๑

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๑. ให้นักเรียนมีความคุ้นเคย เพื่อประสานการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในอนาคต
๒. เพื่อสร้างความสามัคคีกันตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อประหยัดงบประมาณ (โดยยกเลิกโรงเรียนเตรียมนายร้อย
โรงเรียนเตรียมนายเรือ และโรงเรียนเตรียมนายเรืออากาศ)
๓. ให้นักเรียนรู้จักและรักษาไว้ซึ่งระบบเกียรติศักดิ์อันเป็นสิ่งสาคัญในระบบการศึกษาของทหาร–ตารวจ

ปรัชญา
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
สามัคคี มีความรู้ คู่คุณธรรม

ปณิธาน
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ผลิตนักเรีย นเตรีย มทหารให้มีความสามัค คี เป็นผู้นา มีความอดทนทั้งร่า งกายและจิต ใจ มีวินัย
ยึด มั่น ในระบบเกีย รติศัก ดิ์ และมีค วามรู้ค วามสามารถ พร้อ มด้ว ยคุณ ธรรมจริย ธรรม เพื่อ ศึก ษาต่ อ ใน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียน
นายร้อยตารวจได้อย่างมีคุณภาพ

๒

วิสัยทัศน์
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เป็นสถาบันหลักของชาติในการผลิตนักเรียนเตรียมทหาร ให้มีความเป็นผู้นาและเป็นเลิศทางวิชาการใน
ระดับมัธยมศึกษาชั้นนาของประเทศ เป็นที่ยอมรับในอาเซียนและระดับสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๑. การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. การจัดการศึกษา และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนเตรียมทหาร
๓. การสร้างความร่วมมือทางการศึกษากับต่างประเทศ
๔. การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

ภารกิจ
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและให้การศึกษาอบรมนักเรีย นเตรียมทหาร ในด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย
ทักษะพิสัย กับวิชาทหารและวิชาตารวจ เพื่อให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและทัศนคติพื้นฐาน พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้ที่มีความก้าวหน้ าทั้งในด้านความรู้ อุปนิสัยและคุณสมบัติของผู้นาหน่วย มีผู้บัญชาการ โรงเรียน
เตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

๓

เป้าหมาย
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๑. จัดการเรียนการสอนเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. จัดบรรยากาศแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
๓. จัดการฝึกอบรมปกครองบังคับบัญชานักเรียนเตรียมทหารอย่างเป็นระบบ
๔. บุคลากรปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่เต็มศักยภาพ
๕. ครูมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอน เป็นแบบอย่างที่ดี
๖. มีงบประมาณสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและ
ประสบการณ์การเรียนรู้
๗. นักเรียนเตรียมทหารมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ไตร่ตรอง สร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ
และมีวิสัยทัศน์
๘. นักเรียนเตรียมทหารมีทักษะในการจัดการ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ทหาร–ตารวจ
๙. นักเรียนเตรียมทหารมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีปลอดจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และอบายมุข
๑๐. นักเรียนเตรียมทหารมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๔

สมรรถนะสาคัญของนักเรียนเตรียมทหาร
หลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร มุ่งพัฒนานักเรียนเตรียมทหารให้ มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเตรียมทหารเกิดสมรรถนะสาคัญ ๕ ประการ ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทั ศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ ยนข้อมูล ข่าวสารและ
ประสบการณ์ อัน จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพัฒ นาตนเองและสั ง คม รวมทั้งการเจรจาต่ อ รองเพื่ อ ขจั ด และ
ลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจน
การเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
๔. ความสามารถในการใช้ ทั กษะชี วิ ต เป็ นความสามารถในการน ากระบวนการต่ า ง ๆ ไปใช้ ใ น
การดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทางาน และการอยู่ร่วมกันใน
สั งคมด้ว ยการสร้างเสริ มความสั มพันธ์อันดีระหว่ างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัด แย้ งต่ าง ๆ อย่า ง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทั ก ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่ อ การพั ฒ นาตนเองและสั ง คม ในด้ า นการเรี ย นรู้ การสื่ อ สาร
การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม

๕

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเตรียมทหาร
หลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร มุ่งพัฒนานักเรียนเตรียมทหารให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๕ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านความเป็นทหาร
ยึดมั่นในอุดมการณ์ของชาติ (จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) รักความเป็นไทย ยึดมั่นใน
ระเบียบวินัย รักษาความสามัคคี เคารพเชื่อฟังผู้มีอาวุโสสูงกว่า ประพฤติตนให้สมเกียรติเป็นสุภาพบุรุษ ยึดมั่น
ในระบบเกียรติศักดิ์ ศรัทธาในวิชาชีพทหาร–ตารวจ มีความกล้าหาญ ละเอียดรอบคอบ
๒. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ซื่อสั ตย์ สุ จ ริ ต มีเมตตากรุ ณา เอื้อเฟื้ อเผื่ อแผ่ มีความกตัญญูกตเวที มีจิตอาสาและปฏิบั ติตนเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม รู้จักประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
๓. ด้านสติปัญญา
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สั งเคราะห์ และสรุปความคิด มีทักษะความคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
สร้ างสรรค์ ใฝ่ เรี ย นรู้ ขยั น หมั่ น เพี ย รในการศึ ก ษา มุ่งมั่นในการท างาน สามารถปรับตัว ท างานเป็ น ที ม ได้
มีสุนทรียภาพทางศิลปะ
๔. ด้านความเป็นผู้นา
เป็ น ที่เชื่อถือได้ มีความอดทน อดกลั้ น กล้ าหาญ ยุติธ รรม เด็ดขาด รู้จักกาลเทศะ ไม่เห็ นแก่ตั ว
กระตือรื อร้ น ซื่อสั ตย์ สุ จ ริ ต มี ความคิดริเริ่ม รอบรู้ จงรักภักดี มีวิจารณญาณ มีความรับผิ ดชอบในหน้าที่
มีลักษณะท่าทางดี ให้เกียรติผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ดี รู้จักปรับตัวให้พร้อมในการรับการเปลี่ยนแปลง เป็นอยู่
อย่างพอเพียง และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
๕. ด้านพลานามัย
มีสมรรถภาพทางกาย สุขภาพจิตและสุขนิ สัยที่ดี มีสุนทรียภาพ มีลักษณะนิสัยด้านกีฬา และด้าน
นันทนาการ

๖

หลักการของหลักสูตร
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๑. เป็นหลักสูตรเฉพาะทางที่จัดให้นัก เรียนเตรียมทหารศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยศึกษา
๒ ชั้ น ปี เน้ น การศึ ก ษาเพื่ อเพิ่ มพู น ความรู้ และทั กษะในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์
(วิศวกรรมศาสตร์) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (รัฐประศาสนศาสตร์)
๒. เป็น หลัก สูต รที่ มุ่ง ปลูก ฝัง ความเป็น ผู้นาของทหาร–ตารวจ ตลอดจนส่ง เสริม สมรรถภาพทาง
ร่างกาย พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมและความสามัคคี โดยเน้นการประพฤติปฏิบัติเป็นสาคัญ
๓. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองต่อการเข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียน
นายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายร้อยตารวจ
๔. เป็นการศึกษาที่ส่งเสริมการนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท้องถิ่นและประเทศชาติ

๗

จุดหมายของหลักสูตร
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
การศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของ
ประเทศ เป็นการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มุ่งเน้นความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล ให้ผู้เรียน
พัฒนาคุณภาพชีวิตและให้สามารถทาประโยชน์ให้กับสังคมตามบทบาทและหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองดี
ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยให้นักเรียนเตรียมทหารได้
พัฒนาเชาว์ปัญญา มีความรู้ และทักษะอันจาเป็นต่อการประกอบอาชีพทหาร–ตารวจ ร่วมพัฒนาสังคมด้วย
แนวทางและวิธีการใหม่ ๆ และบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้ มุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเตรียมทหารมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
๑. มีความรู้และทักษะในวิชาพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ
๒. มีความรู้อันเป็นสากล มีทักษะด้านภาษาและสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาการเพื่อการเรียนรู้ สื่อสาร ทางานได้อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม
๓. สามารถเป็นผู้นาที่มีคุณสมบัติของผู้นาที่ดีและประพฤติตนให้เป็นสุภาพบุรุษอย่างแท้จริง
๔. มีความภูมิใจในความเป็นไทย พร้อมที่จะเสียสละอุทิศชีวิตและประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
๕. รักษาความสามัคคีในหมู่คณะยึดมั่นในระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมประเพณี ของทหาร–ตารวจ
๖. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ และการคิด
อย่างเป็นระบบ สมเหตุสมผลเพื่อสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ และเพื่อให้ได้แนวทางหรือวิธีการใหม่ ๆ
เพื่อนาไปใช้ทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคมและประเทศชาติ
๗. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพทหาร–ตารวจ และมีบุคลิกภาพ อุปนิสัย และสมรรถภาพทางร่างกายเหมาะสมกับ
การเป็นนายทหาร–นายตารวจ มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศตามบทบาทและหน้าที่ของตน
๘. มีทักษะและความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆ มาใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน รู้จักปรับตัวให้
ทันการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของสังคมและสภาพแวดล้อม มีนิสัยรักการทางาน เต็มใจในการทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้
๙. มีจิ ตสานึ กในการอนุรั กษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒ นธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ทรัพยากร
ธรรมชาติ และการพัฒนาสิ่ งแวดล้ อม

๘

โครงสร้างหลักสูตร
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
หลักสูตรของโรงเรียนเตรียมทหาร พุทธศักราช ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) เป็น
หลักสูตรที่สอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีระยะเวลาศึกษา ๒ ปี (มัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖) และสอดคล้องกับ
การศึกษาต่อในโรงเรี ย นเหล่ าทัพและโรงเรียนนายร้อยตารวจ จัดเป็นกลุ่ มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ มสาระ
การเรียนรู้ ซึ่งแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ประกอบด้วยองค์ความรู้ และทักษะที่สาคัญดังนี้
๑. กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภ าษาไทย ความรู้ ทักษะ และวัฒ นธรรมการใช้ภ าษาเพื่ อการสื่ อ สาร
ความชื่นชม การเห็นคุณค่า ภูมิปัญญาไทย และภูมิใจในภาษาประจาชาติ
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นาความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ใน
การแก้ปัญหา การดาเนิ นชีวิตและศึกษาต่อ การมีเหตุผล มีเ จตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างมี
ระบบและสร้างสรรค์
๓. กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ การน าความรู้ แ ละกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ไ ปใช้
ในการศึก ษาค้น คว้ าหาความรู้ และแก้ปัญหาอย่า งเป็น ระบบ การคิดอย่า งเป็น เหตุเ ป็นผล คิดวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์ และจิตวิทยาศาสตร์
๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคม
โลกอย่ างสั น ติสุ ข การเป็ น พลเมื องดี ศรัทธาในหลั กธรรมของศาสนา การเห็ นคุณ ค่ า ของทรั พยากรและ
สิ่งแวดล้อม ความรักชาติและภูมิใจในความเป็นไทย
๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ความรู้ ทักษะ และเจตคติในการสร้างเสริมสุขภาพ
พลานามัยของตนเองและผู้อื่น การป้องกันและปฏิบัติต่อสิ่งต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอย่างถูกวิธี และทักษะ
ในการดาเนินชีวิต การป้องกันตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป
๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ความรู้และทักษะในการคิดริเริ่ม จินตนาการ สร้างสรรค์งานศิลปะ
สุนทรียภาพ และการเห็นคุณค่าทางศิลปะ
๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ความรู้ ทักษะ และเจตคติในการทางาน
การจัดการ การดารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการใช้เทคโนโลยี
๘. กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ ความรู้ ทั ก ษะ เจตคติ และวั ฒ นธรรมการใช้
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ และการประกอบอาชีพ

๙

โครงสร้างเวลาเรียน
หลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร พุทธศักราช ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ประวัติศาสตร์
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนิน
ชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน
(พื้นฐาน)
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่ม
ตามความพร้อมและจุดเน้น
รวมเวลาเรียน/หน่วยกิตทั้งหมด

เวลาเรียน/หน่วยกิต
ชั้นปีที่ ๑ – ๒
๑๖๐ ชั่วโมง
(๔ นก.)
๑๖๐ ชั่วโมง
(๔ นก.)
๑๒๐ ชั่วโมง
(๓ นก.)
๒๒๐ ชั่วโมง
(๕.๕ นก.)
๖๐ ชั่วโมง
(๑.๕ นก.)
๑๖๐ ชั่วโมง
(๔ นก.)
๑๖๐ ชั่วโมง
(๔ นก.)
๘๐ ชั่วโมง
(๒ นก.)
๑๒๐ ชั่วโมง
(๓ นก.)
๑๖๐ ชั่วโมง
(๔ นก.)
๑,๑๘๐ ชัว่ โมง
(๒๙.๕ นก.)
๑,๘๔๓ ชัว่ โมง
๑,๒๒๐ ชัว่ โมง
(๓๐.๕ นก.)
๒,๔๐๐ ชัว่ โมง
(๖๐ นก.)

๑๐

โครงสร้างหลักสูตรนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชาพื้นฐาน
ค ๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑
ว ๓๒๑๐๑

ฟิสิกส์พื้นฐาน

ท ๓๒๑๐๑ ภาษาไทย๑
ส ๓๒๑๐๑ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดาเนินชีวิตในสังคม
ส ๓๒๑๐๒ พระพุทธศาสนาใน
ชีวิตประจาวัน
ศ ๓๒๑๐๑ ดนตรีนาฏยศิลป์ ๑
อ ๓๒๑๐๑

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑

ง ๓๒๑๔๑

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
และโปรแกรมสานักงาน
พ ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา ๑
พ ๓๒๑๐๗ ว่ายน้า ๑
รายวิชาเพิ่มเติม
ค ๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑
ว ๓๒๒๐๑

ฟิสิกส์ ๑

ว ๓๒๒๒๑ เคมี ๑
พ ๓๒๒๑๙ กรีฑา ๑
ง ๓๒๒๐๑ ทหาร – ตารวจ ๑
ง ๓๒๒๑๑
ง ๓๒๒๒๑
ง ๓๒๒๓๑
อ ๓๒๒๐๑

ทหารฝึก ๑
กิจกรรมทางทหาร ๑
การอบรมทางทหาร ๑
ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม ๑

จ ๓๒๒๐๑ ภาษาจีน ๑
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว

หน่วยกิต
(ชม.)

๙.๐
(๓๖๐)
๑.๕ (๖๐) ค
๓๒๑๐๒
๑.๕ (๖๐) ท
๓๒๑๐๒
๑.๐ (๔๐) ส ๓๒๑๐๓
๑.๐ (๔๐) ศ ๓๒๑๐๒

ภาคเรียนที่ ๒

หน่วยกิต
(ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒

๖.๕
(๒๖๐)
๑.๐ (๔๐)

ภาษาไทย ๒

๑.๐ (๔๐)

ภูมิศาสตร์
ดนตรีนาฏยศิลป์ ๒

๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)

๐.๕ (๒๐) อ
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒
๓๒๑๐๒
๐.๕ (๒๐) ง ๓๒๑๐๒ ทหาร-ตารวจ ๒
(อาชีพทหาร – ตารวจ)
๑.๐ (๔๐) พ
สุขศึกษา ๒
๓๒๑๐๒
๑.๐ (๔๐) พ
ศิลปะป้องกันตัว
๓๒๑๐๙
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๖.๐
รายวิชาเพิ่มเติม
(๓๖๐)
๑.๐ (๔๐) ค
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒
๓๒๒๐๒
๐.๕ (๒๐) ท
การพูด
๓๒๒๐๑
๑.๕ (๖๐) ว ๓๒๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒
- (๒๐) ว ๓๒๒๒๒ เคมี ๒
๑.๐ (๔๐) พ
รักบี้ฟุตบอล ๑
๓๒๒๑๕
๐.๕ (๒๐) ง ๓๒๒๑๒ ทหารฝึก ๒
- (๔๐) ง ๓๒๒๒๒ กิจกรรมทางทหาร ๒
- (๔๐) ง ๓๒๒๓๒ การอบรมทางทหาร ๒
๑.๕ (๖๐) ง ๓๒๒๔๑ คอมพิวเตอร์กราฟิก
และสื่อผสม
- (๒๐) อ
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๒
๓๒๒๐๒
จ ๓๒๒๐๑ ภาษาจีน ๑
๔๗๘
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑๐
กิจกรรมแนะแนว

๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)

๘.๕
(๔๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๒.๐ (๘๐)
๑.๕ (๖๐)
- (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
- (๔๐)
-(๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๕ (๖๐)
- (๒๐)
๘๙๕
๑๐

๑๑
กิจกรรมชมรม
กิจกรรมตามระเบียบโรงเรียนเตรียมทหาร
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
กิจกรรมห้องสมุด
รวม ๒๐ วิชา

๔๐
๔๑๓
๕
๑๐
๑๕.๐
(๑,๑๙๘)

กิจกรรมชมรม
กิจกรรมตามระเบียบโรงเรียนเตรียมทหาร
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
กิจกรรมห้องสมุด
รวม ๑๙ วิชา

๔๐
๘๒๐
๑๕
๑๐
๑๕.๐
(๑,๖๑๕)

โครงสร้างหลักสูตรนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชาพื้นฐาน
ท ๓๓๑๐๓
ค ๓๓๑๐๓
ส ๓๓๑๐๔
ส ๓๓๑๐๕
พ ๓๓๑๐๓
พ ๓๓๑๑๒
ศ ๓๓๑๐๑
อ ๓๓๑๐๓
ง ๓๓๑๔๒

ค ๓๓๒๐๓
ท ๓๓๒๐๒
ว ๓๓๒๐๓
ว ๓๓๒๒๓
พ ๓๓๒๑๓
ง ๓๓๒๐๓
ง ๓๓๒๐๓
ง ๓๓๒๑๓
ง ๓๓๒๒๓
ง ๓๓๒๓๓

ภาษาไทย ๓
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓
เศรษฐศาสตร์
ประวัติศาสตร์ ๑
สุขศึกษา ๓
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ทัศนศิลป์ ๑
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๓
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
๑
รายวิชาเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓
การเขียน
ฟิสิกส์ ๓
เคมี ๓
พลศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพ
ทหาร – ตารวจ ๓
ทหาร – ตารวจ ๓
ทหารฝึก ๓
กิจกรรมทางทหาร๓
การอบรมทางทหาร ๓

อ ๓๓๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๓
จ ๓๓๒๐๒ ภาษาจีน ๒
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชมรม
กิจกรรมตามระเบียบโรงเรียนเตรียมทหาร

หน่วยกิต
(ชม.)
๖.๕
(๒๖๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชาพื้นฐาน
ท ๓๓๑๐๔
ค ๓๓๑๐๔
ว ๓๓๑๒๑
ส ๓๓๑๐๖
ส ๓๓๑๐๗
อ ๓๓๑๐๔
ศ ๓๓๑๐๒
พ ๓๓๑๐๔
พ ๓๓๑๐๘

ภาษาไทย๔
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๔
เคมีพื้นฐาน
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
ประวัติศาสตร์ ๒
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๔
ทัศนศิลป์ ๒
สุขศึกษา ๔
ว่ายน้า ๒

๘.๕
(๔๘๐)
๒.๐ (๘๐)
๐.๕ (๒๐)
๒.๐ (๘๐)
๑.๕ (๖๐)
- (๒๐)

รายวิชาเพิ่มเติม
ค ๓๓๒๐๔
ว ๓๓๒๐๔
พ ๓๓๒๑๗
ง ๓๓๒๐๔
ง ๓๓๒๑๔

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔
ฟิสิกส์ ๔
เทนนิส ๑
ทหาร – ตารวจ ๔
ทหารฝึก ๔

๐.๕ (๒๐)
- (๒๐)
๐.๕(๒๐)
- (๔๐)
- (๔๐)

ง ๓๓๒๒๔
ง ๓๓๒๓๔
อ ๓๓๒๐๔
จ ๓๓๒๐๒
ง ๓๓๒๔๒

กิจกรรมทางทหาร ๔
การอบรมทางทหาร ๔
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๔
ภาษาจีน ๒
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
๒

๑.๕ (๖๐)
- (๒๐)
๑๗๖
๑๐
๔๐
๑๑๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชมรม
กิจกรรมตามระเบียบโรงเรียนเตรียมทหาร

หน่วยกิต
(ชม.)
๗.๕
(๓๐๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๗.๕
(๔๒๐)
๑.๕ (๖๐)
๒.๐ (๘๐)
- (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
- (๔๐)
- (๔๐)
๑.๕ (๖๐)
- (๒๐)
๑.๐ (๔๐)

๒๙๔
๑๐
๔๐
๒๑๙

๑๒
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

๖
๑๐
๑๕.๐
(๙๑๖)

กิจกรรมห้องสมุด
รวม ๒๑ วิชา

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

๑๕
๑๐
๑๕.๐
(๑,๐๑๔)

กิจกรรมห้องสมุด
รวม ๑๙ วิชา

การจัดแผนการเรียน
แผนการเรียนจะประกอบด้วยวิชาพื้นฐานจานวน ๒๙.๕ หน่วยกิตโรงเรียนเตรียมทหารกาหนดให้
เรียนวิชาเพิ่มเติมอีก ๓๐.๕ หน่วยกิตรวมเป็นจานวนทั้งสิ้น ๖๐.๐ หน่วยกิตโดยจัดแผนการเรียนให้แก่นักเรียน
เตรียมทหารตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
(ทหาร-ตารวจ)
เทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)
ภาษาต่างประเทศ
รวม

ชั้นปีที่ ๑
สาระการเรียนรู้
พื้นฐาน
เพิ่มเติม
ภาคเรียนที่
ภาคเรียนที่
๑
๒
๑
๒
๑.๐ ๑.๐
๐.๕
๑.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๕
๑.๕
๒.๐ ๓.๕

ชั้นปีที่ ๒
สาระการเรียนรู้
พื้นฐาน
เพิ่มเติม
ภาคเรียนที่
ภาคเรียนที่
๑
๒
๑
๒
๑.๐ ๑.๐ ๐.๕
๐.๕ ๑.๐ ๒.๐ ๑.๕
๑.๕ ๓.๕ ๒.๐

๕.๐
๑๐.๐
๑๔.๐

๑.๕

๑.๐

-

-

๑.๕

๑.๕

-

-

๕.๕

๑.๐
๐.๕

๑.๐
๐.๕

-

-

๑.๐
๐.๕

๑.๐
๐.๕

-

-

๔.๐
๒.๐

-

๑.๐

๑.๕

๐.๕

-

-

๑.๐

๑.๕

๕.๕

๑.๐

-

-

๑.๐

๑.๐

-

-

๑.๐

๔.๐

๑.๐
๙.๐

๑.๐
๖.๕

๑.๕
๖.๐

๑.๕
๘.๕

๑.๐
๖.๕

๑.๐
๗.๕

๑.๕
๘.๕

๑.๕
๗.๕

๑๐.๐
๖๐.๐

รวม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรม
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชมรม
กิจกรรมตามระเบียบโรงเรียนเตรียมทหาร

