพ่ือหาค่าดัชนีมวลกายของตน 
บอกวิธีการควบคุมน้ าหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ปฏิบัติตนและดูแลตนเองให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้ 
วิเคราะห์แนวทางการประกอบอาชีพของบุคคลตัวอย่าง บอกทักษะที่จ าเป็นต้องมีในการประกอบอาชีพที่
ตลาดแรงงานต้องการ บอกความส าคัญของการมีมรรยาทที่ดี ปฏิบัติตนตามมรรยาทไทยและมรรยาทสากลอย่าง
ถูกต้อง บอกวิธีการใช้อินเทอร์เน็ตในด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม วิธีการใช้โซเชียลมีเดียให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ลักษณะการกระท าผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ แนวทางป้องกันการกระท าผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
อธิบายคุณค่าของภูมิปัญญาไทย แนวทางในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาไทย การปฏิบัติตนที่ถูกต้องตาม
วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน  น าเสนอผลงานตอบค าถาม กระบวนการกลุ่มและการเรียนแบบร่วมมือ    

เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก เข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีค่านิยมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการศึกษา พัฒนาตนเองด้านการเรียนได้เต็มตามศักยภาพ เรียนรู้ เกี่ยวกับอาชีพ มีเจตคติ
และค่านิยมที่ดีต่ออาชีพ มีทักษะการตัดสินใจเพ่ือวางแผนการศึกษาเพ่ือการมีงานท าเต็มตามศักยภาพ รู้จักและ
เข้าใจตนเอง  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. นักเรียนบอกความส าคัญของการศึกษาความรู้ใน   แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ 
๒. นักเรียนบอกแนวทางการปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมได้  
๓. นักเรียนอธิบายความส าคัญของแต่ละทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ได้   
๔. นักเรียนเสนอแนวทางการพัฒนาตนเองให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ได้  
๕. นักเรียนบอกคุณค่าของตัวอย่างอาชีพที่ก าหนดได้ 
๖. นักเรียนใช้บอกความสัมพันธ์ของอาชีพต่าง ๆ ได้ 
๗. นักเรียนค านวณเพ่ือหาค่าดัชนีมวลกายของตนได้ 
๘. นักเรียนบอกวิธีการควบคุมน้ าหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้ 
๙. นักเรียนปฏิบัติตนและดูแลตนเองให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้ 
๑๐. นักเรียนวิเคราะห์แนวทางการประกอบอาชีพของบุคคลตัวอย่างได้ 
๑๑. นักเรียนบอกทักษะที่จ าเป็นต้องมีในการประกอบอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการได้ 
๑๒. นักเรียนบอกความส าคัญของการมีมรรยาทที่ดีได้ 
๑๓. นักเรียนปฏิบัติตนตามมรรยาทไทยและมรรยาทสากลได้อย่างถูกต้อง 
๑๔. นักเรียนบอกวิธีการใช้อินเทอร์เน็ตในด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
๑๕. นักเรียนบอกวิธีการใช้โซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
๑๖. นักเรียนบอกลักษณะการกระท าผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ได ้
๑๗. นักเรียนบอกแนวทางป้องกันการกระท าผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ได้    
๑๘. นักเรียนอธิบายคุณค่าของภูมิปัญญาไทยได้ 
๑๙. นักเรียนบอกแนวทางในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาไทยได้ 
๒๐. นักเรียนบอกแนวทางการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ 

รวมทั้งหมด     ๒๐     จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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ค าอธิบายกิจกรรม 
ก๒๓๙๐๑ กิจกรรมแนะแนว                        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑            จ านวน   ๒๐  ชั่วโมง 

 
นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการรู้จักตนเองสติปัญญาข้อดีข้อด้อยการรู้จักอารมณ์ของตนเองทัศนคติที่มีต่อ

ตนเอง ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข การปฏิบัติตนตามบทบาททางเพศของตน การวางตัวต่อ
เพศตรงข้าม คุณค่าของเวลาการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเห็นความส าคัญของเวลาจะท าให้ทุกคน
สามารถบริหารจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ก็มีความส าคัญเมื่อพบจุดด้อยของ
ตนเองควรหาแนวทางในการที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น รวมถึงวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่ดีงามควรค่าแก่การอนุรักษ์
คนไทยส่งเสริมให้ทุกคนเห็นคุณค่า ตระหนักในความส าคัญ การใช้เวลาว่างที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคมให้มากยิ่งขึ้น การควบคุมอารมณ์ คือ การเรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์ของตนเองอย่าง
เหมาะสม สร้างสรรค์ และเป็นที่ยอมรับของสังคม การตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบจะต้องอยู่บนพ้ืนฐาน
ของการมีเหตุและผลของแต่ละบุคคล ซึ่งจะช่วยส่งผลให้บุคคลอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 โดยใช้กระบวนการ บอกถึงความส าคัญและความหมายของการรู้จักตนเองได้ บอกจุดเด่นและจุดด้อยของ
ตนเองรู้จักตนเองและบอกสิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาตนเอง มีความรู้ ความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างเพศ 
บอกวิธีปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเพศตรงข้าม บอกความส าคัญของการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเพศตรงข้าม 
จัดท าแผนการจัดการเวลาของตนเองได้อย่างเหมาะสม วางเป้าหมายของตนเองและปรับเปลี่ยนเวลาเพื่อให้เป้าหมาย
ประสบความส าเร็จ มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการจัดการเวลา ระบุรายที่วิชาที่เรียนได้ดีและมีความถนัด 
พัฒนาตนเองตามรายวิชาที่เรียนได้ดีและมีความถนัด วางแผนพัฒนาตนเองไปสู่การศึกษาต่อและอาชีพที่ชอบ 
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของวัฒนธรรมไทย หาแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยได้อย่าง
เหมาะสม ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เข้าใจถึงปัญหาของการใช้เวลาว่างอย่างไม่เหมาะสม 
วางแผนการท ากิจกรรมเพ่ือไปประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างเหมาะสม บอกถึงผลดีของการใช้เวลาว่ างให้เกิด
ประโยชน์ บอกสภาวะทางอารมณ์ของตนเอง จ าแนกอารมณ์ด้านบวกและด้านลบของตนเองและผู้อื่น 
บอกวิธีจัดการกับอารมณ์ด้านลบ ควบคุมและจัดการอารมณ์ด้านลบของตนเอง อธิบายขั้นตอนหรือกระบวนการ
ตัดสินใจอย่างเป็นระบบได้ถูกต้อง วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ก าหนดทางเลือกและวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย
ของแนวทางแก้ปัญหาแต่ละแนวทาง บอกแนวทางในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก เข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีค่านิยมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการศึกษา พัฒนาตนเองด้านการเรียนได้เต็มตามศักยภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ มีเจตคติ
และค่านิยมที่ดีต่ออาชีพ มีทักษะการตัดสินใจเพ่ือวางแผนการศึกษาเพ่ือการมีงานท าเต็มตามศักยภาพ รู้จักและ
เข้าใจตนเอง  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ปรับตัวและด ารงชีวิ ตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ๑. บอกถึงความส าคัญและความหมายของการรู้จักตนเองได้ 
 ๒. บอกจุดเด่นและจุดด้อยของตนเองได้ 
 ๓. รู้จักตนเองและบอกสิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาตนเองได้ 
 ๔. มีความรู้ ความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างเพศ 
 ๕. บอกวิธีปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเพศตรงข้ามได้ 
 ๖. บอกความส าคัญของการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเพศตรงข้ามได้ 
 ๗. จัดท าแผนการจัดการเวลาของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
 ๘. วางเป้าหมายของตนเองและปรับเปลี่ยนเวลาเพ่ือให้เป้าหมายประสบความส าเร็จได้ 
 ๙. มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการจัดการเวลา 
 ๑๐. ระบุรายที่วิชาที่เรียนได้ดีและมีความถนัดได้ 
 ๑๑. พัฒนาตนเองตามรายวิชาที่เรียนได้ดีและมีความถนัดได้ 
 ๑๒. วางแผนพัฒนาตนเองไปสู่การศึกษาต่อและอาชีพที่ชอบได้ 
 ๑๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของวัฒนธรรมไทย 
 ๑๔. หาแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม 
 ๑๕. ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
 ๑๖. เข้าใจถึงปัญหาของการใช้เวลาว่างอย่างไม่เหมาะสม 
 ๑๗. วางแผนการท ากิจกรรมเพ่ือไปประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 
 ๑๘. บอกถึงผลดีของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 ๑๙. บอกสภาวะทางอารมณ์ของตนเองได้ 
 ๒๐. จ าแนกอารมณ์ด้านบวกและด้านลบของตนเองและผู้อ่ืนได้ 
 ๒๑. บอกวิธีจัดการกับอารมณ์ด้านลบได้ 
 ๒๒. ควบคุมและจัดการอารมณ์ด้านลบของตนเองได้ 
 ๒๓. อธิบายขั้นตอนหรือกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบได้ถูกต้อง 
 ๒๔. วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาได้ 
 ๒๕. ก าหนดทางเลือกและวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของแนวทางแก้ปัญหาแต่ละแนวทางได้ 
 ๒๖. บอกแนวทางในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
รวมทั้งหมด     ๒๖    จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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ค าอธิบายกิจกรรมแนะแนว 
ก๒๓๙๐๒ กิจกรรมแนะแนว                 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่ ๒                จ านวน   ๒๐  ชั่วโมง 

 
นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือส าคัญที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ ช่วยการตัดสินใจในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพได้ดีขึ้น รู้จักการจัดการกับความรู้สึก
โกรธ การควบคุมอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม ด้วยเหตุผลและยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน 
อุปสรรคของความส าเร็จส่วนใหญ่มักมาจากอุปสรรคภายใน ค้นหาให้พบและหาวิธีการแก้ไขอุปสรรคภายในตนเอง
ส ารวจพฤติกรรมของตนเอง หาวิธีการปรับปรุงตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมการผัดวันประกันพรุ่งพัฒนาผลการเรียน
ของตนเองจะช่วยให้นักเรียนสามารถเลือกเส้นทางการศึกษาต่อได้ง่ายมากขึ้น    ความส าคัญของการป้องกันภัย
ทางเพศ และการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ รู้วิธีการและสามารถป้องกันภัยทางเพศรวมทั้งป้องกันการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศที่จะเกิดขึ้นกับตนเองได้ การเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดจากภัยอันตรายต่างๆ เป็นสิ่งส าคัญที่
นักเรียนจะต้องเรียนรู้   การรู้จักปฏิเสธ ยืนยันการปฏิเสธ เป็นทักษะทางสังคมที่ส าคัญ ที่จะหลีกเลี่ยงการมี
พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการรักษาน้ าใจและมิตรภาพให้คงอยู่   การตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อเป็นไป
อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับความถนัดและความสามารถของนักเรียนแต่ละคน 

โดยใช้กระบวนการบอกประโยชน์และความส าคัญของการแบ่งเวลาเขียนตารางเวลาประจ าวันเพ่ือ
พัฒนาการเรียนของตนเองได้อย่างเหมาะสม  อธิบายแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติที่
มีอยู่ในท้องถิ่นให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อธิบายวิธีการในการพัฒนาตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปในทิศทางที่เหมาะสม อธิบายความส าคัญและประโยชน์ของการจัดท าแฟ้มสะสม
งาน พัฒนาตนเองด้านการเรียนและการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องจากการเรียนรู้และเก็บผลงาน ในแฟ้มสะสม
งานเห็นประโยชน์และความส าคัญของการพัฒนาตนเอง ตระหนักถึงความส าคัญของคุณค่าของการวางแผนเข้าสู่
อาชีพ และวางแผนการประกอบอาชีพของตนได้ ก าหนดปัญหาจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้อย่างคล่องแคล่ว 
วิเคราะห์และสรุปปัญหาจากสถานการณ์ได้อย่างหลากหลาย บอกวิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ ก าหนดเกณฑ์ประเมินวิธีการแก้ปัญหาได้หลายประเด็น ใช้ตารางประเมินผลวิธีการแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจได้อย่างสร้างสรรค์ น าเสนอวิธีการแก้ปัญหาส ารวจอาชีพที่สนใจอย่างละเอียด เรียนรู้การประกอบอาชีพ
จากประสบการณ์ตรง น าเอาประการณ์ที่ได้ไปตัดสินใจเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัดของตนเองได้ 
อย่างเหมาะสมยอมรับและเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลบอกแนวทางวิธีการปฏิเสธและน าไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม บอกความส าคัญของความแตกต่างระหว่างบุคคล และวิธีการปฏิบัติตนในการเป็นเพ่ือนที่ดี  น าเสนอ
ผลงานตอบค าถาม กระบวนการกลุ่มและการเรียนแบบร่วมมือ 

เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก เข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีค่านิยมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการศึกษา พัฒนาตนเองด้านการเรียนได้เต็มตามศักยภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ มีเจตคติ
และค่านิยมที่ดีต่ออาชีพ มีทักษะการตัดสินใจเพ่ือวางแผนการศึกษาเพ่ือการมีงานท าเต็มตามศักยภาพ รู้จักและ
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เข้าใจตนเอง  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ๑. บอกประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ตได้ 
 ๒. บอกผลเสียของการใช้อินเทอร์เน็ตได้ 
 ๓. ใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 ๔. วิเคราะห์ปัจจัยที่จะน าไปสู่ความรุนแรงได้ 
 ๕. ฝึกทักษะการควบคุมอารมณ์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อป้องกันการแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงได้ 
 ๖. บอกถึงอุปสรรคที่มีอยู่ภายในตนเองได้ 
 ๗. บอกวิธีการแก้ไขอุปสรรคภายในตนเองได้ 
 ๘. ส ารวจตนเองเก่ียวกับพฤติกรรมการผัดวันประกันพรุ่งได้ 
 ๙. บอกวิธีการปรับปรุงตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมการผัดวันประกันพรุ่งได้ 
 ๑๐. วิเคราะห์ผลการเรียนของตนเองได้ 
 ๑๑. บอกวิธีปรับปรุงผลการเรียนให้ดีขึ้นได้ 
 ๑๒. รู้จักนิสัยการเรียนของตนเอง 
 ๑๓. บอกถึงความส าคัญของการป้องกันภัยทางเพศ และการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ 
 ๑๔. รู้วิธีการและสามารถป้องกันภัยทางเพศรวมทั้งป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศที่จะเกิดขึ้นกับตนเองได้ 
 ๑๕. บอกถึงความส าคัญและเรียนรู้วิธีการปฏิเสธที่ดีได้ 
 ๑๖. ฝึกทักษะการปฏิเสธ และปฏิเสธได้ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
 ๑๗. บอกข้อมูลรายละเอียดของการศึกษาต่อและข้อมูลทางด้านอาชีพเมื่อจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ 
 ๑๘. ระบุแหล่งข้อมูลการศึกษาต่อและข้อมูลด้านอาชีพได้ 
 ๑๙. เลือกตัดสินใจในเส้นทางการศึกษาต่อสายสามัญหรือสายอาชีพได้ 
รวมทั้งหมด     ๒๑    จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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ค าอธิบายกิจกรรมแนะแนว 
ก๓๑๙๐๑ กิจกรรมแนะแนว                                        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๑                  จ านวน    ๒๐   ชั่วโมง 

 
นักเรียนศึกษาเก่ียวกับแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน และการให้บริการแนะแนว ๕ บริการ 

สาระส าคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเกณฑ์การจบหลักสูตรคุณค่าของ
การเรียน คุณค่ารายวิชาตามหลักสูตร คุณลักษณะข้อดีและข้อบกพร่องของตนเอง 
วิธีการพัฒนาและปรับปรุงตนเองข้อมูลอาชีพในกลุ่มอาเซียน การพัฒนาของตนเองในการเลือกอาชีพที่ถูกต้องและ
เหมาะสม พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจของวัยรุ่น ปัจจัยต่อการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและอารมณ์
ของวัยร่น ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม 
การยอมรับ และเคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย์ การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การพัฒนาความรู้สึกการเห็น
คุณค่าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการตระหนักในคุณค่าของการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา อธิบาย
แนวทางในการจัดกิจกรรมแนะแนว บอกความส าคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ บอกเกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อธิบายคุณค่าของการเรียน คุณค่า
รายวิชาของหลักสูตร และการวัดประเมินผล บอกคุณลักษณะข้อดีและข้อบกพร่องของตนเอง 
บอกวิธีการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง ระบุอาชีพในกลุ่มอาเซียน สืบค้นเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่
ตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนต้องการ น าเสนอนิทรรศการผลการสืบค้นข้อมูล อธิบายวิธีการพัฒนาตนให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่ม ระบุสิ่งที่ต้องการพัฒนาเพื่อความส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพที่ตนเองเลือก ปฏิบัติการพัฒนาตนเองตามวิธีการที่ก าหนดด้วยความตั้งใจ อธิบายการเปลี่ยนแปลง
ด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจของตนเอง วิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและอารมณ์ตาม
วัย ระบุความต้องการพ้ืนฐานของตนเองด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ค้นหาระดับความรู้และเห็นคุณค่า
ในตนเอง ระบุแนวทางในการพัฒนาความรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง ประเมินจุดเด่นของตนเอง 

เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก เข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีค่านิยมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการศึกษา พัฒนาตนเองด้านการเรียนได้เต็มตามศักยภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ มีเจตคติ
และค่านิยมที่ดีต่ออาชีพ มีทักษะการตัดสินใจเพ่ือวางแผนการศึกษาเพ่ือการมีงานท าเต็มตามศักยภาพ รู้จักและ
เข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 

 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
๑. ตระหนักในคุณค่าของการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา 
๒. อธิบายแนวทางในการจัดกิจกรรมแนะแนวได้ 
๓. บอกความส าคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ 
๔. บอกเกณฑก์ารจบหลักสูตรการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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๕. อธิบายคุณค่าของการเรียน คุณค่ารายวิชาของหลักสูตร และการวัดประเมินผลได้ 
๖. บอกคุณลักษณะข้อดีและข้อบกพร่องของตนเอง 
๗. บอกวิธีการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง 
๘. ระบุอาชีพในกลุ่มอาเซียนได้ 
๙. สืบค้นเก่ียวกับคุณสมบัติของบุคคลที่ตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนต้องการ 
๑๐. น าเสนอนิทรรศการผลการสืบค้นข้อมูล 
๑๑. อธิบายวิธีการพัฒนาตนให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่ม 
๑๒. ระบุสิ่งที่ต้องการพัฒนาเพ่ือความส าเร็จในการประกอบอาชีพท่ีตนเองเลือก 
๑๓. ปฏิบัติการพัฒนาตนเองตามวิธีการที่ก าหนดด้วยความตั้งใจ 
๑๔. อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจของตนเอง 
๑๕. วิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและอารมณ์ตามวัย 
๑๖. ระบุความต้องการพ้ืนฐานของตนเองด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 
๑๗. ค้นหาระดับความรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง 
๑๘. ระบุแนวทางในการพัฒนาความรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง 

รวมทั้งหมด     ๑๘     จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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ค าอธิบายกิจกรรมแนะแนว 
ก๓๑๙๐๒  กิจกรรมแนะแนว                     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๒                   จ านวน   ๒๐   ชั่วโมง 

 
นักเรียนศึกษาเก่ียวกับการส ารวจนิสัยการเรียน การพัฒนาแนวทางการเรียนของตนเอง วิธีการปฏิบัติตน

เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนที่มีประสิทธิภาพวิธีการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในภายนอกโรงเรียน 
ความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิตบุคคลที่ประสบความส าเร็จจากการเรียนรู้ตลอดชีวิตแนวทางการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เป้าหมายในการพัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ข้อมูลอาชีพที่สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการ
อาชีพในตลาดแรงงาน คุณลักษณะของบุคคลที่ตลาดแรงงานต้องการ และข้ันการพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับ
อาชีพอย่างเหมาะสม การเลือกประกอบอาชีพที่ชอบ มีความสนใจ ความถนัด และมีปัจจัยที่เอ้ือให้ประสบ
ความส าเร็จ เป้าหมายความส าเร็จในคุณค่าของตนเอง แนวทางในการวางแผนชีวิตสู่เป้าหมาย นักเรียนเพ่ือนที่
ปรึกษา (YC : Youth Counselor) การให้ค าปรึกษา การพัฒนาตนเอง การปรับปรุงบุคลิกภาพ 

โดยใช้กระบวนการตระหนักในคุณค่าของการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา อธิบาย
แนวทางในการจัดกิจกรรมแนะแนว บอกความส าคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑  บอกเกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อธิบายคุณค่าของการเรียน คุณค่า
รายวิชาของหลักสูตร และการวัดประเมินผล บอกคุณลักษณะข้อดีและข้อบกพร่องของตนเอง บอกวิธีการพัฒนา
และปรับปรุงตนเอง ระบุอาชีพในกลุ่มอาเซียนสืบค้นเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่ตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศ
อาเซียนต้องการ น าเสนอนิทรรศการผลการสืบค้นข้อมูล อธิบายวิธีการพัฒนาตนให้มีประสิทธิภาพสอดคล้อง
ความต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่ม ระบุสิ่งที่ต้องการพัฒนาเพ่ือความส าเร็จในการประกอบอาชีพที่ตนเอง
เลือกปฏิบัติการพัฒนาตนเองตามวิธีการที่ก าหนดด้วยความตั้งใจอธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย อารมณ์ 
และจิตใจของตนเอง วิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงร่างกายและอารมณ์ตามวัย ระบุความต้องการ
พ้ืนฐานของตนเองด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 

เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก เข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีค่านิยมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการศึกษา พัฒนาตนเองด้านการเรียนได้เต็มตามศักยภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ มีเจตคติ
และค่านิยมที่ดีต่ออาชีพ มีทักษะการตัดสินใจเพ่ือวางแผนการศึกษาเพ่ือการมีงานท าเต็มตามศักยภาพ รู้จักและ
เข้าใจตนเอง  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
๑. ตระหนักในคุณค่าของการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา 
๒ .อธิบายแนวทางในการจัดกิจกรรมแนะแนวได้ 
๓. บอกความส าคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ 
๔. บอกเกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๕. อธิบายคุณค่าของการเรียน คุณค่ารายวิชาของหลักสูตร และการวัดประเมินผลได้ 
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๖. บอกคุณลักษณะข้อดีและข้อบกพร่องของตนเอง 
๗. บอกวิธีการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง 
๘. ระบุอาชีพในกลุ่มอาเซียนได้ 
๙. สืบค้นเก่ียวกับคุณสมบัติของบุคคลที่ตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนต้องการ 
๑๐. น าเสนอนิทรรศการผลการสืบค้นข้อมูล 
๑๑. อธิบายวิธีการพัฒนาตนให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่ม 
๑๒. ระบุสิ่งที่ต้องการพัฒนาเพ่ือความส าเร็จในการประกอบอาชีพท่ีตนเองเลือก 
๑๓. ปฏิบัติการพัฒนาตนเองตามวิธีการที่ก าหนดด้วยความตั้งใจ 
๑๔. อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจของตนเอง 
๑๕. วิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและอารมณ์ตามวัย 
๑๖.ระบุความต้องการพ้ืนฐานของตนเองด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 

รวมทั้งหมด     ๑๖    จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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ค าอธิบายกิจกรรมแนะแนว 
ก๓๒๙๐๑ กิจกรรมแนะแนว                      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑                    จ านวน   ๒๐  ชั่วโมง 

 
นักเรียนศึกษาเก่ียวกับการใช้ข้อมูลในการวางแผนการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น

การรู้จักแสวงหาความรู้และใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการครองตน การด าเนินชีวิตการท างานอย่างเป็นสุขจะเป็นประโยชน์ การวางแผนพัฒนา
ตนเพื่อเข้าสู่โลกของงานและการด าเนินชีวิตที่เป็นสุขและเป็นประโยชน์ค่านิยมในงานอาชีพข้อมูลอาชีพที่
สอดคล้องกับค่านิยม บุคคลต้นแบบในอาชีพที่สอดคล้องกับค่านิยม การยอมรับตนเองและผู้อ่ืนพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ การสังเกต วิเคราะห์สาเหตุ และการแสดงออกด้านความรู้สึกและอารมณ์ แนวทางควบคุมอารมณ์ เพ่ือ
แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม การฝึกสติที่ไวต่อการรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการบอกวิธีการสืบค้นข้อมูลเรื่องการศึกษาต่อจากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม บอกคุณสมบัติของบุคคลที่ตลาดแรงงานต้องการในศตวรรษ ที่ ๒๑ 
บอกแผนชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์ข้อมูลอาชีพที่สอดคล้องกับค่านิยมของตนเองและมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต บอกคุณลักษณะที่ดีที่ควรพัฒนาและข้อจ ากัดของตนเองและผู้อื่น ชื่นชมข้อดีและยอมรับข้อจ ากัด
ของตนเองและผู้อื่น วิเคราะห์พฤติกรรมที่ส่งเสริมให้แสดงออกถึงลักษณะที่ดีของตัวเองได้ สังเกตและรับรู้อารมณ์ 
ทางบวกและทางลบของตนเอง วิเคราะห์สาเหตุของอารมณ์ทางบวกและทางลบของตนเอง ระบุผลกระทบของ
อารมณ์ทางลบและความเครียดที่มีผลต่อตนเองและผู้อื่น ปฏิบัติตนในการจัดการอารมณ์ทางลบและความเครียด
ได้อย่างเหมาะสม แสดงออกทางอารมณ์ทางด้านบวกและด้านลบได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก เข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีค่านิยมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการศึกษา พัฒนาตนเองด้านการเรียนได้เต็มตามศักยภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ มีเจตคติ
และค่านิยมที่ดีต่ออาชีพ มีทักษะการตัดสินใจเพ่ือวางแผนการศึกษาเพ่ือการมีงานท าเต็มตามศักยภาพ รู้จักและ
เข้าใจตนเอง  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
๑.  บอกวิธีการสืบค้นข้อมูลเรื่องการศึกษาต่อจากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
๒. เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
๓. บอกคุณสมบัติของบุคคลที่ตลาดแรงงานต้องการในศตวรรษ ที่ ๒๑ 
๔ .บอกแผนชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
๕. วิเคราะห์ข้อมูลอาชีพที่สอดคล้องกับค่านิยมของตนเองและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
๖. บอกคุณลักษณะที่ดีที่ควรพัฒนาและข้อจ ากัดของตนเองและผู้อ่ืน 
๗. ชื่นชมข้อดีและยอมรับข้อจ ากัดของตนเองและผู้อื่น 
๘. วิเคราะห์พฤติกรรมที่ส่งเสริมให้แสดงออกถึงลักษณะที่ดีของตัวเองได้ 
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๙. สังเกตและรับรู้อารมณ์ ทางบวกและทางลบของตนเอง 
๑๐. วิเคราะห์สาเหตุของอารมณ์ทางบวกและทางลบของตนเอง 
๑๑. ระบุผลกระทบของอารมณ์ทางลบและความเครียดที่มีผลต่อตนเองและผู้อ่ืน 
๑๒. ปฏิบัติตนในการจัดการอารมณ์ทางลบและความเครียดได้อย่างเหมาะสม 
๑๓. แสดงออกทางอารมณ์ทางด้านบวกและด้านลบได้อย่างเหมาะสม 

รวมทั้งหมด     ๑๘     จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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ค าอธิบายกิจกรรม 
ก๓๒๙๐๒ กิจกรรมแนะแนว                      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒                              จ านวน   ๒๐  ชั่วโมง 

 
นักเรียนศึกษาเก่ียวกับโลกกว้างทางการศึกษาเป้าหมายการศึกษาต่อและวิธีการพัฒนาตนด้านการเรียน

อย่างสอดคล้องกับเป้าหมาย รูปแบบการรับสมัครบุคคลเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา (TCAS) เส้นทางการศึกษา
ต่อและสาขาท่ีเปิดสอนในระดับอุดมศึกษาเทคนิคการเลือกคณะและจัดล าดับประเภทวิชาตามระดับความสามารถ 
ความถนัด ความสนใจ แนวทางการพัฒนาตนเองและการวางแผนการศึกษาต่อเพ่ือเข้าสู่อาชีพที่ตัดสินใจเลือก 
ข้อมูลอาชีพที่สนใจและสอดคล้องกับความสนใจของตนเอง การเปลี่ยนแปลงโลกของงานในศตวรรษท่ี ๒๑ การ
ตัดสินใจที่จะเลือกเรียนหรือเลือกประกอบอาชีพ ปัญหาความส าคัญของปัญหา และวิธีแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ รูปแบบและตัวอย่างการแสดงออกอย่างเหมาะสม การปฏิบัติต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการ
ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตาม 

โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลโลกกว้างทางการศึกษาต่อและอาชีพเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ ได้ 
วิเคราะห์ข้อมูลตนเองว่ามีความพร้อมที่จะศึกษาต่อหรือเข้าสู่อาชีพที่ตัดสินใจวางแผนและตัดสินใจเลือกแนวทาง
ในการศึกษาต่อเมื่อจบชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ก าหนดแนวทางในการพัฒนาตนเองเพ่ือการศึกษาต่อและการมีงาน
ท า ระบุวิธีการเตรียมความพร้อมในการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆ ส ารวจความพอใจใน
อาชีพตนเอง บอกคุณสมบัติของบุคคลที่ตลาดแรงงานต้องการในศตวรรษ ที่ ๒๑ สรุปแนวทางสู่อาชีพที่ต้องการ
เหมาะสมกับข้อมูลของตน บอกปัญหาที่เกิดขึ้นในการอยู่ร่วมกันในสังคม จัดล าดับความส าคัญของปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม บอกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสนอรูปแบบตัวอย่างของการแสดงออกอย่างเหมาะสม 
ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม ปฏิบัติตนเป็นผู้น าผู้ตาม  

เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก เข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีค่านิยมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการศึกษา พัฒนาตนเองด้านการเรียนได้เต็มตามศักยภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ มีเจตคติ
และค่านิยมที่ดีต่ออาชีพ มีทักษะการตัดสินใจเพ่ือวางแผนการศึกษาเพ่ือการมีงานท าเต็มตามศักยภาพ รู้จักและ
เข้าใจตนเอง  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
๑. วิเคราะห์ข้อมูลโลกกว้างทางการศึกษาต่อและอาชีพเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้ 
๒. วิเคราะห์ข้อมูลตนเองว่ามีความพร้อมที่จะศึกษาต่อหรือเข้าสู่อาชีพที่ตัดสินใจ 
๓.วางแผนและตัดสินใจเลือกแนวทางในการศึกษาต่อเมื่อจบชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๔. ก าหนดแนวทางในการพัฒนาตนเองเพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานท า 
๕. ระบุวิธีการเตรียมความพร้อมในการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
๖. ส ารวจความพอใจในอาชีพตนเองได้ 
๗. บอกคุณสมบัติของบุคคลที่ตลาดแรงงานต้องการในศตวรรษ ที่ ๒๑ 
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๘. สรุปแนวทางสู่อาชีพที่ต้องการเหมาะสมกับข้อมูลของตน 
๙. บอกปัญหาที่เกิดข้ึนในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
๑๐. จัดล าดับความส าคัญของปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
๑๑. บอกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๒. เสนอรูปแบบตัวอย่างของการแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๑๓. ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
๑๔. ปฏิบัติตนเป็นผู้น า ผู้ตามได้ 

รวมทั้งหมด     ๑๔    จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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ค าอธิบายกิจกรรม 

ก๓๓๙๐๑ กิจกรรมแนะแนว                      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๑                    จ านวน   ๒๐  ชั่วโมง 

 
นักเรียนศึกษาเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ่ในสถาบันอุดมศึกษาด้วย

แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) TCAS รอบท่ี ๑ การจัดท าฟ้าสะสมงานอย่างเป็นระบบ .การเตรียมตัวสอบ  
O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย 
การวางแผนเลือกทางเดินชีวิต อาชีพที่ฉันชอบ ทางเลือกท่ีเหมาะสมเพ่ือวางแผนการศึกษาเพื่อการมีงานท า การ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ การวิเคราะห์ และประเมินผลการตัดสินใจ การรู้เท่าทันการใช้สื่อเทคโนโลยีและการ
ใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์ ความส าคัญของเวลา หลักการบริหารเวลา และการบริหารเวลาของตนเอง 
เทคนิควิธีบ่ริหารเวลาลการจัดตารางเวลา 

โดยใช้กระบวนการระบุองค์ประกอบของการจัดท าแฟ้มสะสมงาน จัดท าแฟ้มสะสมงานของตนเองอย่าง
เป็นระบบ ระบุความส าคัญและวิธีการในเตรียมตัวสอบ  o-net ชั้น ม.๖ ระบุแนวทางการเรียน การใช้ชีวิต และ
การปฏิบัติตนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ระบุสาขาวิชาในสถาบันที่เลือกเรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับอาชีพที่สนใจ
วิเคราะห์ข้อมูลอาชีพที่สอดคล้องกับค่านิยมของตนเองและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ตรวจสอบผลการพัฒนา
ตนเองตามวิธีการที่ก าหนด เพ่ือด าเนินการต่อและหรือปรับปรุงวิธีการพัฒนา อธิบายข้อดีและข้อจ ากัดในการใช้
เทคโนโลยี สามารถใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ชิ้นงาน ตระหนักในคุณค่าของการใช้เวลาและการบริหารเวลาของ
ตนเอง ออกแบบกิจกรรม การปฏิบัติในตารางเวลาของตนเอง 

เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก เข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีค่านิยมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการศึกษา พัฒนาตนเองด้านการเรียนได้เต็มตามศักยภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ มีเจตคติ
และค่านิยมที่ดีต่ออาชีพ มีทักษะการตัดสินใจเพ่ือวางแผนการศึกษาเพ่ือการมีงานท าเต็มตามศักยภาพ รู้จักและ
เข้าใจตนเอง  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
๑. ระบุองค์ประกอบของการจัดท าแฟ้มสะสมงาน 
๒. จัดท าแฟ้มสะสมงานของตนเองได้อย่างเป็นระบบ 
๓. ระบุความส าคัญและวิธีการในเตรียมตัวสอบ  o-net ชั้น ม.๖ ได ้
๔. ระบุแนวทางการเรียน การใช้ชีวิต และการปฏิบัติตนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
๕. ระบุสาขาวิชาในสถาบันที่เลือกเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับอาชีพที่สนใจ 
๖. วิเคราะห์ข้อมูลอาชีพที่สอดคล้องกับค่านิยมของตนเองและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
๗. ตรวจสอบผลการพัฒนาตนเองตามวิธีการที่ก าหนด เพ่ือด าเนินการต่อและหรือปรับปรุงวิธีการพัฒนา 
๘. อธิบายข้อดีและข้อจ ากัดในการใช้เทคโนโลยีได้ 
๙. สามารถใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๕๙๔ 
 

๑๐. ตระหนักในคุณค่าของการใช้เวลาและการบริหารเวลาของตนเอง 
๑๑. ออกแบบกิจกรรม การปฏิบัติในตารางเวลาของตนเองได้ 

รวมทั้งหมด     ๑๑    จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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ค าอธิบายกิจกรรม 
ก๓๓๙๐๒  กิจกรรมแนะแนว                                กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๒                  จ านวน    ๒๐   ชั่วโมง 

 
นักเรียนศึกษาเก่ียวกับความสามารถด้านการเรียนของตนเอง เป้าหมายการศึกษาของตนเองวิธีการพัฒนา

ด้านการเรียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของตนเอง ทักษะการคิดรูปแบบต่างๆ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ การฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ การค้นหาความถนัดและความสามารถขอน
ตนเองเส้นทางสู่อาชีพที่ต้องการ ก้าวสู่ตลาดแรงงานในเศรษฐกิจอาเซียน สาขาอาชีพในอนาคต การเตรียมตัวเข้าสู่
โลกของงานสถานการณ์ในสังคมที่เป็นภัยต่อนักเรียน แนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือให้ปลอดภัยจากภัยต่าง ๆ ใน
สังคม สภาพปัญหาของโรงเรียน ชุมชนและสังคม และแนวทางการพัฒนาโรงเรียน ชุมชนและสังคม เพ่ือให้อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยใช้กระบวนการระบุความสามารถด้านการเรียนของตนเองวิเคราะห์เป้าหมายการศึกษาของตนเอง
อธิบายขั้นตอนการพัฒนาด้านการเรียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของตนเองอธิบายทักษาการคิดรูปแบบต่าง ๆ  
ประยุกต์ใช้ทักษะการคิดได้อย่างเหมาะสม บอกความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ ฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
วิเคราะห์ข้อมูลตนเองที่สอดคล้องกับอาชีพที่สนใจ วิเคราะห์ข้อมูลของตนเองและเส้นทางสู่อาชีพที่ต้องการ 
วิเคราะห์แนวโน้มของตลาดแรงงานของกลุ่มประเทศอาเซียนและสาขาอาชีพในอนาคตได้ จัดล าดับการเตรียม
ความพร้อมส าหรับการไปสู่เป้าหมายเพื่อการมีงานท า วิเคราะห์สถานการณ์ภัยคุกคามที่เกิดข้ึนในสังคม ระบุแนว
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม วิเคราะห์สภาพปัญหาภายในโรงเรียน ชุมชน และสังคมสรุปแนวทางในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาภายในโรงเรียน ชุมชน และสังคม ตระหนักในความส าคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวันได้ 

 เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก เข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีค่านิยมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการศึกษา พัฒนาตนเองด้านการเรียนได้เต็มตามศักยภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ มีเจตคติ
และค่านิยมที่ดีต่ออาชีพ มีทักษะการตัดสินใจเพ่ือวางแผนการศึกษาเพ่ือการมีงานท าเต็มตามศักยภาพ รู้จักและ
เข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 

 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
๑. ระบุความสามารถด้านการเรียนของตนเอง 
๒. วิเคราะห์เป้าหมายการศึกษาของตนเอง 
๓. อธิบายขั้นตอนการพัฒนาด้านการเรียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของตนเอง 
๔. อธิบายทักษาการคิดรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
๕. ประยุกต์ใช้ทักษะการคิดได้อย่างเหมาะสม 
๖. บอกความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ 
๗. ฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
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๘. วิเคราะห์ข้อมูลตนเองที่สอดคล้องกับอาชีพที่สนใจ 
๙. วิเคราะห์ข้อมูลของตนเองและเส้นทางสู่อาชีพที่ต้องการ 
๑๐. วิเคราะห์แนวโน้มของตลาดแรงงานของกลุ่มประเทศอาเซียนและสาขาอาชีพในอนาคตได้ 
๑๑. จัดล าดับการเตรียมความพร้อมส าหรับการไปสู่เป้าหมายเพ่ือการมีงานท า 
๑๒. วิเคราะห์สถานการณ์ภัยคุกคามที่เกิดข้ึนในสังคม 
๑๓. ระบุแนวปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม 
๑๔. วิเคราะห์สภาพปัญหาภายในโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
๑๕. สรุปแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาภายในโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
๑๖. ตระหนักในความส าคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๗. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวันได้ 

รวมทั้งหมด    ๑๗    จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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ค าอธิบายกิจกรรม 
กิจกรรมลูกเสือ                       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                  เวลา    ๔๐     ชั่วโมง 
 
 ลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าใจกิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ  กิจการของคณะลูกเสือโลกและ
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ  บทบาทของตนเองในฐานะท่ีเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ยอมรับ ปฏิบัติตาม
ค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ  เข้าใจเรื่องระเบียบแถวและปฏิบัติตามหนังสือคู่มือการฝึกระเบียบ
แถวของส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  กางและรื้อเต็นท์ที่พักแรมในเวลากลางคืนกับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่อีกคนหนึ่ง   

สาธิตการบรรจุเครื่องหลังอย่างถูกต้องส าหรับการเดินทางไกลไปพักแรมค้างคืน ก่อและจุดไฟกลางแจ้ง  
แล้วปรุงอาหารอย่างเพียงพอส าหรับ ๒ คน สามารถอ่านและใช้แผนที่  เข็มทิศ และรู้จักบริเวณท่ีตนอยู่  โดย
พิจารณาจากเข็มทิศ และ สิ่งแวดล้อมที่มองเห็นด้วยตาเปล่า สามารถผูกและรู้จักประโยชน์เงื่อน ๑๐ เงื่อน ต่อไปนี้ 
คือ เงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ เงื่อนผูกกระหวัดไม้ เงื่อนบ่วงสายธนู  
เงื่อนตะกรุดเบ็ด เงื่อนประมง เงื่อนผูกซุง เงื่อนผูกรั้ง  เงื่อนปมตาไก่ และการผูกแน่น (ผูกทแยง ผูกกากบาท  ผูก
ประกบ)  

รู้วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลในเรื่องต่อไปนี้ คือ บาดแผลธรรมดา ถูกไฟไหม้ น้ าร้อนลวก  เป็นลม 
งูกัด แมงมุมกัด แมลงกัดต่อย ผิวหนังถลอก และเท้าแพลง รู้เรื่องที่พึงระมัดระวังเพ่ือความปลอดภัยทั่วไป  เกี่ยวกับ
กิจกรรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
 ๑. รู้และเข้าใจกิจการลูกเสือโลก - กิจการลูกเสือไทย 
 ๒. รู้เข้าใจและปฏิบัติตามค าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ 
 ๓. ปฏิบัติระเบียบแถวต่าง ๆ ได้ 
 ๔. ปฏิบัติการกางเต้นท์และรื้อเต้นท์ได้ 
 ๕. ปฏิบัติการบรรจุเครื่องหลัง 
 ๖. ปฏิบัติก่อไฟกลางแจ้ง ปรุงอาหารส าหรับ ๒ คนได้ 
 ๗. ปฏิบัติอ่านและใช้แผนที่ - เข็มทิศได้ ชี้บริเวณท่ีตนอยู่ในแผนที่ได้ 
 ๘. ปฏิบัติผูกเง่ือน ๑๐ เงื่อนได้ คือ พิรอด ขัดสมาธิ กระหวัดไม้บ่วงสายธนู ตระกรุดเบ็ด ประมง ซุง รั้ง 
ปมตาไก่ ผูกแน่น ๓ แบบ 
 ๙. ปฏิบัติปฐมพยาบาล (บาดแผลธรรมดา ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก เป็นลม งูกัด แมงมุมกัด แมลงกัดต่อย 
ถลอก เท้าแพลง) 
 ๑๐. รู้และเข้าใจระมัดระวังความปลอดภัยทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมล.ญ. 
รวมทั้งหมด    ๑๐    จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๕๙๘ 
 