ชั้นปีที่ ๑
จานวนชั่วโมงต่อปี
๒๐
๘๐
๑,๒๓๓

ชั้นปีที่ ๒
จานวนชั่วโมงต่อปี
๒๐
๘๐
๓๒๙

๑๓
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
กิจกรรมห้องสมุด
รวม

๒๐
๒๐
๑,๓๗๓

๒๑
๒๐
๔๗๐

หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร
พุทธศักราช ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)
๑. เวลาเรียน
๑.๑ หลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร ใช้เวลาเรียนโดยปกติ ๒ ปี
๑.๒ ใน ๑ ปีการศึกษา ให้แบ่งเป็นภาคเรียนปกติ ๒ ภาค ภาคเรียนละ ๑๖-๒๐ สัปดาห์
๑.๓ ใน ๑ สัปดาห์ โรงเรียนต้องเปิดเรียนไม่น้อยกว่า ๕ วัน วันละไม่น้อยกว่า ๘ คาบ คาบละ ๕๐ นาที
และจัดให้นักเรียนเตรียมทหารทากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมตามระเบียบโรงเรียนเตรียมทหาร
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชมรม กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมห้องสมุด รวมทั้งให้
นักเรียนเตรียมทหารได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมตามความสนใจ
๒. หน่วยการเรียน
๒.๑ รายวิ ช าภาคทฤษฎี ที่ ใ ช้เ วลาศึ ก ษาในห้ อ งเรี ย น ๒ คาบต่ อ สั ป ดาห์ ตลอดภาคเรี ย นที่ มี
ระยะเวลา ๑๖-๒๐ สัปดาห์ ให้นับเป็น ๑ หน่วยกิต
๒.๒ รายวิช าภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาปฏิบัติ ๒-๓ คาบต่อสัปดาห์ ตลอดภาคเรียนที่มีระยะเวลา
๑๖-๒๐ สัปดาห์ ให้นับเป็น ๑ หน่วยกิต
๒.๓ รายวิ ช าใดที่ มี จ านวนคาบมากกว่ า หรื อ น้ อ ยกว่ า ๒ คาบต่ อ สั ป ดาห์ ต่ อ ภาคเรี ย นให้ มี
หน่วยกิตมากขึ้นหรือน้อยลงเป็นไปตามสัดส่วน
๓. วิชาการศึกษา
นัก เรีย นเตรีย มทหารจะต้อ งเรีย นรู ้ สาระการเรีย นรู ้ ขั ้น พื ้น ฐาน ๘ กลุ ่ม ได้แ ก่ ภ าษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ
๔. การประเมินผลการเรียน
การประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๕๕๙
๕. เกณฑ์การจบหลักสูตร
๕.๑ ต้ อ งเรี ย นรู้ ต ามกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ ทั้ง ๘ กลุ่ ม ครบตามโครงสร้า งที่ ห ลั ก สู ตรโรงเรียน
เตรียมทหารกาหนด ได้รับการประเมินผลการเรียนทุกรายวิชา และได้รับการตัดสินผลการเรียนให้ผ่านทุก
รายวิชา
๕.๒ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครบตามที่หลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหารกาหนด และได้รับ
การตัดสินให้ผ่านทุกกิจกรรมในทุกชั้นปี
๕.๓ ต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และได้รับการตัดสินให้ผ่าน

๑๔
๕.๔ ต้องผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ และได้รับการตัดสินให้ผ่าน
๖. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
๖.๑ คณะกรรมการนโยบายการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร มีหน้าที่ในการพิจารณา เสนอแนะ
ในการเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง เอกสารประกอบหลั กสู ตรเนื้อหา รายวิชา แผนการเรียน หรืออื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร โดยไม่กระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตร
๖.๒ คณะกรรมการศึก ษาโรงเรีย นเตรีย มทหาร (กศต.) ให้ข ้อ เสนอแนะในการปรับ ปรุง
การศึกษาของโรงเรียนเตรียมทหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๑๙

จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้
ภาษาไทย
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง สามารถนาไปใช้สื่อสาร
ในชีวิตประจาวันในการศึกษาเล่าเรียน ในการปฏิบัติหน้าที่ และการประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒. สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถใช้ภาษาเพื่อสร้างสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน ทาให้
ดารงชีวิตในสังคมและในประเทศชาติได้อย่างสันติสุข (มีความสุข)
๓. สามารถใช้ภาษาไทย เป็นเครื่องมือสื่อสารแสดงความคิดเห็น ความต้องการ และแสดง
ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสมตามวาระโอกาสต่าง ๆ
๔. สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาความรู้
๕. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดเป็นระบบระเบียบเป็นขั้นตอน มีนิสัยรักการอ่าน
การเขีย น มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด สามารถเขียน ฟัง ดู พูด
อ่านสื่อต่าง ๆ ได้ถูกต้องอย่างมีวิจารณญาณ
๖. เห็นคุณค่าของวรรณคดีที่เป็นมรดกทางวัฒ นธรรมซึ่งควรอนุรักษ์ไว้ และเห็นคุณค่า
วรรณกรรม สร้างสรรค์ในปัจจุบันซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทย
๗. ตระหนักในวัฒ นธรรมของการใช้ภ าษาไทยเป็น เครื่องมือสื่อสาร และมีความภาคภูมิใจใน
ภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
๘. มีความรู้ความสามารถในการนาภาษาไทยไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อในระดับสูง
ต่อไป (ในการศึกษาต่อที่ โรงเรียนเหล่าทัพ และ โรงเรียนนายร้อยตารวจ)
๙. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ในการดารงชีวิตในสังคม และให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง
เหมาะสม

๒๐

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
ภาษาไทย
สาระการเรียนรู้
สาระที่ ๑ การอ่าน
สาระที่ ๒ การเขียน
สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด
สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้ ก ระบวนการอ่ า นสร้ า งความรู้ แ ละความคิ ด เพื่ อ น าไปใช้ ตั ด สิ น ใจ แก้ป ัญ หา
ในการดาเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ม.๔–๖/๑, ม.๔–๖/๒, ม.๔–๖/๓, ม.๔–๖/๔, ม.๔–๖/๕, ม.๔–๖/๖, ม. ๔–๖/๗,
ม.๔–๖/๘, ม.๔–๖/๙
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้ ก ระบวนการเขี ย นเขี ย นสื่ อ สาร เขี ย นเรี ย งความ ย่ อ ความ และเขี ย นเรื่ อ งราว
ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ม.๔–๖/๑, ม.๔–๖/๒, ม.๔–๖/๓, ม.๔–๖/๔, ม.๔–๖/๕, ม.๔–๖/๖, ม.๔–๖/๗,
ม.๔–๖/๘
สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก
ในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ม.๔–๖/๑, ม.๔–๖/๒, ม.๔–๖/๓, ม.๔–๖/๔, ม.๔–๖/๕, ม.๔–๖/๖
สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้ า ใจธรรมชาติ ข องภาษาและหลั ก ภาษาไทย การเปลี่ ย นแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ม.๔–๖/๑, ม.๔–๖/๒, ม.๔–๖/๓, ม.๔–๖/๔, ม.๔–๖/๕, ม.๔–๖/๖, ม.๔–๖/๗
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ม.๔–๖/๑, ม.๔–๖/๒, ม.๔–๖/๓, ม.๔–๖/๔, ม.๔–๖/๕, ม.๔–๖/๖

๒๑

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕–๖ รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่/
ภาคเรียน
๑/๑
๑/๒
๑/๒
๒/๑
๒/๑
๒/๒
รวม

เวลาเรียน
คาบ/
สัปดาห์

เวลาเรียน
คาบ/
ภาคเรียน

รายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาเพิ่มเติม

จานวน
หน่วยกิต

ท ๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑
TH 32101
Thai Language 1
ท ๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๒
TH 32102
Thai Language 2
-

-

๑.๐

๒

๔๐

-

๑.๐

๒

๔๐

ท ๓๒๒๐๑ การพูด
TH 32201
Thai Speech
-

๐.๕

๑

๒๐

๑.๐

๒

๔๐

ท ๓๓๒๐๒ การเขียน
TH 33202
Thai Writing
-

๐.๕

๑

๒๐

๑.๐

๒

๔๐

๒ วิชา

๕.๐

๑๐

๒๐๐

ท ๓๓๑๐๓ ภาษาไทย ๓
TH 33103
Thai Language 3
ท ๓๓๑๐๔ ภาษาไทย ๔
TH 33104
Thai Language 4
๔ วิชา

คำอธิบำยรำยวิชำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย

๒๕
ท ๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๑.๐ หน่วยกิต

ตอบคาถามจากการอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ ภายในเวลาที่กาหนด เขียนเรียงความ รายงาน
การศึกษาค้นคว้าเรื่องที่ สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงถูกต้อง มีมารยาท
ในการเขียน อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา ใช้คาและกลุ่มคาสร้างประโยค
ตรงตามวัตถุประสงค์ วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมตามหลั กการวิจ ารณ์ เบื้ อ งต้น วิ เคราะห์ และประเมิ น คุณ ค่ าด้ านวรรณศิ ล ป์ ของวรรณคดี แ ละ
วรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
โดยใช้กระบวนการทางภาษาด้านกระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการคิด ในการสื่อสาร
พัฒนาให้เกิดทักษะการอ่าน การเขียน การคิดอย่างถูกต้องและมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมิ นค่า
การแก้ปัญหาจากสถานการณ์สมมุติด้วยเหตุผล สังเคราะห์ข้อคิดอย่างเหมาะสม ใช้กระบวนการทางานกลุ่ม
สืบค้นข้อมูลจากสื่ อ อิเล็กทรอนิกส์และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เรียบเรียงข้อมูล และนาเสนอการแก้ปัญ หา
จากสถานการณ์
เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าของภาษา วรรณกรรม และวรรณคดี สามารถนาความรู้เกี่ยวกับหลัก
ภ าษ าไท ยไป ป ระยุ กต์ ใช้ ใน ก ารสื่ อส าร การคิ ด ก ารแ ก้ ปั ญ ห า การใช้ เท ค โน โล ยี เพื่ อให้ เกิ ด
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจในความเป็นไทย มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมถึงค่านิยมที่เหมาะสมกับสังคมไทย
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

รวมทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัด

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

๒๖
ท ๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๒
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๑.๐ หน่วยกิต

อ่านออกเสียงร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน ตีความ
แปลความ และขยายความเรื่ อ งที่ อ่ า น มี ม ารยาทในการอ่ า น เขี ย นสื่ อ สารในรู ป แบบต่ าง ๆ ได้ ต รงตาม
วัตถุประสงค์ โดยใช้ ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูลและสาระสาคัญชัดเจน ผลิตงานเขียนในรูปแบบต่าง ๆ
มีมารยาทในการเขียน สรุปแนวคิดและการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู การวิเคราะห์แนวคิด การใช้
ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วกาหนดแนวทางนาไปประยุกต์ใช้
ในการดาเนินชีวิต มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู พูดในโอกาสต่าง ๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง
โน้ ม น้ าวใจ และเสนอแนวคิ ด ใหม่ ด้ ว ยภาษาที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสม มี ม ารยาทในการฟั ง การดู และการพู ด
แต่งบทร้อยกรอง วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดี เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของ
สังคมในอดีต วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจาและ
บอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กาหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนาไปใช้อ้างอิง
โดยใช้กระบวนการทางภาษาด้านกระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการฟัง การดู และ
กระบวนการคิ ด จากแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย ในการสื่ อ สารพั ฒ นาให้ เกิ ด ทั ก ษะการอ่ า น การเขี ย น
เชิ ง สร้ า งสรรค์ การฟั ง การดู การคิ ด อย่ า งถู ก ต้ อ งและมี วิ จ ารณญาณ วิ เคราะห์ วิ จ ารณ์ ประเมิ น ค่ า
การแก้ปัญหาจากสถานการณ์สมมุติด้วยเหตุผล สังเคราะห์อย่างเหมาะสม นาเสนออย่างมีหลักเกณฑ์
เพื่อสร้างความตระหนั กในคุณค่าของภาษา วรรณกรรม และวรรณคดี สามารถนาความรู้เกี่ยวกับ
หลักภาษาไทยไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด สามารถพิจารณา
สื่อต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ ความเข้าใจในความเป็นไทย มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมถึงค่านิยมที่เหมาะสม
กับสังคมไทย
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

รวมทั้งหมด ๑๗ ตัวชี้วัด

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

๒๗
ท ๓๓๑๐๓ ภาษาไทย ๓
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๑.๐ หน่วยกิต

อ่านออกเสี ย งบทร้ อยแก้ ว และบทร้อ ยกรองได้ อ ย่างถู กต้ อ ง ไพเราะและเหมาะสมกั บ เรื่อ งที่ อ่ าน
วิ เคราะห์ วิ จ ารณ์ แสดงความคิ ด เห็ น โต้ แ ย้ งเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ อ่ า น และเสนอความคิ ด ใหม่ อ ย่ า งมี เหตุ ผ ล
สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ มาพัฒนาตน พัฒนาการ
เรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชี พ เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบ
เรียงถูกต้อง มีข้อมูลและสาระสาคัญชัดเจน เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย ประเมิน
งานเขียนของผู้อื่น แล้วนามาพัฒนางานเขียนของตนเอง มีมารยาทในการเขียน ใช้คาและกลุ่มคาสร้างประโยค
ตรงตามวัตถุป ระสงค์ แต่งบทร้อยกรอง วิเคราะห์ อิทธิ พลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น อธิบายและ
วิเคราะห์หลักการสร้างคาในภาษาไทย วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วิเคราะห์ ลั กษณะเด่น ของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสั งคมในอดีต
วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒ นธรรม
ของชาติ รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา ท่องจาและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่
กาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนาไปใช้อ้างอิง
โดยใช้กระบวนการทางภาษาด้านกระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการคิด ในการสื่อสาร
พัฒนาให้เกิดทักษะการอ่าน การเขียน การคิดอย่างถูกต้องและมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า
สังเคราะห์ ข้อคิดอย่ างเหมาะสม ใช้กระบวนการทางานกลุ่ มแหล่งการเรียนรู้ต่ าง ๆ เรียบเรียงข้อมูล และ
นาเสนอการแก้ปัญหาจากสถานการณ์
เพื่อสร้างความตระหนั กในคุณค่าของภาษา วรรณกรรม และวรรณคดี สามารถนาความรู้เกี่ยวกับ
หลั ก ภาษาไทยไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สาร การคิ ด การแก้ ปั ญ หา การใช้ เ ทคโนโลยี เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจในความเป็นไทย มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมถึงค่านิยมที่เหมาะสมกับสังคมไทย
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด

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

๒๘
ท ๓๓๑๐๔ ภาษาไทย ๔
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๑.๐ หน่วยกิต

วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุก ๆ ด้านอย่างมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและ
ประเมินค่าเพื่อนาความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต ตอบคาถามจากการอ่านงานเขียน
ประเภทต่าง ๆ ภายในเวลาที่กาหนด อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ
และรายงาน บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อนาไปพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ มีมารยาทในการเขียน ใช้ภาษา
เหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้งคาราชาศัพท์ได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์ลักษณะเด่นของ
วรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต วิเคราะห์และประเมินคุณค่า
ด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
โดยใช้ ก ระบวนการทางภาษาด้ า นกระบวนการอ่ า น กระบวนการเขี ย น กระบวนการฟั ง และ
กระบวนการคิด จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ในการสื่อสารพัฒนาให้เกิดทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง
การคิดอย่างถูกต้องและมีวิจารณญาณ ใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มวิเคราะห์วิจารณ์ด้วยเหตุผล สังเคราะห์อย่าง
เหมาะสม
เพื่อสร้างความตระหนั กในคุณค่าของภาษา วรรณกรรม และวรรณคดี สามารถนาความรู้เกี่ยวกับ
หลั ก ภาษาไทยไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สาร การคิ ด การแก้ ปั ญ หา การใช้ เ ทคโนโลยี เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจในความเป็นไทย มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมถึงค่านิยมที่เหมาะสมกับสังคมไทย
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

รวมทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด

ท ๑.๑ ม.๔-๖/๓, ท ๑.๑ ม.๔-๖/๔, ท ๑.๑ ม.๔-๖/๖, ท ๑.๑ ม.๔-๖/๗,
ท ๒.๑ ม.๔-๖/๗, ท ๒.๑ ม.๔-๖/๘, ท ๔.๑ ม.๔-๖/๓, ท ๕.๑ ม.๔-๖/๒,
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๓

๒๙
ท ๓๒๒๐๑ การพูด
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๐.๕ หน่วยกิต

หลักการพูดเบื้องต้น คุณสมบัติของนักพูดที่ดี การเตรียมการพูด และเขียนร่างคาพูดเพื่อใช้ฝึกการพูด
ต่อ ที่ ป ระชุ ม ชน การพู ด ในโอกาสต่ าง ๆ ทั้ งที่ เป็ น ทางการและไม่ เป็ น ทางการ ด้ ว ยการสื่ อ สารในรูป แบบ
วัจนภาษาและอวัจนภาษาที่ถูกต้อง รวมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพของตนอย่างถูกต้องเหมาะสม ต่อหน้าประชุมชน
การพูดโดยใช้ภาษาแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจ เสนอแนวคิดภายในกลุ่มด้วยภาษาที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์ ประเมินค่า เลือกใช้ถ้อยคาภาษาและเนื้อหาการพูดได้ ตามกาลเทศะ บุคคล
และโอกาส
โดยใช้กระบวนการทางภาษาด้านกระบวนการพูด กระบวนการเขียน กระบวนการคิด ในการสื่อสาร
พัฒ นาให้เกิดทักษะการพูด การเขียน การคิดอย่างถูกต้องและมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า
และใช้ ก ระบวนการแก้ ปั ญ หาเรื่ อ งการพู ด จากสถานการณ์ ส มมุ ติ ด้ ว ยเหตุ ผ ลหลั ก การ ความเหมาะสม
ใช้กระบวนการทางานกลุ่มสืบค้นข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เรียบเรียงข้อมูล
นาเสนอ และอภิปราย
เพื่อสร้างทักษะการพูดในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง
พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าว และเสนอแนวคิดใหม่อย่างมีเหตุผล ความตระหนักในความสาคัญของการ
พูด สามารถน าความรู้เกี่ย วกับ การพู ดไปประยุกต์ใช้ในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญ หา ให้ เหมาะสมกับ
ค่านิยมของสังคมไทย
ผลการเรียนรู้
๑. ปฏิบัติตามและนาหลักการพูดเบื้องต้นไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
๒. เขียนร่างคาพูดโดยเลือกใช้และเรียบเรียงถ้อยคาภาษาถูกต้อง และประกอบด้วยสาระสาคัญ
ที่ชัดเจน
๓. พูดสื่อสารเรื่องราวต่อที่ประชุมชนตามหลักการพูดในโอกาส และสถานการณ์ที่หลากหลายได้
รวมทั้งมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
๔. พูดเสนอแนวคิดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าว ภายในกลุ่ม ด้วยข้อเท็จจริงและ
หลักฐานอย่างมีเหตุผล
๕. วิเคราะห์ ประเมินค่า เลือกใช้ถ้อยคาภาษา และเนื้อหาการพูดได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส
กาลเทศะและบุคคล
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้

๓๐
ท ๓๓๒๐๒ การเขียน
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๐.๕ หน่วยกิต

ใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ เรียงร้อยประโยคตามลักษณะประโยคที่ดี เขียนสื่อสาร
ในรู ป แบบต่ าง ๆ คื อ อธิ บ าย บรรยาย พรรณนา อุ ป มา เทศนา ผลิ ต งานเขี ย นในรูป แบบที่ ห ลากหลาย
ด้วยความเรียงร้อยแก้ว ตามหลักการเว้นวรรคตอน เขียนตีความ แปลความ ขยายความเรื่องที่อ่าน ทั้งร้อยแก้ว
และร้อยกรอง
โดยใช้กระบวนการทางภาษาด้านกระบวนการเขียน กระบวนการคิด ในการสื่ อสารพัฒ นาให้ เกิด
ทักษะ การเขียน การคิดอย่างถูกต้องและมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ และใช้กระบวนการแก้ปัญหาเรื่องการเขียน
จากสถานการณ์สมมุตแิ ละแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยเหตุผล หลักการ ความเหมาะสม
เพื่อสร้างทักษะการเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ แสดง
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ผ่านการเขียนโดยใช้โวหารต่าง ๆ ความตระหนักในความสาคัญของการเขียน สามารถ
นาความรู้เกี่ยวกับ การเขียนไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ให้ เหมาะสมกับ ค่านิยมของ
สังคมไทย
ผลการเรียนรู้
๑. ใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ ได้ตามหลักเกณฑ์การเว้นวรรคตอน
๒. บอกข้อบกพร่องของประโยคและสร้างประโยคที่ถูกต้องตามลักษณะประโยคที่ดี
๓. ใช้โวหารการเขียนสร้างประโยค รวมทั้งเรียงร้อยประโยคให้เป็นย่อหน้าที่ดีได้
๔. ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ
๕. ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

๓๓

จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
๑. สามารถแก้ปัญหาโดยสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ และใช้วิธีการของกาหนดการเชิงเส้นที่ใช้กราฟ
ของสมการและอสมการที่มีสองตัวแปร
๒. สามารถส ารวจข้ อ มู ล วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล สามารถเลื อ กวิ ธี วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น และอธิ บ ายผล
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ได้ ถู ก ต้ อ ง และน าผลจากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ไปใช้ ไ ด้ สามารถน าความรู้
เรื่องค่ามาตรฐานไปใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูล สามารถหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ และนาความรู้เกี่ยวกับ
พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติไปใช้ ได้ มีความเข้าใจความหมายของการสร้างและสามารถสร้างความสัมพันธ์เชิง
ฟังก์ ชัน ของข้อมูล ที่ ป ระกอบด้ว ยสองตัว แปรที่ อยู่ในรูปอนุ กรมเวลา และสามารถใช้ความสั มพั น ธ์
เชิงฟังก์ชันของข้อมูลทานายค่าตัวแปรตามเมื่อกาหนดตัวแปรอิสระให้
๓. สามารถแก้ปั ญ หาโจทย์ โดยใช้ก ฎเกณฑ์ เบื้ องต้น เกี่ ยวกับ การนับ วิธีเรีย งสั บ เปลี่ ยน และวิธีจัด หมู่
สามารถน าความรู้เรื่อ งทฤษฎี บ ททวิน ามไปใช้ ได้ และสามารถหาความน่ าจะเป็ น ของเหตุก ารณ์ ที่
กาหนดให้ได้
๔. มีความคิ ดรวบยอดเกี่ย วกับ จ านวนเชิ งซ้อ น เขีย นกราฟ และหาค่ าสั มบู รณ์ ของจ านวนเชิงซ้ อนได้
สามารถหารากที่ n ของจานวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจานวนเต็มบวก และสามารถแก้สมการพหุนาม
ตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจานวนเต็มและมีดีกรีไม่เกินสาม
๕. มี ค วามคิ ด รวบยอดเกี่ ย วกั บ เวกเตอร์ในสามมิ ติ สามารถหาผลบวกของเวกเตอร์ ผลคู ณ เวกเตอร์
ด้วยสเกลาร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์ได้
๖. มีค วามเข้าใจความหมายและหาผลลั พ ธ์ที่ เกิ ดจากการบวก การลบ การคู ณ การหาร จ านวนจริง
ที่อยู่ในรูปเลขยกกาลังที่ มีเลขชี้กาลังเป็นจานวนตรรกยะ และจานวนจริงในรูปกรณฑ์ และสามารถ
หาค่าประมาณของจานวนที่อยู่ ในรูปกรณฑ์ และจานวนที่ อยู่ในรูปเลขยกกาลั ง โดยใช้วิธีคานวณที่
เหมาะสม
๗. มีความคิดรวบยอดเกี่ ย วกับ ฟังก์ชัน เอกซ์โปเนนเชียล ฟั งก์ชันลอกาลิ ทึม เขีย นกราฟของฟังก์ชัน ที่
กาหนดให้ได้ และสามารถนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาได้
๘. นาความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้คาดคะเนระยะทาง ความสูง และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
สามารถหาอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมที่กาหนดให้นาไปใช้แก้ปัญหาได้
๙. มีความคิดรวบยอดเกี่ย วกับ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ เขีย นกราฟของฟั งก์ชันที่กาหนดให้ ได้ และสามารถ
นาความรู้เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการประยุกต์ไปใช้แก้ปัญหาได้
๑๐. สามารถหาลิมิตของฟังก์ชันที่กาหนดให้ได้ บอกได้ว่าฟังก์ชันที่กาหนดให้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่
สามารถหาอนุพันธ์และนาความรู้เรื่องอนุ พันธ์ของฟังก์ชันไปประยุกต์ได้ สามารถหาปริพันธ์ไม่จากั ด
เขตของฟังก์ชัน ที่กาหนดให้ ได้ และสามารถหาปริพั นธ์จากัดเขตของฟั งก์ชันบนช่วงที่ กาหนดให้
และหาพื้นที่ปดิ ล้อมด้วยเส้นโค้งบนช่วงที่กาหนดให้ได้
๑๑. สามารถหาพจน์ ทั่ วไปของล าดั บที่ กาหนดให้ เข้าใจความหมายของผลบวกของ n พจน์ แรกของ
อนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต และหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิ ต และอนุกรม
เรขาคณิตโดยใช้สูตรและนาไปใช้ได้