ค าอธิบายกิจกรรม 
กิจกรรมลูกเสือ                                กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                                                  เวลา    ๔๐  ชั่วโมง 
 
 ปฏิบัติกิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณธรรม  คุณลักษณะตามคติพจน์ ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  หลักการ
ทางศาสนา ปฏิบัติเรื่องระเบียบแถวและสวนสนาม มีทักษะในการเดินทางไกล  การอยู่ค่ายพักแรม การเดินทาง
ส ารวจ   

มีความรู้ มีทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ปฏิบัติศาสนกิจ / พิธีกรรมทางศาสนา 
ปฏิบัติกิจกรรมในครอบครัวอย่างสม่ าเสมอเพ่ือตอบสนองพระคุณของบิดามารดาและผู้มีพระคุณ 
ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือตอบแทนพระคุณของสถานศึกษาและครูอาจารย์  

รู้จักและเข้าใจเพ่ือน ช่วยเหลือชักจูงให้ปฏิบัติตนเป็นคนดี สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนลูกเสือทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เรียนรู้และตระหนักในปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
เรียนรู้มรดก ภูมิปัญญาไทยของท้องถิ่น 

ในด้านคุณค่าและคุณประโยชน์เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จนเกิดทักษะและผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ๓ วิชา 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
 ๑. ปฏิบัติกิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณธรรม  คุณลักษณะตามคติพจน์ ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  หลักการ
ทางศาสนา 
 ๒. ปฏิบัติเรื่องระเบียบแถวและสวนสนามได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. มีทักษะในการเดินทางไกล  การอยู่ค่ายพักแรม การเดินทางส ารวจ 
 ๔. มีความรู้ มีทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 
     ๕. ปฏิบัติศาสนกิจ /  พิธีกรรมทางศาสนา 
    ๖. ปฏิบัติกิจกรรมในครอบครัวอย่างสม่ าเสมอเพ่ือตอบสนองพระคุณของบิดามารดาและผู้มีพระคุณ 
     ๗. ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อตอบแทนพระคุณของสถานศึกษาและครูอาจารย์ 
 ๘. รู้จักและเข้าใจเพ่ือน ช่วยเหลือชักจูงให้ปฏิบัติตนเป็นคนดี 
 ๙. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนลูกเสือทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
    ๑๐. เรียนรู้และตระหนักในปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
 ๑๑. เรียนรู้มรดก  ภูมิปัญญาไทยของท้องถิ่นในด้านคุณค่าและคุณประโยชน์   
     ๑๒. เรียนรู ้ ฝึกปฏิบัติวชิาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จนเกิดทักษะและผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาพิเศษ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ๓  วิชา 
รวมทั้งหมด    ๑๒    จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๕๙๙ 
 

ค าอธิบายกิจกรรม 
กิจกรรมลูกเสือ                                กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                            เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 
 
 เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วย
สร้างสรรค์สังคม ให้มีความเจริญก้าวหน้า ความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ จึงต้องปลูกฝังให้มี
คุณลักษณะดังนี้   

มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   มี
ทักษะการสังเกต จดจ า การใช้มือ เครื่องมือ การแก้ปัญหา และทักษะในการงานร่วมกับผู้อื่น  

มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกล้าหาญ อดทน เชื่อมั่นในตนเอง มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี เห็นอกเห็น
ใจผู้อื่น มีความเสียสละ บ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สร้างสรรค์งานฝีมือ สนใจ
และพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ 
สามัญรุ่นใหญ่  
 ๒. มีทักษะการสังเกต จดจ า การใช้มือ เครื่องมือ การแก้ปัญหา และทักษะในการงานร่วมกับผู้อ่ืน 
 ๓. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกล้าหาญ อดทน เชื่อมั่นในตนเอง มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี เห็นอก
เห็นใจผู้อ่ืน มีความเสียสละ บ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 
 ๔. มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สร้างสรรค์งานฝีมือ สนใจและพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ  
รวมทั้งหมด    ๔    จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๖๐๐ 
 

ค าอธิบายกิจกรรม 
ก๒๑๙๐๕  กิจกรรมยุวกาชาด                    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑          จ านวน   ๒๐   ชั่วโมง 

 
นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในระบบ

หน่วยกลุ่มหมู่ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม หลักการกาชาดและยุวกาชาด 
การคุ้มครอง กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การช่วยเหลือ การรักษาสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี บ าเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี อันจะน าไปสู่สันติภาพ 
ก่อให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกันซึ่งมีเนื้อหาวิชาให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา 
หลักการกาชาดเบื้องต้น การเสริมสร้างสุขภาพส่วนบุคคล ความสามัคคีและความพร้อมเพรียง ความมีระเบียบ
วินัยและความอดทน การบ าเพ็ญประโยชน์ การให้บริการผู้อื่น กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ การเสริสร้าง
สุขภาพส่วนรวม ความสง่างามและความคล่องแคล่ว ว่องไว ฝึกทักษะระเบียบแถว การปฏิบัติตามค าสั่ง การเดิน
สวนสนาม การท าความเคารพ การบ าเพ็ญประโยชน์ การจัดโครงการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติระเบียบวินัยของยุวกาชาดช่วยเหลือและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ส านึก
ในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด วิธีการผูกเงื่อนต่างๆและประโยชน์ของเงื่อน  
วิธีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้วิธีการปฐม
พยาบาลผู้ป่วยกระดูกหัก  วิธีการช่วยเหลือเมื่อพบคนบาดเจ็บมีบาดแผลวิธีท าแผลที่มือฝึกปฏิบัติระเบียบแถวเป็น
กิจกรรมหนึ่ง ที่จะช่วยฝึกความมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา เป็นการสร้างเสริมสมรรถภาพให้แก่สมาชิกยุว
กาชาด เป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งอดทน ปฏิบัติตามค าสั่งได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับหลักการและกิจกรรมยุว
กาชาด 

เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาดเกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเป็น
ยุวกาชาดเห็นคุณค่าการออกก าลังกาย และเป็นผู้ที่ออกก าลังกายเป็นประจ าสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้มีทักษะในการใช้ยา อุปกรณ์ ในการปฐมพยาบาลได้ถูกต้องเหมาะสมวิธีช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้และน าความรูที่มีไปใช้ปฏิบัติตนและแนะน าแก่ผู้อื่นได้ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. บอกถึงประวัติความเป็นมาและตระหนักถึงความส าคัญในการเป็นยุวกาชาดสากล 

๒. เกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเป็นยุวกาชาด 
๓. บอกภารกิจรู้จักหน่วยงานที่ส าคัญของสภากาชาดไทยได้ 
๔. นักเรียนสามารถอธิบาย ผูกเง่ือนต่าง ๆ มีทักษะและทราบถึงประโยชน์ของเงื่อน 
๕. เห็นคุณค่าการออกก าลังกาย และเป็นผู้ที่ออกก าลังกายเป็นประจ า 
๖. นักเรียนสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
๗. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีทักษะน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติเหลือแนะน าผู้อ่ืนได้ 
๘. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบแถวสามารถปฏิบัติตามค าสั่งได้ถูกต้อง   
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๙. มีความสามัคคี และความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ 
รวมทั้งหมด    ๙   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๖๐๒ 
 

ค าอธิบายกิจกรรม 
ก๒๑๙๐๖ กิจกรรมยุวกาชาด                              กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒                                       จ านวน   ๒๐   ชั่วโมง 

 
นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีบุคลิกภาพและมารยาทสังคม มารยาท

และวัฒนธรรมไทย การปรับตัว กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
บ าเพ็ญประโยชน์ และปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน กิจกรรมนันทนาการ เพลงยุวกาชาดและการเล่นเกมส์ยุว
กาชาด เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดความสนุกสนาน และผ่อนคลายความตึงเครียดในการเรียน 

โดยใช้กระบวนการฝึกฝนบุคลิกภาพในทางสังคม ฝึกท่วงทีกริยา การแสดงออก แต่งกายให้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ การมีมารยาทสังคมที่ดีที่จะท าให้ผู้พบเห็นเกิดความประทับใจ ปรับตัวให้ เข้ากับผู้ อ่ืนได้ ในการอยู่
ร่วมกันในสังคม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยค านึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุนทรียภาพในการการ
แสดงออกตามธรรมชาติ และการเล่นเกมส์เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดความสนุกสนาน และผ่อนคลายความตึง
เครียดในการเรียนช่วยละลายพฤติกรรม 

เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของผู้มีบุคลิกภาพที่ดีการปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกาลเทศะเป็นผู้มี
มารยาททางสังคมท่ีดีเข้าใจวัฒนธรรมไทยน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมเป็นผู้มีที่สามารถปรับตัว
เข้ากับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี เห็นประโยชน์ของการรู้จักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าที่สุดชวนบุคคลอ่ืนให้
เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ครูและโรงเรียน 
มีทักษะการร้องเพลงยุวกาชาดและมีความเพลิดเพลินผ่อนคลายความตึงเครียดสามารถร้องเพลงยุวกาชาดได้อย่าง
ถูกต้อง การเล่นเกมส์เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดความสนุกสนาน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดีปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกาลเทศะมีมารยาททางสังคมที่ดี 

๒. เข้าใจวัฒนธรรมไทยน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
๓. รู้จักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าที่สุดชวนบุคคลอื่นให้เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔. บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ครูและโรงเรียน 

 ๕. รู้จักการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถเชิญชวนบุคคลอ่ืนให้ช่วยกันดูแลรักษา 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๖. มีทักษะการร้องเพลงยุวกาชาดและมีความเพลิดเพลินผ่อนคลายความตึงเครียด 
๗. รู้จักเล่นเกมส์เพ่ือให้ยุวกาชาดรู้สึกผ่อนคลาย 

รวมทั้งหมด    ๗   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๖๐๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรม 
ก๒๒๙๐๕ ยุวกาชาด ๑                                กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑                         เวลา  ๒๐  ชั่วโมง 
 
 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาด เป็นผู้น าในการเผยแพร่กิจกรรมกาชาดและยุว
กาชาด กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ส่งเสริมศักยภาพ คุณค่าของความเป็นมนุษย์ บทบาทชาย หญิง 
เกี่ยวกับเรื่องกาชาดสากล สภากาชาดไทยและยุวกาชาด มีความรู้ ความสามารถพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตในสังคม
ตามความเหมาะสมกับวัยและความต้องการของท้องถิ่น 

มีทักษะชีวิตในการจัดการกับปัญหารอบ ๆ ตัว มีความพร้อมเพ่ือการปรับตัวเรื่องต่าง ๆ ในอนาคต ฝึกฝน
ทักษะการป้องกันชีวิตและสุขภาพ เสริมสร้างสมรรถภาพ มีทักษะในการรักษาอนามัยของตนเอง ส่งเสริมอนามัย
ของผู้อ่ืน การปฐมพยาบาลและเคหะพยาบาล การเตรียมตัวป้องกันอุบัติภัยและภยันตรายต่างๆ เช่น ทักษะการ
ป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดชีวิตครอบครัว อิทธิพลจากสื่อและสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับเรื่องสุขภาพ การ
ป้องกันชีวิตและสุขภาพ รู้จักตนเอง มีระเบียบวินัย ฝึกทักษะระเบียบแถว การปฏิบัติตามค าสั่ง การเดินสวนสนาม 
มีบุคลิกภาพทีด่ี รู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนและสังคมได้ดี มีความสามัคคี มีสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีกับบุคคล
ทั่วไป ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีพ้ืนฐานการด ารงชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มีความสามัคคี
ความพร้อมเพรียง ความมีระเบียบวินัย บ าเพ็ญประโยชน์ สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้น การประกอบอาหาร การ
ประดิษฐ์สิ่งของ ทักษะและประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด 
 อีกท้ังมีเจตคติที่ดีมีศรัทธาในการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเสียสละ เป็นคนดี มีคุณธรรม ช่วยสร้างสรรค์
สังคม มีความภูมิใจในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และมรดกของชาติ พร้อมที่จะอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
และธรรมชาติ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
เป็นมิตรกับเพ่ือนร่วมโลก  มีจิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่น มีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสันติสุข เสียสละและ
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมชุมชนและสังคม และมีค่านิยมท่ีเหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู้ เข้าใจในอุดมการณ์ของการกาชาดและยุวกาชาด  
 ๒. มีทักษะในการป้องกันชีวิตและสุขภาพทั้งส่วนตนและส่วนรวม 
 ๓. รู้จักตนเอง  มีระเบียบวินัย   มีบุคลิกภาพที่ดี รักความสามัคคี   
 ๔. บ าเพ็ญ ตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม และเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕. มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นมิตรกับเพ่ือนร่วมโลกและมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสันติสุข 
 ๖. มีทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเตรียมพร้อมกิจกรรมเข้า
ค่ายยุวกาชาด 
รวมทั้งหมด    ๖    จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๖๐๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรม 
ก๒๒๙๐๖ กิจกรรมยุวกาชาด ๒                                                                 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒                              เวลา    ๒๐    ชั่วโมง 
 
 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาด เป็นผู้น าในการเผยแพร่กิจกรรมกาชาดและยุว
กาชาด กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ส่งเสริมศักยภาพ คุณค่าของความเป็นมนุษย์ บทบาทชาย หญิง 
เกี่ยวกับเรื่องกาชาดสากล สภากาชาดไทยและยุวกาชาด มีความรู้ ความสามารถพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตในสังคม
ตามความเหมาะสมกับวัยและความต้องการของท้องถิ่น 

มีทักษะชีวิตในการจัดการกับปัญหารอบ ๆ ตัว มีความพร้อมเพ่ือการปรับตัวเรื่องต่าง ๆ ในอนาคต ละ
ฝึกฝนทักษะการป้องกันชีวิตและสุขภาพ เสริมสร้างสมรรถภาพ มีทักษะในการรักษาอนามัยของตนเอง ส่งเสริม
อนามัยของผู้อ่ืน การปฐมพยาบาลและเคหะพยาบาล การเตรียมตัวป้องกันอุบัติภัยและภยันตรายต่าง ๆ เช่น 
ทักษะการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดชีวิตครอบครัว อิทธิพลจากสื่อและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ 
การป้องกันชีวิตและสุขภาพ รู้จักตนเอง มีระเบียบวินัย ฝึกทักษะระเบียบแถว การปฏิบัติตามค าสั่ง การเดินสวน
สนาม มีบุคลิกภาพที่ดี รู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนและสังคมได้ดี มีความสามัคคี มีสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี
กับบุคคลทั่วไป ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีพ้ืนฐานการด ารงชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มีความ
สามัคคีความพร้อมเพรียง ความมีระเบียบวินัย บ าเพ็ญประโยชน์  สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้น การประกอบ
อาหาร การประดิษฐ์สิ่งของ  
 อีกท้ังมีเจตคติท่ีดีมีศรัทธาในการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเสียสละ เป็นคนดี มีคุณธรรม ช่วยสร้างสรรค์
สังคม มีความภูมิใจในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และมรดกของชาติ พร้อมที่จะอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
และธรรมชาติ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
เป็นมิตรกับเพ่ือนร่วมโลก  มีจิตอาสา ช่วยเหลือผู้อ่ืน มีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสันติสุข เสียสละและ
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมชุมชนและสังคมและมีค่านิยมท่ีเหมาะสมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู้ เข้าใจในอุดมการณ์ของการกาชาดและยุวกาชาด  
 ๒. มีทักษะในการป้องกันชีวิตและสุขภาพทั้งส่วนตนและส่วนรวม 
 ๓. รู้จักตนเอง  มีระเบียบวินัย   มีบุคลิกภาพที่ดี รักความสามัคคี   
 ๔. บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม และเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕. มีคุณธรรม  จริยธรรม  เปน็มิตรกับเพ่ือนร่วมโลก  และมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสันติสุข 
 ๖. มีทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเตรียมพร้อมกิจกรรมเข้า
ค่ายยุวกาชาด 
รวมทั้งหมด     ๖    จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๖๐๕ 
 

    ค าอธิบายกิจกรรม 
ก๒๓๙๐๕ กิจกรรมยุวกาชาด                                                                          กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ภาคเรียนที่  ๑                                                                    เวลา  ๒๐  ชัว่โมง 
 

กิจกรรมยุวกาชาดเป็นการจัดกิจกรรมศึกษาเกี่ยวกับยุวกาชาด ค าปฏิญาณตน ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับยุว
กาชาด กิจกรรมสุขภาพ การป้องกันชีวิตและสุขภาพ ปฐมพยาบาล กิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี การ
สร้างสัมพันธภาพและ ความเข้าใจอันดีการสร้างสัมพันธภาพการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมยุวกาชาด 
การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ การจัด
โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

  โดยใช้กระบวนการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในระบบหน่วย กลุ่ม  หมู่ เพ่ือให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ และเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม หลักการกาชาดและยุวกาชาด การคุ้มครอง กฎหมาย
มนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การช่วยเหลือ การรักษาสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี อันจะน าไปสู่สันติภาพ ก่อให้เกิดความสุข
ในการอยู่ร่วมกัน  

เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมยุวกาชาด  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู้เข้าใจในอุดมการณ์ของการกาชาดและยุวกาชาด 
 ๒. มีความศรัทธาและมีความภาคภูมิใจในความเป็นสมาชิกยุวกาชาด 
 ๓. มีทักษะในการป้องกันชีวิตและสุขภาพท้ังส่วนตนและส่วนรวม 
 ๔. บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม และเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕. มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นมิตรกับเพ่ือนร่วมโลก และมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างสันติสุข 
รวมทั้งหมด    ๕   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)                                                   ๖๐๖ 
 

ค าอธิบายกิจกรรม 
ก๒๓๙๐๖ กิจกรรมยุวกาชาด                                                                          กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ภาคเรียนที่  ๒                                                                    เวลา  ๒๐  ชัว่โมง 
 

กิจกรรมยุวกาชาดเป็นการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ค าปฏิญาณตน ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับยุวกาชาด 
กิจกรรมสุขภาพ การป้องกันชีวิตและสุขภาพ ปฐมพยาบาล กิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี การสร้าง
สัมพันธภาพและ ความเข้าใจอันดีการสร้างสัมพันธภาพการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมยุวกาชาด การ
สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ การจัดโครงการ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

โดยใช้กระบวนการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในระบบหน่วย กลุ่ม หมู่ เพื่อให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ และเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม หลักการกาชาดและยุวกาชาด การคุ้มครอง กฎหมายมนุษยธรรม 
สิทธิมนุษยชน การช่วยเหลือ การรักษาสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี อันจะน าไปสู่สันติภาพ ก่อให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกัน  

เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมยุวกาชาด  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู้เข้าใจในอุดมการณ์ของการกาชาดและยุวกาชาด 
 ๒. มีความศรัทธาและมีความภาคภูมิใจในความเป็นสมาชิกยุวกาชาด 
 ๓. มีทักษะในการป้องกันชีวิตและสุขภาพท้ังส่วนตนและส่วนรวม 
 ๔. บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม และเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕. มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นมิตรกับเพ่ือนร่วมโลก และมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างสันติสุข 
รวมทั้งหมด    ๕    จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 
 



๖๐๗ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้   

ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
พุทธศักราช  ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๔๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 



๖๐๘ 

 

 
ระเบียบสถานศึกษา 

ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  
 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 

 
 โดยที่โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม  ได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ สพฐ  ๒๙๓/๒๕๕๑  ลง
วันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  
และกระจายอ านาจให้สถานศึกษาก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นใช้เอง ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ ๓๐/๒๕๖๑ เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๙๙๒/๒๕๖๑ เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างเวลา
เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เพ่ือให้สอดคล้องกับค าสั่งดังกล่าว 
 ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖  และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑   ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
 ข้อ ๒   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓   ให้ยกเลิกระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔   ระเบียบนี้ให้ใช้ควบคู่กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๐) และหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๓) 
 ข้อ ๕   ให้ผู้บริหารสถานศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

หมวดที่  ๑  หลักการวัดและประเมินผลการเรียน 
 ข้อ ๖   การประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามหลักการในต่อไปนี้ 
  ๖.๑  สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบประเมินผลการเรียนของผู้เรียนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 



๖๐๙ 

 