๓๔
๑๒. สามารถหาลิ มิ ต ของล าดั บ อนั น ต์ โ ดยอาศั ย ทฤษฎี บ ทเกี่ ย วกั บ ลิ มิ ต สามารถหาผลบวกของ
อนุกรมอนันต์ได้ และสามารถนาความรู้เรื่องลาดับอนุกรมไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
๑๓. มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จาเป็น สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย และใช้
เทคโนโลยี ที่ เหมาะสม สามารถใช้เหตุ ผ ล สื่ อสาร สื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และน าเสนอ
มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ สามารถเชื่ อ มโยงความรู้ เรื่ อ งต่ า งๆ ทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละเชื่ อ มโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ

๓๕

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
สาระการเรียนรู้
สาระที่ ๑ จานวนและการดาเนินการ
สาระที่ ๒ การวัด
สาระที่ ๓ เรขาคณิต
สาระที่ ๔ พีชคณิต
สาระที่ ๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
สาระที่ ๖ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๑
เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจานวน และการใช้จานวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ม.๔-๖/๓
มาตรฐาน ค ๑.๒
ตัวชี้วัด

เข้ าใจถึ งผลที่ เกิ ด ขึ้ น จากการด าเนิ น การของจ านวน และความสั ม พั น ธ์ ระหว่า ง
การดาเนินการต่างๆ และสามารถใช้ดาเนินการในการแก้ปัญหา
ม.๔-๖/๑

มาตรฐาน ค ๑.๓
ตัวชี้วัด

ใช้การประเมินค่าในการคานวณและแก้ปัญหาได้
ม.๔-๖/๑

สาระที่ ๒ การวัด
มาตรฐาน ค ๒.๑
ตัวชี้วัด

เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด
ม.๔-๖/๑

มาตรฐาน ค ๒.๒
ตัวชี้วัด

แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
ม.๔-๖/๑

สาระที่ ๓ เรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๓.๑

อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได้

มาตรฐาน ค ๓.๒

ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และ
ใช้แบบจาลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหาได้

๓๖
สาระที่ ๔ พีชคณิต
มาตรฐาน ค ๔.๑
ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ค ๔.๒
ตัวชี้วัด

อธิบายและวิเคราะห์รูปแบบ (pattern) ความสัมพันธ์และฟังก์ชันต่างๆ ได้
ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕
ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และแบบจาลองทางคณิตศาสตร์อื่นๆ
แทนสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้ในการแก้ปัญหา
ม.๔-๖/๖

สาระที่ ๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค ๕.๑
เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตัวชี้วัด
ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓
มาตรฐาน ค ๕.๒
ตัวชี้วัด

ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นช่วยในการคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผล
ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒

มาตรฐาน ค ๕.๓
ตัวชี้วัด

ใช้ความรู้เกีย่ วกับสถิติ และความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา
ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒

สาระที่ ๖ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค ๖.๑
มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖

๓๗

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่/
ภาคเรียน
๑/๑

๑/๑

๑/๒

๑/๒

๒/๑

๒/๑

๒/๒

รายวิชาพื้นฐาน
ค ๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑
MATH 32101 Fundamental
Mathematics 1
-

ค ๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒
MATH 32102 Fundamental
Mathematics 2
-

ค ๓๓๑๐๓ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓
MATH 33103 Fundamental
Mathematics 3
-

๒/๒

ค ๓๓๑๐๔ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๔
MATH 33104 Fundamental
Mathematics 4
-

รวม

๔ วิชา

รายวิชาวิชาเพิ่มเติม

จานวน
หน่วยกิต
๑.๕

ค ๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑
MATH 32201 Supplementary
Mathematics 1

เวลาเรียน เวลาเรียน
คาบ/
คาบ/
สัปดาห์ ภาคเรียน
๓
๖๐

๑.๐

๒

๔๐

๑.๐

๒

๔๐

๑.๕

๓

๖๐

๐.๕

๑

๒๐

ค ๓๓๒๐๓ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓
MATH 33203 Supplementary
Mathematics 3
-

๒.๐

๔

๘๐

๑.๐

๒

๔๐

ค ๓๓๒๐๔ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔
MATH 33204 Supplementary
Mathematics 4
๔ วิชา

๑.๕

๓

๖๐

๑๐.๐

๒๐

๔๐๐

ค ๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒
MATH 32202 Supplementary
Mathematics 2

คำอธิบำยรำยวิชำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์

๔๑
ค ๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๑.๕ หน่วยกิต

ศึกษาและฝึกทักษะเนื้อหาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ การวัดมุมในเรื่องตรีโกณมิติ ทั้งมุมที่อยู่บนแกนและ
นอกแกน X, Y การหาค่าอัตราส่ วนตรีโกณมิติของมุมที่เกิน ๙๐ องศา การหาค่าอัตราส่ วนตรีโกณมิติจาก
ตารางอัตราส่ วนตรีโกณมิ ติในการคาดคะเนระยะทางและความสู ง ปัญ หาเกี่ยวกับ ระยะทางและความสู ง
โดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติ ศึกษาและฝึกทักษะเนื้อหาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ สถิติและข้อมูล การรวบรวมข้อมูล
การนาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการแจกแจงความถี่ของข้อมูลโดยใช้ตารางและกราฟ
โดยใช้ฮิสโทแกรม และแผนภาพต้นใบ การวัดค่ากลางของข้อมูลโดยการใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต การหาค่าเฉลี่ย
เลขคณิตถ่วงน้าหนัก ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม มัธยฐานและฐานนิยม การวัดตาแหน่งของข้อมูล
โดยจั ด ประสบการณ์ ห รื อ สร้ า งสถานการณ์ ในชี วิ ต ประจ าวั น ที่ ใกล้ ตั ว ให้ ผู้ เรี ย นได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน โดยมีการวัดและประเมินผล ด้วยวิธีการที่ห ลากหลายตามสภาพ
ความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัด
เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และน าประสบการณ์ ด้ า นความรู้ ความคิ ด ทั ก ษะกระบวนการที่ ได้ ไปใช้ ในการเรี ย นรู้ สิ่ ง ต่ า งๆ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันและใช้ในการประกอบอาชีพทหารและตารวจในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ และมีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความเป็ นผู้น า และความเป็นทหาร รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
สามารถทางานอย่างเป็น ระบบระเบียบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

รวมทั้งหมด ๑๓ ตัวชี้วัด

ค ๒.๑ ม.๔-๖/๑, ค ๒.๒ ม.๔-๖/๑, ค ๕.๑ ม.๔-๖/๑, ค ๕.๑ ม.๔-๖/๒,
ค ๕.๑ ม.๔-๖/๓, ค ๕.๒ ม.๔-๖/๑, ค ๕.๓ ม.๔-๖/๑, ค ๖.๑ ม.๔-๖/๑,
ค ๖.๑ ม.๔-๖/๒, ค ๖.๑ ม.๔-๖/๓, ค ๖.๑ ม.๔-๖/๔, ค ๖.๑ ม.๔-๖/๕,
ค ๖.๑ ม.๔-๖/๖

๔๒
ค ๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๑.๐ หน่วยกิต

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับระบบจานวนเชิงซ้อน การเท่ากันของจานวนเชิงซ้อน การบวก ลบ คูณ
จานวนเชิงซ้อน และสมบัติสังยุคของจานวนเชิงซ้อน และสมบัติการหารจานวนเชิงซ้อน การหาเอกลักษณ์และ
อิน เวอร์ ส ของจานวนเชิงซ้อน ค่ าสั มบู ร ณ์ และสมบัติของค่าสัม บูรณ์ ของจานวนเชิงซ้อน การเขียนจานวน
เชิ งซ้ อ นในรู ป เชิ ง ขั้ ว การคู ณ และการหารจ านวนเชิ งซ้ อ นในรู ป เชิ ง ขั้ ว การยกก าลั ง และการหารากที่ n
ของจานวนเชิงซ้อนในรูป เชิงขั้ว การแก้สมการพหุ นามตัวแปรเดียว ศึกษาและฝึ กทักษะเกี่ยวกั บ การเขียน
ปริ ม าณเวกเตอร์ การลบและการบวกเวกเตอร์ การคู ณ เวกเตอร์ด้ว ยสเกลาร์ เวกเตอร์ในระบบพิ กัด ฉาก
เวกเตอร์ในสามมิติ ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์
โดยจั ด ประสบการณ์ ห รื อ สร้ า งสถานการณ์ ในชี วิ ต ประจ าวั น ที่ ใกล้ ตั ว ให้ ผู้ เรี ย นได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน โดยมีการวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความ
เป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัด
เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และน าประสบการณ์ ด้ า นความรู้ ความคิ ด ทั ก ษะกระบวนการที่ ได้ ไปใช้ ในการเรี ย นรู้ สิ่ ง ต่ า งๆ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันและใช้ในการประกอบอาชีพทหารและตารวจในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ และมีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความเป็ นผู้น า และความเป็นทหาร รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
สามารถทางานอย่างเป็น ระบบระเบียบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจานวนเชิงซ้อน เขียนกราฟ และหาค่าสัมบูรณ์ของจานวนเชิงซ้อนได้
๒. หารากที่ n ของจานวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจานวนเต็มบวกได้
๓. แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวได้
๔. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับปริมาณเวกเตอร์ การเท่ากันของเวกเตอร์ นิเสธของเวกเตอร์
๕. สามารถหาผลบวกและผลต่างของเวกเตอร์ และการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ได้ถูกต้อง
๖. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับปริมาณเวกเตอร์ การเท่ากันของเวกเตอร์ นิเสธของเวกเตอร์ในระบบ
พิกัดฉาก
๗. สามารถหาผลบวกและผลต่างของเวกเตอร์ และการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ในระบบพิกัดฉาก
ได้ถูกต้อง
๘. เขียนผลลัพธ์และบอกสมบัติต่าง ๆ ของเวกเตอร์ในสามมิติได้ถูกต้อง
๙. หาผลคูณเชิงสเกลาร์และผลคูณเชิงเวกเตอร์ที่กาหนดให้ได้ถูกต้อง
๑๐. แก้ปัญหาจานวนเชิงซ้อนและเวกเตอร์โดยใช้วิธีการที่หลากหลายได้ถูกต้อง

๔๓
๑๑. แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ของโจทย์จานวนเชิงซ้อนและเวกเตอร์ โดยใช้ความรู้ ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้เหมาะสม
๑๒. ให้เหตุผลโดยการอ้างอิงความรู้ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงหรือการสร้างแผนภาพความคิดในเรื่อง
จานวนเชิงซ้อนและเวกเตอร์ ได้ถูกต้อง
๑๓. สื่อสาร สื่อความหมายและนาเสนอโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในเรื่องจานวน
เชิงซ้อนและเวกเตอร์ได้อย่างถูกต้องชัดเจนและรัดกุม
๑๔. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์เรื่องจานวนเชิงซ้อนและเวกเตอร์กับศาสตร์อื่น ๆ และน
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพทหาร
และตารวจในอนาคตได้
๑๕. นาความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องจานวนเชิงซ้อนและเวกเตอร์ไปประยุกต
ในการเรียนรู้ สิ่งต่าง ๆ การดารงชีวิต และการประกอบอาชีพทหาร และตารวจในอนาคตได้
๑๖. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความสุขในการทางานที่ได้รับมอบหมายเรื่องจานวนเชิงซ้อนและ
เวกเตอร์
รวมทั้งหมด ๑๖ ผลการเรียนรู้

๔๔
ค ๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๑.๐ หน่วยกิต

ศึ ก ษาและฝึ ก ทั ก ษะเกี่ ย วกั บ กฎเกณฑ์ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การนั บ การทดลองสุ่ ม แซมเปิ ล สเปซ
เหตุการณ์ และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ การใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุส มผล และประกอบในการตัดสิ นใจและแก้ ปัญ หาในชีวิตประจาวัน ศึกษาและฝึ กทั กษะเกี่ย วกั บ
จานวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวนตรรกยะ และจานวนจริงในรูปกรณฑ์ หาผลลัพธ์ที่
เกิดจากการบวก การลบ การคูณ และการหาร จานวนในรูปเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวนตรรกยะ
จานวนจริงในรูปกรณฑ์ และรากที่ n ในระบบจานวนจริง
โดยจั ด ประสบการณ์ ห รื อ สร้ า งสถานการณ์ ในชี วิ ต ประจ าวั น ที่ ใกล้ ตั ว ให้ ผู้ เรี ย นได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน โดยมีการวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความ
เป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัด
เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และน าประสบการณ์ ด้ า นความรู้ ความคิ ด ทั ก ษะกระบวนการที่ ได้ ไปใช้ ในการเรี ย นรู้ สิ่ ง ต่ า งๆ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันและใช้ในการประกอบอาชีพทหารและตารวจในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ และมีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความเป็ นผู้น า และความเป็นทหาร รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
สามารถทางานอย่างเป็น ระบบระเบียบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

รวมทั้งหมด ๑๒ ตัวชี้วัด

ค ๑.๑ ม.๔-๖/๓, ค ๑.๒ ม.๔-๖/๑, ค ๑.๓ ม.๔-๖/๑, ค ๕.๒ ม.๔-๖/๑,
ค ๕.๒ ม.๔-๖/๒, ค ๕.๓ ม.๔-๖/๒, ค ๖.๑ ม.๔-๖/๑, ค ๖.๑ ม.๔-๖/๒,
ค ๖.๑ ม.๔-๖/๓, ค ๖.๑ ม.๔-๖/๔, ค ๖.๑ ม.๔-๖/๕, ค ๖.๑ ม.๔-๖/๖

๔๕
ค ๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๑.๕ หน่วยกิต

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ย วกับ การวัดการกระจายของข้อมูลแบบสั มบูรณ์ และสัมพัทธ์ การวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น ค่ามาตรฐานและการแจกแจงปกติ เส้นโค้งปกติและพื้นที่ใต้เส้นโค้ง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน
ระหว่างข้อมูล แผนภาพการกระจาย ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่ประกอบด้วยสองตัวแปรที่อยู่ในรูป
อนุกรมเวลา การใช้ความสัมพัน ธ์ของข้อมูลทานายค่าตัวแปรตามเมื่อกาหนดตัวแปรอิสระให้ ศึกษาและฝึก
ทักษะเกี่ยวกับการนับแฟกทอเรียล วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่แตกต่างแบบเส้นตรงและแบบวงกลม วิธีเรียง
สับเปลี่ยนสิ่งของไม่แตกต่างกันทั้งหมดแบบเส้นตรงและแบบวงกลม วิธีการจัดหมู่ ลักษณะการจัดสิ่งของ n สิ่ง
คราวละ r สิ่ง และการจัดสิ่งของอย่างน้อย 1 สิ่ง การแบ่งสิ่งของ n สิ่งออกเป็นกลุ่ม ทฤษฏีบททวินาม การ
ทดลองสุ่ม แซมเปิลสเปซ เหตุก ารณ์ การดาเนินการของเหตุการณ์ ลักษณะเหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกัน ความ
น่าจะเป็นและสมบัติของความน่าจะเป็น
โดยจั ด ประสบการณ์ ห รื อ สร้ า งสถานการณ์ ในชี วิ ต ประจ าวั น ที่ ใกล้ ตั ว ให้ ผู้ เรี ย นได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน โดยมีการวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความ
เป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัด
เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการคิดคานวณ การแก้ปั ญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และน าประสบการณ์ ด้ า นความรู้ ความคิ ด ทั ก ษะกระบวนการที่ ได้ ไปใช้ ในการเรี ย นรู้ สิ่ ง ต่ า งๆ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันและใช้ในการประกอบอาชีพทหารและตารวจในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ และมีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความเป็ นผู้น า และความเป็นทหาร รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
สามารถทางานอย่างเป็น ระบบระเบียบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑. สามารถหาค่าการวัดการกระจายของข้อมูลแบบสัมบูรณ์และสัมพัทธ์ได้
๒. สามารถปรับข้อมูลทางสถิติให้เป็นค่ามาตรฐานได้อย่างถูกต้อง
๓. นาความรู้เรื่องการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้ได้
๔. นาความรู้เรื่องค่ามาตรฐานไปใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลได้
๕. หาพื้นที่ใต้โค้งปกติ และนาความรู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่ใต้โค้งปกติไปใช้ได้
๖. เข้าใจความหมายของการสร้างความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ
๑ ตัว และตัวแปรตาม ๑ ตัว
๗. ใช้ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลทานายค่าตัวแปรตาม เมื่อกาหนดข้อมูลของตัวแปรอิสระ
มาให้
๘. สร้างความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ ๑ ตัว และตัวแปรตาม ๑ ตัว
ที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา

๔๖
๙. แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้พื้นฐานการนับแฟกทอเรียล วิธีการเรียงสับเปลี่ยนและวิธีการจัดหมู่ได้ถูกต้อง
๑๐. นาความรู้เรื่องทฤษฎีบททวินามไปใช้ได้
๑๑. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่กาหนดได้
๑๒. แก้ปัญหาสถิติและความน่าจะเป็นโดยใช้วิธีการที่หลากหลายได้ถูกต้อง
๑๓. แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ของโจทย์สถิติและความน่าจะเป็น โดยใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้ อย่างเหมาะสม
๑๔. ให้เหตุผลโดยการอ้างอิงความรู้ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงหรือการสร้างแผนภาพความคิดในเรื่อง
สถิติ และความน่าจะเป็นได้ถูกต้อง
๑๕. สื่อสาร สื่อความหมายและนาเสนอโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เรื่องสถิติและ
ความน่าจะเป็น ได้อย่างถูกต้องชัดเจนและรัดกุม
๑๖. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์เรื่องสถิติและความน่าจะเป็นกับศาสตร์อื่น ๆ และนา
ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพทหาร
และตารวจในอนาคตได้
๑๗. นาความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องสถิติและความน่าจะเป็นไปประยุกต์
ในการเรียนรู้ สิ่งต่าง ๆ การดารงชีวิตและการประกอบอาชีพทหาร และตารวจในอนาคตได้
๑๘. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความสุขในการทางานที่ได้รับมอบหมายเรื่องสถิติและ
ความน่าจะเป็น
รวมทั้งหมด ๑๘ ผลการเรียนรู้

๔๗
ค ๓๓๑๐๓ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๐.๕ หน่วยกิต

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับกาหนดการเชิงเส้นและการประยุกต์ใช้
โดยจั ด ประสบการณ์ ห รื อ สร้ า งสถานการณ์ ในชี วิ ต ประจ าวั น ที่ ใกล้ ตั ว ให้ ผู้ เรี ย นได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน โดยมีการวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความ
เป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัด
เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และน าประสบการณ์ ด้ า นความรู้ ความคิ ด ทั ก ษะกระบวนการที่ ได้ ไปใช้ ในการเรี ย นรู้ สิ่ ง ต่ า งๆ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันและใช้ในการประกอบอาชีพทหารและตารวจในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ และมีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความเป็ นผู้น า และความเป็นทหาร รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
สามารถทางานอย่างเป็น ระบบระเบียบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
รวมทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด

ค ๔.๒ ม.๔-๖/๔, ค ๔.๒ ม.๔-๖/๕, ค ๖.๑ ม.๔-๖/๑,ค ๖.๑ ม.๔-๖/๒,
ค ๖.๑ ม.๔-๖/๓, ค ๖.๑ ม.๔-๖/๔, ค ๖.๑ ม.๔-๖/๕, ค ๖.๑ ม.๔-๖/๖

๔๘
ค ๓๓๒๐๓ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๒.๐ หน่วยกิต

ศึ ก ษา และฝึ ก ทั ก ษะเกี่ ย วกั บ ฟั ง ก์ ชั น เอกซ์ โ พเนนเชี ย ล ฟั ง ก์ ชั น ลอการิ ทึ ม กราฟของฟั ง ก์ ชั น
เอกซ์ โ พเนนเชี ย ล และฟั งก์ ชั น ลอการิ ทึ ม การค านวณค่ า โดยประมาณโดยใช้ ล อการิ ทึ ม การแก้ ส มการ
เอกซ์โพเนนเชียล และสมการลอการิทึม ศึกษาและฝึ กทักษะเกี่ยวกับ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมประกอบ
ฟังก์ชัน ตรี โกณมิติของสองเท่า สามเท่ า และครึ่งเท่ าของจานวนจริงหรือมุม การแปลงผลคูณ ของฟั งก์ชัน
ตรีโกณมิติในรูปผลบวกและผลต่าง การแปลงผลบวกและผลต่างของฟังก์ชันตรีโกณมิติในรูปผลคูณ กราฟของ
ฟั งก์ชั น ตรี โกณมิติ อิ น เวอร์ ส ของฟั งก์ ชัน ตรีโกณมิ ติ สมการตรีโกณมิติ การแก้โจทย์ ปัญ หาโดยใช้ฟั งก์ชั น
ตรีโกณมิติ การแก้สามเหลี่ยมโดยใช้ฟังก์ชันตรีโกณมิติศึกษา
โดยจั ด ประสบการณ์ ห รื อ สร้ า งสถานการณ์ ในชี วิ ต ประจ าวั น ที่ ใกล้ ตั ว ให้ ผู้ เรี ย นได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน โดยมีการวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความ
เป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัด
เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการคิดคานวณ การแก้ปั ญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และน าประสบการณ์ ด้ า นความรู้ ความคิ ด ทั ก ษะกระบวนการที่ ได้ ไปใช้ ในการเรี ย นรู้ สิ่ ง ต่ า งๆ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันและใช้ในการประกอบอาชีพทหารและตารวจในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ และมีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความเป็ นผู้น า และความเป็นทหาร รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
สามารถทางานอย่างเป็น ระบบระเบียบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
๒. สามารถแก้สมการฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมได้ถูกต้อง
๓. สามารถเขียนกราฟของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมได้ถูกต้อง
๔. สามารถหาค่าประมาณของจานวนที่ติดกรณฑ์และจานวนที่อยู่ในรูปเลขยกกาลังโดยใช้
วิธีการคานวณที่เหมาะสมได้
๕. หาฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจานวนจริงหรือมุมได้ถูกต้อง
๖. หาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของสองเท่า สามเท่า และครึ่งเท่า ของจานวนจริงหรือมุมได้
ถูกต้อง
๗. แปลงผลคูณของฟังก์ชันตรีโกณมิติในรูปผลบวกและผลต่าง และแปลงผลบวก และ
ผลต่างของฟังก์ชันตรีโกณมิติในรูปผลคูณได้ถูกต้อง
๘. พิสูจน์เอกลักษณ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติที่กาหนดให้ได้ถูกต้อง
๙. สามารถหาอินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติและส่วนกลับได้อย่างถูกต้อง
๑๐. สามารถเขียนกราฟอินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติและส่วนกลับได้อย่างถูกต้อง
๑๑. สามารถแก้สมการตรีโกณมิติได้อย่างถูกต้อง
๑๒. สามารถแก้สามเหลี่ยมโดยใช้ฟังก์ชันตรีโกณมิติได้

๔๙
๑๓. แก้ปัญหาฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม และฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยใช้วิธีการที่
หลากหลายได้ถูกต้อง
๑๔. แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ของโจทย์ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม และฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ โดยใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
๑๕. ให้เหตุผลโดยการอ้างอิงความรู้ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงหรือการสร้างแผนภาพความคิด ในเรื่อง
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม และฟังก์ชันตรีโกณมิติ ได้ถูกต้อง
๑๖. สื่อสาร สื่อความหมายและนาเสนอโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เรื่องฟังก์ชัน
เอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม และฟังก์ชันตรีโกณมิติได้อย่างถูกต้องชัดเจนและรัดกุม
๑๗. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม และ
ฟังก์ชันตรีโกณมิติกับศาสตร์อื่น ๆ และนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพทหารและตารวจในอนาคตได้
๑๘. นาความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชัน
ลอการิทึม และฟังก์ชันตรีโกณมิติไปประยุกต์ในการเรียนรู้ สิ่งต่าง ๆ การดารงชีวิต และ
การประกอบอาชีพทหาร และตารวจในอนาคตได้
๑๙. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความสุขในการทางานที่ได้รับมอบหมายเรื่องฟังก์ชัน
เอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม และฟังก์ชันตรีโกณมิติ
รวมทั้งหมด ๑๙ ผลการเรียนรู้

๕๐
ค ๓๓๑๐๔ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๔
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๑.๐ หน่วยกิต

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับ ความหมายของลาดับจากัด ลาดับเลขคณิต ลาดับเรขาคณิต ความหมาย
ผลบวก n พจน์ แรกของล าดั บ เลขคณิ ต ล าดั บ เรขาคณิ ต การหารูป แบบของพจน์ ทั่ ว ไป และพจน์ ต่ าง ๆ
ของลาดับจากัด ลาดับเลขคณิต ลาดับเรขาคณิต และฝึกทักษะการหาผลบวก n พจน์แรกของลาดับเลขคณิต
ลาดับเรขาคณิต ความหมายของลาดับอนันต์ พจน์ทั่วไปของลาดับอนันต์ ลิมิตของลาดับอนันต์ และผลบวก
ของอนุกรมอนันต์
โดยจั ด ประสบการณ์ ห รื อ สร้ า งสถานการณ์ ในชี วิ ต ประจ าวั น ที่ ใกล้ ตั ว ให้ ผู้ เรี ย นได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน โดยมีการวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความ
เป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัด
เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นพั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการในการคิ ด ค านวณ การแก้ ปั ญ หา การให้ เหตุ ผ ล การสื่ อ
ความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ ใช้ในชีวิตประจาวันและใช้ในการประกอบอาชีพทหารและตารวจในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์
และมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นา และความเป็นทหาร รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดี
ต่อคณิตศาสตร์ สามารถทางานอย่ างเป็น ระบบระเบียบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

รวมทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด

ค ๔.๑ ม.๔-๖/๔, ค ๔.๑ ม.๔-๖/๕, ค ๔.๒ ม.๔-๖/๖, ค ๖.๑ ม.๔-๖/๑,
ค ๖.๑ ม.๔-๖/๒, ค ๖.๑ ม.๔-๖/๓, ค ๖.๑ ม.๔-๖/๔, ค ๖.๑ ม.๔-๖/๕,
ค ๖.๑ ม.๔-๖/๖

๕๑
ค ๓๓๒๐๔ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๑.๕ หน่วยกิต

ศึ ก ษาและฝึ ก ทั ก ษะเกี่ ย วกั บ ลิ มิ ต และความต่ อ เนื่ อ งของฟั ง ก์ ชั น อนุ พั น ธ์ ข องฟั ง ก์ ชั น พหุ น าม
ฟังก์ชันตรรกยะ ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึ ม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ อนุพันธ์ของฟังก์ชันแฝง
อนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์โดยการแทนที่ การประยุกต์
ปริพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์จากัดเขต และการหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งกับแกน X
โดยจั ด ประสบการณ์ ห รื อ สร้ า งสถานการณ์ ในชี วิ ต ประจ าวั น ที่ ใกล้ ตั ว ให้ ผู้ เรี ย นได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน โดยมีการวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความ
เป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัด
เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และน าประสบการณ์ ด้ า นความรู้ ความคิ ด ทั ก ษะกระบวนการที่ ได้ ไปใช้ ในการเรี ย นรู้ สิ่ ง ต่ า งๆ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันและใช้ในการประกอบอาชีพทหารและตารวจในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ และมีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความเป็ นผู้น า และความเป็นทหาร รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
สามารถทางานอย่างเป็น ระบบระเบียบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑. สามารถหาลิมิตของฟังก์ชันที่กาหนดให้ได้
๒. บอกได้ว่าฟังก์ชันที่กาหนดให้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่
๓. สามารถหาอนุพันธ์และนาความรู้เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันไปประยุกต์ได้
๔. สามารถหาปริพันธ์ไม่จากัดเขตของฟังก์ชันที่กาหนดให้ได้
๕. สามารถหาปริพันธ์จากัดเขตของฟังก์ชันบนช่วงที่กาหนดให้
๖. หาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งบนช่วงที่กาหนดให้ได้
๗. แก้ปัญหาแคลคูลัสโดยใช้วิธีการที่หลากหลายได้ถูกต้อง
๘. แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ของโจทย์แคลคูลัส โดยใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีได้ อย่างเหมาะสม
๙. ให้เหตุผลโดยการอ้างอิงความรู้ ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงหรือการสร้างแผนภาพความคิดในเรื่อง
แคลคูลัส ได้ถูกต้อง
๑๐. สื่อสาร สื่อความหมายและนาเสนอโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เรื่องแคลคูลัสได้
อย่างถูกต้องชัดเจนและรัดกุม
๑๑. เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์เรื่องแคลคูลัสกับศาสตร์อื่น ๆ และนาทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพทหารและตารวจใน
อนาคตได้

๕๒
๑๒. นาความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องแคลคูลัสไปประยุกต์ในการเรียนรู้
สิ่งต่างๆ การดารงชีวิต และการประกอบอาชีพทหาร และตารวจในอนาคตได้
๑๓. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความสุขในการทางานที่ได้รับมอบหมายเรื่องแคลคูลัส
รวมทั้งหมด ๑๓ ผลการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

๕๕

จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
๑. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์
๒. เพื่อให้มีความเข้าใจในลักษณะ ขอบเขต ข้อจากัดของวิทยาศาสตร์
๓. เพื่อให้มีทักษะที่สาคัญในการศึกษาค้นคว้า สร้างสรรค์ มีกระบวนการแบบวิทยาศาสตร์
๔. เพื่อให้มีเจตคติที่ถูกต้องต่อวิทยาศาสตร์
๕. เพื่อให้ตระหนักถึงอิทธิพลของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมวลมนุษย์ สภาพแวดล้อมการอนุรักษ์ และใน
ด้านที่เกิดโทษทาลายซึ่งกันและกัน
๖. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ที่จะเป็นพื้นฐานซึ่งจะนาไป
ศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพ และโรงเรียนนายร้อยตารวจ

๕๖

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
สาระการเรียนรู้
สาระที่ ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต
สาระที่ ๒ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสาร
สาระที่ ๔ แรงและการเคลื่อนที่
สาระที่ ๕ พลังงาน
สาระที่ ๖ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
สาระที่ ๗ ดาราศาสตร์และอวกาศ
สาระที่ ๘ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต
มาตรฐาน ว ๑.๑
เข้ า ใจหน่ ว ยพื้ น ฐานของสิ่ ง มี ชี วิ ต ความสั ม พั น ธ์ ข องโครงสร้ า งและหน้ า ที่ ของ
ระบบต่า ง ๆ ของสิ่ ง มีชีวิต ที่ท างานสั ม พัน ธ์กัน มีก ระบวนการสืบ เสาะหาความรู้
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้ในการดารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
ตัวชี้วัด
ม.๔–๖/๑, ม.๔–๖ /๒, ม.๔–๖/๓, ม.๔–๖/๔
มาตรฐาน ว ๑.๒

ตัวชี้วัด

เข้ า ใจกระบวนการและความส าคั ญ ของการถ่ า ยทอด ลั ก ษณะทางพันธุกรรม
วิวัฒ นาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ เ ทคโนโลยีชี ว ภาพ
ที ่ม ีผ ลต่อ มนุษ ย์แ ละสิ ่ง แวดล้อ ม มีก ระบวนการ สืบ เสาะหาความรู้ แ ละ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ม.๔–๖/๑, ม.๔–๖ /๒, ม.๔–๖/๓, ม.๔–๖/๔

สาระที่ ๒ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว ๒.๑
เข้ า ใจสิ่ ง แวดล้ อ มในท้ อ งถิ่ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง แวดล้ อ มกั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งสิ่งมีชีวิต ต่า งๆ ในระบบนิเวศน์มีก ระบวนการสืบ เสาะหา
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ม.๔–๖/๑, ม.๔–๖ /๒, ม.๔–๖/๓
มาตรฐาน ว ๒.๒

ตัวชี้วัด

เข้า ใจความส าคัญ ของทรัพ ยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ท้องถิ่น ประเทศและโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
สื ่อ สารสิ ่ง ที ่เ รีย นรู ้แ ละน าความรู ้ไ ปใช้ใ นการจัด การ ทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ม.๔–๖/๑, ม.๔–๖ /๒, ม.๔–๖/๓

๕๗
สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว ๓.๑
เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ม.๔–๖/๑, ม.๔–๖ /๒, ม.๔–๖/๓, ม.๔–๖ /๔, ม.๔–๖/๕
มาตรฐาน ว ๓.๒
ตัวชี้วัด

เข้ า ใจหลั ก การและธรรมชาติ ข องการเปลี่ ย นสถานะของสาร การเกิ ด
สารละลาย การเกิ ดปฏิกิริย าเคมี มี กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ และ
จิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ม.๔–๖/๑, ม.๔–๖/๒, ม.๔–๖/๓, ม.๔–๖/๔, ม.๔–๖/๕, ม.๔–๖/๖, ม.๔–๖/๗,
ม.๔–๖/๘, ม.๔–๖/๙

สาระที่ ๔ แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว ๔.๑
เข้า ใจธรรมชาติข องแรงแม่เ หล็ กไฟฟ้า แรงโน้ มถ่ว ง และแรงนิว เคลี ยร์
มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู้สื่ อสารสิ่ ง ที่เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์
อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ม.๔–๖/๑, ม.๔–๖ /๒, ม.๔–๖/๓, ม.๔–๖/๔
มาตรฐาน ว ๔.๒
ตัวชี้วัด
สาระที่ ๕ พลังงาน
มาตรฐาน ว ๕.๑

ตัวชี้วัด

เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ม.๔–๖/๑, ม.๔–๖/๒, ม.๔–๖/๓
เข้ า ใจความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพลั ง งานกั บ การด ารงชี วิ ต การเปลี่ ยนรูป
พลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่ อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
ม.๔–๖/๑, ม.๔–๖/๒, ม.๔–๖/๓, ม.๔–๖ /๔, ม.๔–๖/๕, ม.๔–๖/๖, ม.๔–๖/๗,
ม.๔–๖/๘, ม.๔–๖/๙

สาระที่ ๖ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว ๖.๑
เข้าใจกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลกความสัมพันธ์ ของ
กระบวนการต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐาน
ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ม.๔–๖/๑, ม.๔–๖/๒, ม.๔–๖/๓, ม.๔–๖/๔, ม.๔–๖/๕, ม.๔–๖/๖

๕๘
สาระที่ ๗ ดาราศาสตร์และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๗.๑
เข้ า ใจวิ วั ฒ นาการของระบบสุ ริ ย ะและกาแล็ ก ซี ปฏิ สั ม พั น ธ์ ภ ายในระบบสุริยะ
และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ม.๔–๖/๑, ม.๔–๖ /๒
มาตรฐาน ว ๗.๒

ตัวชี้วัด

เข้ า ใจความส าคั ญ ของเทคโนโลยีอ วกาศที ่น ามาใช้ใ นการส ารวจอวกาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
และจิต วิท ยาศาสตร์ สื ่อ สารสิ ่ง ที ่เ รีย นรู ้ และน าความรู ้ไ ปใช้ป ระโยชน์ อ ย่ า งมี
คุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ม.๔–๖/๑, ม.๔–๖/๒, ม.๔–๖/๓

สาระที่ ๘ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๘.๑
ใช้ ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ในการสื บ เสาะหาความรู้
การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มี รู ป แบบที่ แ น่ น อน
สามารถอธิ บ ายและตรวจสอบได้ ภ ายใต้ ข้ อ มู ล และเครื่องมือที่ มีอยู่ในช่วงเวลา
นั้ น ๆ เข้ าใจว่ าวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี สั งคม และสิ่ ง แวดล้ อ มมี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง
สัมพันธ์กัน
ตัวชี้วัด
ม.๔–๖/๑, ม.๔–๖/๒, ม.๔–๖/๓, ม.๔–๖/๔, ม.๔–๖/๕, ม.๔–๖/๖

๕๙

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕– ๖ รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่/
ภาคเรียน
๑/๑
๑/๑
๑/๑
๑/๒
๑/๒
๒/๑
๒/๑
๒/๒
๒/๒

รวม

รายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาเพิ่มเติม

ว ๓๒๑๐๑ ฟิสิกส์พื้นฐาน
SC 32101 Fundamentals
of Physics
ว ๓๒๒๐๑ ฟิสิกส์ ๑
SC 32201 Physics 1
ว ๓๒๒๒๑ เคมี ๑
SC 32221 Chemistry 1
ว ๓๒๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒
SC 32202 Physics 2
ว ๓๒๒๒๒ เคมี ๒
SC 32222 Chemistry 2
ว ๓๓๒๐๓ ฟิสิกส์ ๓
SC 33203 Physics 3
ว ๓๓๒๒๓ เคมี ๓
SC 33223 Chemistry 3
ว ๓๓๒๐๔ ฟิสิกส์ ๔
SC 33204 Physics 4
ว ๓๓๑๒๑ เคมีพื้นฐาน
SC 33121 Fundamentals
of Chemistry
๒ วิชา

๗ วิชา

จานวน
หน่วยกิต
๑.๕

เวลาเรียน เวลาเรียน
คาบ/
คาบ/
สัปดาห์ ภาคเรียน
๓
๖๐

๐.๕

๑

๒๐

๑.๕

๓

๖๐

๒.๐

๔

๘๐

๑.๕

๓

๖๐

๒.๐

๔

๘๐

๑.๕

๓

๖๐

๒.๐

๔

๘๐

๑.๕

๓

๖๐

๑๔.๐

๒๘

๕๖๐

คำอธิบำยรำยวิชำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์

๖๓
ว ๓๒๑๐๑ ฟิสิกส์พื้นฐาน
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๑.๕ หน่วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ การกระจัด เวลา ความเร็ว ความเร่งของการเคลื่อนที่ในแนวตรง
แรงกับ การเคลื่ อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง แรงกับการเคลื่ อนที่ของอนุภ าคในสนามไฟฟ้า แรงกับการ
เคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแม่เหล็ก แรงนิวเคลียร์และแรงไฟฟ้าระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส สมบัติของ
คลื่นกล ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่น คลื่นเสียง บีตส์ของเสียง ความเข้มเสียง
ระดับความเข้มเสียง การได้ยิน คุณภาพเสียง มลพิษทางเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงาน สมบัติของ
รังสีจากธาตุกัมมันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
การอภิปรายและการทดลอง สร้างสรรค์ชิ้นงานหรือโครงงาน
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้เป็นความเรียงชั้นสูง มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
ค่านิยมที่เหมาะสม และเป็นพลโลกที่ดี
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด

ว ๔.๑ ม.๔/๑, ว ๔.๑ ม.๔/๒, ว ๔.๑ ม.๔/๓, ว ๔.๑ ม.๔/๔, ว ๔.๒ ม.๔/๑,
ว ๔.๒ ม.๔/๒, ว ๔.๒ ม.๔/๓, ว ๕.๑ ม.๔/๑, ว ๕.๑ ม.๔/๒, ว ๕.๑ ม.๔/๓,
ว ๕.๑ ม.๔/๔, ว ๕.๑ ม.๔/๕, ว ๕.๑ ม.๔/๖, ว ๕.๑ ม.๔/๗, ว ๕.๑ ม.๔/๘,
ว ๕.๑ ม.๔/๙

๖๔
ว ๓๒๒๐๑ ฟิสิกส์ ๑
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๐.๕ หน่วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์ สภาพสมดุล สมดุลต่ อการเลื่ อนที่ สมดุลต่อการหมุน โมเมนต์ของแรงหรือ ทอร์ ก
โมเมนต์ของแรงคู่ควบ ศูนย์กลางมวลและศูนย์ถ่วง สมดุลของวัตถุ เสถียรภาพของสมดุล การนาหลักสมดุล
ไปประยุกต์ สภาพยืดหยุ่น แรงที่ทาให้วัตถุผิดรูป ความเค้นและความเครียด มอดูลัสของยัง แรงและงาน
งานของแรงที่ทามุมกับ แนวการเคลื่อนที่ การหางานจากพื้นที่ใต้กราฟ กาลั ง พลั งงานจลน์ พลั งงานศักย์
กฎการอนุรักษ์พลังงาน การประยุกต์กฎการอนุรักษ์พลังงาน กฎสากลของการอนุรักษ์พลังงาน เครื่องกล
ประสิทธิภาพของเครื่องกลและเครื่องใช้ไฟฟ้า หลักการของงานกับเครื่องกลโมเมนตัม แรงและการเปลี่ ยน
โมเมนตัม การดลและแรงดล การชน การชนในหนึ่งมิติ กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การชนในสองมิติการระเบิด
ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหมุน ทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อยกับการเคลื่อนที่แบบหมุนโมเมนต์ความ
เฉื่อยรอบแกนหมุนสมมาตร พลัง งานจลน์ของการเคลื่อนที่แบบหมุน โมเมนตัมเชิงมุมและอัตราการเปลี่ ยน
โมเมนตัมเชิงมุม การเคลื่อนที่ทั้งแบบเลื่อนที่และแบบหมุน
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
การอภิปรายและการทดลอง สร้างสรรค์ชิ้นงานหรือโครงงาน
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้เป็นความเรียงชั้นสูง มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
ค่านิยมที่เหมาะสม และเป็นพลโลกที่ดี
ผลการเรียนรู้
๑. อธิบายความหมายของสภาพสมดุลหรือสมดุลและสมดุลสถิตวิเคราะห์เงื่อนไขของสมดุลได้
๒. ทดลองและอธิบายสภาพสมดุลสถิตของวัตถุในกรณี มีแรงสองแรง และแรงสามแรงขนานกัน
กระทาสมดุลของแรงสามแรง ซึ่งแนวแรงไม่ขนานกัน พร้อมทั้งหาแรงลัพธ์โดยวิธีหางต่อหัว
เวกเตอร์ และโดยการแยกแรง
๓. อธิบายโมเมนต์ของแรงที่เกิดกับวัตถุ ความหมายของแรงคู่ควบและหาค่าโมเมนต์ของแรงคู่ควบ
ขณะวัตถุหมุนและอยู่ในสมดุล
๔. ใช้เงื่อนไขของสมดุลสถิตทั้ง ๒ ข้อ คานวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้อง จากสถานการณ์ที่กาหนดให้
และนาไปประยุกต์ใช้ได้
๕. อธิบายสมดุลเสถียร สมดุลไม่เสถียร และสมดุลสะเทินได้
๖. อธิบายความแตกต่างระหว่างงานในชีวิตประจาวันและงานทางฟิสิกส์พร้อมทั้งคานวณหางาน
ที่กระทาจากผลคูณระหว่างขนาดของแรงในแนวที่ วัตถุเคลื่อนที่กับการกระจัดที่ วัตถุเคลื่อนที่
หรือหาจากพื้นที่ใต้กราฟระหว่างแรงกับการกระจัด รวมทั้งเชื่อมโยงความรู้เรื่องงานไปสู่เรื่องของ
กาลังได้
๗. ทาการทดลองและอธิบายสรุปความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงานจลน์ แรงที่ใช้ดึงสปริงกับ
ระยะที่สปริงยืดออก และกฎการอนุรักษ์พลังงานได้
๘. คานวณหาพลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วงของวัตถุที่ระดับต่างๆ พลังงานศักย์ยืดหยุ่น ของ
สปริง และการนากฎการอนุรักษ์พลังงานไปใช้ประโยชน์ได้
๙. อธิบายการทางานของเครื่องกลอย่างง่ายจากหลักการของงานและพลังงานได้

๖๕
๑๐. บอกความหมายของโมเมนตัมและหาค่าของโมเมนตัมของวัตถุได้ เมื่อกาหนดมวลและความเร็ว
ของวัตถุให้
๑๑. อธิบายได้ว่า แรงกระทาต่อวัตถุ ทาให้โมเมนตัมของวัตถุเปลี่ยนไป ซึ่งแรงลัพธ์ที่กระทา
ต่อวัตถุใด จะเท่ากับอัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมของวัตถุนั้นทั้งขนาดและทิศทาง
๑๒. อธิบายได้ว่า แรงที่ใช้หยุดการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือแรงที่ทาให้มีการเปลี่ยนโมเมนตัมขึ้นอยู่ กับ
มวล ความเร็ว และช่วงเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนโมเมนตัมนั้น
๑๓. บอกได้ว่าผลคูณของแรงที่ทาให้วัตถุมีการเปลี่ยนโมเมนตัมกับช่วงเวลาที่ใช้เรียกว่า การดล
พร้อมทั้งแปลความหมายจากกราฟระหว่างขนาดของแรงและเวลาที่แรงกระทาต่อวัตถุได้ว่า
พื้นทีใ่ ต้กราฟคือขนาดของการดล และสามารถหาค่าแรงดลเฉลี่ยได้จากกราฟนี้ด้วย
๑๔. บอกได้ว่าแรงที่กระทาต่ อวัต ถุในช่ว งเวลาสั้ น ๆ เรียกว่า แรงดล คานวณหาการดล และ
แรงดลเฉลี่ยที่กระทาต่อวัตถุได้ เมื่อกาหนดสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องให้
๑๕. บอกได้ว่าเมื่อวัตถุสองสิ่งชนกันวัตถุที่วิ่งเข้าชนจะถ่ายโอนโมเมนตัมให้กับวัตถุที่ถูกชน พร้อมทั้ง
ทาการทดลองการชนของวัต ถุ ในแนวตรง และการดีดตัว แยกจากกัน ของวั ต ถุ ใ นแนวตรง
สรุปผลได้ว่าโมเมนตัมรวมของระบบคงตัวเมื่อไม่มีแรงลัพธ์กระทาต่อระบบ
๑๖. บอกได้ว่าการชนแบบยืดหยุ่นนั้น นอกจากโมเมนตัมของระบบคงตัวแล้ว ผลรวมของพลังงานจลน์
ของระบบคงตัวด้วย
๑๗. บอกได้ว่าการชนแบบไม่ยืดหยุ่น โมเมนตัมของระบบคงตัวแต่ผลรวมของพลังงานจลน์ของ
ระบบไม่คงตัว
๑๘. ทาการทดลองการชนของวัตถุในสองมิติและสรุปได้ว่าโมเมนตัมของระบบคงตัวการชนของวัตถุ
ในสองมิตินั้น มีทั้งการชนแบบยืดหยุ่น และการชนแบบไม่ยืดหยุ่น และบอกความแตกต่างของ
การชนดังกล่าวได้
๑๙. บอกกฎการอนุ รั กษ์โ มเมนตัม ใช้กฎการเคลื่ อนที่ข้อ ที่ส ามของนิว ตันแสดงกฎการอนุรักษ์
โมเมนตัม และคานวณหาแรง ความเร็ ว ความเร่ง มวล ระยะทาง เวลา และปริมาณอื่นๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง ในการเคลื่อนที่ของวัตถุมีการชนหรือการดีดตัวออกจากกันได้ โดยใช้กฎการ
อนุรักษ์โมเมนตัม เมื่อกาหนดสถานการณ์ให้
๒๐. บอกความหมายของการกระจัดเชิงมุม ความเร็วเชิงมุม ความเร่งเชิงมุมได้
๒๑. บอกความหมาย ความสัมพันธ์ของทอร์ก โมเมนต์ความเฉื่อยและความเร่งเชิงมุมได้
๒๒. อธิบายและบอกความหมายของพลังงานจลน์ของการเคลื่อนที่แบบหมุนได้
๒๓. บอกความสัมพันธ์ของพลังงานจลน์ของการเคลื่อนที่แบบหมุนกับโมเมนต์ความเฉื่อยได้
๒๔. บอกความหมายของโมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุได้ และบอกความสัมพันธ์กับโมเมนต์ความเฉื่อย
และความเร็วเชิงมุมได้
๒๕. วิเคราะห์ได้ว่า ทอร์กมีค่าเท่ากับอัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุ
๒๖. อธิบายความหมายของกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมได้
๒๗. นาความรู้เรื่องกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมทอร์กไปคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
๒๘. บอกความหมายของพลังงานจลน์รวมของวัตถุที่มีการเคลื่อนที่ทั้งแบบเลื่อนตาแหน่ง และแบบ
หมุนได้
๒๙. นาความรู้ต่างๆ ของการเคลื่อนที่แบบหมุน ไปอธิบายสถานการณ์และปรากฏการณ์ต่างๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องได้ ตลอดจนคานวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องได้ด้วย