  ๖.๒  การวัดและประเมินผลการเรียนต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
  ๖.๓  การประเมินผลการเรียนต้องประกอบด้วย  การประเมินเพ่ือปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน  
การจัดการเรียนการสอน  และการประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน 
  ๖.๔  การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องด าเนินการด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด  ธรรมชาติของรายวิชา  และระดับชั้น 
  ๖.๕  ให้มีการประเมินความสามารถของผู้เรียนในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และ 
เขียนในแต่ละชั้น 
  ๖.๖  ให้มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละชั้น 
  ๖.๗  ให้มีการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติในแต่ละช่วงชั้น 
  ๖.๘  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตรวจสอบผลการประเมินการเรียนได้ 
  ๖.๙  ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาต่างๆ 
 

หมวดที่  ๒  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน 
 ข้อ ๗   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  เป็นกระบวนการที่ให้ผู้สอนใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อให้
ได้ข้อมูลสารสนเทศ  ที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ให้เป็นการ
ประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนมากกว่าการตัดสินผลการเรียน  ประกอบด้วย 
  ๗.๑  การประเมินผลระดับชั้นเรียนเป็นการวัดความก้าวหน้าทั้งด้านความรู้  ทักษะ
กระบวนการ  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  ๗.๒  การประเมินผลระดับสถานศึกษาเพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้า  การเรียนรู้เป็นรายปี  
และช่วงชั้น  ส าหรับสถานศึกษาน าข้อมูลที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและการพัฒนาการเรียนการสอน
และคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้  รวมทั้งพิจารณาตัดสินการเลื่อนช่วงชั้น 
  ๗.๓  การประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นการประเมินด้วยแบบประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่เป็นมาตรฐาน  เพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของ
ชาติ  ส าหรับน าผลการประเมินไปวางแผนด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอน  และพัฒนาการ
ผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน 
  ๗.๔  การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  เป็นการประเมินด้วยแบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ  เพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและ
คุณภาพการศึกษาของชาติ  ส าหรับน าผลการประเมินไปวางแผนด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการ
สอน  และพัฒนาการผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน 
  ๗.๕  การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียน  เป็นการประเมินเพ่ือสรุปความส าเร็จในการเรียนรู้
ของผู้เรียนในการจบช่วงชั้นและจบหลักสูตรการศึกษาในระดับต่างๆ  ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้รับการรับรอง
ความรู้และวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษา 



๖๑๐ 

 

ข้อ ๘   แนวด าเนินการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 
            เพ่ือให้การวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  มีการด าเนินการตามหลักการกระจาย
อ านาจมีการประเมินผู้เรียนตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียน  มีการตรวจสอบและก ากับติดตาม
ประเมินคุณภาพการประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  จึงก าหนดแนวด าเนินการวัด
และประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา  ดังนี้ 
  ๘.๑  สถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดรูปแบบ  ระบบและระเบียบประเมินผล
ของสถานศึกษา  เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 
  ๘.๒  สถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา  ก าหนด
ตัวชี้วัดในแต่ละรายวิชา  และแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และมาตรฐานการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียนและหลักสูตรระดับท้องถิ่น  เพื่อใช้เป็น
เป้าหมายในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายภาค 
  ๘.๓  คณะอนุกรรมการระดับกลุ่มวิชาให้ความเห็นชอบของรูปแบบ  วิธีการ  เครื่องมือ
ส าหรับการประเมิน  และผลการตัดสินการประเมินผลการเรียนรายวิชาของผู้สอน 
  ๘.๔  ผู้สอนจัดการเรียนการสอน  ตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียน  และประเมินสรุป
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลายตามสภาพจริง  โดยน าตัวชี้วัด  ไปใช้เป็นข้อมูลรวมกับการ
ประเมินปลายภาค 
  ๘.๕  หัวหน้าสถานศึกษาอนุมัติผลการเรียนปลายภาค และการผ่าน  จบการศึกษา 
  ๘.๖  สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการด าเนินการประเมินผลการเรียนประจ าปีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา  เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 ข้อ ๙   ให้มีการประเมินผลการเรียนในด้านต่างๆ  ประกอบด้วย 
  ๙.๑  การประเมินผลการเรียนในแต่ละรายวิชาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งสถานศึกษา
วิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้  และตัวชี้วัด  การประเมินรายวิชาให้ตัดสินผลการประเมินเป็นระดับผลการ
เรียน  ๘  ระดับ  ดังนี้ 
   “๔” หมายถึง    ผลการเรียนดีเยี่ยม 
   “๓.๕” หมายถึง    ผลการเรียนดีมาก 
   “๓” หมายถึง    ผลการเรียนดี 
   “๒.๕” หมายถึง     ผลการเรียนค่อนข้างดี 
   “๒” หมายถึง    ผลการเรียนน่าพอใจ 
   “๑.๕” หมายถึง    ผลการเรียนพอใช้ 
   “๑” หมายถึง    ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด 



๖๑๑ 

 

   “๐” หมายถึง    ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ข้ันต่ าที่ก าหนด 
  ๙.๒  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย  กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมบ าเพ็ญเพ่ือสาธารณประโยชน์  การร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นการประเมิน
ความสามารถและพัฒนาการของผู้เรียน  ในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละภาคเรียนตามเกณฑ์
ของแต่ละกิจกรรม  และตัดสินผลการประเมินเป็น  ๒  ระดับ  ดังนี้ 
   “ผ่าน”  หมายถึง     ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
   “ไม่ผ่าน” หมายถึง     ไม่ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
  ๙.๓  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นการประเมินพัฒนาทางด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ตามคุณลักษณะที่สถานศึกษาก าหนด  การ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จะประเมินเป็นรายคุณลักษณะทุกภาคเรียน  และตัดสินผลการประเมิน
เป็น  ๔  ระดับ  ดังนี้ 
  ดีเยี่ยม หมายถึง     ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์  ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ 

ของจ านวนตัวบ่งชี้คุณลักษณะนั้นๆ  แสดงว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
นั้นๆ  จนสามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ 

  ดี หมายถึง     ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์  ร้อยละ ๖๕ – ๗๙ 
ของจ านวนตัวบ่งชี้คุณลักษณะนั้นๆ  แสดงว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
นั้นๆ  ด้วยการปฏิบัติด้วยความเต็มใจ 

  ผ่าน หมายถึง     ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์  ร้อยละ ๕๐ – ๖๔ 
         ของจ านวนตัวบ่งชี้คุณลักษณะนั้นๆ  ได้ปฏิบัติตนด้วยความ 
         พยายามปฏิบัติตนตามค าแนะน า 
  ไม่ผ่าน หมายถึง     ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์  ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
         ของจ านวนตัวบ่งชี้ในคุณลักษณะนั้น  แสดงว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
         นั้นๆ  ต้องมีผู้อื่นคอยกระตุ้นเตือน 
เมื่อเลื่อนชั้นจะพิจารณาจากผลการประเมิน    ดีเยี่ยม, ดี, ผ่าน  โดยต้องมีผลการประเมินอยู่ในระดับ  “ผ่าน”  
ขึ้นไป 
  ๙.๔  การประเมินความสามารถอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  เป็นการประเมินทักษะการ
คิดและการถ่ายทอดความคิดด้วยทักษะการอ่าน  การคิด  วิเคราะห์  ตามเงื่อนไข  และวิธีการที่สถานศึกษา
ก าหนดและตัดสินผลการประเมินเป็น  ๔  ระดับ  ดังนี้ 
   -  ดีเยี่ยม 
   -  ดี 
   -  ผ่าน 
   -  ไม่ผ่าน 



๖๑๒ 

 

เมื่อเลื่อนชั้นจะพิจารณาจากผลการประเมิน    ดีเยี่ยม, ดี, ผ่าน  โดยต้องมีผลการประเมินอยู่ในระดับ  “ผ่าน”  
ขึน้ไป 
  ๙.๕  การตัดสินผลการเรียนเลื่อนชั้น  เป็นการน าผลการประเมินในด้านต่างๆ  มาประมวล
สรุปเพื่อตัดสินให้ผู้เรียนผ่านระดับต่างๆ  ตามเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนแต่ละระดับชั้น 
 ข้อ ๑๐   เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนจบหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่ผ่านการศึกษาแต่ละชั้น  และจบหลักสูตรสถานศึกษาครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตรของ
สถานศึกษา  และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจึงก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน  การจบหลักสูตร
การศึกษาไว้ดังนี้ 
     ๑๐.๑  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
         ๑.  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่เกิน  ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ๖๖ 
หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
         ๒.  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๗๗  หนว่ยกิต  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
๖๖ หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต 
         ๓.  ผู้ เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน เกณฑ์ 
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
         ๔.  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
         ๕.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

    ๑๐.๒ เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
          ๑.  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า  ๘๔  หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พ้ืนฐาน  ๔๑  หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
          ๒.  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๘๔  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชา
พ้ืนฐาน ๔๑ หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่น้อยว่า ๔๓ หน่วยกิต 
          ๓.  ผู้เรียนมีผลการประเมิน  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ในระดับผ่านเกณฑ์                 
การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
          ๔.  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
          ๕. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
 
 
 



๖๑๓ 

 

หมวดที่  ๓  เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 
 ข้อ ๑๑   การตัดสินผลการเรียนให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  ๑๑.๑  พิจารณาตัดสินว่า  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  
๘  กลุ่ม  และได้รับผลการเรียน  ๑ ถึง ๔ 
  ๑๑.๒  การตัดสินพิจารณาว่าผู้เรียนจะนับจ านวนชั่วโมง / จ านวนหน่วยกิตจะต้องได้รับผล
การเรียน  ๑ ถึง ๔ 
  ๑๑.๓  ได้รับการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  เป็นรายภาค  และน าไป
ตัดสินการเลื่อนชั้น  โดยถ้าผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดให้ได้ผลการประเมินเป็นดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน  ถ้า
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ให้ได้ผลการประเมิน  “ไม่ผ่าน” 
  ๑๑.๔  ได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นรายภาค  และน าไป
ตัดสินการเลื่อนชั้น  โดยถ้าผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดให้ได้ผลการประเมินเป็นดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน  ถ้า
ไมผ่่านเกณฑ์การประเมินให้ได้ผลการประเมินเป็น  “ไม่ผ่าน” 
  ๑๑.๕  ได้รับการตัดสินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายภาคโดยถ้าผ่านเกณฑ์การ
ประเมินให้ได้ผลประเมินเป็น  “ผ”  และถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ให้ผลประเมินได้  “มผ” 
  ๑๑.๖  วัดผลปลายภาคเฉพาะผู้มีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของ
เวลาเรียนในรายวิชานั้น  ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  เสนอผ่านคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ  และเสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ 
  ๑๑.๗  ผู้เรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น  และไม่ได้รับ
การผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนให้ได้ผลการเรียน  “มส” 
  ๑๑.๘  ผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดให้ได้ระดับผลการเรียน  
“๐” 
  ๑๑.๙  ผู้เรียนที่ทุจริตในการสอบหรือทุจริตในงานที่มอบหมายให้ท าในรายวิชาใด  ครั้งใด  ก็
ตาม  ให้ได้คะแนน  “๐”  ในครั้งนั้น 
  ๑๑.๑๐  ผู้เรียนที่ไม่ได้วัดผลรายภาค  ไม่ได้ส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ท า  หรือมีเหตุ
สุดวิสัยที่ท าให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้  ให้ได้ผลการเรียน  “ร” 
 กรณีท่ีผู้เรียนได้ผลการเรียน  “ร”  เพราะไม่ส่งงานนั้น  จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ข้อ ๑๒   การเปลี่ยนผลการเรียนให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  ๑๒.๑  การเปลี่ยนผลการเรียน  “๐” 
  ควรจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในตัวชี้วัดที่ผู้เรียนสอบไม่ผ่านก่อน  แล้วจึงสอบแก้ตัวให้และ
ให้สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน  ๒  ครั้ง  ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น 
  ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้นี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาท่ีจะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน  ๑  ภาคเรียน 



๖๑๔ 

 

  ถ้าสอบแก้ตัว  ๒  ครั้งแล้ว  ยังได้ระดับผลการเรียน  “๐”  อีกให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ผลการเรียนของผู้เรียนโดยปฏิบัติดังนี้ 
       ๑)  ให้เรียนซ้ ารายวิชาถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
       ๒)  ให้เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่  ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม  โดยให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานศึกษา 
  ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่  ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทน
รายวิชาใด 
  ๑๒.๒  การเปลี่ยนผลการเรียน  “ร” 
  การเปลี่ยนผลการเรียน  “ร”   มี  ๒  กรณี  ดังนี้ 
  ๑)  มีเหตุสุดวิสัย  ท าให้  ประเมินผลการเรียนไม่ได้  เช่น  เจ็บป่วย  เมื่อผู้เรียนได้เข้าสอบ
หรือส่งผลงานที่ติดค้างอยู่เสร็จเรียบร้อย  หรือแก้ปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว  ให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ  
(ตั้งแต่  ๐ – ๔) 
  ๒)  ถ้าสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย  เมื่อผู้เรียนได้เข้าสอบ  หรือส่งผล
งานที่ติดค้างอยู่เสร็จเรียบร้อย  หรือแก้ปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว  ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน  “๑” 
  การเปลี่ยนผลการเรียน  “ร”  ให้ด าเนินการแก้ไขตามสาเหตุให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา
นั้น  ถ้าผู้เรียนไม่มาด าเนินการแก้  “ร”  ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ให้เรียนซ้ ารายวิชา  ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย  
ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้  “ร”  ออกไปอีกไม่เกิน  ๑  ภาคเรียนแต่เมื่อพ้น
ก าหนดนี้แล้วให้ปฏิบัติดังนี้ 
  (๑)  ให้เรียนซ้ ารายวิชา  ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
  (๒)  ให้เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่  ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษา 
  ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่  ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่า  เรียนแทน
รายวิชาใด 
  ๑๒.๓  การเปลี่ยนผลการเรียน  “มส” 
  การเปลี่ยนผลการเรียน  “มส”  มี  ๒  กรณี  ดังนี้ 
  ๑)  กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน  “มส”  เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  ๘๐  แต่มีเวลาเรียน
ไมน่้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด  ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนเพ่ิมเติมโดยใช้ชั่วโมงสอนซ่อมเสริม  
หรือเวลาว่าง  หรือวันหยุด  หรือมอบหมายงานให้ท า  จนมีเวลาเรียนครบตามท่ีก าหนดไว้ส าหรับรายวิชานั้น
แล้วจึงให้สอบเป็นกรณีพิเศษ  ผลการสอบแก้  “มส”  ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน  “๑”  การแก้  “มส”  
กรณีนี้ให้กระท าให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น  ถ้าผู้เรียนไม่มาด าเนินการแก้  “มส”  ตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้นี้ให้เรียนซ้ า  ยกเว้น  มีเหตุสุดวิสัย  ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้  “มส”  
ออกไปอีกไม่เกิน  ๑  ภาคเรียน  แต่เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้ว  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  -   ให้เรียนซ้ ารายวิชา  ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 



๖๑๕ 

 

  -   ให้เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่  ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมโดยให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษา 
  ๒)  กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน  “มส”  และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ของเวลา
เรียนทั้งหมด  ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนซ้ าในรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนรายวิชาใหม่ได้  
ส าหรับรายวิชาเพ่ิมเติมเท่านั้น 
  ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่  ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทน
รายวิชาใด 
 
 ในกรณีภาคเรียนที่  ๒  หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน  “๐”  “ร”  “มส”  ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป  สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียน
ของผู้เรียนได้  ทั้งนี้  โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ต้นสังกัดควรเป็นผู้พิจารณาประสานให้มีการ
ด าเนินการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน   
 
   ๑๒.๔  การเปลี่ยนผลการเรียน  “มผ” 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ก าหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๓  กิจกรรม  คือ  ๑) กิจกรรมแนะแนว  ๒) กิจกรรมนักเรียน  ซึ่งประกอบด้วย 
กิจกรรม  ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  หรือกิจกรรมชมรม   โดยผู้เรียนเลือกอย่างใด
อย่างหนึ่ง  ๑  กิจกรรมและเลือกเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม  หรือชมรมอีก ๑ กิจกรรม  ๓) กิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน์ 
 ในกรณีท่ีผู้เรียนได้ผลการเรียน  “มผ”  สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมจนครบตาม
เวลาที่ก าหนด  หรือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่ต้องปรับปรุง  แก้ไข  แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียน
จาก  “มผ”  เป็น  “ผ”  ทั้งนี้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น  ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานศึกษา 
  ๑๒.๕  การเปลี่ยนแปลงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดับ  “ไม่ผ่าน”  ให้
คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด าเนินการจัดกิจกรรมซ่อมเสริม  ปรับปรุงแก้ไข  หรือตาม
วิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  เพ่ือให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 ๑๓   การตัดสินให้ผู้เรียนเลื่อนชั้น / ซ้ าชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 ๑)  ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  
ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ 
 ๒)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด  และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  คือ  ตัวชี้วัดที่
ต้องผ่าน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ของแต่ละรายวิชา 
 ๓)  ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 



๖๑๖ 

 

 ๔)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน  และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  ในการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ถ้าผู้เรียนไม่ผ่านให้ด าเนินการสอนซ่อมเสริม  แล้วท าการประเมินจนผู้เรียนสามารถผ่านเกณฑ์การ
ประเมินที่สถานศึกษาก าหนด 
  ๑๓.๑  การเลื่อนชั้น 
  ผู้เรียนจะได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกภาคเรียนและได้รับการเลื่อนชั้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา
โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์  ดังนี้ 
  ๑)  รายวิชาพ้ืนฐาน  ได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านทุกรายวิชา 
  ๒)  รายวิชาเพ่ิมเติม  ได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
  ๓)  ผู้เรียนต้องรับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดใน
การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๔)  ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นควรได้ไม่ต่ ากว่า  ๑.๐๐   
  ทั้งนี้รายวิชาใดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้รับการ
แก้ไขในภาคเรียนถัดไป 
  ๑๓.๒  การเรียนซ้ า 
  สถานศึกษาจะจัดให้ผู้เรียนเรียนซ้ าใน  ๒  กรณี  ดังนี้ 
  กรณีท่ี  ๑  เรียนซ้ ารายวิชา  หากผู้เรียนได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว  ๒  ครั้งแล้ว
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให้เรียนซ้ า
ในช่วงใดช่วงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม  เช่น  พักกลางวัน  วันหยุด  ชั่วโมงว่างหลังเลิกเรียน  ภาคฤดู
ร้อน  เป็นต้น 
  กรณีท่ี  ๒  เรียนซ้ าชั้น  มี  ๒  ลักษณะ  คือ 
  -  ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ ากว่า  ๑.๐๐  และมีแนวโน้มว่าจะเป็น
ปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

-  ผู้เรียนมีผลการเรียน  ๐, ร, มส  เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 
นั้น 

ทั้งนี้  หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือทั้ง  ๒  ลักษณะให้สถานศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการการพิจารณา  หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ าชั้น  โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให้ใช้
ผลการเรียนใหม่แทน  หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ าชั้น  ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแก้ไขผล
การเรียน 
  ๑๓.๓  การสอนซ่อมเสริม 
  การสอนซ่อมเสริม  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้และเป็นการให้โอกาสแก่
ผู้เรียนให้มีเวลาเรียนรู้สิ่งต่างๆ เพิ่มข้ึน  จนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้    การ
สอนซ่อมเสริมเป็นการสอนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ปกติเพ่ือแก้ไข
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ข้อบกพร่องที่พบในผู้เรียน  โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน 
  การสอนซ่อมเสริมสามารถด าเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  ๑)  ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น  ควรจัดการ
ซ่อมเสริม  ปรับความรู้/ทักษะพ้ืนฐาน 
  ๒)  การประเมินระหว่างเรียน  ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้  ทักษะกระบวนการหรือ 
เจตคติ/คุณลักษณะที่ก าหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
  ๓)  ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์  และ/หรือต่ ากว่าเกณฑ์การประเมิน  โดยผู้เรียนได้ระดับผลการ
เรียน  “๐”  ต้องจัดการสอนซ่อมเสริมก่อนจะให้ผู้เรียนสอบแก้ตัว 
  ๔)  ผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน  สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อน  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานศึกษา 
 