๖๖
๓๐. อธิบายความหมายของสภาพยืดหยุ่น สภาพพลาสติก ขีดจากัดการแปรผันตรง และขีดจากัด
สภาพยืดหยุ่นได้
๓๑. ทาการทดลองเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดตามยาวของวัตถุ
และสรุปได้ว่า อัตราส่วนระหว่างความเค้นกับความเครียดตามยาวในช่วงไม่เกินขีดจากัด
การแปรผันตรงมีค่าคงตัว อัตราส่วนนี้เรียกว่า มอดูลัสของยัง
๓๒. คานวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเค้นและความเครียดตามยาวได้ เมื่อกาหนด
สถานการณ์ให้ พร้อมทั้งนาความรู้เกี่ยวกับสมบัติยืดหยุ่นของวัตถุไปอธิบายการเลือกวัสดุ
ที่ใช้ในทางช่างและอุตสาหกรรมได้
รวมทั้งหมด ๓๒ ผลการเรียนรู้

๖๗
ว ๓๒๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๒.๐ หน่วยกิต

คลื่นกล การถ่ายโอนพลังงานคลื่นกล การสั่น การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกส์อย่างง่ายและการเกิดคลื่น
ชนิดของคลื่น คลื่นผิวน้า การซ้อนทับของคลื่น สมบัติของคลื่น การสะท้อนการหักเห การแทรกสอด และการ
เลี้ยวเบน คลื่นนิ่งและการสั่นพ้อง เสียง ธรรมชาติและสมบัติของเสียง อัตราเร็วของเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง
ผ่ านตั ว กลาง ความเข้มเสี ย งและการได้ยิน ความเข้มเสี ยง ระดับความเข้มเสี ยง มลภาวะของเสี ยง หู กับ
การได้ยินเวลาก้องเสียง เสียงดนตรี ระดับสูงต่าของเสียง คุณภาพเสียง ความถี่ธรรมชาติ การสั่นพ้องของเสียง
ในอากาศ บีตส์และคลื่นนิ่งของเสียง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก การประยุกต์ความรู้เรื่องเสียง
ด้านสถาปัตยกรรม ด้านการประมง ด้านการแพทย์ ด้านธรณีวิทยา ด้านวิศวกรรมและด้านอุตสาหกรรม การ
เคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสงการสะท้อนแสง ภาพในกระจกเงาราบ ที่เกิดจากการสะท้อนของแสงบนกระจก
ผิวโค้ง ทรงกลม การหักเหของแสง การสะท้อนกลับหมด ความลึกจริง ความลึกปรากฏ เลนส์บางปรากฎการณ์
ที่เกี่ยวกับแสง การกระจายแสง รุ้ ง การทรงกลด มิราจ ทัศนอุปกรณ์ เครื่องฉายภาพนิ่ง กล้องถ่ายรูป กล้อง
จุลทรรศน์ กล้องโทรทัศน์ ความสว่าง การถนอมสายตาการดูวัตถุที่มีความสว่างมาก การดูวัตถุที่มีความสว่าง
น้อย การดูผ่านทัศนอุปกรณ์ตาและการมองเห็นสีการผสมแสงสี การผสมสารสี การแทรกสอด การเลี้ยวเบน
ของแสง เกรตติ้ง การกระเจิงของแสง ไฟฟ้าสถิต แนวความคิดหลักทางไฟฟ้าสถิ ต ประจุไฟฟ้า กฎการอนุรักษ์
ประจุไฟฟ้า การเหนี่ยวนาประจุไฟฟ้า แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุเส้น
แรงไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุ ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากประจุบนตัวนาทรงกลม ความสัมพันธ์
ระหว่างความต่างศักย์และสนามไฟฟ้าสม่าเสมอ ตัวเก็บประจุ การนาความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสื บค้นข้อมู ล
การอภิปรายและการทดลอง สร้างสรรค์ชิ้นงานหรือโครงงาน
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้เป็นความเรียงชั้นสูง มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
ค่านิยมที่เหมาะสม และเป็นพลโลกที่ดี
ผลการเรียนรู้
๑. อภิปรายการเคลื่อนที่แบบคลื่นซึ่งมีความแตกต่างจากการเคลื่อนที่แบบอนุภาคได้
๒. สารวจตรวจสอบ และอภิปรายเกี่ยวกับคลื่นกล และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้
๓. ทดลองเกี่ยวกับสมบัติของคลื่น ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอดและ
การเลี้ยวเบนได้
๔. สารวจตรวจสอบเกี่ยวกับคลื่นนิ่งซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการแทรกสอดของคลื่นได้สอง
ขบวนที่มีความยาวคลื่นเท่ากัน แอมพลิจูดเท่ากันและเคลื่อนที่สวนทางกัน
๕. สารวจตรวจสอบปรากฏการณ์การสั่นพ้อง เช่น คลื่นในเส้นเชือกที่ขึงตึงคลื่นเสียงในท่อได้
๖. ทดลองเกี่ยวกับการเกิดบีตส์จากแหล่งกาเนิดเสียงสองแหล่งที่มีความถี่ต่างกันซึ่งจะเป็นเสียง
ที่ได้ยินดังและค่อยสลับกันเป็นจังหวะคงตัวได้
๗. สารวจตรวจสอบปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ผู้ฟังได้ยินเสียงที่มีความถี่เปลี่ยนไป
จากความถี่ของแหล่งกาเนิดอันเนื่องจากการเคลื่อนที่ของแหล่งกาเนิดและหรือผู้ฟังได้

๖๘
๘. สารวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับคลื่นกระแทกซึ่งเกิดขึ้นจากการที่อัตราเร็วของ
แหล่งกาเนิดคลื่นมากกว่าอัตราเร็วของคลื่นในตัวกลางที่แหล่งกาเนิดคลื่นเคลื่อนที่ได้
๙. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับระดับความเข้มเสียงซึ่งเป็นค่าที่ได้จากการเปรียบเทียบระหว่าง
ความเข้มเสียงที่ได้ยินกับความเข้มเสียงต่าสุดที่มนุษย์ได้ยินระดับความเข้มเสียงที่สูงเกินไปเป็น
มลภาวะของเสียงได้
๑๐. เข้าใจสมบัติและการเคลื่อนที่ของแสงพร้อมกับอธิบาย ปรากฏการที่เกี่ยวกับแสงได้
๑๑. เข้าใจลักษณะการเดินทางของแสงเมื่อผ่านกระจกชนิดต่างๆและเลนส์บาง ชนิดต่างๆ
ได้อย่างถูกต้อง
๑๒. เขียนทางเดินของแสงและคานวณค่าปรากฏการณ์ของแสงที่เกิดขึ้นเมื่อแสงเคลื่อนที่
ผ่านทัศนอุปกรณ์ได้
๑๓. ทากิจกรรมเพื่อศึกษาชนิดของแรงระหว่างประจุไฟฟ้าและชนิดของประจุไฟฟ้า พร้อมทั้งอธิบาย
การทาให้วัสดุมีประจุไฟฟ้าโดยกฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้าได้
๑๔. บอกความสัมพันธ์ระหว่างแรงของประจุไฟฟ้า ระยะระหว่างประจุ และปริมาณ ประจุไฟฟ้าซึง่
เป็นกฎของคูลอมบ์ได้ และนากฎของคูลอมบ์ไปคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
๑๕. บอกความหมายของสนามไฟฟ้าและหาค่าของสนามไฟฟ้า ณ ตาแหน่งต่างๆ ที่อยู่ห่างจากประจุ
ต้นกาเนิดของสนามไฟฟ้าได้ พร้อมหาขนาดและทิศของสนามไฟฟ้าที่เกิดจากจุดประจุหนึ่งจุด
ประจุและหลายจุดประจุที่เป็นประจุชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันได้
๑๖. เขียนรูปแสดงเส้นแรงไฟฟ้าของสนามไฟฟ้าจากจุดประจุหนึ่งจุดประจุ จุดประจุสองจุด ประจุ
ที่มีประจุต่างชนิดกัน ประจุต่างชนิดกันของแผ่นตัวนาขนาน และประจุ ต่างชนิดกันของตัวนา
วงกลมซ้อนกันได้
๑๗. บอกได้ว่าสนามไฟฟ้า ณ ตาแหน่งต่างๆ ในที่ว่างภายในตัวนาทรงกลมใดๆ มีค่าเป็นศูนย์และ
สนามไฟฟ้า ณ จุดที่นับจากผิวทรงกลมออกไป จะมีขนาดเช่นเดียวกับสนามไฟฟ้าของจุดประจุ
ที่เสมือนกับว่าเกิดจากประจุทั้งหมดของทรงกลมไปรวมกันอยู่ที่ศูนย์กลางของทรงกลม
๑๘. อธิบายวิธีหาศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุ และคานวณหาศักย์ไฟฟ้าที่ตาแหน่งต่าง ๆ เนื่องจาก
จุดประจุหนึ่งจุดประจุหรือมากกว่า๑ จุดประจุได้
๑๙. บอกได้ ว่ า ศั ก ย์ ไ ฟฟ้ า ที่ ต าแหน่ ง ต่ า ง ๆ ภายในตั ว น าทรงกลมมี ค่ า เท่ า กั บ ศั ก ย์ ไ ฟฟ้ า ที่ ผิ ว
ศักย์ไฟฟ้าที่นับจากผิวนอกออกไปมีค่าเท่ากับศักย์ไฟฟ้าของประจุที่เสมือนว่าเกิดจากประจุ
ทั้งหมดไปรวมกันที่จุดศูนย์กลางของทรงกลมนั้น บอกความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า
กับสนามไฟฟ้า และจากความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถคานวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
เมื่อกาหนดสถานการณ์ให้
๒๐. บอกความสัมพันธ์ของความจุไฟฟ้ารวมกับความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุแต่ละตัวเมื่อนามาต่อ
แบบอนุ กรมและแบบขนาน รวมทั้งแบบผสม และหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อกาหนด
สถานการณ์ให้พร้อมทั้งยกตัวอย่างการนาความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปอธิบายการทางานของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภทได้
รวมทั้งหมด ๒๐ ผลการเรียนรู้

๖๙
ว ๓๓๒๐๓ ฟิสิกส์ ๓
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๒.๐ หน่วยกิต

ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ไฟฟ้ า และแม่ เ หล็ ก กระแสไฟฟ้ า การน าไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า ในตั ว น าโลหะ
ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ กฎของโอห์มและความต้านทาน สภาพต้านทานไฟฟ้า
ผลของอุณหภูมิต่อความต้านทาน พลังงานในวงจรไฟฟ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์ พลังงานและ
กาลังไฟฟ้า การต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี่การต่อตัวต้านทาน การต่อแบตเตอรี่การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสตรงเบื้ องต้น เครื่ องวัดทางไฟฟ้า แอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์และโอห์ มมิเตอร์ ความสั มพันธ์ระหว่าง
กระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก กระแสไฟฟ้าทาให้เกิดสนามแม่เหล็ก ฟลักซ์แม่เหล็ก อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าใน
สนามแม่เหล็ก แรงกระทาต่อลวดตัวนาที่มีก ระแสไฟฟ้าและอยู่ในสนามแม่เหล็ก แรงระหว่างลวดตัวนาที่มี
กระแส แรงกระทาต่อขดลวดตัวนาที่มีกระแสไฟฟ้าและอยู่ในสนามแม่เหล็ก การประยุกต์ความสัมพันธ์ระหว่าง
กระแสไฟฟ้า และสนามแม่ เหล็ ก กัล ป์ ว านอมิเตอร์ มอเตอร์ไ ฟฟ้า กระแสตรงไฟฟ้า และแม่ เหล็ ก กระแส
เหนี่ยวนา แรงเคลื่อนไฟฟ้า ความเหนี่ยวนาไฟฟ้า หม้อแปลง ลักษณะไฟฟ้ากระแสสลับที่เปลี่ยนค่าตามเวลา
รูปไซน์ กาลังไฟฟ้ากระแสสลับ ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนาในวงจรกระแสสลับ แผนภาพ
เฟเซอร์ วงจร RLC และอิมพีแดนซ์ กาลังไฟฟ้าในวงจรกระแสสลับ ทฤษฎีเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของ
แมกเวลลส์ แ ละการทดลองของเฮิ ร ตซ์ การแผ่ ค ลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า จากสายอากาศ สเปกตรั ม ข องคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นวิทยุ คลื่นโทรทัศน์ คลื่นไมโครเวฟ รังสีอินฟราเรด รังสีอัลตราไวโอเลต รัง สีเอกซ์ รังสี
แกมมาโพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โพลาไรเซชันของแสง
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสื บค้นข้อมู ล
การอภิปรายและการทดลอง สร้างสรรค์ชิ้นงานหรือโครงงาน
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้เป็นความเรียงชั้นสูง มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
ค่านิยมที่เหมาะสม และเป็นพลโลกที่ดี
ผลการเรียนรู้
๑. อธิบายได้ว่า กระแสไฟฟ้าในตัวนาเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าผ่านตัวนาและปริมาณ
กระแสไฟฟ้า หาได้จากจานวนประจุที่ผ่านภาคตัวขวางของตัวนาในหนึ่งหน่วยเวลา
๒. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า จานวนประจุไฟฟ้า ขนาดของความเร็วลอยเลื่อน
และพื้นที่ภาคตัดขวางของตัวนาโลหะขณะที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน และคานวณหาปริมาณเหล่านั้น
จากสถานการณ์ที่กาหนดให้ได้
๓. ทาการทดลองและสรุปกฎของโอห์มได้ว่า เมื่ออุณหภูมิคงตัวกระแสไฟฟ้าในตัวนา โลหะแปรผัน
ตรงกับความต่างศักย์ระหว่างจุด ๒ จุด ในตัวนาโลหะ
๔. อธิบายความสัมพันธ์ของความต้านทาน สภาพต้านทาน ความยาวและพื้นที่หน้าตัดขวางของ
ลวดตัวนาที่สม่าเสมอได้ รวมทั้งสามารถคานวณหาปริมาณดังกล่าวจากสถานการณ์ที่กาหนดได้
๕. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าในวงจร แรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่
ความต้านทานภายในแบตเตอรี่ และความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ขั้วของแบตเตอรี่ได้
๖. ทาการทดลองและสรุปความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์และความต้านทานรวม
ของปลายตัวต้านทานที่ต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนานได้

๗๐
๗. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานไฟฟ้า กาลังไฟฟ้า ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้าและเวลาได้
รวมทั้งสามารถคานวณหาปริมาณดังกล่าวจากสถานการณ์ที่กาหนด
๘. อธิบายการหาแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวม และความต้านทานภายในรวมเมื่อต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมได้
๙. อธิบายการหาแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวม และความต้านทานภายในรวมเมื่อต่อแบตเตอรี่แบบขนานได้
๑๐. อธิบายหลักการสร้างแอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ และโอห์มมิเตอร์จากแกลวานอมิเตอร์ได้
๑๑. อธิบายความหมายของสนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กโลก ฟลักซ์แม่เหล็กและความหนาแน่น
ฟลักซ์แม่เหล็กได้
๑๒. อธิบายได้ว่าอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเมื่อเคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก
ซึ่งมีทิศตั้งฉากกับความเร็วจะมีแรงกระทาต่ออนุภาคนั้น และใช้กฎมือขวา ในการ หาทิศทาง
ของแรงกระทาได้
๑๓. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประจุไฟฟ้า ความเร็ว และสนามแม่เหล็กที่มีทิศตั้งฉาก
กับความเร็วของประจุไฟฟ้าได้
๑๔. อธิบายสนามแม่เหล็กของลวดตัวนาตรง โซเลนอยด์ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านและหาทิศทาง
สนามแม่เหล็กโดยใช้กฎมือขวาได้
๑๕. ทดลองและสรุปได้ว่า เมื่อลวดตัวนา 2 เส้นที่วางใกล้ๆ และขนานกันมีกระแสไฟฟ้าผ่านจะมี
แรงกระทาระหว่างกัน
๑๖. ทดลองและสรุปได้ว่า ลวดตัวนาที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและวางอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก
จะมีแรงกระทาต่อลวดตัวนา โดยทิศของแรงขึ้นอยู่กับทิศของกระแสไฟฟ้า และทิศของ
สนามแม่เหล็ก
๑๗. ทดลองและสรุปได้ว่า เมื่อขดลวดตัวนารูปสี่เหลี่ยมที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน โดยขดลวด
อยู่ในสนามแม่เหล็ก จะเกิดแรงคู่ควบทาให้ขดลวดหมุน และหาโมเมนต์ของแรงคู่ควบได้
๑๘. อธิบายความหมายของการเหนี่ยวนาแม่เหล็กไฟฟ้า กระแสเหนี่ยวนาและแรงเคลื่อนไฟฟ้า
เหนี่ยวนา และเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนาในขดลวดรูปสี่เหลี่ยมซึ่งหมุนตัดฟลักซ์แม่เหล็กได้
๑๙. ทากิจกรรมหม้อแปลงและสรุปได้ว่า เมื่อกระแสไฟฟ้าสลับผ่านขดลวดปฐมภูมิจะทาให้เกิด
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนาในขดลวดทุติยภูมิ ซึ่งมีค่าขึ้นอยู่กับแรงเคลื่อนไฟฟ้าในขดลวดปฐมภูมิ
และจานวนรอบของขดลวดทั้งสอง
๒๐. อธิบายเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับและหาปริมาณต่างๆ ที่ใช้กับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
เช่น ความถี่ แรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุด กระแสไฟฟ้าสูงสุด ค่ายังผลค่ามิเตอร์ ความต้านทาน
จินตภาพของความจุ ความต้านทานจินตภาพของความเหนี่ยวนา และความต่างศักย์ของแต่ละ
ส่วนประกอบในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เขียนแผนภาพเฟเซอร์ วงจร RLC ใช้แผนภาพ
เฟเซอร์ เพื่อใช้หากระแสรวมความต่างศักย์ รวมในวงจร กาลังไฟฟ้าตัวประกอบกาลังและ
มุมเฟสได้
๒๑. อธิบายการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยใช้ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์ และอธิบาย
วิธีการทดลองของเฮิรตซ์ ซึ่งพิสูจน์ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามแนวความคิดของแมกซ์เวลล์มีจริงได้

๗๑
๒๒. อธิบายได้ว่า เมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่กลับไปกลับมาในสายอากาศ จะทาให้เกิดคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าแผ่ออกจากสายอากาศ
๒๓. อธิบายความหมายของสเปกตรัม ความแตกต่างและประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
แต่ละชนิดในสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้
รวมทั้งหมด ๒๓ ผลการเรียนรู้

๗๒
ว ๓๓๒๐๔ ฟิสิกส์ ๔
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๒.๐ หน่วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์ ของไหล ความหนาแน่น ความดันในของเหลว ความดันในของเหลวขึ้นอยู่กับความลึก
เครื่องมือวัดความดัน ความดันกับชีวิตประจาวัน กฏของพาสคัลและเครื่องอัดไฮดรอลิก แรงลอยตัวและหลัก
ของอาร์คิมีดิส ความตึงผิว ความหนืด พลศาสตร์ ของไหล ของไหลอุดมคติ การไหลของของไหลอุ ดมคติ
สมการความต่อเนื่ อง สมการของแบร์ นูลลี ความร้อน อุณหภูมิ การขยายตัว ของวัตถุเนื่องจากความร้อน
สถานะและการเปลี่ยนสถานะของสาร การถ่ายโอนความร้อน การแผ่รังสีความร้อน แก๊สอุดมคติ กฎของบอยล์
กฎของชาร์ลส์ กฎของแก๊ส ทฤษฏีจลน์ ของแก๊สแบบจาลองของแก๊สอุดมคติ ความดันและพลังงานจลน์เฉลี่ย
ของแก๊ส อัตราเร็วของโมเลกุลของแก๊ส พลังงานภายในระบบ การประยุกต์ เครื่องยนต์แบบต่างๆ ไอน้าใน
อากาศและความดันไอโครงสร้างอะตอมแบบต่างๆ การค้นพบอิเล็กตรอน การทดลองของทอมสัน การทดลอง
ของมิลลิแกน แบบจาลองอะตอมของทอมสัน ของรัทเทอร์ฟอร์ด แบบจาลองอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฏี
อะตอมของโบร์ สเปกตรั มของอะตอม การแผ่รังสีของวัตถุดา การทดลองฟรังค์ และเฮิร์ตซ์ รังสีเอกซ์ ความ
ไม่สมบูรณ์ของทฤษฏีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์ โฟโตอิเล็กทริก ปรากฏการณ์คอมบ์ตัน สมมติฐานของ
เดอบรอยล์ กล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอน กลศาสตร์ ควอนตัม หลักความไม่แน่นอนและโอกาสที่เป็น ไปได้
โครงสร้างอะตอมตามทฤษฏีกลศาสตร์ควอนตัม ปฏิกิริยานิวเคลียร์ กัมมันตรังสี ไอโซโทป เพื่อนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ รวมถึงผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
การอภิปรายและการทดลอง สร้างสรรค์ชิ้นงานหรือโครงงาน
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้เป็นความเรียงชั้นสูง มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมค่านิยม
ที่เหมาะสม และเป็นพลโลกที่ดี
ผลการเรียนรู้
๑. ทาการทดลองและสรุปได้ว่า สาหรับของเหลวที่อยู่ในภาชนะเปิดความดันในของเหลวขึ้นอยู่กับ
ความหนาแน่น ความลึกจากผิวของเหลว โดยไม่ขึ้นกับภาชนะที่บรรจุ
๒. บอกความสัมพันธ์ระหว่าง ความดันในของเหลวกับความหนาแน่น ความลึกของของเหลว และ
ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกได้
๓. บอกความหมายของความดันเกจและความดันสัมบูรณ์ของของเหลวและคานวณหาปริมาณทั้งสอง
จากสถานการณ์ที่กาหนดให้ได้
๔. นาความรู้เกี่ยวกับความดันในของเหลวไปคานวณหาแรงที่ของเหลวกระทาต่อด้านข้าของภาชนะ
หรือกระทาต่อประตูกั้นน้า และเขื่อนได้
๕. บอกได้ว่าความดันที่เพิ่มให้แก่ของเหลว ณ ตาแหน่งใดในของเหลวที่อยู่ในภาชนะปิดจะถ่ายทอด
ไปยังทุกๆ จุดในของเหลว ซึ่งเรียกว่า กฎของพาสคัล
๖. อธิบายความหมายของแรงลอยตัวบอกหลักของอาร์คีมิดีส และนาหลักของอาร์คีมิดีสไปอธิบาย
และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้