หมวดที่  ๔  การเทียบโอนผลการเรียน 
 ข้อ ๑๔   การเทียบโอนผลการเรียน  เป็นการน าผลการเรียนซึ่งเป็นความรู้  ทักษะ  และ
ประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  มา
ประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 
  แนวการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการเทียบ
โอนผลการเรียน  ดังนี้ 
  ๑๔.๑  ผู้ขอเทียบโอนต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษา ทั้งนี้โดยผู้ขอเทียบโอน
จะต้องไม่เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระบบโดยสถานศึกษาดังกล่าวด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  ในภาค
เรียนแรกท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน  ยกเว้นกรณีมีเหตุจ าเป็น 
  ๑๔.๒  จ านวนสาระการเรียนรู้  รายวิชา  จ านวนหน่วยกิตท่ีจะรับเทียบโอน  และอายุของ
ผลการเรียนที่จะน ามาเทียบโอน  ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของ
สถานศึกษา  ทั้งนี้เมื่อเทียบโอนแล้วต้องมีเวลาเรียนอยู่ในสถานศึกษาท่ีจะรับเทียบโอนไม่น้อยกว่า   
๑  ภาคเรียน 
  ๑๔.๓  การเทียบโอนผลการเรียนให้ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนผลการ
เรียนจ านวนไม่น้อยกว่า  ๓  คนแต่ไม่เกิน  ๕  คน 
 ข้อ ๑๕   การเทียบโอนให้ด าเนินการดังนี้ 
  ๑๕.๑  การเทียบระดับการศึกษา  หมายถึงการน าผลการเรียน  ความรู้และประสบการณ์ท่ี
ได้จากการศึกษาตามอัธยาศัย  และการศึกษานอกระบบ  ไม่แบ่งระดับมาประเมินเพ่ือเทียบเท่าการศึกษา
ระดับใดระดับหนึ่ง  มี แนวทางการเทียบระดับการศึกษาดังนี้ 
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   ๑)  ผู้ขอเทียบระดับการศึกษาจะต้องไม่เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาใน
ระบบ  หรือสถานศึกษานอกระบบที่จัดการศึกษาเป็นระบบเดียวกันกับการศึกษาในระบบ  และเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ในระดับที่ต่ ากว่าระดับการศึกษาที่ขอเทียบ  ๑  ระดับ   
ผู้ไม่เคยมีวุฒิการศึกษาใดๆ  จะขอเทียบระดับการศึกษาได้ไม่เกินระดับมัธยมศึกษา 
   ๒)  ให้สถานศึกษาซึ่งเป็นที่ท าการเทียบระดับการศึกษา  ด าเนินการเทียบระดับ
ด้วยการประเมินความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์ของผู้ขอเทียบระดับ  ด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้ง
ด้วยการทดสอบ  การประเมินแฟ้มผลงาน  การสังเกตพฤติกรรมต่างๆ  ให้ครอบคลุมคุณลักษณะของผู้เรียน
ทั้งด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย  ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่ขอเทียบระดับ 
   ๓)  ผู้ผ่านการประเมินจะได้รับหลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบระดับความรู้และ
ใบประกาศนียบัตรรับรองระดับความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๑๕.๒  การเทียบโอนผลการเรียน  หมายถึง  การน าผลการเรียนซึ่งเป็นความรู้ทักษะ  และ
ประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  และผล
การศึกษา  จากต่างสถานศึกษามาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  ตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งที่ก าลัง
ศึกษา  มีแนวการด าเนินการดังนี้ 
   ๑)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และวิชาการของสถานศึกษาก าหนดจ านวน
รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต  ทีส่ถานศึกษาจ ากัดให้ผู้เรียนสามารถขอเทียบโอนได้ในการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาแต่ละช่วงชั้น  ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องเหลือรายวิชาที่จะต้องศึกษาในสถานศึกษาอีกอย่างน้อย  ๑  ภาค
เรียน  พร้อมกับการก าหนดแนวทางและวิธีการเทียบโอนทั้งกรณีเทียบโอนผลการเรียนเดิมที่ผู้เรียนศึกษาก่อน
เข้าศึกษาในสถานศึกษา  และกรณีเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนขออนุญาตไปศึกษาต่างสถานศึกษา  จะต้อง
จัดท าเป็นระเบียบการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยการเทียบโอน
ผลการเรียนด้วย 
   ๒)  สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนของ
สถานศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่ก าหนดสาระ  จัดสร้างเครื่องมือ  ส าหรับการเทียบโอนผลการเรียน  และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
   ๓)  คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  ท าการเทียบโอนผลการเรียน
ให้ผู้เรียนในกรณีต่อไปนี้ 
   กรณีการเทียบโอนผลการเรียนเดิม  ที่เรียนศึกษามาก่อนเข้าศึกษาในสถานศึกษา
ให้ด าเนินการดังนี้ 
   ๑)  ให้ด าเนินการให้เสร็จในภาคเรียนแรกที่ผู้เรียนเข้าศึกษาในสถานศึกษา 
   ๒)  ให้เทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชา 
   ๓)  ผู้เรียนยื่นค าร้องเป็นลายลักษณ์อักษรขอเทียบความรู้ตามรายวิชาในหลักสูตร
ของสถานศึกษา  ตามจ านวนรายวิชาที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในระเบียบการเทียบโอนผลการเรียนของ
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สถานศึกษาให้ผู้เรียนยื่นค าร้อง  พร้อมเอกสารหลักสูตรที่น ามาขอเทียบ  และเอกสารการศึกษาที่ได้รับมา  
(ถ้าผู้เรียนมี) 
   ๔)  คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนพิจารณาหลักสูตรและหลักฐาน
เอกสารเดิมของผู้เรียน  เพื่อเปรียบเทียบหลักสูตรที่เรียนมากับหลักสูตรของสถานศึกษาในรายวิชาที่ขอเทียบ  
ถ้ามีจุดประสงค์และเนื้อหาสาระตรงกันไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ให้รับเทียบโอนได้  และให้ได้ระดับผลการ
เรียนตามที่ได้มาในกรณีที่ผู้เรียนย้ายสถานศึกษา  แต่ถ้าเป็นกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาต่าง
ระบบ  ให้คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนพิจารณาว่าควรยอมรับผลการเรียนเดิมหรือไม่  ถ้าไม่ยอมรับก็
ต้องประเมินให้ใหม่ด้วยวิธีการต่างๆ  ที่เหมาะสม 
   ๕)  คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  จัดให้มีการประเมินความรู้
ความสามารถ  และประสบการณ์ของผู้เรียนใหม่  ตามตัวชี้วัดของรายวิชาที่ผู้เรียนขอเทียบในกรณีท่ีผู้เรียนไม่
มีเอกสาร  หลักฐานการศึกษาเดิมมาแสดง  หรือหลักสูตรที่ผู้เรียนน ามาขอเทียบโอนมีความสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดและเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่ขอเทียบไม่ถึงร้อยละ  ๖๐  ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินจะได้รับการเทียบ
โอนผลการเรียนได้  โดยได้ระดับผลการเรียนตามที่ประเมินได้  ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินจะไม่ได้รับการ
เทียบโอนผลการเรียน 
   กรณีผู้เรียนขออนุญาตไปศึกษารายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง  ต่างสถานศึกษาหรือขอ
ศึกษาด้วยตนเองให้ด าเนินการดังนี้ 
   ๑)  ให้ด าเนินการโดยผู้เรียนยื่นค าร้องไปศึกษาต่างสถานที่หรือต่างรูปแบบต่อ
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน  ซึ่งจะพิจารณาผลการเรียนและความจ าเป็นของผู้เรียนตามระเบียบการ
จัดการศึกษา  ๓  รูปแบบ  ของสถานศึกษาที่จะจัดการศึกษาในระบบ 
   ๒)  รายวิชาที่ผู้เรียนขอไปศึกษาต่างสถานที่  หรือต่างรูปแบบต้องมีจุดประสงค์และ
เนื้อหาสาระสอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตรของสถานศึกษาที่จะน ามาเทียบโอนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐ 
   ๓)  กรณีผู้เรียนขอไปศึกษาต่างสถานศึกษาหรือระบบที่มีสถานศึกษาจัดการเรียน
การสอนแน่นอน  ถ้าเห็นควรอนุญาตให้ไปเรียนได้ให้มีการประสานงาน  เรื่องการจัดการเรียนการสอน  การ
ประเมินผล  และการรับโอนผลการเรียนก่อน  เมื่อได้ตกลงร่วมกันเรียบร้อยแล้วจึงจะอนุญาตเมื่อศึกษาส าเร็จ  
ให้รับโอนผลการเรียนได้ทันที 
   ๔)  กรณีผู้เรียนขออนุญาตศึกษาด้วยตนเอง  หรือศึกษาในสถานศึกษาท่ีไม่สามารถ
ติดต่อประสานได้  ถ้าคณะกรรมการพิจารณาความจ าเป็นแล้ว  เห็นควรอนุญาต  เมื่อผู้เรียนมารายงานผลการ
เรียน  ให้คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนท าการเทียบโอนผลการเรียนให้ผู้เรียน  เช่นเดียวกัน
กรณีการเทียบโอนผลการเรียนเดิมที่ผู้เรียนศึกษามาก่อนเข้าศึกษาในสถานศึกษา 
   ๕)  คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  รายงานผลการเทียบโอนให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ  และเสนอผู้บริหารสถานศึกษา
อนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน 
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หมวดที่  ๕  เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 ข้อ ๑๖   ให้สถานศึกษาจัดให้มีเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนต่างๆ  ดังนี้ 
  ๑๖.๑  ระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript)  (ปพ. ๑)  เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียน
ของผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและกิจกรรมต่างๆ  ที่ได้เรียนในแต่ละชั้นของหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเพื่อให้เป็นหลักฐานแสดงสถานภาพและความส าเร็จในการศึกษาของผู้เรียนแต่ละคนใช้เป็นหลักฐาน
ในการสมัครเข้าศึกษาต่อท างานหรือด าเนินการในเรื่องอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  ๑๖.๒  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา  (ใบประกาศนียบัตร)  (ปพ. ๒)  เป็นเอกสารที่
สถานศึกษาออกให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาและรับรองวุฒิการศึกษาของผู้เรียน  ให้ผู้เรียนน าไปใช้เป็นหลักฐาน
แสดงระดับวุฒิการศึกษาของตน 
  ๑๖.๓  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  เป็นแบบรายงานรายชื่อข้อมูลของผู้ส าเร็จ
การศึกษาภาคบังคับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบยืนยันและรับรอง
ความส าเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละคน  ต่อเขตพ้ืนที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๑๖.๔  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (ปพ.๔)  เป็นเอกสารรายงาน
พัฒนาการด้านคุณลักษณะของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
สถานศึกษาก าหนดขึ้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นพิเศษ  เพื่อการแก้ปัญหาหรือสร้างเอกลักษณ์ให้ผู้เรียนตาม
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  เป็นการรายงานผลการประเมินที่แสดงถึงสภาพหรือระดับคุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยม  หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละชั้น  สถานศึกษาต้องจัดท าเอกสารนี้ให้ผู้เรียนทุกๆ  
คน  ควบคู่กับระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้เรียน  เพ่ือน าไปใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณลักษณะของผู้เรียน
เพ่ือประกอบในการสมัครศึกษาต่อหรือสมัครท างาน 
  ๑๖.๕  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  (ปพ. ๕)  เป็นเอกสารส าหรับผู้สอนใช้
บันทึกเวลาเรียน  ข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียน  ข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนแต่ละคนที่เรียนในห้องเรียนกลุ่มเดียวกัน  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริม  และตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน  รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบ  ยืนยัน  
สภาพการเรียน  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคน 
  ๑๖.๖  แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล  (ปพ. ๖)  เป็นเอกสารส าหรับ
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน  พัฒนาการในด้านต่างๆ  และข้อมูลอื่นๆ  ของผู้เรียน 
  ๑๖.๗  ใบรับรองผลการศึกษา  (ปพ. ๗)  เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้ผู้เรียนเป็นการ
เฉพาะกิจเพ่ือรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการชั่วคราว  ทั้งกรณีผู้เรียนยังไม่ส าเร็จการศึกษา
และส าเร็จการศึกษาแล้ว 
  ๑๖.๘  ระเบียนสะสม  (ปพ. ๘)  เป็นเอกสารส าหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและ
ผลงานด้านต่าง  ของผู้เรียนทั้งที่สถานศึกษาและท่ีบ้าน  เพ่ือประโยชน์ในการแนะแนวผู้เรียนในทุกๆ  ด้าน 
  ๑๖.๙  สมุดบันทึกผลการเรียน  (ปพ. ๙)  เป็นสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ที่สถานศึกษาจัดท า
ขึ้นเพ่ือบันทึกรายการรายวิชาต่างๆ  ที่ผู้เรียนจะต้องเรียนในแต่ละชั้น  ตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา  
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พร้อมด้วยผลการประเมินการเรียนของแต่ละรายวิชา  และสถานศึกษาออกให้ผู้เรียนส าหรับใช้ศึกษาและน า
แสดงให้บุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจได้ทราบโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชาต่างๆ  ของ
สถานศึกษา  พร้อมด้วยผลการเรียนของผู้เรียนจากการเรียนแต่ละรายวิชา  กรณีท่ีผู้เรียนย้ายสถานศึกษา  
ข้อมูลในสมุดบันทึกผลการเรียนรู้จะเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้เป็นข้อมูลในการเทียบโอนผลการเรียนจาก
สถานศึกษาเดิมไปเป็นผลการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษาใหม่ 
 

หมวดที่  ๖  บทเฉพาะกาล 
 ข้อ ๑๗   ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษารักษาการให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้ 
 ข้อ ๑๘   กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข  ให้เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาศึกษาขั้นพ้ืนฐานอนุมัติ
และให้ความเห็นชอบก่อนน าไปใช้ 
 
  ประกาศ   ณ  วันที่   ๑    เดอืน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
     ....................................................... 
         (นายอานนท์  อภิชาติตรากูล) 
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 

พุทธศักราช  ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) 
 

  ส่วนที่  ๑ การประเมินผลการเรียนรู้  ๘  กลุ่มสาระ 
  ส่วนที่  ๒ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ส่วนที่  ๓ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ส่วนที่  ๔ การประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน 
  ส่วนที่  ๕ เกณฑ์การตัดสินการเลื่อนชั้น  และจบหลักสูตร 
  ส่วนที่  ๖ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 เป้าหมายส าคัญของการประเมินผลการเรียนหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  คือ  เพ่ือน าผลการประเมินไปพัฒนา
ผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  โดยการน าผลการ
ประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียนโดยตรง  น าผลไป
ปรับปรุงแก้ไขผลการจัด กระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  รวมทั้งน าไปใช้ในการพิจารณาตัดสิน
ความส าเร็จทางการศึกษาของผู้เรียน  ตลอดจนความส าเร็จของผู้สอนอีกด้วย 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนพรานกระต่าย
พิทยาคม ประกอบด้วย 

ส่วนที่    ๑    การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘  กลุ่ม 
 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  ๘  กลุ่ม  โรงเรียนได้ด าเนินการประเมินผลใน
ลักษณะต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  การประเมินผลก่อนเรียน 

การประเมินผลก่อนเรียน  ก าหนดให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้อง
ประเมินผลก่อนเรียน  เพื่อหาสารสนเทศของผู้เรียนในเบื้องต้น  ส าหรับน าไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับพ้ืนฐานของผู้เรียน  ตามแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  แต่จะไม่น า
ผลการประเมินนี้ไปใช้ในการพิจารณาตัดสินผลการเรียน  การประเมินผลก่อนเรียนประกอบด้วยการประเมิน
ดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑  การประเมินความพร้อมและพื้นฐานของผู้เรียน 
 เป็นการตรวจสอบความรู้  ทักษะ  และความพร้อมต่างๆ  ของผู้เรียนที่เป็นพ้ืนฐานของเรื่องใหม่ๆ  ที่
ผู้เรียนต้องเรียนโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม  เพื่อจะได้ทราบว่าผู้เรียนมีความพร้อมและพ้ืนฐานที่จะเรียนทุกคน
หรือไม่  แล้วน าผลการประเมินมาปรับปรุง  ซ่อมเสริม  หรือเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมและพ้ืนฐานพอเพียง
ทุกคนซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนได้เป็นอย่างดี  การประเมินพ้ืนฐานและความพร้อม
ของผู้เรียนก่อนเรียน  จึงมีความส าคัญและจ าเป็นที่ผู้สอนทุกคนจะต้องด าเนินการ  เพ่ือเตรียมผู้เรียนให้มี
ความพร้อมในการเรียนทุกครั้งจะท าให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถคาดหวัง
ความส าเร็จได้อย่างแน่นอน 
   การประเมินความพร้อมและพ้ืนฐานของผู้เรียนก่อนเรียนมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 ๑)  วิเคราะห์ความรู้และทักษะที่เป็นพ้ืนฐานก่อนเรียน 
 ๒)  เลือกวิธีการและจัดท าเครื่องมือส าหรับประเมินความรู้  และทักษะพื้นฐานอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 ๓)  ด าเนินการประเมินความรู้และทักษะพ้ืนฐานของผู้เรียน 
 ๔)  น าผลการประเมินไปด าเนินการปรับปรุงผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานอย่างพอเพียงก่อน
ด าเนินการสอน 
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 ๕)  จัดการเรียนการสอนในเรื่องที่จัดเตรียมไว้ 
 ๑.๒  การประเมินความรอบรู้ในเรื่องท่ีจะเรียนก่อนการเรียน 
 เป็นการประเมินผู้เรียนในเรื่องที่จะท าการสอน  เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้และทักษะในเรื่องที่
จะเรียนนั้นมากน้อยเพียงไร  เพื่อน าไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นของผู้เรียนแต่ละคนว่า  เริ่มต้นเรียนเรื่องนั้นๆ  โดย
มีความรู้เดิมอยู่เท่าไรเพ่ือจะได้น าไปเปรียบเทียบกับผลการเรียนภายหลัง  การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนตาม
แผนการเรียนรู้แล้ว  ว่าเกิดพัฒนาการหรือเกิดการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนหรือไม่เพียงไร  ซึ่งจะท าให้ทราบถึงศักยภาพ
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน  และประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียน  ซึ่งจะใช้เป็นประโยชน์ในการ
สนองตอบการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มต่อไป  แต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นของการ
ประเมินผลก่อนเรียน  ก็คือผู้สอนสามารถน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเตรียม  วิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับความรู้เดิมของผู้เรียนว่าต้องจัดอย่างเข้มข้นหรือมากน้อยเพียงไร  จึงจะท า
ให้แผนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ  สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการต่างๆ  ตามตัวชี้วัด
ด้วยกันทุกคน  ในขณะที่ไม่ท าให้ผู้เรียนมีพื้นความรู้เดิมอยู่แล้วเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย  และเสียเวลาเรียนใน
สิ่งที่ตนรู้แล้ว  การประเมินความรอบรู้ก่อนเรียนมีขั้นตอนการปฏิบัติเหมือนกับการประเมินความพร้อมและ
พ้ืนฐานของผู้เรียนต่างกันเฉพาะความรู้  ทักษะที่จะประเมินเท่านั้น 
 ๒.  การประเมินระหว่างเรียน 
 การประเมินระหว่างเรียนเป็นการประเมินที่มุ่งตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนว่าบรรลุจุดประสงค์
การเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูได้วางแผนไว้หรือไม่  เพื่อน าสารสนเทศที่ได้จากการประเมินไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน  และส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและเกิดพัฒนาการสูงสุด
ตามศักยภาพ 
 การประเมินผลระหว่างเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 ๒.๑  วางแผนการเรียนรู้และการประเมินผลระหว่างเรียน  ผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้  ก าหนด
แนวทางการประเมินผลให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด  ซึ่งในแผนการเรียนรู้จะระบุภาระงานที่จะท าให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามตัวชี้วัดอย่างเหมาะสม 
 ๒.๒  เลือกวิธีการประเมินที่สอดคล้องกับภาระงานหรือกิจกรรมหลักที่ก าหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ  
ทั้งนี้วิธีการประเมินที่เหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับการประเมินระหว่างเรียน  ได้แก่  การประเมินจากสิ่งที่ผู้เรียน
ได้แสดงให้เห็นว่ามีความรู้  ทักษะ  และความสามารถ  ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันเป็นผลจากการ
เรียนรู้  ตามที่ผู้สอนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้วิธีการประเมินที่ผู้สอนสามารถเลือกใช้ในการประเมินระหว่าง
เรียน  มีดังนี้ 
  ๑)  การประเมินด้วยการสื่อสารส่วนบุคคล  ได้แก่ 
       (๑)  การถามตอบระหว่างท ากิจกรรมการเรียน 
       (๒)  การพบปะสนทนาพูดคุยกับผู้เรียน 
       (๓)  การพบปะสนทนาพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องกับผู้เรียน 
       (๔)  การสอบปากเปล่าเพ่ือประเมินความรู้  ความเข้าใจ  และทัศนคติ 
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       (๕)  การอ่านบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ  ของผู้เรียน 
       (๖)  การตรวจแบบฝึกหัดและการบ้าน  พร้อมให้ข้อมูลป้อนกลับ 
  ๒)  การประเมินจากการปฏิบัติ  (Performance  Assessment) 
       เป็นวธิีการประเมินงานหรือกิจกรรมที่ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติเพื่อให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศว่า  ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด 
  การประเมินการปฏิบัติผู้สอนต้องเตรียมการในสิ่งส าคัญ  ๒  ประการ  คือ 
  (๑)  ภาระงานหรือกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติ (Tasks) 
  (๒)  เกณฑ์การให้คะแนน  (Rubrics) 
  วิธีการประเมินการปฏิบัติจะเป็นไปตามลักษณะงาน  ดังนี้ 
  ก. ภาระงานหรือกิจกรรมที่ผู้สอนก าหนดให้ผู้เรียนท าเป็นรายบุคคล/กลุ่ม  จะประเมิน
วิธีการท างานตามขั้นตอนและผลงานของผู้เรียน 
  ข. ภาระงานหรือกิจกรรมที่ผู้เรียนปฏิบัติเป็นปกติในชีวิตประจ าวันจะประเมินด้วยวิธีการ
สังเกต  จดบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับผู้เรียน 
  ค. การสาธิต  ได้แก่  การให้ผู้เรียนแสดงหรือปฏิบัติกิจกรรมตามที่ก าหนด  เช่น  การใช้
เครื่องมอืปฏิบัติงาน  การท ากายบริหาร  การเล่นดนตรี  จะประเมินวิธีการและขั้นตอนในการสาธิตของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการสังเกต 
  ง. การท าโครงงาน  การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ก าหนดให้
ผู้สอนต้องมอบหมายให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติโครงงานอย่างน้อย  ๑  โครงงานในทุกระดับชั้น  ดังนั้นผู้สอนจึงต้อง
ก าหนดภาระงานในลักษณะของโครงงานให้ผู้เรียนปฏิบัติในรูปแบบหนึ่ง  ใน  ๔  รูปแบบต่อไปนี้ 
   (๑)  โครงงานส ารวจ 
   (๒)  โครงงานสิ่งประดิษฐ์ 
   (๓)  โครงงานแก้ปัญหาหรือการทดลองศึกษาค้นคว้า 
   (๔)  โครงงานอาชีพ 
 