๗๓
๗. ทาการทดลองและสรุปผลจากการทดลองได้ว่า ของเหลวมีแรงดึงผิวที่ใช้ยึดผิวของเหลวได้
อัตราส่วนของแรงดึงผิวต่อความยาวผิวของของเหลวที่ขาด คือความตึงผิว ซึ่งมีค่าคง ตัว
สาหรับของเหลวชนิดหนึ่ง ๆ
๘. อธิบายได้ว่า แรงหนืดของของเหลวที่กระทาต่อวัตถุที่เคลื่อนที่ในของเหลวขึ้นอยู่กับขนาดความเร็ว
ของวัตถุ
๙. บอกความหมายของสายกระแส หลอดการไหล สมการความต่อเนื่อง และอัตราการไหลได้
๑๐. บอกได้ว่า ทุกๆ จุดภายในท่อที่ของเหลวเคลื่อนที่ ผลรวมของความดัน พลังงานจลน์ต่อปริมาตร
และพลังงานศักย์ต่อปริมาตรของของเหลวมีค่าคงตัว ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าว เป็นสมการของ
แบร์นูลลี และใช้สมการของแบร์นูลลี หาปริมาณต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องได้เมื่อกาหนดสถานการณ์ให้
๑๑. ทากิจกรรมเพื่อศึกษาว่า พลังงานความร้อนแปลงรูปจากพลังงานกลได้ พร้อมทั้งยกตัวอย่างและ
อธิบายได้ว่าพลังงานความร้อนสามารถแปลงรูปมาจากพลังงานรูปอื่น
๑๒. บอกความหมายของความจุความร้อน และความจุความร้อนจาเพาะ และคานวณหาปริมาณทั้ง
สองได้ เมื่อกาหนดสถานการณ์ให้
๑๓. อธิบายความหมายของอุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์ และบอกความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ สัมบูรณ์ใน
หน่วยเคลวินกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส
๑๔. บอกความหมายของความร้อนแฝง และความร้อนจาเพาะของสาร และคานวณปริมาณดังกล่าว
ได้เมื่อกาหนดสถานการณ์ให้
๑๕. ทาการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างความดัน และปริมาตรของแก๊สในภาชนะปิด เมื่ออุณหภูมิ
คงตัว และสรุปได้ว่า ความดันของแก๊สแปรผกผันกับปริมาตรของแก๊ส พร้อมทั้งบอกได้ว่าข้อสรุป
นี้คือ กฎของบอยล์
๑๖. ทาการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร และอุณหภูมิของแก๊สในภาชนะปิด เมื่อความดัน
คงตัว และสรุปได้ว่า ปริมาตรของแก๊สแปรผันตรงกับอุณหภูมิสัมบูรณ์ พร้อมได้ว่าข้อสรุปนี้คือ
กฎของชาร์ล
๑๗. นากฎของบอลย์และกฎของชาร์ลมาศึกษาร่วมกันและสรุปได้ว่า PV/T มีค่าคงตัว และความดัน
แปรผันตรงกับอุณหภูมิสัมบูรณ์ เมื่อปริมาตรคงตัว พร้อมทั้งบอกได้ว่า ความสัมพันธ์นี้เป็น
กฎของเกย์–ลูสแซก
๑๘. นาความรู้เรื่องแบบจาลองของแก๊สและความรู้ที่เกี่ยวข้องไปอธิบายความดันตามทฤษฎีจลน์ของ
แก๊ส และหาความสัมพันธ์ระหว่างความดัน ปริมาตร จานวนโมเลกุล และอัตราเร็วของโมเลกุล
ของแก๊สได้
๑๙. นาความรู้เรื่องทฤษฎีของแก๊สไปอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวันได้ เช่น การเปลี่ยน
สถานะของสาร การขยายตั ว ของสาร การถ่ า ยโอนความร้ อ น การน าความร้ อ น และ
การพาความร้อน เป็นต้น
๒๐. อธิบายแบบจาลองอะตอมของ ดอลตัน ทอมสัน รัทเธอร์ฟอร์ด และโบร์ ได้
๒๑. อธิบายอุปกรณ์และวิธีการที่ทาให้เกิดรังสีแคโทด และบอกสมบัติของรังสีแคโทดได้
๒๒. อธิบายวิธีการ และหลักการที่ทอมสันใช้ในการหาประจุไฟฟ้าต่อมวลของอิเล็กตรอน และบอกได้
ว่าอิเล็กตรอน คือองค์ประกอบหนึ่งของอะตอม
๒๓. อธิบายการหาประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอน ตามวิธีการทดลองของมิลลิแกนได้
๒๔. อธิบายการทดลองเกี่ยวกับการกระเจิงของอนุภาคแอลฟาได้

๗๔
๒๕. อธิบายสมมุติฐานของฟรังค์ได้
๒๖. อธิบายสถานการณ์ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก และสรุปความสัมพันธ์ระหว่างจานวน
โฟโตอิเล็กตรอนและความเข้มแสง ความต่างศักย์หยุดยั้งและความถี่ของแสงที่ตกกระทบได้
๒๗. บอกได้ว่าแสงแสดงสมบัติเป็นอนุภาคได้จากปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก
๒๘. คานวณหารัศมีและระดับพลังงานของอิเล็กตรอนของอะตอมไฮโดรเจนในวงโคจรต่างๆ
ตามทฤษฎีอะตอมของโบร์ได้และใช้หลักการดังกล่าวอธิบายการเกิดสเปกตรัมของ
ไฮโดรเจนได้
๒๙. คานวณหาความยาวคลื่นต่าสุดของรังสีเอ็กซ์ พร้อมทั้งบอกสมบัติและประโยชน์ของรังสีเอ็กซ์ได้
๓๐. บอกสมมุติฐานของเดอบรอยล์ได้
๓๑. อธิบายหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กที่เกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางตาแหน่ง
และทางโมเมนตัมได้
๓๒. บอกได้ว่า ภาพของอิเล็กตรอนในอะตอมเหมือนกลุ่มหมอกห่อหุ้มนิวเคลียส ณ ที่ใด
กลุ่มหมอกหนาแน่นจะมีโอกาสมากที่จะพบอิเล็กตรอน ณ ที่นั้น
๓๓. สามารถทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม และมีคุณธรรมจริยธรรมในการดารงชีวิตได้สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และมีความสามารถในการตัดสินใจนาความรู้ไปใช้ในการดารงชีวิตได้
๓๔. อธิบายถึงการค้นพบกัมมันตภาพรังสีได้
๓๕. บอกสมบัติที่สาคัญของรังสีแอลฟา บีตา และแกมมาได้
๓๖. อธิบายความเกี่ยวข้องของการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสกัมมันตรังสีได้
๓๗. บอกความหมายของเลขมวล อะตอมและนิวคลีออนได้
๓๘. บอกความหมายของธาตุเสถียร ครึ่งชีวิต ค่าคงตัวการสลาย และกัมมันตรังสีได้
๓๙. นากฎการสลายของธาตุกัมมันตรังสีไปใช้คานวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อกาหนด
สถานการณ์ให้ได้
๔๐. หาครึ่งชีวิตและค่าคงตัวการสลาย จากการทดลองดังกล่าวนั้นได้
๔๑. บอกความหมายของไอโซโทป ไอโซโทปกัมมันตรังสี ไอโซโทปเสถียรได้
๔๒. อธิบายธรรมชาติของแรงนิวเคลียร์ และบอกความสัมพันธ์ระหว่างเลขมวลและรัศมีของ
นิวเคลียสของธาตุ และหารัศมีนิวเคลียสของธาตุต่างๆ เมื่อทราบปริมาณที่เกี่ยวข้องได้
๔๓. อธิบายความหมายของพลังงานยึดเหนี่ยว มวลพร่อง และความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับ
พลังงานของไอน์สไตน์ได้
๔๔. อธิบายเสถียรภาพของนิวเคลียสของธาตุต่างๆได้
๔๕. คานวณหาพลังงานนิวเคลียร์จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ได้
รวมทั้งหมด ๔๕ ผลการเรียนรู้
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ว ๓๒๒๒๑ เคมี ๑
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๑.๕ หน่วยกิต

ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ พั น ธะเคมี ช นิ ด ต่ า งๆ พั น ธะโคเวเลนต์ การเกิ ด พั น ธะโคเวเลนต์ ชนิ ด ของพั น ธะ
โคเวเลนต์ โมเลกุล โคเวเลนต์ที่ไม่เป็ น ไปตามกฎออกเตต การเขียนสู ตรและการเรียกชื่อสาร โคเวเลนต์
ความยาวพันธะและพลังงานพันธะ โครงสร้างเรโซแนนซ์ รูปร่างของโมเลกุล สภาพขั้วและทิศทางของขั้วของ
พันธะโคเวเลนต์ และโมเลกุลโคเวเลนต์ แรงยึด เหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ ความสัมพันธ์แรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างโมเลกุลกับจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารโคเวเลนต์ สมบัติที่แตกต่างกันของสารของโคเวเลนต์
ประเภทโมเลกุลไม่มีขั้ว โมเลกุลมีขั้วและสารโคเวเลนต์บางชนิดที่มีโ ครงสร้างเป็นโครงผลึกร่างตาข่าย พันธะ
ไอออนิ ก การเกิ ด พั น ธะไอออนิ ก โครงสร้ า งของสารประกอบไอออนิ ก การเขี ย นสู ต รและการเรี ย กชื่ อ
สารประกอบไอออนิก การเปลี่ยนแปลงพลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก สมบัติและปฏิกิริยาของ
สารประกอบไอออนิ ก สมการไอออนิ ก พันธะโลหะและสมบัติบางประการของโลหะ ศึก ษามวลอะตอม
มวลโมเลกุล โมล ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งจานวนโมล จานวนอนุภ าค มวลและปริม าตรของแก๊ส ที่ STP
การเตรีย มสารละลาย การคานวณหาความเข้มข้นของสารละลายในหน่ว ยต่างๆ สมบัติบางประการของ
สารละลายเกี่ย วกับ จุดเดือดและจุดหลอมเหลวหรือจุดเยือกแข็งโดยเปรียบเทียบกับตัว ทาละลายบริสุทธิ์
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารละลายกับการเพิ่มของจุดเดือดและการลดของจุดเยือกแข็ง
ของสารละลาย การหามวลเป็นร้อยละของธาตุองค์ประกอบในสารประกอบ การคานวณสูตรเอมพิริคัลและ
สูตรโมเลกุล สมการเคมี การคานวณปริม าณสารในปฏิกิริย าเคมี ศึก ษาสมบัติของของแข็ง การจัดเรียง
อนุภาคและการเกิดผลึกของของแข็ง ชนิดของผลึกของของแข็ง การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง สมบัติของ
ของเหลว สมบัติของแก๊สการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของแก๊สเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือความดันรวมถึง
การศึกษากฎต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแก๊ส การแพร่ของแก๊ส และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของของแข็ ง
ของเหลว และแก๊ส
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสื บค้นข้อมูล
การอภิปรายและการทดลอง สร้างสรรค์ชิ้นงานหรือโครงงาน
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้เป็นความเรียงชั้นสูง มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
ค่านิยมที่เหมาะสม และเป็นพลโลกที่ดี
ผลการเรียนรู้
๑. อธิบายเกี่ยวกับกฎออกเตต การเกิดไอออน การเกิดพันธะไอออนิก โครงสร้างของสารประกอบ
ไอออนิกได้
๒. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิกได้
๓. อธิบายการเปลี่ยนแปลงพลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิกได้
๔. บอกสมบัติของสารประกอบไอออนิกได้
๕. เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิกได้
๖. ใช้ความรู้เรื่องความยาวพันธะและพลังงานพันธะระบุชนิดของพันธะโคเวเลนต์ได้
๗. ใช้ค่าพลังงานพันธะคานวณหาพลังงานที่เปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาได้
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๘. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของสารโคเวเลนต์ที่มีโครงสร้างเรโซแนนซ์ได้
๙. ทานายรูปร่างของโมเลกุลโคเวเลนต์ เมื่อทราบจานวนพันธะและจานวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว
รอบอะตอมกลางได้
๑๐. อธิบายสภาพขั้วและทิศทางของขั้วพันธะโคเวเลนต์และของโมเลกุลโคเวเลนต์ได้
๑๑. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างโมเลกุลกับจุดหลอมเหลวและจุดเดือดของสารโคเวเลนต์ได้
๑๒. บอกสมบัติที่แตกต่างกันของสารโคเวเลนต์ประเภทโมเลกุลไม่มีขั้ว โมเลกุลมีขั้วและโครงผลึกร่าง
ตาข่ายได้
๑๓. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและใช้ความรู้เรื่องพันธะโลหะอธิบายสมบัติของโลหะได้
๑๔. อธิบายความหมายของมวลอะตอม มวลโมเลกุลได้
๑๕. คานวณหามวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ ๑ อะตอม มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุล
ของสารหรือมวลสูตรและมวลของสาร ๑ โมเลกุลได้
๑๖. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่างๆ ของสาร ซึ่งได้แก่ จานวนโมล จานวนอนุภาค มวล
และปริมาตรของแก๊สที่ STP รวมทั้งใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวคานวณหาปริมาณใดปริมาณหนึ่งได้
๑๗. อธิบายวิธีเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นหรือปริมาตรตามต้องการ และคานวณหาความ
เข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่างๆ ที่กาหนดให้ได้
๑๘. เปรียบเทียบจุดเดือด จุดเยือกแข็งหรือจุดหลอมเหลวของสารได้
๑๙. คานวณหามวลเป็นร้อยละของธาตุองค์ประกอบจากสูตรที่กาหนดให้สูตรเอมพิริคัลและสูตร
โมเลกุลของสารได้
๒๐. เขียนและดุลสมการเคมีได้
๒๑. คานวณหามวลของสารในปฏิกิริยาที่เป็นไปตามกฎทรงมวล และหาอัตราส่วนโดยมวลของธาตุที่
รวมตัวกันเป็นสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงที่ และจานวนโมล มวลของสาร ปริมาตรของแก๊สที่
STP หรือจานวนอนุภาคของสารจากสมการเคมีได้
๒๒. สรุปข้อความของกฎเกย์-ลูสแซกและกฎอาโวกาโดร พร้อมทั้งใช้กฎทั้งสองคานวณหาปริมาตร
ของแก๊สที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเคมีและสูตรโมเลกุลของแก๊สได้
๒๓. ระบุสารกาหนดปริมาณและใช้คานวณหาปริมาณของสารอื่นในปฏิกิริยาเคมี และคานวณหา
ผลได้ร้อยละของสารจากการทดลองที่กาหนดให้ได้
๒๔. ทาการทดลอง รวบรวมข้อมูล นาเสนอข้อมูล แปลความหมาย และสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับ
การเตรียมสารละลาย การหาจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารละลาย
อัตราส่วนจานวนโมลของสารที่ทาปฏิกิริยาพอดีกันและอัตราส่วนโดยปริมาตรของแก๊สใน
ปฏิกิริยาเคมีได้
๒๕. อธิบายสมบัติของของแข็ง ของเหลวเกี่ยวกับความตึงผิว การระเหยและการเกิดความดันไอได้
๒๖. ใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอธิบายสมบัติบางประการของแก๊ส ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ
ความดัน และปริมาตรของแก๊สได้
๒๗. ใช้กฎต่างๆ ของแก๊สคานวณหาปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ และจานวนโมลหรือมวลของแก๊สได้

๗๗
๒๘. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการแพร่ของแก๊สกับมวลโมเลกุล รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบอัตรา
การแพร่และอัตราการแพร่ผ่านของแก๊สได้
๒๙. ทาการทดลอง รวบรวมข้อมูล แปลความหมายข้อมูล และสรุปผลการทดลอง เพื่อศึกษารูปผลึก
กามะถัน การเปรียบเทียบความดันไอของของเหลว ผลของความดันหรืออุณหภูมิต่อปริมาตรแก๊ส
และการแพร่ของแก๊สได้
๓๐. ทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม และมีคุณธรรมจริยธรรมในการดารงชีวิตได้
๓๑. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และมีความสามารถในการตัดสินใจนาความรู้ไปใช้ในการดารงชีวิตได้
รวมทั้งหมด ๓๑ ผลการเรียนรู้

๗๘
ว ๓๒๒๒๒ เคมี ๒
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๑.๕ หน่วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์ปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ การเปลี่ยนแปลงที่ทาให้เกิดภาวะสมดุล ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล ค่าคงที่สมดุลกับสมการเคมี รวมทั้งการคานวณเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุล
ผลของการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร ความดันและอุณหภูมิ ที่มีผลต่อภาวะสมดุลและต่อค่าคงที่สมดุล
ของปฏิ กิ ริ ย า หลั ก ของเลอชาเตอลิ เ อและการน ามาใช้ ท านายการปรั บ ภาวะสมดุ ล ของปฏิ กิ ริ ย า และ
การประยุ กต์ใช้ในอุ ตสาหกรรม สมดุล เคมีในชีวิตประจาวันและสิ่ งแวดล้ อม ศึกษาสมบัติของสารละลาย
อิเล็กโทรไลต์ ไอออนในสารละลายกรดและสารละลายเบส ทฤษฎีกรด-เบส คู่กรด-เบส การแตกตัวของกรด
และเบส การแตกตัวเป็นไอออนของน้าบริสุทธิ์ การวัด pH ของสารละลาย ปฏิกิริยาของกรดและเบส การ
ไทเทรตกรด-เบส และสารละลายบัฟเฟอร์
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสื บค้นข้อมูล
การอภิปรายและการทดลอง สร้างสรรค์ชิ้นงานหรือโครงงาน
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้เป็นความเรียงชั้นสูง มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
ค่านิยมที่เหมาะสม และเป็นพลโลกที่ดี
ผลการเรียนรู้
๑. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้ ภาวะสมดุลสมดุลระหว่างสถานะสมดุลในสารละลาย
อิ่มตัว สมดุลในปฏิกิริยาเคมีและค่าคงที่สมดุลได้
๒. อธิ บ ายสมบั ติ ต่ า งๆ ของระบบ ณ ภาวะสมดุ ล เขี ย นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความเข้ ม ข้ น ของ
สารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ ณ ภาวะสมดุล คานวณค่าคงที่สมดุลและความเข้มข้นของสาร ณ ภาวะ
สมดุลได้ ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลของระบบพร้อมทั้งอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นเมื่อ
ภาวะสมดุลถูกรบกวน ตลอดจนระบุปัจจัยที่มีผลต่อค่าคงที่สมดุลพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลได้
๓. อธิบายการปรับตัวของระบบเพื่อเข้าสู่ภาวะสมดุลโดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ รวมทั้งการเลือก
ภาวะที่ เ หมาะสมเพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สู ง ในอุ ต สาหกรรมได้ และอธิ บ ายการเกิ ด สมดุ ล เคมี ใ น
กระบวนการต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตและปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
๔. ทาการทดลองรวบรวมข้ อ มูล แปลความหมายข้อมู ล และสรุปผลการทดลองในเรื่ อ งปฏิ กิ ริ ย า
ระหว่าง CuSO4 กับ HCl การทดสอบ Fe 2+, Fe 3+ และ I2 การทดสอบภาวะสมดุลระหว่าง Fe 2+
และ Fe 3+ การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นการศึกษาผลของความดันและอุณหภูมิต่อภาวะสมดุลได้
๕. บอกสมบัติของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ -นอนอิเล็กโทรไลต์และประเภทของสารอิเล็กโทรไลต์ และ
อธิ บ ายการเปลี่ ย นแปลงเมื่ อ กรดหรื อ เบสละลายในน้ า พร้ อ มทั้ ง ระบุ ช นิ ด ของไอออนที่ ท าให้
สารละลายแสดงสมบัติเป็นกรดหรือเบสได้
๖. อธิบายความหมายของกรดหรือเบสตามทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตตลาวรีและลิวอิส
พร้อมทั้งอธิบายสมบัติของกรด-เบสตามทฤษฎีกรด-เบส ระบุโมเลกุลหรือไอออนที่เป็นคู่กรด-เบส
ในปฏิกิริยาตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตต-ลาวรีได้

๗๙
๗. อธิบายความสามารถในการแตกตัวของกรดอ่อน - เบสอ่อน เปรียบเทียบปริมาณการแตกตัวของกรด
หรื อ เบสและค านวณหาความเข้ ม ข้ น ของ H3O+ และ OH- โดยใช้ ค่ า คงที่ ก ารแตกตั ว ของกรด
และเบสได้
๘. อธิบายการเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุลของน้าเมื่อเติมกรดหรือเบสพร้อมทั้งคานวณหาความเข้มข้นของ
H3O+ และ OH- ในสารละลาย คานวณหา pH ของสารละลายเมื่อทราบความเข้มข้นของ H3O+
และ OH- และบอกความเป็นกรด-เบสของสารละลายจากค่า pH ได้
๙. อธิบายเหตุผลที่ทาให้อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีและใช้ช่วงของการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ บอก pH
หรือความเป็นกรด-เบสของสารละลายได้
๑๐. อธิบายการเกิดเกลือจากปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสกับกรดหรือเบสกับสารบางชนิดพร้อมทั้ง
เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาและบอกสมบัติของเกลือที่เกิด ขึ้น อธิบายความหมายของปฏิกิริยา
การสะเทิน พร้ อมทั้งเขีย นสมการแสดงปฏิกิริยาได้ และอธิบายการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส
ของเกลือในน้าพร้อมเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาได้
๑๑. อธิบายวิธีการไทเทรต การเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมในการไทเทรตกรด-เบสตลอดจน
คานวณหาความเข้มข้นของสารละลายจากการไทเทรต เขียนกราฟของ การไทเทรตหาจุดสมมูล
จากกราฟพร้อมทั้งบอกค่า pH ของสารละลาย ณ จุดสมมูลได้
๑๒. อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเติมกรดหรือเบสลงในสารละลายบัฟเฟอร์เขียนสมการแสดง
ปฏิกิริยาการควบคุม pH ของสารละลายบัฟเฟอร์ได้
๑๓. ทาการทดลองรวบรวมข้อมูลแปลความหมายข้อมูลและสรุปผลการทดลองเรื่องสมบัติบางประการ
ของสารละลาย ปฏิกิริยาการให้และรับโปรตอนของไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออน การนาไฟฟ้าของน้า
ปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรดกับสารละลายเบส ปฏิกิริยาระหว่างกรดหรือเบสกับสารละลาย
บางชนิด การวัด pH ของสารละลายเกลือโดยใช้ ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ การไทเทรตหาจุดยุติ
ของปฏิกิริ ย าระหว่างสารละลายกรดแก่กับสารละลายเบสแก่ การเลื อกอินดิเคเตอร์ในการ
ไทเทรตกรด-เบส และการเปลี่ยนแปลง pH ของสารละลายบางชนิดได้
๑๔. ทางานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ และมีคุณธรรมจริยธรรมในการดารงชีวิต
๑๕. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และมีความสามารถในการตัดสินใจนาความรู้ไปใช้ในการดารงชีวิตได้
รวมทั้งหมด ๑๕ ผลการเรียนรู้