  วิธีการประเมินผลโครงงาน  ใช้การประเมิน  ๓  ระยะ คือ 
  ๑)  ระยะก่อนท าโครงงาน  โดยประเมินความพร้อมด้านการเตรียมการ  และความเป็นไปได้
ในการปฏิบัติงาน 
  ๒)  ระยะท าโครงงาน  โดยประเมินการปฏิบัติจริงตามแผน  วิธีการและขั้นตอนก าหนดไว้  
และการปรับปรุงงานระหว่างปฏิบัติงาน 
  ๓)  ระยะสิ้นสุดการท าโครงงาน  โดยประเมินผลงานและวิธีการน าเสนอผลการด าเนิน
โครงงาน 
  การก าหนดให้ผู้เรียนท าโครงงาน  สามารถท าได้  ๓  แบบ  คือ 
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  ๑)  โครงงานรายบุคคล  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกปฏิบัติงานตามความสามารถ  ความ
ถนัด  และความสนใจ 
  ๒)  โครงงานกลุ่ม  เป็นการท าโครงงานขนาดใหญ่และซับซ้อนต้องให้ผู้เรียนที่มี
ความสามารถต่างกันหลายด้านช่วยกันท า  การประเมินโครงงานควรเน้นการประเมินกระบวนการกลุ่ม 
  ๓)  โครงงานผสมระหว่างรายบุคคลกับกลุ่ม  เป็นโครงงานที่ผู้เรียนท าร่วมกัน  แต่เมื่อเสร็จ
งานแล้วให้แต่ละคนรายงานผลด้วยตนเอง  โดยไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากสมาชิกในกลุ่ม 
  ในการประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าวมาข้างต้น  ผู้สอนจ าเป็นต้องสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้
ประกอบการประเมินการปฏิบัติ  เช่น 
  -  แบบวัดภาคปฏิบัติ 
  -  แบบสังเกตพฤติกรรม 
  -  แบบตรวจสอบรายการ 
  -  เกณฑ์การให้คะแนน  (Rubrics) 
   เป็นต้น 
  ๓)  การประเมินตามสภาพจริง  (Authentic  Assessment) 
  การประเมินสภาพจริง  เป็นการประเมินจากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง  
โดยงานหรือกิจกรรมที่มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติจะเป็นงาน  หรือสถานการณ์ที่เป็นจริง  (Real  life)  หรือ
ใกล้เคียงกับชีวิตจริง  จึงเป็นงานที่มีสถานการณ์ซับซ้อน (Complexity)  และเป็นองค์รวม (Holistic)  
มากกว่างานปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนทั่วไป 
  วิธีการประเมินสภาพจริงไม่มีความแตกต่างจากการปฏิบัติ  (Performance  Assessment) 
เพียงแต่อาจมีความยุ่งยากในการประเมินมากกว่า  เนื่องจากเป็นสถานการณ์จริง  หรือต้องจัดสถานการณ์ให้
ใกล้จริง  แต่จะเกิดประโยชน์กับผู้เรียนมาก  เพราะจะท าให้ทราบความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียนว่า  มี
จุดเด่นและข้อบกพร่องในเรื่องใด  อันจะน าไปสู่การแก้ไขท่ีตรงประเด็นที่สุด 
 
  ๔)  การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน  (Portfolio  Assessment) 
  การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน  เป็นวิธีการประเมินที่ช่วยส่งเสริมให้การประเมินตามสภาพ
จริงมีความสมบูรณ์สะท้อนศักยภาพที่แท้จริงของผู้เรียนมากขึ้น  โดยการให้ผู้เรียนได้เก็บรวบรวม (Collect)  
ผลงานจากการปฏิบัติจริงทั้งในชั้นเรียนหรือในชีวิตจริงที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ต่างๆ  มา
จัดแสดงอย่างเป็นระบบ  (Organized)  โดยมีจุดประสงค์เพ่ือสะท้อนให้เห็น  (Reflect)  ความพยายาม  เจต
คติ  แรงจูงใจ  พัฒนาการ  และความสัมฤทธิ์ผล  (Achievement)  ของการเรียนรู้ของผู้เรียน  การวางแผน
ด าเนินงาน  การประเมินด้วยแฟ้มผลงานที่สมบูรณ์จะช่วยให้ผู้สอนสามารถประเมินจากแฟ้มสะสมงานแทน
การประเมินจากการปฏิบัติจริง 
  การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงานมีแนวทางในการด าเนินงานดังนี้ 
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  ๑)  ก าหนดโครงสร้างของแฟ้มสะสมงานจากวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงานว่า  ต้องการ
สะท้อนสิ่งใดเก่ียวกับความสามารถและพัฒนาการของผู้เรียน  ทั้งนี้อาจพิจารณาจากตัวชี้วัดตามสาระการ
เรียนรู้ที่สะท้อนได้จากการให้ผู้เรียนจัดท าแฟ้มสะสมงาน 
  ๒)  ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมผลงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงาน  
เพ่ือให้ผู้เรียนไดท้ าแฟ้มสะสมงาน 
  ๓)  ก าหนดให้วิธีการประเมินงานเพ่ือพัฒนาชิ้นงาน  ซึ่งส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถสูงสุด  ทั้งนี้ครูควรจัดท าเกณฑ์การให้คะแนน  (Rubrics)  ส าหรับให้ผู้เรียนน าไปใช้เป็นข้อชี้น า
ในการพัฒนางาน 
  ๔)  ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนางาน  โดยมีส่วนร่วมในการประเมินจากทุกฝ่าย  
แล้วน าข้อมูลที่สอดคล้องกันไปเป็นสารสนเทศหลัก  ในการให้ข้อมูลป้อนกลับ  (Feedback)  ส าหรับให้
ผู้เรียนใช้ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
  ๕)  จัดให้มีการน าเสนอผลงานที่ได้สะสมไว้  โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม  ซึ่งผู้สอนและผู้เรียน
ควรวางแผนร่วมกันในการคัดเลือกชิ้นงานที่ดีที่สุด  ทั้งนี้การน าเสนอชิ้นงานแต่ละชิ้นควรมีหลักฐานการพัฒนา
งานและการประเมินผลงานด้วยตนเอง  เกณฑ์การประเมินผลงานประกอบไว้ด้วย  ในการใช้วิธีการประเมิน
โดยแฟ้มสะสมงาน  ผู้สอนควรค านึงด้วยว่าแฟ้มสะสมงานมีหลายประเภท  การเลือกใช้แฟ้มสะสมงาน
ประเภทใด  ควรค านึงถึงรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาแฟ้มสะสมงานให้เหมาะสม  เพื่อให้แฟ้มสะสมงาน
ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนด้วย 
 ๒.๓  ก าหนดสัดส่วนการประเมินระหว่างเรียนกับการประเมินผลปลายภาคเรียน  หรือปลายปี  
การประเมินระหว่างเรียนมีวัตถุประสงค์ส าคัญ  เพื่อมุ่งน าสารสนเทศ  มาพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนของผู้เรียน  การประเมินระหว่างเรียนที่ด าเนินการอย่างถูกต้อง  เข้มงวด  และ
จริงจัง  จะให้ผลการประเมินที่สะท้อนภาพความส าเร็จ  และศักยภาพของผู้เรียนได้ถูกต้อง  สมบูรณ์  และ
น่าเชื่อถือ  ดังนั้น  ควรให้น้ าหนักความส าคัญของการประเมินระหว่างเรียนในสัดส่วนที่มากกว่าการ
ประเมินตอนปลายภาคเรียนหรือปลายปี  ทั้งนี้โดยค านึงถึงธรรมชาติของรายวิชาและตัวชี้วัดเป็นส าคัญ  แต่
อย่างไรก็ตามในการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรายวิชาปลายภาคเรียนหรือปลายปี  ต้องน าผลการ
ประเมินระหว่างเรียนไปใช้ในการตัดสินผลการเรียนด้วย  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามสัดส่วนและแนวด าเนินการใน
ระเบียบที่สถานศึกษาผู้ก าหนด 
  ๒.๔  จัดท าเอกสารบันทึกข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน  ผู้สอนต้องจัดท าเอกสารบันทึก
ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการประเมินผลระหว่างเรียนอย่างเป็นระบบชัดเจน  เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการ
ปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริมผู้เรียน  ใช้เป็นหลักฐานส าหรับการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องและใช้เป็นหลักฐานส าหรับ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้สอน  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและความยุติธรรมในการประเมิน  ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามระเบียบที่สถานศึกษาก าหนด 
  ข้อมูลหลักฐานการประเมินระหว่างที่พึงแสดง  ได้แก่ 
  ๑)  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 



๖๒๘ 

 

  ๒)  ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของผู้เรียนตามวิธีการประเมิน  เช่น  บันทึกการสังเกต
พฤติกรรม  บันทึกคะแนนจากผลการประเมินชิ้นงาน  บันทึกคะแนนการประเมินโครงงาน  บันทึกเก่ียวกับ
การประเมินแฟ้มสะสมงาน  เป็นต้น 
 ๓.   การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียน 
       การประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียนเป็นการประเมิน  เพ่ือมุ่งตรวจสอบความส าเร็จของผู้เรียนเมื่อ
ผ่านการเรียนรู้ในช่วงเวลาหนึ่ง  หรือสิ้นสุดการเรียนรายวิชาปลายปี/ปลายภาคประกอบด้วย 
  ๓.๑  การประเมินหลังเรียน 
         เป็นการประเมินผู้เรียนในเรื่องที่ได้เรียนจบแล้ว  เพ่ือตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่คาดหวังหรือไม่  เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินก่อนเรียนว่าผู้เรียนเกิด
พัฒนาการขึ้นมากน้อยเพียงไร  ท าให้สามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้เพียงไร  และ
กิจกรรมการเรียนที่จัดขึ้นมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนอย่างไร  ข้อมูลจากการประเมินภายหลังการ
เรียน  สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย  ได้แก่ 
   ๑)  ปรับปรุงแก้ไขซ่อมเสริมผู้เรียนให้บรรลุตัวชี้วัด  หรือจุดประสงค์ของการเรียน 
   ๒)  ปรับปรุงแก้ไขวิธีเรียนของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   ๓)  ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน 
   การประเมินหลังเรียนนี้  ถ้าจะให้สอดคล้องกับการประเมินก่อนเรียนเพ่ือการ
เปรียบเทยีบพัฒนาการของผู้เรียนส าหรับการวิจัยในชั้นเรียน  ควรใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินชุดเดียวกัน
หรือคู่ขนานกัน 
  ๓.๒  การประเมินผลการเรียนปลายภาค 
         เป็นการประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการเรียนรายวิชาต่างๆ  ตาม
ตัวชี้วัด  การประเมินผลนี้นอกจากจะมีจุดประสงค์เพ่ือการสรุปตัดสินความส าเร็จของผู้เรียน ในแต่ละรายวิชา  
รายภาค  เป็นส าคัญแล้ว  ยังใช้เป็นข้อมูลส าหรับปรับปรุงแก้ไข  ซ่อมเสริมผู้เรียนที่ไม่ผ่านการประเมินตัวชี้วัด
ของแต่ละรายวิชา  ให้เกิดพัฒนาการและมีผลการเรียนตามตัวชี้วัดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ด้วย 
   การประเมินผลการเรียนปลายภาค  สามารถใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมินได้
อย่างหลากหลาย  ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด  เนื้อหาสาระ  กิจกรรมและช่วงเวลาในการประเมิน  อย่างไรก็ดี
เพ่ือให้การประเมินผลการเรียนดังกล่าวมีส่วนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์และสนับสนุนการเรียนการสอน  จึงให้น าผล
การประเมินผลระหว่างเรียนไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการเรียนปลายภาค  โดยสัดส่วนการประเมินผล
ระหว่างเรียนมากกว่าการประเมินผลปลายภาคเรียน 
วิธีการปฏิบัติการประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘  กลุ่ม 
 การด าเนินการประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘  กลุ่ม  โรงเรียนได้ก าหนดวิธีการปฏิบัติดังนี้ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการร่วมกันก าหนดหลักการประเมินผล  ๘  กลุ่มสาระ  ดังนี้ 
 ๑.  ทุกกลุ่มสาระให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ทักษะ  กระบวนการ  
และคุณลักษณะ  โดยมีการประเมินผลดังนี้ 



๖๒๙ 

 

       ๑.๑  การประเมินผลก่อนเรียน 
  ๑.๑.๑  ประเมินผลก่อนเรียนเพ่ือตรวจสอบความพร้อมและพ้ืนฐานของผู้เรียนและจัด
กิจกรรมซ่อมเสริมเพ่ือให้มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะเรียน 
  ๑.๑.๒  ประเมินก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความรอบรู้ในเนื้อหา  และทักษะที่จะเริ่มเรียน  
เพ่ือเป็นข้อมูลเปรียบเทียบผลการเรียนหลังเรียน  แสดงการพัฒนาการของผู้เรียน 
  ๑.๑.๓  การประเมินผลระหว่างเรียน  ให้มีการประเมินผลเป็นระยะๆ  และสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด  โดยใช้การประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งวิธีการวัด  เครื่องมือ  และ
แหล่งขอ้มูล  เพ่ือมุ่งตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียน  และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขจนผู้เรียน
สามารถบรรลุตามเกณฑ์ข้ันต่ าที่ก าหนดไว้  โดยใช้วิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล  
ในกรณีที่ผู้เรียนต้องการพัฒนาปรับปรุงผลการเรียนให้สูงขึ้น  ให้ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาปรับปรุง
แก้ไขผลงาน/ชิ้นงานตนเองจนเต็มศักยภาพของผู้เรียนภายในเวลาที่ก าหนดให้ 
  ๑.๑.๔  การประเมินรายภาค  ในการประเมินผลปลายภาคสามารถประเมินจากการปฏิบัติ  
การสื่อสาร  เช่น  การสัมภาษณ์จากผลงาน / ชิ้นงาน  โครงงานหรือแบบทดสอบ  ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด 
 ๒.  การก าหนดสัดส่วนระหว่างเรียนกับการประเมินปลายภาค  ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม
ร่วมกันก าหนดตามหลักการที่คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและวิชาการดังนี้ 
  ๒.๑  การประเมินผลระหว่างเรียน  ให้มีการประเมินผลไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ของการ
ประเมินผลทั้งหมด  ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ให้มีการประเมินผลไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๐ 
  ๒.๒  การประเมินผลระหว่างเรียนและการประเมินผลปลายภาค  ให้มีการประเมินทั้งด้าน
ความรู้  ทักษะ  กระบวนการ  และคุณลักษณะ 
  ๒.๓  ในรายวิชาเดียวกันให้มีการก าหนดสัดส่วนระหว่างเรียนกับปลายภาค  และวางแผน
ประเมินผลตลอดภาคเรียนร่วมกัน 
  ๒.๔  ในกรณีที่มีการประเมินผลด้วยแบบทดสอบ  ให้มีการประเมินโดยใช้วิธีการให้ผู้เรียน
ตอบแบบทดสอบอัตนัย  โดยมีการให้คะแนนคิดเป็นร้อยละ  ๗๐  ของการทดสอบครั้งนั้น 
 ๓.  การจัดท าเอกสารบันทึกข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน  ประกอบด้วย 
  ๓.๑  ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดท าแผนการประเมินผลในรายวิชาของตนเองตลอดภาคเรียน  
โดยมีหัวข้อดังนี้ 
   ๑)  การประเมินผลก่อนเรียน 
   ๒)  การประเมินระหว่างเรียน 
   ๓)  การประเมินปลายภาค 



๖๓๐ 

 

   ๔)  อัตราส่วนน้ าหนักคะแนนระหว่างความรู้  (K)  ทักษะกระบวนการ  (P)  และ
คุณลักษณะ  (A)  และรายละเอียดน้ าหนักคะแนนของแต่ละตัวชี้วัด  พร้อมทั้งระบุวิธีการวัด  เครื่องมือวัด  
และประเมินผลในแต่ละตัวชี้วัด 
   ๕)  ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ประกอบด้วย  คุณลักษณะตามธรรมชาติ
วิชา  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  ทั้งนี้ให้ใช้แบบสรุปผลการประเมินตามแบบบันทึกท่ี
แนบท้ายคู่มือนี้ 
  ๓.๒  จัดท าแบบบันทึกข้อมูลผลการประเมินที่แสดงสารสนเทศของผู้เรียน  ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็น
แหล่งข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข  ส่งเสริมผู้เรียน  และใช้เป็นหลักฐานส าหรับสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง  และใช้
เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้สอน  ดังนั้นข้อมูลควรแสดงถึงร่องรอยการพัฒนา  พร้อม
ระบุข้อสังเกตที่เน้นข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่นและจุดด้อยของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ทั้งระหว่างเรียนและปลาย
ภาค 
  ๓.๓  จัดท าแบบบันทึกการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  
เพ่ือแสดงร่องรอยหลักฐานการพัฒนาความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  และสรุปผลการ
ประเมินตามแบบสรุปผลการประเมินแนบท้ายคู่มือนี้ 
  ๓.๔  จัดท าแบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือแสดงร่องรอยหลักฐาน
การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน  และสรุปผลการประเมินตามแบบสรุปผลการประเมินแนบท้ายคู่มือนี้ 
  ๓.๕  น าผลการประเมินจากข้อ  ๓.๒, ๓.๓  และ  ๓.๔  มาสรุปและบันทึกลงในแบบ  ปพ.๕ 
 ๔.  การตัดสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘  กลุ่ม 
  ๔.๑  การตัดสินผลการเรียนให้น าผลการประเมินระหว่างเรียนรวมกับผลการประเมิน  ปลาย
ภาค  โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
ตารางแสดงคะแนน  และระดับผลการเรียน 

ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ ความหมาย ระดับผลการเรียน 
๘๐  -  ๑๐๐ ผลการเรียนดีเยี่ยม ๔ 
๗๕  -  ๗๙ ผลการเรียนดีมาก ๓.๕ 
๗๐  -  ๗๔ ผลการเรียนดี ๓ 
๖๕  -  ๖๙ ผลการเรียนค่อนข้างดี ๒.๕ 
๖๐  -  ๖๔ ผลการเรียนน่าพอใจ ๒ 
๕๕  -  ๕๙ ผลการเรียนพอใช้ ๑.๕ 
๕๐  -  ๕๔ ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ าที่ก าหนด ๑ 
๐  -  ๔๙ ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด ๐ 

 
 
 



๖๓๑ 

 

  เมื่อครูผู้สอนตัดสินผลการเรียนแล้วให้ด าเนินการดังนี้ 
  ส่งผลการตัดสินให้อนุกรรมการกลุ่มสาระพิจารณาให้การเห็นชอบ / แก้ไข  แล้วส่งให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการพิจารณาเห็นชอบ  เพ่ือน าเสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการ
เรียน 
  ส่งผลการเรียนให้ ครูที่ปรึกษากรอกผลการเรียนลงในแบบ  ปพ.๖  และนายทะเบียนวัดผล
กรอกในแบบ  ปพ.๑ 
 ๕.  การให้ผลการเรียน  “ร” 
  ๕.๑  การให้ผลการเรียน  “ร”  หมายถึง  ผู้เรียนที่มีลักษณะดังนี้ 
   ๑)  ผู้เรียนไม่ได้รับการประเมิน  หรือประเมินแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระหว่างเรียน 
   ๒)  ผู้เรียนไม่ได้รับการประเมินปลายภาค 
  ๕.๒  วธิีการให้ผลการเรียน  “ร”  เมื่อผู้สอนพบว่าผู้เรียนไม่ได้เข้ารับการประเมินผลระหว่าง
เรียนหรือปลายภาค  ให้ผู้สอนรายงานพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติผลการ
เรียน  “ร”  แล้วประกาศผลให้นักเรียนทราบ 
 ๖.  การให้ผลการเรียน  “มส” 
  ๖.๑  การให้ผลการเรียน  “มส”  หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  ๘๐   
ของเวลาทั้งหมด 
  ๖.๒  วธิีการให้ผลการเรียน  “มส”  ให้ผู้สอนรายงานพร้อมแนบเวลาเรียนของผู้เรียน   
เสนอผู้บริหารเพ่ืออนุมัติผลการเรียน  “มส”  ก่อนประเมินผลปลายภาค  ๒  สัปดาห ์
 ๗.  การแก้ไข  “๐”   
  ๗.๑  ผู้เรียนน าใบแจ้งความจ านงการแก้ไข  “๐”  พบครูผู้สอนประจ าวิชา 
  ๗.๒  ผู้สอนด าเนินการพัฒนาผู้เรียนในผลการเรียนรู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์  จนผู้เรียนสามารถ
บรรลุผลตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  โดยให้ผลการเรียนไม่เกิน  “๑” 
  ๗.๓  ผู้สอนรวบรวมและสรุปผลการแก้ไข  “๐”  ไปยังงานวัดผลของโรงเรียนเพื่อเสนอต่อ
ผู้บริหารอนุมัติ  และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
 ๘.  การแก้ไข  “ร”   
  ๘.๑  ผู้เรียนน าใบแจ้งความจ านงการแก้ไข  “ร”  พบครูผู้สอนประจ าวิชา 
  ๘.๒  ผู้สอนด าเนินการตามสาเหตุของผลการเรียน  “ร”  นัน้ๆ  โดยให้ผลการเรียนตาม
เกณฑ์ข้อ  ๔ 
  ๘.๓  ผู้สอนรวบรวมและสรุปผลการแก้ไข  “ร”  ไปยังงานวัดผลของโรงเรียนผ่านคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ  เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารอนุมัติ  แล้วแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
 ๙.  การแก้ไข  “มส”   
  ๙.๑  ผู้เรียนน าใบแจ้งความจ านงไปพบครูผู้สอนประจ าวิชา 



๖๓๒ 

 

  ๙.๒  ผู้สอนพิจารณาว่าผู้เรียนมีข้อบกพร่องอะไร  ให้ด าเนินการพัฒนาแก้ไขในสิ่งนั้นจน
บรรลุเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนดไว้  โดยให้ผลการเรียนไม่เกิน  “๑” 
  ๙.๓  ผู้สอนรวบรวมและสรุปผลการแก้ไข  “มส”  ส่งงานวัดผลของโรงเรียนผ่านคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ  เพ่ือเสนอผู้บริหารอนุมัติ  แล้วแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
 ๑๐.  การแก้ไข  “๐”   “ร”   และ “มส”   ให้ด าเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน  ๒  สัปดาห์  
หลังจากได้รับแจ้งประกาศของงานวัดผลโรงเรียน 
 
ส่วนที่  ๒  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาได้ให้ผู้เรียนในทุกระดับชั้นการศึกษาได้พัฒนา
ความสามารถของตนเองตามความถนัดและความสนใจให้เต็มศักยภาพ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์รวมของ
ความเป็นมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของ
สถานศึกษา  มีการด าเนินการอย่างมีเป้าหมายชัดเจน  มีรูปแบบ  และวิธีการที่ครูที่ปรึกษากิจกรรมและ
ผู้เรียนร่วมกันก าหนด  ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่สถานศึกษาก าหนด  จึง
จะผ่านเกณฑ์การประเมินระดับชั้น 
 ๑.  ลักษณะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แบ่งเป็น  ๓  ลักษณะ  คือ 
  ๑.๑  กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้
เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเสริมสร้างทักษะชีวิต  
วุฒิภาวะทางอารมณ์  การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา  และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี  ซึ่งครูทุกคนต้องท าหน้าที่
แนะแนวให้ค าปรึกษาด้านชีวิต  การศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานท า 
  ๑.๒  กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจรตั้งแต่
ศึกษาวิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติตามแผน  ประเมิน  และปรับปรุงการท างาน  โดยเน้นการท างานร่วมกัน
อย่างเป็นกลุ่ม  ได้แก่  โครงงาน  กิจกรรมตามความสนใจชุมนุมวิชาการ  กิจกรรมพัฒนานิสัยรักการอ่าน  
การคิด  วิเคราะห์  และเขียน  กิจกรรมสาธารณประโยชน์  ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  และ                       
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  และกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑.๓  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ชุมชน  และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัครเพ่ือแสดงถึงความ
รับผิดชอบ  ความดีงาม  ความเสียสละต่อสังคม  มีจิตสาธารณะ  เช่น  กิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ  กิจกรรม
สร้างสรรค์สังคม 
 ๒.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม 
  ๑)  ผู้รับผิดชอบกิจกรรมประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนตามจุดประสงค์ของแต่ละ
กิจกรรม  โดยประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลการปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ตามสภาพจริง 



๖๓๓ 

 

  ๒)  ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนดไว้หรือไม่ 
  ๓)  ตัดสินให้ผู้เรียนที่ผ่านจุดประสงค์ส าคัญของกิจกรรม  มีผลงานชิ้นงานหรือหลักฐาน
ประกอบและมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์  ให้เป็นผู้ผ่านการประเมินผลการร่วมกิจกรรม  ผู้เรียนที่มี
ผลการประเมินบกพร่องในเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง  จะเป็นผู้ไม่ผ่านการประเมินผลการร่วมกิจกรรม  จะต้องซ่อม
เสริมข้อบกพร่องให้ผ่านเกณฑ์ก่อน  จึงจะได้รับการตัดสินให้ผ่านกิจกรรม 
 ๓.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเลื่อนชั้น/จบหลักสูตร 
  เป็นการประเมินสรุปผลการผ่านกิจกรรมตลอดปีการศึกษาของผู้เรียนแต่ละคนเพ่ือน าผลไป
พิจารณาตัดสินการเลื่อนชั้น  โดยมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ 
  ๓.๑  คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งรวบรวมผลการประเมินแต่ละกิจกรรมมาตัดสินตามเกณฑ์
การตัดสินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และรายงานผลต่อผู้ปกครอง 
  ๓.๒  คณะกรรมการสรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ให้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
  ๓.๓  ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาตัดสินอนุมัติผลการประเมินรายภาค 
  ๓.๔  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ  รวบรวมผลการประเมินรายภาค  ตัดสิน
ผลการเลื่อนชั้น/จบหลักสูตร  เสนอผู้บริหารอนุมัติ 
 
 ๔.  เกณฑ์ตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๔.๑  เกณฑ์การตัดสินรายกิจกรรมพิจารณาจาก 
   ๑)  เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลาทั้งหมด 
   ๒)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมด้านการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๐ 
   ๓)  ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมและผ่านจุดประสงค์ส าคัญของแต่ละกิจกรรมก าหนด    
ทุกข้อ 
  ๔.๒  ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์  ข้อ ๔.๑  ถือว่าผ่านรายกิจกรรม 
  ๔.๓  เกณฑ์การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ผู้เรียนต้องได้รับผลการประเมินผ่านทั้ง
กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียนทุกกิจกรรมและกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ถือว่าผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๔.๔  เกณฑ์การผ่านเลื่อนชั้น / จบหลักสูตร  ผู้เรียนต้องได้รับผลการประเมิน  ผ่าน          
ทุกกิจกรรมรายภาค 
 ๕.  แนวทางการซ่อมเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๕.๑  กรณีไม่ผ่านเนื่องจากเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ  คณะกรรมการพัฒนาและการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ก าหนดกิจกรรมให้ผู้เรียนไปปฏิบัติตามเวลาที่ก าหนด  ภายใต้การควบคุมดูแล
ของที่ปรึกษากิจกรรมนั้นๆ  จนกว่าผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้  อาจารย์ประจ ากิจกรรม  สรุปรายงานผลการ



๖๓๔ 

 

ปฏิบัติกิจกรรมให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพ่ือตัดสินผลการผ่าน
กิจกรรมรายภาค 
  ๕.๒  กรณีไม่ผ่านจุดประสงค์ส าคัญของกิจกรรมให้คณะกรรมการมอบหมายภาระงานที่    
ผู้เรียนไม่ผ่านไปปฏิบัติภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม  จนกว่าผู้เรียนจะปฏิบัติตามภาระงานนั้น
ได้  ให้ที่ปรึกษาสรุปผลการปฏิบัติส่งให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินการซ่อมเสริม  เพื่อตัดสินผล
การผ่านกิจกรรมเป็นรายภาค 
  ๕.๓  คณะกรรมการสรุปผลการประเมินทั้งกรณีใน  ข้อ  ๕.๑  และ  ข้อ  ๕.๒  ส่ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ  เห็นชอบและเสนอผู้บริหารอนุมัติต่อไป 
ส่วนที่  ๓   การพัฒนาและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑.  ความส าคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาประเทศ   โดยที่มีการจัดการศึกษาเป็น
วิธีการหลักที่ส าคัญที่สุด  การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นผู้ที่มีการพัฒนาการทั้งด้านปัญญา  จิตใจ  ร่างกาย  และสังคม  การพัฒนาจิตใจจึงถือเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่าง
ยิ่ง  ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตราที่  ๒๓  “การจัดการศึกษา  ทั้ง
การศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้  
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ”  มาตรา  ๒๔  วรรค  ๔  “จัดการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ  อย่างเป็นสัดส่วนสมดุลกัน  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม  และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  จึงก าหนด
ไว้ใน  จุดหมายของหลักสูตรเป็นข้อแรก  คือ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  เห็นคุณค่า
ของตนเอง  มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  และก าหนดให้สถานศึกษาได้สร้างหลักสูตรสถานศึกษาด้วยตนเอง  ทั้งนี้เพ่ือให้เป็น
หลักสูตรที่ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  เป็นไปตามความต้องการจ าเป็นของ
ชุมชนท้องถิ่นของตนอง  โดยที่สถานศึกษาจะต้องร่วมกับชุมชนก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน ด้าน
คุณธรรม  จริยธรรมค่านิยมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความจ าเป็นของชุมชน  และท้องถิ่น  และก าหนด  
เป็นเกณฑ์การจบหลักสูตรข้อหนึ่ง  ในแต่ละระดับ  คือ  ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
๒.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ได้ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่ง  พัฒนาผู้เรียน  ดังนี้ 
 ๑.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
 ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 



๖๓๕ 

 

 ๓.  มีวินัย 
 ๔.  ใฝ่เรียนรู ้
 ๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
 ๖.  มุ่งม่ันในการท างาน 
 ๗.  รักความเป็นไทย 
 ๘.  มีจิตสาธารณะ 
  ความหมายและตัวบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๒.๑  คุณลักษณะ  :   รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
   ความหมาย     รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  หมายถึง  ลักษณะของบุคคลที่
แสดงออกด้วยกาย  วาจาและใจ   
   ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
   ๒.๑.๑  มีความจงรักดีภักดีในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
   ๒.๑.๒  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมศาสนา 
  ๒.๒  คุณลักษณะ  :   ซื่อสัตย์สุจริต   
   ความหมาย       ซื่อสัตย์สุจริต  หมายถึง  ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกด้วยกาย  
วาจาและใจ 
   ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ  ซื่อสัตย์สุจริต 
   ๒.๒.๑  ไม่น าสิ่งของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 
   ๒.๒.๒  ไม่พูดเท็จทัง้ต่อหน้าและลับหลัง 
  ๒.๓  คุณลักษณะ   :   มีวินัย 
   ความหมาย     มีวินัย  หมายถึง  ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความเอาใจใส่  
จดจ่อ  ตั้งใจ  มุ่งม่ันต่อหน้าที่การงาน  การศึกษาเล่าเรียน  และการเป็นอยู่ของตนเอง  และผู้อยู่ในความดูแล
ตลอดจนสังคมอย่างเต็มความสามารถด้วยความผูกพัน  เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมายในเวลาที่
ก าหนด  ยอมรับผลการกระท าทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้น  รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติให้ดีขึ้นด้วย 
   ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ  มีวินัย 
   ๒.๓.๑  มีความพยายามปฏิบัติภารกิจ  หน้าที่การงาน  การศึกษา  หรือหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
   ๒.๓.๒  ตรงต่อเวลา 
   ๒.๓.๓  ท างานโดยค านึงถึงคุณภาพของงาน 
   ๒.๓.๔  ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ 
  ๒.๔  คุณลักษณะ   :   ใฝ่เรียนรู้ 
   ความหมาย     ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง  ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความใฝ่
เรียน  ใฝ่รู้ 



๖๓๖ 

 

   ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ  ใฝ่เรียนรู้ 
   ๒.๔.๑  มีการซักถามปัญหาในและนอกบทเรียนสม่ าเสมอ 
   ๒.๔.๒  รู้จักใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและนอกโรงเรียนประกอบการเรียนรู้ 
 
  ๒.๕  คุณลักษณะ   :   อยู่อย่างพอเพียง 
   ความหมาย     อยู่อย่างพอเพียง   หมายถึง  ลักษณะของบุคคลที่แสดงถึงการ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้ประหยัดเวลา  ทรัพย์  และแรงงาน  ทั้งของตนเองและส่วนรวม  ตลอดจนวางแผน
ออมเพ่ืออนาคต 
   ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ  อยู่อย่างพอเพียง 
   ๒.๕.๑  เลือกใช้สิ่งของที่เหมาะสมกับสถานภาพของตนและการใช้งาน 
   ๒.๕.๒  ใช้น้ า  ใช้ไฟ  อย่างระมัดระวัง  และเฉพาะส่วนที่จ าเป็น 
  ๒.๖  คุณลักษณะ   :   มุ่งม่ันในการท างาน 
   ความหมาย     มุ่งม่ันในการท างาน  หมายถึง  ความสามารถทางร่างกาย  
ความคิด  จิตใจ  ที่จะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก าหนด  ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
อุปสรรค 
   ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ  มุ่งม่ันในการท างาน 
   ๒.๖.๑  มีความเข้มแข็ง  พยายามเอาชนะปัญหาอุปสรรคโดยไม่ย่อท้อ 
   ๒.๖.๒  มีจิตใจหนักแน่น  สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมให้เป็นปกติเม่ือพบ
กับปัญหาหรือสิ่งยั่วยุต่างๆ 
  ๒.๗  คุณลักษณะ   :   รักความเป็นไทย 
  ความหมาย     รักความเป็นไทย  หมายถึง  ลักษณะของบุคคลที่แสดงถึงการปฏิบัติตนทั้ง
กาย  ใจ  และความคิดท่ีค านึงถึงความเป็นไทย 
  ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ  รักความเป็นไทย 
   ๒.๗.๑  ใช้สิ่งของที่ผลิตในประเทศ 
   ๒.๗.๒  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม – ประเพณีไทยและแต่งกาย   
แบบไทย 
   ๒.๗.๓  ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง 
 
  ๒.๘  คุณลักษณะ   :   มีจิตสาธารณะ 
  ความหมาย     มีจิตสาธารณะ  หมายถึง  ลักษณะของบุคคลที่แสดงถึงการใช้วาจา  ใจ  
และกาย  ต่อบุคคลอ่ืน  ด้วยความเมตตา  ให้ความช่วยเหลือ  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
  ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ  มีจิตสาธารณะ 
  ๒.๘.๑  ร่วมกิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ  เช่น  วัด,  โบราณสถาน 



๖๓๗ 

 

  ๒.๘.๒  อาสาปฏิบัติกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
๓.  เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๓.๑  เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี 
  ๑)  เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
   ระดับคุณภาพ 
   ดีเยี่ยม หมายถึง   ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้  ร้อยละ  ๘๐ – ๑๐๐ 
       ของจ านวนครั้งของการประเมินทั้งหมด 
   ดี หมายถึง  ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้  ร้อยละ  ๖๕ – ๗๙ 
       ของจ านวนครั้งของการประเมินทั้งหมด 
   ผ่าน หมายถึง  ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้  ร้อยละ  ๕๐ – ๖๔ 
       ของจ านวนครั้งของการประเมินทั้งหมด 
   ไม่ผ่าน หมายถึง  ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้  ร้อยละต่ า  ๕๐ 
       ของจ านวนครั้งของการประเมินทั้งหมด 
  ๒)  เกณฑ์การตัดสินการผ่านแต่ละตัวบ่งชี้ 
   ผู้เรียนต้องมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้อยู่ในระดับผ่านขึ้นไป  ถือว่าผ่านแต่ละตัวบ่งชี้ 
 
 ๓.๒  เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๒.๑  ให้คิดค่าฐานนิยม  (Mode)  จากเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้มาเป็นระดับคุณภาพของ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละข้อ 
  ๓.๒.๒  ให้คิดค่าฐานนิยม  จากเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ  ๘  ข้อ  สรุปเป็นคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของรายวิชานั้นๆ 
  ๓.๒.๓  ให้คิดค่าฐานนิยม  จากคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา  สรุปเป็นคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียนรายบุคคล 
 ๓.๓  เกณฑ์การตัดสินแต่ละคุณลักษณะ 
  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ผ่านขึ้นไป  ถือว่า  ผ่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 



๖๓๘ 

 

แนวการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

๑.  ระดับผู้ปฏิบัติ 
 ในการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น  โรงเรียนก าหนดให้ผู้สอนทุกรายวิชา  
ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ / กิจกรรม  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่นอกเหนือจากครูผู้สอนรายวิชาต่างๆ  ได้
ด าเนินการดังนี้ 
 ๑.๑  ครผูู้สอนรายวิชาต่างๆ  ทุกรายวิชา  ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาของตนโดยสอดแทรก
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาในคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งที่เหมาะสม  และสอดคล้องกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นๆ  โดยให้ระบุไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกแผน 
 ๑.๒  ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ / กิจกรรม  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งกิจกรรมแนะแนว  
กิจกรรมชุมนุมต่างๆ  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นอกเหนือจากรายวิชาต่างๆ  ให้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยระบุไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๑.๓  ผู้รับผิดชอบทั้ง  ข้อ ๑.๑  และ ๑.๒  ด าเนินการพัฒนาพร้อมกับประเมินผลและปรับปรุงผู้เรียน
เป็นระยะๆ  เพ่ือแสดงพัฒนาการของผู้เรียน  บันทึกร่องรอยหลักฐานการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
เมื่อเสร็จสิ้นภาคเรียน / ปลายปี  หรือสิ้นโครงการ / กิจกรรม  ให้มีการประเมินและสรุปผลบันทึกลงใน  แบบ 
ปพ. ๕  และระบุ  จุดเด่น  จุดด้อย  ของผู้เรียนแต่ละคน  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  พร้อมแนบข้อมูลบันทึก
หลักฐานร่องรอยการประเมินและปรับปรุงประกอบส่งให้คณะกรรมการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 
 ๑.๔  คณะกรรมการแต่ละกลุ่มสาระรวบรวมผลการประเมินทั้งหมด  และสรุปผลการประเมินลงใน
ใบ  แบบ  ปพ. ๕  ส่งคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะของสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือด าเนินการ
ต่อไป 
 
๒.  ระดับคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
 ให้มีการประเมินและตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทุกภาคเรียน / ปี  
โดยสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดับชั้น
ละ  ๓ – ๕  คน  ด าเนินการดังนี้ 
 ๒.๑  คณะกรรมการทุกระดับชั้น   ศึกษาและท าความเข้าใจร่วมกันในเรื่องของเกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ  ตลอดจนแนวทางการประเมินที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 
 ๒.๒  คณะกรรมการประเมินแต่ละระดับชั้น  น าผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากผู้
ปฏิบัติใน  ข้อ ๑  มาร่วมกันพิจารณาผลการประเมิน  และข้อมูลจากการบันทึกร่องรอยหลักฐานที่แนบมาเป็น
รายบุคคลเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  แล้วตัดสินผลการประเมิน  สรุปผลการประเมิน  บันทึกลงใน  แบบ  
ปพ. ๕  ระบุจุดเด่นจุดด้อยของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ส่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ  
และเสนอผู้บริหารอนุมัติผลการประเมิน 



๖๓๙ 

 

 ๒.๓  กรณีท่ีคณะกรรมการไม่สามารถตัดสินผลการประเมิน  เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ                
ให้คณะกรรมการขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้รับผิดชอบ  จนสามารถตัดสินผลการประเมินได้ 
 ๒.๔  นายทะเบียนน าผลการตัดสินมาด าเนินการจัดท า  ปพ.๔  และหลักฐานการศึกษาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
และประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป 
 
๓.  การประเมินการเลื่อนชั้น / การจบหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ  น าผลการประเมินรายภาค / รายปี มาร่วมพิจารณาและ
ตัดสินผลการเลื่อนชั้น / จบหลักสูตร 
 

แนวทางในการซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๑.  คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะร่วมกันพิจารณาว่า  ผู้เรียนมีคุณลักษณะใดที่ต้องพัฒนา
ปรับปรุง 
 ๒.  คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะก าหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงพร้อมระยะเวลาโดย
มอบหมาย  ให้ที่ปรึกษาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ด าเนินการติดตามช่วยเหลือแนะน าการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางที่คณะกรรมการก าหนด 
 ๓.  กิจกรรม ในการพัฒนาปรับปรุงผู้เรียน 
  ๓.๑  ก าหนดภาระงานหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของคุณลักษณะที่ต้องพัฒนา
ปรับปรุง 
  ๓.๒  ผู้เรียนรว่มกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่ต้องพัฒนาปรับปรุงทั้งในและนอก
โรงเรียน 
  ๓.๓  ผู้เรียนเสนอโครงงาน / งาน  ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่ต้องพัฒนาปรับปรุงให้
คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะเห็นชอบ 
 ๔.  ผู้เรียนปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการก าหนดหรือเห็นชอบ  และรายงานผลการปฏิบัติให้ที่
ปรึกษาในระบบดูแลทราบเป็นระยะๆ  พร้อมกับมีผู้รับรองผลการปฏิบัติโดยที่ปรึกษาบันทึกข้อคิดเห็นในการ
ปฏิบัติกิจกรรมจนเสร็จสิ้นกิจกรรม 
 ๕.  ที่ปรึกษาในระบบดูแล  บันทึกผลแสดงพัฒนาการคุณลักษณะของผู้เรียนที่แสดงร่องรอยหลักฐาน
การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  รวบรวมผลการปฏิบัติส่งคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๖.  คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะพิจารณาร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติกิจกรรมเทียบกับ
เกณฑ์ที่ก าหนด  แล้วประเมินและตัดสินผลการซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์สรุปผลเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเห็นชอบ  เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติต่อไป 
 ๗.  นายทะเบียนวัดผลด าเนินการจัดท า  ปพ.๔  และแจ้งแก่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 



๖๔๐ 

 

ส่วนที่  ๔  การพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
การอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  จ านวน  ๓  ข้อ  คือ 

๑. อ่านและเข้าใจ  สามารถคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผลเป็นระบบ  และเขียนเสนอ
ความคิดได้ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑   เขียนรายงานเรื่องที่ศึกษาค้นคว้าได้ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๒   ตอบค าถามจากเรื่องที่ศึกษาค้นคว้าได้ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓   เขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔   เขียนสรุปจากเรื่องที่อ่านได้ 
 

๒. น าความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการอ่านไปใช้ในการแก้ปัญหา  ตัดสินใจ  คาดคะเนเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์  และสรุปเป็นแนวปฏิบัติได้ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑   ท าโครงงาน / รายงานในเรื่องที่สนใจได้ตามศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๒   น าเสนอโครงงาน / รายงานได้ตามศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓   เนื้อหาในการท าโครงงาน / รายงานสอดคล้องกับเรื่องที่เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔   เขียนขั้นตอนในการปฏิบัติงานได้ 
 

๓. มีความคิดสร้างสรรค์  และสามารถเขียนถ่ายทอดความคิดเพ่ือการสื่อสารได้ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑   เขียนเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์ได้ตามศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๒   เขียน / วาดภาพจากจินตนาการในเรื่องที่ตนสนใจได้ 
 
แนวทางและวิธีการประเมิน 
 การประเมินความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  โรงเรียนจะใช้แนวทางการวัดและ
การประเมินจากการปฏิบัติจริง  (Authentic  Performance  Measurement)  จึงก าหนดแนวทางและ
วิธีการประเมินให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้น าไปใช้ในการประเมินดังนี้ 
 ๑. วิธีการประเมิน 
  ๑.๑  ความสามารถจริงของผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมทางการเรียนรายวิชาต่างๆ  ในส่วน
ที่เก่ียวกับการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  โดยการสังเกตของครู 
  ๑.๒  มอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้า  แล้วเขียนเป็นรายงาน 
  ๑.๓  ผลงานเชิงประจักษ์ต่างๆ  เกี่ยวกับการอ่าน  การคิด  การวิเคราะห์  และเขียนที่
รวบรวมและน าเสนอในรูปของแฟ้มสะสมงาน 
  ๑.๔  การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบแบบเขียนตอบ  หรือเขียนเรียงความ 
  ๑.๕  การเขียนรายงานจากการปฏิบัติโครงงาน 
 



๖๔๑ 

 

 ๒. เกณฑ์การประเมิน  ผลงาน  :  การเขียนจากการอ่าน  คิด  วิเคราะห์ 
  ๒.๑  การใช้กระบวนการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๒  การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ 
  ๒.๓  ใช้กระบวนการเขียนสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. เกณฑ์ระดับคุณภาพ  ความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ  :  การอ่าน 
      ระดับ 
  ดีเยี่ยม ระบุสาระของเรื่องที่อ่านได้ถูกตอ้งครบถ้วน  ล าดับเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง   

ระบุประเด็นส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง  ระบุจุดมุ่งหมาย  และเจตคติ 
ของผู้เขียน 

  ดี ระบุสาระของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องครบถ้วน  ล าดับเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง   
ระบุประเด็นส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง  ระบุจุดมุ่งหมาย  และเจตคติ 
ของผู้เขียนไม่ครบถ้วน 

  ผ่าน ระบุสาระของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องครบถ้วน  ล าดับเรื่องที่อ่านค่อนข้างถูกต้อง   
ระบุประเด็นส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ไม่สมบูรณ ์ ระบุจุดมุ่งหมาย  และเจตคติ 
ของผู้เขียนเพียงเล็กน้อย 

  ไม่ผ่าน ระบุสาระของเรื่องที่อ่านได้ไม่ครบถ้วน  ล าดับเรื่องท่ีอ่านผิดพลาดเล็กน้อย   
ระบุประเด็นส าคัญของเรื่องที่อ่านไม่ถูกต้อง  ไม่ระบุจุดมุ่งหมาย  และเจตคติ 
ของผู้เขียน 

  เกณฑ์ระดับคุณภาพ  :  การคิด  วิเคราะห์ 
           ระดับ 
  ดีเยี่ยม แสดงความคิดเห็นชัดเจน  มีเหตุผลระบุข้อมูลสนับสนุนที่น่าเชื่อถือมีความคิด 
   ที่แปลกใหม่  เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม 
  ดี แสดงความคิดเห็นค่อนข้างชัดเจน  มีเหตุผลระบุข้อมูลสนับสนุนมีความคิด 
   ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยสังคมรอบข้างตนเอง 
  ผ่าน แสดงความคิดเห็นที่มีเหตุผลระบุข้อมูลสนับสนุนที่พอรับได้มีความคิดที่เป็น 
   ประโยชน์ต่อตนเอง 
  ไม่ผ่าน แสดงความคิดเห็นมีเหตุผลไม่ชัดเจน  ขาดข้อมูลสนับสนุน  มีความคิดที่ยัง 
   มองไม่เห็นประโยชน์ที่ชัดเจน 
 เกณฑ์ระดับคุณภาพ  :  การเขียน 
           ระดับ 

ดีเยี่ยม มีจุดประสงค์ในการเขียนชัดเจนได้เนื้อหาสาระ  รูปแบบการเขียนถูกต้องมีข้ันตอน
การเขียนชัดเจนง่ายต่อการติดตาม  ใช้ไวยากรณ์และสะกดค าถูกต้อง 



๖๔๒ 

 

 พัฒนาส านวนภาษาท่ีสื่อความหมายได้ชัดเจนกะทัดรัด 
ดี มีจุดประสงค์ในการเขียนชัดเจนได้เนื้อหาสาระ  รูปแบบการเขียนถูกต้องมีข้ันตอน

การเขียนชัดเจนง่ายต่อการติดตาม  ใช้ไวยากรณ์และสะกดค าผิดพลาดไม่เกิน  ๓  
แห่ง  พัฒนาส านวนภาษาท่ีสื่อความหมายได้ชัดเจน 

ผ่าน มีจุดประสงค์ในการเขียนชัดเจนและค่อนข้างได้เนื้อหาสาระ  รูปแบบการเขียน
ถูกต้องมีขั้นตอนการเขียนชัดเจนง่ายต่อการติดตาม  ใช้ไวยากรณ์และสะกดค า
ผิดพลาดมากกว่า  ๓  แห่ง  ขาดการพัฒนาส านวนภาษาที่สื่อความหมายได้ชัดเจน 

ไม่ผ่าน ขาดจุดประสงค์ในการเขียนและเนื้อหาสาระน้อย  ใช้ไวยากรณ์และสะกดค า
ผิดพลาดมาก  ขาดการพัฒนาส านวนภาษาท่ีสื่อความหมาย 

 ๔.  การสรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน 
  ๔.๑  ให้คิดค่าฐานนิยม  (Mode)  จากเกณฑ์การประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และ
เขียน  มาเป็นระดับคุณภาพของแต่ละรายวิชา 
  ๔.๒  ให้คิดค่าฐานนิยม  จากเกณฑ์การประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  ของแต่
ละรายวิชา  สรุปเป็นผลการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  ของผู้เรียนรายบุคคล 
 ๕.  เกณฑ์การตัดสินความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน 
  ๕.๑  ระดับรายภาค 
   ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  อยู่ในระดับคุณภาพ  
ผ่าน  ขึ้นไปถือว่า  ผ่าน 
  ๕.๒  การเลื่อนชั้น / จบหลักสูตร 
   ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  ผ่านทุกรายภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔๓ 

 

แนวทางการพัฒนาและการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน 
ระดับผู้ปฏิบัติ 
 กลุ่มครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๑.  แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันก าหนดแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการอ่าน  คิด   
วิเคราะห์  และเขียน  ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระ  และสอดคล้องกับมาตรฐานการอ่าน  คิด  
วิเคราะห์  และเขียน  ที่สถานศึกษาก าหนด 
 ๒.  ผู้สอนทุกรายวิชาน าแนวทางท่ีก าหนดไว้ใน  ข้อ ๑  วางแผนการจัดกิจกรรมและด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
 ๓.  ผู้สอนทุกรายวิชาด าเนินการประเมินและปรับปรุงความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และ
เขียน  เป็นระยะๆ  เมื่อสิ้นภาคเรียน / ปลายปี  ประเมินผลพร้อมบันทึกร่องรอยหลักฐานในการพัฒนา
ปรับปรุง  และรวบรวมหลักฐานการประเมินไว้ที่หมวดวิชาเพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้สอน  ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส  และความยุติธรรมในการประเมิน 
 ๔.  บันทึกสรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  ลงใน   
แบบ  ปพ.๕  แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน 
 ๕.  ผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง  สมบูรณ์ของผลการประเมินแต่ละ
รายวิชา  แล้วสรุปผลการประเมินในระดับกลุ่มสาระลงใน  แบบ  ปพ.๕  แบบสรุปผลการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  
และเขียน  ส่งคณะกรรมการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  ในระดับโรงเรียนต่อไป 
 กลุ่มผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาเรียนรู้  และกลุ่มผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ / กิจกรรมในระดับ
โรงเรียน 
 ๑.  วางแผนก าหนดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียนที่สอดคล้อง
กับกิจกรรมในภาระงานที่ตนเองรับผิดชอบ 
 ๒.  ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาตามแผนที่วางไว้  และประเมินพัฒนาปรับปรุงผู้เรียนเป็นระยะๆ  
พร้อมบันทึกร่องรอยหลักฐาน 
 ๓.  เมื่อสิ้นภาคเรียน  ให้มีการประเมินผล  และสรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด
ไว้  พร้อมให้ข้อสังเกตที่เป็นจุดเด่น  จุดด้อย  ของผู้เรียน  บันทึกใน  แบบ ปพ. ๕  และรวบรวมหลักฐาน
ร่องรอยการพัฒนาปรับปรุงไว้ที่ผู้ปฏิบัติ  เพ่ือเป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติ  ส่งผล
การประเมินให้คณะกรรมการประเมินระดับโรงเรียนต่อไป 
ระดับคณะกรรมการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  ของสถานศึกษา 
 ๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  จ านวน ๓ – ๕  คน  ในแต่ละ
ระดับชั้นเป็นรายภาค 
 ๒.  คณะกรรมการประเมินฯ  ศึกษาเกณฑ์การประเมิน  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
 ๓.  น าผลการประเมินการอ่านจากระดับผู้ปฏิบัติร่วมกันประเมิน  เพื่อตัดสินความสามารถในการอ่าน  
คิด  วิเคราะห์  และเขียน  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 



๖๔๔ 

 

 ๔.  กรณีท่ีคณะกรรมการไม่สามารถตัดสินได้  คณะกรรมการขอข้อมูลจากผู้ปฏิบัติเพิ่มเติม  หรือ
ทดสอบความสามารถซ้ า  แล้วจึงตัดสินผล 
 ๕.  คณะกรรมการสรุปผลการประเมินเพ่ือเสนอผู้บริหารโรงเรียนอนุมัติผลการประเมิน 
 ๖.  นายทะเบียนวัดผลบันทึกลงใน  ปพ.๑  แล้วแจ้งผลการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และ
เขียน  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือแจ้งผู้ปกครอง 
แนวทางในการซ่อมเสริมและประเมินผลการซ่อมเสริมการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน 
 ๑.  คณะกรรมการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  ร่วมกันพิจารณาว่าผู้เรียนมีจุดที่ต้อง
พัฒนาปรับปรุงด้านใด  แต่งตั้งที่ปรึกษาโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกรรมการด าเนินการซ่อมเสริม 
 ๒.  ก าหนดภาระงานให้ผู้เรียนพัฒนา  ปรับปรุง  ในด้านที่ต้องพัฒนาปรับปรุงโดย 
  ๒.๑  กรณีไม่ผ่านการประเมินการอ่าน 
   ๒.๑.๑  คณะกรรมการประเมินก าหนดภาระงานให้นักเรียนอ่าน  บันทึกการอ่าน
พร้อมส่งเอกสารที่ได้อ่านไม่น้อยกว่า  ๕  เรื่อง  หรือกรรมการก าหนดเรื่อง  ๕  เรื่อง  ให้อ่าน  ภายในเวลาที่
ก าหนด 
   ๒.๑.๒  คณะกรรมการประเมินผลการอ่านโดยตั้งประเด็นค าถามที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์การประเมิน  ผู้เรียนตอบโดยการเขียนตอบหรือตอบปัญหาปากเปล่าก็ได้ 
   ๒.๑.๓  หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ 
   ๒.๑.๔  คณะกรรมการประเมินตัดสินผลการอ่านให้ผ่าน  และได้ระดับไม่เกิน  
“ผ่าน”  กรณีท่ีซ่อมเสริมไม่ผ่านให้คณะกรรมการประเมินก าหนดให้ผู้เรียนพัฒนาตามวิธีการ  ข้อ ๒.๑.๑  ถึง  
๒.๑.๓  จนกว่าผู้เรียนจะได้รับการตัดสิน  ผ่าน 
  ๒.๒  กรณีผู้เรียนไม่ผ่านการคิด  วิเคราะห์ 
   ๒.๒.๑  คณะกรรมการประเมินก าหนดภาระงานให้ผู้เรียนไปฝึกคิด  วิเคราะห์  ใน
เรื่องท่ีสนใจภายใน  ๑  สัปดาห์ 
   ๒.๒.๒  คณะกรรมการประเมิน  ประเมินการคิด  วิเคราะห์  โดยตั้งประเด็นค าถาม
ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน  ผู้เรียนตอบโดยการเขียนตอบ  หรือตอบปากเปล่า 
   ๒.๒.๓  คณะกรรมการประเมินตัดสินผลการคิด  วิเคราะห์  โดยให้ผลการประเมิน
ไม่เกิน  “ผ่าน” 
   ๒.๒.๔  ในกรณีที่ผลการประเมินไม่ผ่าน  ให้คณะกรรมการประเมินก าหนดให้
ผู้เรียนพัฒนาตามวิธีการใน  ข้อ  ๒.๒.๑ – ๒.๒.๓  จนกว่าผู้เรียนจะได้รับการตัดสิน  ผ่าน 
  ๒.๓  กรณีท่ีผู้เรียนไม่ผ่านการประเมินการเขียน 
   ๒.๓.๑  คณะกรรมการประเมิน  ก าหนดภาระงานให้ผู้เรียนไปฝึกเขียนในเรื่องที่
สนใจภายใน  ๑  สัปดาห์  ภายใต้การควบคุมดูแลของครูที่ปรึกษาในระบบดูแลช่วยเหลือ 
   ๒.๓.๒  ผู้เรียนส่งผลงานการเขียนที่ได้พัฒนาแล้วแก่คณะกรรมการประเมิน 



๖๔๕ 

 

   ๒.๓.๓  คณะกรรมการประเมินท าการประเมินผลงานการเขียนประกอบการ
สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาการเขียน 
   ๒.๓.๔  คณะกรรมการตัดสินผลการเขียนโดยให้ผลการประเมินไม่เกิน  “ผ่าน” 
   ๒.๓.๕  ในกรณีที่ผลการประเมินยังไม่ผ่าน  ให้คณะกรรมการประเมินก าหนดให้
ผู้เรียนพัฒนาตามวิธีการ  ข้อ ๒.๓.๑ – ๒.๓.๔  จนกว่าผู้เรียนจะได้รับการตัดสินผ่าน 
  ๓.  คณะกรรมการประเมินการอ่านตัดสินผลการประเมินการอ่าน  ส่งผลการประเมินเสนอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ  และรวบรวมส่งให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัติ  นายทะเบียนวัดผลบันทึกลง  ปพ.๑  และแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ส่วนที่  ๕  เกณฑ์การตัดสินการเลื่อนชั้น  และเกณฑ์การจบหลักสูตร 
 
การตัดสินการเลื่อนชั้น 
 ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้  การอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น  ผู้สอนต้องค านึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก  และ
ต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียนรวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้
พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ 
 ระดับมัธยมศึกษา 
 ๑)  ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  
ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ 
 ๒)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด  และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  คือ  ตัวชี้วัดที่
ต้องผ่าน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ของแต่ละรายวิชา 
 ๓)  ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
 ๔)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน  และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  ในการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 การพิจารณาเลื่อนชั้นในระดับมัธยมศึกษา  ถ้าหากผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย  และ
สถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้  ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผ่อนผัน
ให้เลื่อนชั้นได้  แต่หากผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น  สถานศึกษาจะตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าชั้นได้  โดยทั้งนี้จะค านึงถึงวุฒิภาวะและ
ความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 
 
 



๖๔๖ 

 

เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่เกิน  ๘๑  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  ๖๖  

หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๒)  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๗๗  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  ๖๖  

หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า  ๑๑  หน่วยกิต 
๓)  ผู้เรียนมีผลการประเมิน  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ในระดับผ่าน  เกณฑ์การประเมิน

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๔)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี

สถานศึกษาก าหนด 
๕)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่

สถานศึกษาก าหนด 
 
ส่วนที่  ๖  การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  (National  test) 
 ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นระดับ
มาตรฐานระดับชาติ  กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีการประเมินเพ่ือตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับชั้น  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนจึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้ 
 ๑.  ผู้แทนสถานศึกษาเข้ารับการประชุมชี้แจงวิธีการด าเนินการทดสอบร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 ๒.  จัดส่งรายชื่อคณะกรรมการด าเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วยประธาน
กรรมการ  คณะกรรมการกลาง  กรรมการควบคุมห้องสอบ  คณะกรรมการตรวจค าตอบชนิดเขียนตอบ  และ
กรรมการรับ – ส่งข้อสอบ  ส่งไปให้ส านักงานเขตพ้ืนที่เพ่ือแต่งตั้ง 
 ๓.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินการประเมิน
คุณภาพตามค าสั่งจากข้อ  ๒  ถึงวิธีการด าเนินการสอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ตรงกัน  ตามแนว
ปฏิบัติในคู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพ่ือให้เกิดความยุติธรรม  และเป็นไปตามการ
ด าเนินการสอบแบบทดสอบมาตรฐานอย่างเคร่งครัด 
 ๔.  คณะกรรมการกลางจัดพิมพ์รายชื่อพร้อมก าหนดรหัส / เลขท่ีนักเรียนตามจ านวนนักเรียน / 
ห้องเรียน  ที่ก าหนดไว้ในคู่มือ  น าไปประกาศไว้หน้าห้องสอบแต่ละห้อง  เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบว่าตนเอง
เลขที่เท่าไร  สอบห้องที่เท่าใด  พร้อมติดเลขท่ีของนักเรียนไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ 
 ๕.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการประชุมชี้แจงนักเรียนให้ตระหนักถึงความส าคัญของ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  ทั้งในด้านส่วนตัว  ระดับโรงเรียน  ระดับเขต  และระดับชาติ  
ควรให้ความร่วมมือ  ตั้งใจในการสอบอย่างเต็มความสามารถ 
 ๖.  กรณีท่ีนักเรียนไม่ได้รับการประเมินตามวันเวลาที่ก าหนด  ให้สถานศึกษาแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  
ติดตาม  และประสานงานกับเขตพ้ืนที่ด าเนินการประเมินให้เสร็จสิ้นภายใน  ๒  สัปดาห์  หลังจากทราบ
รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้รับการประเมิน 



๖๔๗ 

 

 ๗.  เมื่อส านักงานเขตพ้ืนที่แจ้งผลการประเมินมายังสถานศึกษา  ให้น าผลการประเมินมาทบทวน
คุณภาพร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ  กับคณะกรรมการสถานศึกษา  และแจ้ง
ผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้องทราบผลและด าเนินการต่อไป  โดยเฉพาะผู้เรียนและครูผู้สอนน าไปพิจารณาใน
การพัฒนาปรับปรุงตนเองต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
   
 

   