๘๐
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รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๑.๕ หน่วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์ ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี ปฏิกิริยารีดอกซ์ การดุลสมการรีดอกซ์ ประเภทของเซลล์ไฟฟ้าเคมี
เซลล์กัลวานิกเซลล์อิเล็กโทรไลต์ การผุกร่อนของโลหะและการป้องกัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กั บ เซลล์ ไ ฟฟ้ า เคมี อุ ต สาหกรรมแร่ อุ ต สาหกรรมเซรามิ ก ส์ อุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โซเดี ยมคลอไรด์
อุตสาหกรรมปุ๋ย ประเภทสารประกอบของคาร์บอน สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ประเภทของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์ บ อน สารประกอบที่มีห มู่อะตอมที่แสดงสมบัติเฉพาะวิเคราะห์ พันธะของคาร์บอน หมู่ ฟังก์ชัน
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอินทรีย์ ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ สารประกอบอินทรีย์ ที่มี
ธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสื บค้นข้อมูล
การอภิปรายและการทดลอง สร้างสรรค์ชิ้นงานหรือโครงงาน
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้เป็นความเรียงชั้นสูง มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
ค่านิยมที่เหมาะสม และเป็นพลโลกที่ดี
ผลการเรียนรู้
๑. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน ปฏิกิริยารีดอกซ์ ตัวรีดิวซ์ และ
ตั ว ออกซิ ไ ดส์ ในการถ่ า ยโอนอิ เ ล็ ก ตรอน และการเปลี่ ย นแปลงเลขออกซิ เ ดชั น พร้ อ มทั้ ง
เปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์ได้
๒. ดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้เลขออกซิเดชัน และครึ่งปฏิกิริยาได้
๓. ต่อเซลล์กลั วานิกจากครึ่งเซลล์ที่กาหนดให้ พร้อมทั้งระบุส่วนประกอบที่สาคัญของเซลล์กัลวานิก
เขียนสมการแสดงปฏิกิริยา และเขียนแผนภาพเซลล์กัลวานิกได้
๔. คานวณหาค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ และทานายการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ได้
๕. อธิบายหลักการทางาน พร้อมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นของเซลล์กัลวานิก
เซลล์ปฐมภูมิ เซลล์ทุติยภูมิ และเซลล์อิเล็กโทรไลต์ได้
๖. อธิบายหลักการของการแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า และการทา
โลหะให้บริสุทธิ์ พร้อมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้
๗. อธิบายสาเหตุที่ทาให้โลหะเกิดการผุกร่อน และวิธีป้องกันการผุกร่อนของโลหะโดยวิธีอะโนไดซ์
การรมดา วิธีแคโทดิก การเคลือบผิวด้วยพลาสติก สีหรือน้ามัน การชุบด้วยโลหะได้
๘. อธิบายหลักการทางานของแบตเตอรี่อิเล็กโทรไลต์แข็ง แบตเตอรี่อากาศ การทาอิเล็กโทรไดอะลิซิส
น้าทะเลได้
๙. อธิบายหลักการถลุงแร่หรือการสกัดแร่ดีบุก ทองแดง สังกะสี แคดเมียม ดีบุก ทังสเตน พลวง
แทนทาลัม ไนโอเบียม และเซอร์โคเนียม พร้อมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้
๑๐. บอกประโยชน์ของทองแดง สังกะสี แคดเมียม ดีบุก ทังสเตน พลวง แทนทาลัม ไนโอเบียม
และเซอร์โคเนียมได้
๑๑. อธิบายสมบัติและประโยชน์ของแร่รัตนชาติชนิดต่างๆ ได้
๑๒. อธิบายวิธีพัฒนาคุณภาพของแร่รัตนชาติชนิดต่างๆ ได้

๘๑
๑๓. อธิบายขั้นตอนสาคัญของการทาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ได้
๑๔. บอกประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เซรามิกส์พร้อมทั้งยกตัวอย่างได้
๑๕. อธิบายวิธีการผลิตแก้วและปูนซีเมนต์ได้
๑๖. อธิบายวิธีการผลิตเกลือสมุทรและเกลือสินเธาว์ได้
๑๗. อธิบายวิธีการผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์และแก๊สคลอรีนจากโซเดียมคลอไรด์ โดยใช้เซลล์เยื่อ
แลกเปลี่ยนไอออน เซลล์ไดอะแฟรม และเซลล์ปรอท พร้อมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยา
ที่เกิดขึ้น
๑๘. อธิบายกระบวนการผลิตโซดาแอชและสารฟอกขาว พร้อมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยา
ที่เกิดขึ้นได้
๑๙. อธิบายกระบวนการผลิตปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสเฟต ปุ๋ยโพแทส และปุย๋ ผสม ตลอดจนผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้ปุ๋ยได้
๒๐. อธิบายผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้
๒๑. สืบค้นข้อมูลในชุมชนหรือจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการใช้ประโยชน์
ของแร่ การทาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ การผลิตปุ๋ย รวมทั้งผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น
๒๒. อธิบายความหมายของสารประกอบอินทรีย์และเคมีอินทรีย์ได้
๒๓. จาแนกประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน โดยใช้โครงสร้างของโมเลกุลเป็น เกณฑ์
และจาแนกประเภทสารประกอบคาร์บอนโดยใช้หมู่อะตอมที่แสดงสมบัติเฉพาะเป็นเกณฑ์
พร้อมทั้งยกตัวอย่างได้
๒๔. เขียนสูตรโครงสร้าง เขียนไอโซเมอร์และเรียกชื่อของสารประกอบคาร์บอนประเภทต่างๆ ได้
๒๕. สรุปสมบัติของสารประกอบของคาร์บอน ซึ่งมีหมู่อะตอมที่แสดงสมบัติเฉพาะแต่ละประเภทได้
๒๖. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาบางชนิดของสารประกอบของคาร์บอนประเภทต่างๆ พร้อมทั้งเขียน
สมการเคมี แสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้
๒๗. บอกประโยชน์หรือโทษของสารประกอบของคาร์บอนบางชนิดได้
๒๘. ทาการทดลองรวบรวมข้อมูลแปลความหมายข้อมูลและสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับปฏิกิริยา
ระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน การถ่ายโอนอิเล็กตรอนใน เซลล์กัลวานิก
การชุบโลหะ และการป้องกันการผุกร่อนของเหล็กได้ การแยกสารละลายโซเดียมคลอไรด์ด้วย
กระแสไฟฟ้าการเตรียมสารฟอกขาวโซเดียมไฮโปคลอไรต์ การจัดเรียงอะตอมของคาร์บอนใน
สารประกอบอินทรีย์ สมบัติบางประการของเอทานอล กรดแอซีติก สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
ปฏิกิริยาระหว่างเอทานอลกับกรดแอซีติกและปฏิกิริยาของเอสเทอร์ได้
๒๙. ทางานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ และมีคุณธรรมจริยธรรมในการดารงชีวิต
๓๐. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และมีความสามารถในการตัดสินใจนาความรูไ้ ปใช้ในการดารงชีวิตได้
รวมทั้งหมด ๓๐ ผลการเรียนรู้

๘๒
ว ๓๓๑๒๑ เคมีพื้นฐาน
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๑.๕ หน่วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างอะตอมและสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
ความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนในระดั บพลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา การจัดเรียง
ธาตุ แ ละท านายแนวโน้ ม สมบั ติ ข องธาตุ ใ นตารางธาตุ การเขี ย นสมการของปฏิ กิ ริ ย าเคมี ทั่ ว ไปที่ พ บ
ในชีวิตประจาวัน ผลของสารเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและปัจจัยที่มีผล
และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ การเกิดปิโตรเลียม กระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ การกลั่นลาดับส่วนน้ามันดิบ
การเกิดและสมบัติของพอลิเมอร์ การนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกแก๊สธรรมชาติ การกลั่นลาดับส่วนน้ามันดิบ
และพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์และผลของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบ ประโยชน์ และ
ปฏิกิริยาบางชนิดของคาร์โบไฮเดรต ไขมันและน้ามัน โปรตีน และกรดนิวคลีอิก
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสื บค้นข้อมูล
การอภิปรายและการทดลอง สร้างสรรค์ชิ้นงานหรือโครงงาน
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้เป็นความเรียงชั้นสูง มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
ค่านิยมที่เหมาะสม และเป็นพลโลกที่ดี
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

รวมทั้งหมด ๒๖ ตัวชี้วัด

ว ๓.๑ ม.๔-๖/๑, ว ๓.๑ ม.๔-๖/๒, ว ๓.๑ ม.๔-๖/๓, ว ๓.๑ ม.๔-๖/๔,
ว ๓.๑ ม.๔-๖/๕, ว ๓.๒ ม.๔-๖/๑, ว ๓.๒ ม.๔-๖/๒, ว ๓.๒ ม.๔-๖/๓,
ว ๓.๒ ม.๔-๖/๔, ว ๓.๒ ม.๔-๖/๕, ว ๓.๒ ม.๔-๖/๖, ว ๓.๒ ม.๔-๖/๗,
ว ๓.๒ ม.๔-๖/๘, ว ๓.๒ ม.๔-๖/๙, ว ๘.๑ ม.๔-๖/๑, ว ๘.๑ ม.๔-๖/๒,
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๓, ว ๘.๑ ม.๔-๖/๔, ว ๘.๑ ม.๔-๖/๕, ว ๘.๑ ม.๔-๖/๖,
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๗, ว ๘.๑ ม ๔-๖/๘, ว ๘.๑ ม ๔-๖/๙, ว ๘.๑ ม.๔-๖/๑๐,
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๑๑,ว ๘.๑ ม.๔-๖/๑๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๘๕

จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑. เพื่อให้สามารถนาความคิด ความเชื่อ และความศรัทธาทางศาสนามาใช้เป็นแนวทางให้เกิดอุดมคติใน
การด าเนิ น ชี วิ ต และป ฏิ บั ติ ตามห ลั กธรรมท างศาสน า เพื่ อพั ฒ น าตน ให้ เป็ น ค น ดี
มีค่านิ ย มที่ พึ งประสงค์ บ าเพ็ ญ ประโยชน์ ต่อสั งคม และสิ่ งแวดล้ อมให้ อยู่ ร่วมกันได้อย่างสงบสุ ข
รวมทั้งมีศักยภาพเพื่อการศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่า
๒. เพื่อให้เป็นพลเมืองดีตามกฎหมาย ประเพณี วัฒนธรรมไทย และดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
และสังคมโลกได้อย่างสันติสุข
๓. เพื่ อให้ เข้ าใจระบบการเมื องการปกครองในสั งคมปั จจุ บั น การปกครองของประเทศไทยภายใต้
กฎหมายรัฐธรรมนู ญ และกฎหมายส าคัญ ที่เ กี่ยวข้องกับ ชีวิตคนไทย เพื่ อจะได้ป ฏิบัติต นเป็น
พลเมื องดีในวิถีทางประชาธิป ไตย มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและเทิดทูนสถาบัน
๔. เพื่อให้ น าความรู้ความเข้าใจไปใช้จัดการทรัพยากรที่ มีอยู่ในปั จจุบั น ได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพและคุ้มค่ า
รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
๕. เพื่อ ให้นาความรู้แ ละประสบการณ์ต่า ง ๆ ไปใช้ใ นการตัด สิน ใจทางเศรษฐกิจ ฉลาดเลือ ก
ประเมิน ผลที ่เกิ ด จากการเลื อ ก และตั ด สิ น ใจอย่า งมีว ิจ ารณญาณ รวมทั ้ง เข้า ใจระบบและ
สถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ และความจาเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
๖. เพื่อให้ มีความรู้ความเข้าใจถึงวิวัฒ นาการการดาเนินชีวิตของมนุษยชาติ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
การค้นคว้าใฝ่หาความรู้ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รู้เท่าทันเหตุการณ์ สามารถปรับตัวและดาเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างดี
๗. ปลูกฝังความภาคภูมิใจในมรดกของโลก ภูมิปัญญาไทย และตระหนักในคุณงามความดีของบุคคลทั่วไปใน
ประวัติศาสตร์ มุ่งที่จะอนุรักษ์มรดกของชาติและยึดถือเป็นตัวอย่างในการดาเนินชีวิต โดยมีจิตสานึกที่จะ
สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ และสังคมโลก
๘. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับโลกของเรา สภาพแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติ สังคมวัฒนธรรมและนามาสร้าง
ความเข้าใจในกระบวนการเกิดสภาพแวดล้อมของมนุษย์ เพื่อประโยชน์ในการดารงชีวิตในสังคม และ
ช่ วยพั ฒ นาค่ านิ ยม รู้ จั กรั กท้ องถิ่ น เห็ นคุ ณ ค่ าการอนุ รั กษ์ และพั ฒ นาสิ่ งแวดล้ อมน าไปสู่ การมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การเป็นผู้สร้างวัฒนธรรม มีจิตสานึก
อนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๘๖

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระการเรียนรู้
สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม
สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์
สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส ๑.๑
รู้ และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ของศาสดา และหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม
เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗,
ม.๔-๖/๘, ม.๔-๖/๙, ม.๔-๖/๑๐, ม.๔-๖/๑๑, ม.๔-๖/๑๒, ม.๔-๖/๑๓,
ม.๔-๖/๑๔, ม.๔-๖/๑๕, ม.๔-๖/๑๖, ม.๔-๖/๑๗, ม.๔-๖/๑๘, ม.๔-๖/๑๙,
ม.๔-๖/๒๐, ม.๔-๖/๒๑, ม.๔-๖/๒๒
มาตรฐาน ส ๑.๒
ตัวชี้วัด

เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ
ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕

สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส ๒.๑
เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่าง
สันติสุข
ตัวชี้วัด
ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕
มาตรฐาน ส ๒.๒
ตัวชี้วัด

เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธารงรักษาไว้ซึ่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔

สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส.๓.๑
เข้ า ใจและสามารถบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรในการผลิ ต และการบริ โ ภค การใช้
ทรั พยากรที่ มี อยู่จ ากั ดได้ อย่างมี ประสิ ทธิภาพและคุ้ มค่ า รวมทั้ งเข้ าใจหลั กการของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด
ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔

๘๗
มาตรฐาน ส.๓.๒
ตัวชี้วัด

เข้ า ใจระบบ และสถาบั น ทางเศรษฐกิ จ ต่ าง ๆ ความสั ม พั น ธ์ ท างเศรษฐกิ จ และ
ความจาเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓

สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๑
เข้าใจความหมาย ความสาคัญ ของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒
มาตรฐาน ส ๔.๒
ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.๓
ตัวชี้วัด

เข้าใจพั ฒ นาการของมนุ ษ ยชาติ จากอดีต จนถึงปั จจุบั น ในด้านความสั ม พั น ธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญ และสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔
เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและ
ธารงความเป็นไทย
ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕

สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส ๕.๑
เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและ
กั น ในระบบของธรรมชาติ ใช้ แ ผนที่ แ ละเครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ในการค้ น หา
วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔
มาตรฐาน ส ๕.๒
ตัวชี้วัด

เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสานึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕

๘๘

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕–๖ รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่/
ภาคเรียน
๑/๑

๑/๑

๑/๒
๒/๑
๒/๑
๒/๒

๒/๒
รวม

เวลาเรียน เวลาเรียน
คาบ/
คาบ/
สัปดาห์ ภาคเรียน

รายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาเพิ่มเติม

จานวน
หน่วยกิต

ส ๓๒๑๐๑ หน้าที่พลเมือง
วัฒนธรรม และ
การดาเนินชีวิตในสังคม
SO 32101 Civics, Culture
and Living
Pattern in Society
ส ๓๒๑๐๒ พระพุทธศาสนาใน
ชีวิตประจาวัน
SO 32102 Practical
Buddhism
ส ๓๒๑๐๓ ภูมิศาสตร์
SO 32103 Introduction to
Geography
ส ๓๓๑๐๔ เศรษฐศาสตร์
SO 33104 Introduction to
Economics
ส ๓๓๑๐๕ ประวัติศาสตร์ ๑
SO 33105 History 1
ส ๓๓๑๐๖ ศาสนา ศีลธรรม
จริยธรรม
SO 33106 Religion Moral
and Ethics
ส ๓๓๑๐๗ ประวัติศาสตร์ ๒
SO 33107 History 2
๗ วิชา

-

๑.๐

๒

๔๐

-

๐.๕

๑

๒๐

-

๑.๐

๒

๔๐

-

๑.๐

๒

๔๐

-

๐.๕

๑

๒๐

-

๐.๕

๑

๒๐

-

๑.๐

๒

๔๐

๕.๕

๑๑

๒๒๐

คำอธิบำยรำยวิชำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

๙๑
ส ๓๒๑๐๑ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑.๐ หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ความสาคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาสังคม การปฏิบัติตนและสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติและสั ง คมโลก วัฒ นธรรมไทยที่ส าคัญ การปรับปรุงเปลี่ ยนแปลงและอนุ รั ก ษ์
วัฒนธรรมไทย และเลือกรับวัฒนธรรมสากล บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน ปัญหาการเมืองที่สาคัญในประเทศไทย การเมือง การปกครอง การประสานประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่ า งประเทศ การแลกเปลี่ ย นเพื่ อ ช่ว ยเหลื อ และส่ งเสริ มด้ า นวัฒ นธรรม การศึ ก ษา เศรษฐกิ จ สั ง คม
ความสาคัญ และความจาเป็นที่ต้องธารงไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การใช้อานาจรัฐ กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว
กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา กฎหมายอาญาในเรื่องความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและ
ร่างกาย กฎหมายอื่นที่สาคัญ ข้อตกลงระหว่างประเทศ
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสังคม กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนาไปประยุกต์ปฏิบัติในการดาเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
สามารถดาเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

รวมทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด

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

๙๒
ส ๓๒๑๐๒ พระพุทธศาสนาในชีวิตประจาวัน
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๐.๕ หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์ ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนาในด้าน เป็นศาสตร์แห่งการศึกษาเน้น
ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย วิธีการแก้ปัญหาและความสาคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ พระสาวก
ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับพระรัตนตรัย และอริยสัจ ๔ พุทธศาสนสุภาษิต คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนาและพระไตรปิฎก หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ วันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาและศาสนพิธี การบริ ห ารจิต การเจริญปัญญาและการเจริญปัญญาแบบโยนิโ สมนสิ ก าร
พระพุทธศาสนากับ การแก้ปั ญหาและการพัฒ นาเกี่ยวกับผลกระทบจากการพัฒ นาที่ขาดพุทธธรรม และ
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน
โดยใช้ ก ระบวนการคิ ด กระบวนการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล กระบวนการทางสั ง คม กระบวนการเผชิ ญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต นาไปแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง
และครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น
ในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและสามารถดาเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด

ส ๑.๑ ม.๔-๖/๒, ส ๑.๑ ม.๔-๖/๖, ส ๑.๑ ม.๔-๖/๗, ส ๑.๑ ม.๔-๖/๘,
ส ๑.๑ ม.๔-๖/๑๓, ส ๑.๑ ม.๔-๖/๑๔, ส ๑.๑ ม.๔-๖/๑๕, ส ๑.๑ ม.๔-๖/๑๗,
ส ๑.๑ ม.๔-๖/๑๙, ส ๑.๑ ม.๔-๖/๒๐, ส ๑.๑ ม.๔-๖/๒๑, ส ๑.๑ ม.๔-๖/๒๒,
ส ๑.๒ ม.๔-๖/๑, ส ๑.๒ ม.๔-๖/๒, ส ๑.๒ ม.๔-๖/๔, ส ๑.๒ ม.๔-๖/๕

๙๓
ส ๓๒๑๐๓ ภูมิศาสตร์
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑.๐ หน่วยกิต

ศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านภูมิศาสตร์กายภาพ องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ในพื้นที่ที่เป็นลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น ในระดับประเทศและระดับโลก การ
ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อสืบค้นข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูล
สารสนเทศ และการจั ด การทรั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพ อิ ท ธิ พ ลของสภาพภู มิ ศ าสตร์ ซึ่ ง ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาทางกายภาพหรื อ ภั ย พิ บั ติ
ทางธรรมชาติ ความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย และภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ ปัญหา ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และจากฝีมือมนุษย์
ที ่ม ีผ ลต่อ สิ ่ง แวดล้อ ม รวมถึงมาตรการและบทบาทขององค์ การต่ าง ๆ ในการป้องกัน และแก้ไขปั ญ หา
การประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศ เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ทั้ ง ในระดั บ ชุ ม ชน สั ง คม ประเทศ และระดั บ โลก แนวทางการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและกระบวนการในการดูแลสิ่งแวดล้ อม ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์
รวมถึงมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและดาเนินชีวิตตามแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
โดยการจั ดกิจ กรรมการเรี ย นรู้ เน้ น การใช้ ประสบการณ์ที่ ใ กล้ ตัว ผู้ เรีย น เพื่อให้ เกิ ด การเชื่ อ มโยง
ประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์
ต่างๆ ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบคาถาม หาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการทางานกลุ่ ม
เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม นาไปสู่การยอมรับและคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
เพื่อให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้ อม และใช้วิ ธีการที่เหมาะสม
ในการศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม นากระบวนการ
ต่างๆ ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

รวมทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด

ส ๕.๑ ม.๔-๖/๑, ส ๕.๑ ม.๔-๖/๒, ส ๕.๑ ม.๔-๖/๓, ส ๕.๑ ม.๔-๖/๔,
ส ๕.๒ ม.๔-๖/๑, ส ๕.๒ ม.๔-๖/๒, ส ๕.๒ ม.๔-๖/๓, ส ๕.๒ ม.๔-๖/๔,
ส ๕.๒ ม.๔-๖/๕

๙๔
ส ๓๓๑๐๔ เศรษฐศาสตร์
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑.๐ หน่วยกิต

ศึ ก ษาความหมายและความส าคั ญ ของหลั ก เศรษฐศาสตร์ ความรู้ พื้ น ฐานในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด การกาหนดกลไก
ราคา ภาวะตลาด รวมทั้งบทบาทของรั ฐในการแทรกแซงราคา ความเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้
พื้นฐานในเรื่องระบบเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจ สถาบันทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและ
การธนาคาร ความร่วมมือในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และการพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศ ความรู้ความเข้าใจ
ในการมีส่วนร่วมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งองค์กรที่มีความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการเงิน
โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบบรรยาย และการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลที่หลากหลายจากแหล่งข้อมูล ที่แตกต่าง แล้วนาข้ อมูลมาแลกเรียนรู้ร่ว มกันจากการ
นาเสนอหน้าชั้นเรียน รวมทั้งการฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการชมวีดีทัศน์
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานเพื่อนาไปใช้ในการดารงชีวิต และสามารถ
บริหารจัดการทรั พยากร เพื่อพัฒนาสังคมส่วนรวม นอกจากนี้ผู้เรียนยังต้องเข้าใจและสามารถนาแนวคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจาวันอีกด้วย รวมทั้งการสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญ
ของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
รวมทั้งหมด ๗ ตัวชี้วัด

ส ๓.๑ ม.๔-๖/๑, ส ๓.๑ ม.๔-๖/๒, ส ๓.๑ ม.๔-๖/๓, ส ๓.๑ ม.๔-๖/๔
ส ๓.๒ ม.๔-๖/๑, ส ๓.๒ ม.๔-๖/๒, ส ๓.๒ ม.๔-๖/๓

๙๕
ส ๓๓๑๐๕ ประวัติศาสตร์ ๑
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๐.๕ หน่วยกิต

ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ค วามสาคั ญ ของเวลาและยุ ค สมั ย ทางประวั ติ ศ าสตร์ ต ามแบบสากล ที่ แ สดง
ถึ ง การเปลี่ ย นแปลง และพั ฒ นาการของมนุ ษ ยชาติ วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ความต่ อ เนื่ อ งของเวลา
ตามยุ ค สมั ย ต่ า ง ๆ ขั้นตอน คุณค่า และประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ อารยธรรมของโลกยุคโบราณ
อารยธรรมยุคสมัยกลาง อารยธรรมยุคสมัยใหม่ที่มีผลต่อพัฒนาการของมนุษย์ชาติในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกและโลกตะวันตก และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีการถ่ายทอดซึ่งกันและกัน
รวมทั้งเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ความร่วมมือและความขัดแย้งของมนุษยชาติในโลกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสื บค้นข้อมูล กระบวนการปฏิ บั ติ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการกลุ่ม
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ ความเข้ า ใจ ตระหนั ก ในความส าคั ญ ของการศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ส ากล
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด

ส ๔.๑ ม.๔-๖/๑, ส ๔.๑ ม.๔-๖/๒, ส ๔.๒ ม.๔-๖/๑, ส ๔.๒ ม.๔-๖/๒,
ส ๔.๒ ม.๔-๖/๓, ส ๔.๒ ม.๔-๖/๔

๙๖
ส ๓๓๑๐๖ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๐.๕ หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาในด้าน ความหมายของศาสนา องค์ประกอบของ
ศาสนา ประเภทของศาสนา ความสาคัญและประโยชน์ของศาสนา การปฏิบั ติตนอย่างเหมาะสมเพื่อขจัดความ
ขัดแย้งและเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เกี่ยวกับศาสนาสาคัญในประเทศไทย ได้แก่ ศาสนาพราหมณ์–ฮินดู
ศาสนาพุทธ ศาสนาคริส ต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาสิ ข เกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนาในการอยู่ร่ว มกัน
อย่างสันติสุข เกี่ยวกับความสาคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของศาสนา
พราหมณ์–ฮินดู พุทธ คริสต์ อิสลามและสิข ค่านิยมและจริยธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การขจัด
ความขัดแย้งเพื่ออยู่ ร่วมกัน อย่างสันติสุ ข หลักธรรมทางศาสนากับการพัฒนาสังคมและแนวทางในการ จั ด
กิจกรรมทางศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคม
โดยใช้ ก ระบวนการคิ ด กระบวนการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล กระบวนการทางสั ง คม กระบวนการเผชิ ญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต นาไปแก้ปัญหา และพัฒนา
ตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ในด้านการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถดาเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุข
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
รวมทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด

ส ๑.๑ ม.๔-๖/๑๕, ส ๑.๑ ม.๔-๖/๑๖, ส ๑.๑ ม.๔-๖/๑๗, ส ๑.๑ ม.๔ -๖/๑๘,
ส ๑.๑ ม.๔-๖/๒๑, ส ๑.๑ ม.๔-๖/๒๒, ส ๑.๒ ม.๔-๖/๒, ส ๑.๒ ม.๔-๖/๔

๙๗
ส ๓๓๑๐๗ ประวัติศาสตร์ ๒
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑.๐ หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ ขั้นตอน คุณค่า และประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์
วิเคราะห์ประเด็นความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ความเป็นมาของชนชาติไทย ความสัมพันธ์ และความ
ต่อเนื่ องระหว่างยุ คสมัยต่างๆ กับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ไทย นามาวิเคราะห์ ประเด็นสาคัญ
ตามเวลาและยุคสมัย ตั้งแต่สมัยก่อนอาณาจักรสุโขทัยจนถึงสมัยปัจจุบั นอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์บทบาทของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย ผลงานของบุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ที่มีส่วนสร้างสรรค์พัฒนาการของชาติไทยในด้านต่างๆ ศึกษาการอนุรักษ์ และปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ที่มีผ ลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความตระหนักในความสาคัญของ
การศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความสาคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความ
รักความภาคภูมิใจและธารงความเป็นไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
มาตรฐานตัวชี้วัด
รวมทั้งหมด ๗ ตัวชี้วัด

ส ๔.๑ ม.๔-๖/๑, ส ๔.๑ ม.๔-๖/๒, ส ๔.๓ ม.๔-๖/๑, ส ๔.๓ ม.๔-๖/๒,
ส ๔.๓ ม.๔-๖/๓, ส ๔.๓ ม.๔-๖/๔, ส ๔.๓ ม.๔-๖/๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

๑๐๑

จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาแล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องมีเจตคติ และค่านิ ยมที่ ดี ในเรื่องธรรมชาติ การเจริญ เติบโตและพั ฒ นาการของมนุษ ย์
ชีวิตและครอบครัว การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล การสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค และความปลอดภัยในชีวิต มีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพและสมรรถภาพจนเป็นกิจนิสัย
เมื่อจบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในช่วงชั้นที่ ๓ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖)
ผู้เรียนจะมีคุณภาพดังนี้
๑. สามารถดู แ ลสุ ข ภาพ สร้ างเสริม สุ ข ภาพ ป้ อ งกั น โรค หลี ก เลี่ ย งปั จ จั ย เสี่ ย ง พฤติ ก รรมเสี่ ย ง
การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการวางแผนอย่างเป็นระบบ
๒. แสดงออกถึ ง ความรั ก ความเอื้ อ อาทร ความเข้ า ใจในอิ ท ธิ พ ลของครอบครั ว เพื่ อ น สั งคม
และวัฒนธรรม ที่มีตอ่ พฤติกรรมทางเพศ การดาเนินชีวิต และวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี
๓. ออกกาลังกาย เล่นกีฬา เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
และสมรรถภาพทางกลไกได้ถูกต้องตามหลักการ เป็นประจา สม่าเสมอ ด้วยความชื่นชมและสนุกสนาน
๔. แสดงความรั บ ผิ ด ชอบ ให้ ค วามร่ว มมื อ และปฏิ บั ติ ต ามกฎ กติ ก า สิ ท ธิ หลั ก ความปลอดภั ย
ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย และเล่นกีฬาจนประสบความสาเร็จตามเป้าหมายหรือแผนที่กาหนด
๕. วิเคราะห์ และประเมิน สุ ขภาพ ส่ วนบุ คคลเพื่อกาหนดกลวิธีล ดความเสี่ ยง สร้างเสริมสุ ขภาพ
ดารงสุขภาพ การป้องกันโรค และการจัดการกับอารมณ์และความเครียดให้ถูกต้องและเหมาะสม
๖. ใช้กระบวนการทางประชาสังคม สร้างเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัย และสามารถป้องกันตนเอง
และประเทศชาติต่อไป

๑๐๒

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระการเรียนรู้
สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
สาระที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว
สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
ตัวชี้วัด
ม.๔–๖/๑, ม.๔–๖/๒
สาระที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าของชีวิต ครอบครัว เพศศึกษาและมีทักษะในการดาเนินชีวิต
ตัวชี้วัด
ม.๔–๖/๑, ม.๔–๖/๒, ม.๔–๖/๓, ม.๔–๖/๔
สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ ๓.๑ เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา
ตัวชี้วัด
ม.๔–๖/๑, ม.๔–๖/๒, ม.๔–๖/๓, ม.๔–๖/๔, ม.๔–๖/๕
มาตรฐาน พ ๓.๒ รักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และการเล่ นกีฬาปฏิบัติเป็นประจาอย่างสม่าเสมอ
มีวินัย เคารพสิท ธิ กฎ กติก า มีน้าใจนัก กีฬ า มีจิต วิญ ญาณในการแข่งขัน และชื่นชม
ในสุนทรียภาพของการกีฬา
ตัวชี้วัด
ม.๔–๖/๑, ม.๔–๖/๒, ม.๔–๖/๓, ม.๔–๖/๔
สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็ น คุ ณ ค่ า และมี ทั ก ษะในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ การดารงสุ ข ภาพการป้องกันโรค
และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด
ม.๔–๖/๑, ม.๔–๖/๒, ม.๔–๖/๓, ม.๔–๖/๔, ม.๔–๖/๕, ม.๔–๖/๖, ม.๔–๖/๗
สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ ๕.๑ ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา
สารเสพติด และความรุนแรง
ตัวชี้วัด
ม.๔–๖/๑, ม.๔–๖/๒, ม.๔–๖/๓, ม.๔–๖/๔, ม.๔–๖/๕ , ม.๔–๖/๖, ม.๔–๖/๗

๑๐๓

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕–๖ รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่/
ภาค
รายวิชาพื้นฐาน
เรียน
๑/๑ พ ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา ๑
HP 32101 Health
Promotion 1
๑/๑ พ ๓๒๑๐๗ ว่ายน้า ๑
PE 32107 Swimming 1
๑/๑
๑/๒
๑/๒
๑/๒
๒/๑
๒/๑
๒/๑

๒/๒
๒/๒
๒/๒
รวม

พ ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา ๒
HP 32102 Health
Promotion 2
พ ๓๒๑๐๙ ศิลปะป้องกันตัว
PE 32109 Fighting
พ ๓๓๑๐๓ สุขศึกษา ๓
HP 33103 Health
Promotion 3
พ ๓๓๑๑๒ วิทยาศาสตร์
การกีฬา
PE 33112 Sports Science
-

พ ๓๓๑๐๔ สุขศึกษา ๔
HP 33104 Health
Promotion 4
พ ๓๓๑๐๘ ว่ายน้า ๒
PE 33108 Swimming 2
๘ วิชา

รายวิชาเพิ่มเติม

จานวน
หน่วยกิต

-

๐.๕

เวลาเรียน
คาบ/
สัปดาห์
๑

-

๐.๕

๑

๒๐

-

๑

๒๐

๐.๕

๑

๒๐

-

๐.๕

๑

๒๐

พ ๓๒๒๑๕ รักบี้ฟุตบอล ๑
PE 32215 Rugby
football 1
-

-

๑

๒๐

๐.๕

๑

๒๐

-

๐.๕

๑

๒๐

พ ๓๓๒๑๓ พลศึกษาเพื่อ
พัฒนาบุคลิกภาพ
PE 33213 Education to
develop a personality
-

-

๑

๒๐

๐.๕

๑

๒๐

-

๐.๕

๑

๒๐

-

๑

๒๐

๔.๐

๑๒

๒๔๐

พ ๓๒๒๑๙ กรีฑา ๑
PE 32219 Athletics 1
-

พ ๓๓๒๑๗ เทนนิส ๑
PE 33217 Tennis 1
๔ วิชา

เวลาเรียน
คาบ/
ภาคเรียน
๒๐

คำอธิบำยรำยวิชำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ

๑๐๗
พ ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา ๑
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๐.๕ หน่วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกระบวนการสร้างเสริมและดารงประสิทธิภาพการทางานของระบบ
อวัยวะต่าง ๆ วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวการณ์เจริญเติบโต และพัฒนาการของตนเองบุคคลในครอบครัว
ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกันลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่องเพศ ครอบครัว
กระบวนการคิ ด วิเคราะห์ วิเคราะห์ ค่ านิ ยมในเรื่องเพศตามวัฒ นธรรมไทย และวั ฒ นธรรมอื่ น ๆ
อิทธิพลของสื่ อโฆษณาเกี่ย วกับ สุ ขภาพ เพื่ อการเลื อกบริโภค ปฏิบัติ ศึกษาและปฏิบัติทักษะกระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย ตามสภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง ใช้ทักษะในการ
เคลื่อนไหวป้ องกัน การบาดเจ็บ ในการออกกาลั งกาย การป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา สารเสพติด และ
ความรุนแรง ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้และการจาหน่ายสารเสพติด และกระบวนการฝึก
จนเป็นนิสัยเลือกบริโภค ปฏิบัติ ศึกษาและปฏิบัติทักษะกระบวนการเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย
ตามสภาวะการเจริ ญ เติ บ โตและพั ฒ นาการของตนเอง ใช้ ทั ก ษะในการเคลื่ อ นไหวป้ อ งกั น การบาดเจ็ บ
ในการออกกาลังกาย ป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา สารเสพติด
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว สร้างเสริมดารงสุขภาพ
ป้องกัน หลีกเลี่ยง ตลอดจนมี จิตสาธารณะในการร่วมสร้างเสริมชุมชนให้ปลอดภัย เข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

รวมทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัด

พ ๑.๑ ม.๔-๖/๑, พ ๑.๑ ม.๔-๖/๒, พ ๒.๑ ม.๔-๖/๑, พ ๑.๑ ม.๔-๖/๓,
พ ๑.๑ ม.๔-๖/๔, พ ๔.๑ ม.๔-๖/๑, พ ๔.๑ ม.๔-๖/๒, พ ๔.๑ ม.๔-๖/๓,
พ ๕.๑ ม.๔-๖/๕, พ ๕.๑ ม.๔-๖/๗

๑๐๘
พ ๓๒๑๐๗ ว่ายน้า ๑
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๐.๕ หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์ หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและรูปแบบ การเคลื่อนไหว ที่ใช้ในกีฬาว่ายน้า
เกี่ยวกับการลอยตัว การหายใจขณะอยู่ในน้า การปฐมพยาบาลคนจมน้า การใช้สระว่ายน้าให้ ถูกสุขลักษณะ
ต่อสุขภาพอนามัยของตนเอง ชุมชน
กระบวนการคิดวิเคราะห์ การเข้าร่ว มกิจกรรมกีฬ าว่ายน้าชนิดต่างๆ การเคลื่ อนไหว ที่ใช้ในกีฬ า
ว่ายน้ า เกี่ย วกับ การลอยตัว การหายใจขณะอยู่ในน้ า การปฐมพยาบาลคนจมน้า การใช้ส ระว่ายน้าให้ ถูก
สุขลักษณะต่อสุขภาพอนามัยของตนเอง ชุมชน ประโยชน์ของกีฬาว่ายน้าต่อสุขภาพรู้จักเคารพสิทธิ และปฏิบัติ
ตามกฎกติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด มีน้าใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกาลังกาย และการ
เล่นกีฬาทางน้า
เพื่ อให้ เกิดความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ของกีฬาว่ายน้าต่อสุ ขภาพ ทางร่างกาย จิต ใจ สั งคม
การสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค่าของการออกกาลังกาย โดยนาประสบการณ์
ที่ได้รับจากกิจกรรมกีฬาว่ายน้าชนิดต่างๆ การเคลื่อนไหว ที่ใช้ในกีฬาว่ายน้าไปใช้ในการดารงชีวิตจริงได้
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

รวมทั้งหมด ๑๔ ตัวชี้วัด

พ ๓.๑ ม.๔-๖/๑, พ ๓.๑ ม.๔-๖/๒, พ ๓.๑ ม.๔-๖/๓, พ ๓.๑ ม.๔-๖/๔
พ ๓.๒ ม.๔-๖/๑, พ ๓.๑ ม.๔-๖/๓, พ ๓.๑ ม.๔-๖/๔, พ ๔.๑ ม.๔-๖/๑,
พ ๔.๑ ม.๔-๖/๒, พ ๔.๑ ม.๔-๖/๓, พ ๔.๑ ม.๔-๖/๔, พ ๔.๑ ม.๔-๖/๕,
พ ๔.๑ ม.๔-๖/๖, พ ๔.๑ ม.๔-๖/๗

๑๐๙
พ ๓๒๒๑๙ กรีฑา ๑
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์ประวัติความเป็นมาของกรีฑา ให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมการบริหาร
การออกกาลังกาย และอาจนากิจกรรมพลศึกษาอื่นๆ ที่มีคุณค่าเท่าเทียมกับกรีฑามาแทนตามความเหมาะสม
กระบวนการเข้าร่วมกิจกรรมกรีฑา เรื่องการตั้งต้นการวิ่ง การเข้าสู่เส้นชัย การวิ่งผลั ด การวิ่งข้ามรั้ว
การกระโดดสูง การกระโดดไกล การทุ่มน้าหนัก การขว้างจัก ร และอื่นๆอย่างถูกต้อง ปลอดภัย พร้อมกับให้
เรียนรู้การป้องกันการแก้ไข การส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อให้รู้หลักและวิธีการออกกาลังกายกิจกรรมกรีฑาที่ถูกต้อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกาย และ
ทางจิตใจ มีระเบียบวินัย เห็นคุณค่า และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ผลการเรียนรู้
๑. นักเรียนสามารถทราบประวัติความเป็นมาของกรีฑาในประเทศและต่างประเทศ
๒. นักเรียนสามารถออกกาลังกายด้วยกิจกรรมกรีฑาในเรื่องการวิ่ง การเข้าสู่เส้นชัย การวิ่งผลัด
การวิ่งข้ามรั้ว การกระโดดสูง การกระโดดไกล การทุ่มน้าหนัก การขว้างจักร และอื่น ๆ อย่าง
ถูกต้องปลอดภัย
๓. นักเรียนสามารถใช้รายวิชากรีฑาในการออกกาลังกายที่ถูกต้อง มีทักษะการปฏิบัติการวิ่งอย่าง
ถูกต้องตามหลัก
๔. นั ก เรี ย นมี ส มรรถภาพทางกายและทางจิ ต ใจ เข้ า ใจและตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า และน าไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้
๕. นักเรียนต้องเข้าใจสามารถออกกาลังกายได้อย่างมีระบบ และมีระเบียบวินัยในการออกกาลังกาย
รวมถึงการใช้ชีวิตประจาวันได้
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้

๑๑๐
พ ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา ๒
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๐.๕ หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกัน
โรคในชุ ม ชน โรคติด ต่ อที่ เป็ น ปั ญ หาส าคัญ ของท้ องถิ่น ผลกระทบที่ เกิ ดจาก การครอบครอง การใช้ และ
การจาหน่ายสารเสพติด มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติดและความรุนแรง
เพื่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและสังคม การสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพ
อย่างถูกวิธีปฏิบัติ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ การเข้าร่วมกิจรรมปฏิบัติทักษะกระบวนการเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้าน
ร่างกาย ตามสภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง ใช้ทักษะในการเคลื่อนไหวป้องกันการบาดเจ็บ
ในการออกกาลังกายโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และกระบวนการฝึกจนเป็นนิสัย
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว สร้างเสริมดารงสุขภาพ
ป้องกัน หลีกเลี่ยง ตลอดจนมีจิตสาธารณะ ในการร่วมสร้างเสริมชุมชนให้ปลอดภัย มีทักษะในการเคลื่อนไหว
และเล่นกีฬาอย่างสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

รวมทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด

พ ๔.๑ ม.๔-๖/๔, พ ๔.๑ ม.๔-๖/๕, พ ๔.๑ ม.๔-๖/๖, พ ๔.๑ ม.๔-๖/๗
พ ๕.๑ ม.๔-๖/๑, พ ๕.๑ ม.๔-๖/๒, พ ๕.๑ ม.๔-๖/๓, พ ๕.๑ ม.๔-๖/๔,
พ ๕.๑ ม.๔-๖/๖,

๑๑๑
พ ๓๒๑๐๙ ศิลปะป้องกันตัว
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๐.๕ หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์ เกี่ยวกับความเป็นมา ปรัชญาและวัฒ นธรรมซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ ทั้งชาติไทย
และสากล เพือ่ ฝึกทักษะพื้นฐานการต่อสู้แบบท่ามือเปล่า เช่น มวยไทย มวยสากล ยูโด ไอคิโด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ การเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติทักษะโดยใช้แม่ไม้-ลูกไม้มวยไทย และการใช้
อาวุธโบราณชนิ ดต่าง ๆ และศิลปะการต่อสู้ ป้องกันตัว ของสากล เช่น ยูโด ไอคิโด โดยสอนทักษะเบื้องต้น
เกี่ยวกับการล้ม การทุ่ม การจับ วิธีการทุ่ม การแก้ท่าการต่อสู้
เพื่ อ ให้ เกิด ความรู้ ทั ก ษะในการต่ อสู้ ป้ อ งกั น ตั ว และสามารถน าไปใช้อ อกก าลั งกายเป็ น ประจ า
สม่าเสมอ แสดงความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎ กติกา สิทธิ หลักความปลอดภัยในการ
เข้าร่วมกิจกรรมทางกาย และเล่นกีฬาจนประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย มีน้าใจนักกีฬามีจิตวิญญาณในการ
แข่งขัน และยังสามารถชื่นชมในสุนทรียภาพของกีฬาเห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพการดูแล
สุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
รวมทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด

พ ๓.๑ ม.๔-๖/๑, พ ๓.๑ ม.๔-๖/๒, พ ๓.๑ ม.๔-๖/๓, พ ๓.๑ ม.๔-๖/๔
พ ๓.๒ ม.๔-๖/๑, พ ๓.๒ ม.๔-๖/๒, พ ๓.๒ ม.๔-๖/๓, พ ๓.๒ ม.๔-๖/๔

๑๑๒
พ ๓๒๒๑๕ รักบี้ฟุตบอล ๑
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับความเป็นมา และคุณค่าของรักบี้ฟุตบอล ทักษะเบื้องต้นการเล่นรักบี้ฟุตบอล
เฉพาะตัว เทคนิค และการวางแผนการเล่น เฉพาะตัว การเล่น เป็น ชุด การสร้า งเสริม สุข ภาพมารยาท
ของการเล่ น เป็ น ผู้ เล่ น ผู้ ดู ที่ ดี การสร้ างเสริม สมรรถภาพ การบ ารุงรัก ษา สุ ข ภาพร่างกาย การเก็บ และ
การบารุงรักษาอุปกรณ์รักบี้ฟุตบอล ด้วยความปลอดภัย ระเบียบข้อบังคับ และกติกาการเล่นรักบี้ ฟุตบอล
กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้มีทักษะในการเล่นรักบี้ฟุตบอล และสามารถนาไปใช้ออกกาลังกาย
เป็นประจาสม่าเสมอแสดงความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎ กติกา สิทธิ หลักความปลอดภัย
ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย
เพื่อให้ เกิดความรู้ และเล่น กีฬาจนประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย มีน้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณ
ในการแข่งขันและชื่น ชมในสุน ทรียภาพของกีฬาเห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแล
สุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ผลการเรียนรู้
๑. นักเรียนสามารถรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา และคุณค่าของรักบี้ฟุตบอล
๒. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะเบื้องต้นการเล่นรักบี้ฟุตบอลเฉพาะตัว เทคนิคและการวางแผน
การเล่นเฉพาะตัวได้ มีทักษะในการเล่นรักบี้ฟุตบอล
๓. นั ก เรี ย นมี ม ารยาทในการเล่ น เป็ น ผู้ เ ล่ น ผู้ ดู ที่ ดี สามารถน ารั ก บี้ ฟุ ต บอลไปเป็ น การสร้ า งเสริ ม
สมรรถภาพกายได้ และสามารถนาไปใช้ออกกาลังกายเป็นประจาสม่าเสมอแสดงถึงความรับผิดชอบ
๔. นักเรียนปฏิบัติตามกฎ กติกา สิทธิ หลักความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย นักเรียน
มีน้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุน ทรียภาพของกีฬ า เห็น คุณ ค่า และ
มีทักษะในการสร้างเสริมสุ ขภาพ
รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้

๑๑๓
พ ๓๓๑๐๓ สุขศึกษา ๓
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๐.๕ หน่วยกิต

ศึกษา และ วิเคราะห์ อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศ
และการดาเนินชีวิต ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน สาเหตุของการเจ็บป่วย
และการตายของคนไทย เช่น โรคจากการประกอบอาชีพ โรคทางพันธุกรรม
กระบวนการคิ ด วิ เคราะห์ การวางแผนพั ฒ นาสุ ข ภาพของตนเองและครอบครั ว การมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพ
ทางกลไก โดยวิธีการฟังบรรยาย การวางแผน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ เพื่อ ให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศและการดาเนินชีวิต สาเหตุและผล
ของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน และเสนอแนวทางแก้ปัญหา สาเหตุและ
แนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย สามารถหาแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยได้ โดยใช้
วิธีการการศึกษาค้นคว้าและการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง การแสดงบทบาทสมมติ การปฏิบัติ และการนาเสนอ
เป็นกลุ่มหรือทีมในการนาเสนอ
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถวางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว พัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ
ของบุคคลในชุมชนและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติพัฒนาสุขภาพทั้งตนเองและครอบครัวสืบไป
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

รวมทั้งหมด ๑๒ ตัวชี้วัด

พ ๑.๑ ม.๔-๖/๑, พ ๑.๑ ม.๔-๖/๒, พ ๒.๑ ม.๔-๖/๒, พ ๒.๑ ม.๔-๖/๓,
พ ๔.๑ ม.๔-๖/๒, พ ๔.๑ ม.๔-๖/๓, พ ๔.๑ ม.๔-๖/๔, พ ๔.๑ ม.๔-๖/๕,
พ ๕.๑ ม.๔-๖/๑, พ ๕.๑ ม.๔-๖/๒, พ ๕.๑ ม.๔-๖/๓, พ ๕.๑ ม.๔-๖/๔

๑๑๔
พ ๓๓๑๑๒ วิทยาศาสตร์การกีฬา
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๐.๕ หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อให้รู้ความเป็นมา ความหมาย ขอบข่าย ประโยชน์ ของวิทยาศาสตร์การกีฬา
กายวิภาคและสรีร วิท ยาพื้น ฐานของการออกกาลัง กาย การสร้า งเสริม สมรรถภาพทางกาย การฝึก ด้ว ย
น้าหนัก โภชนาการและอาหารนัก กีฬ า จิต วิท ยาการกีฬ า ชีว กลศาสตร์ก ารกีฬ า บาดเจ็บ ทางการกีฬ า
ตลอดจนสามารถนาหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการออกกาลังกาย เป็นประจาสม่าเสมอ แสดงความ
รับผิดชอบ ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามกฎ กติกา สิทธิ หลักความปลอดภัย
กระบวนการคิดวิเคราะห์ การวางแผนการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายวิทยาศาสตร์การกีฬา กายวิภาค
และสรีร วิท ยาพื้น ฐานของการออกกาลัง กาย การสร้า งเสริม สมรรถภาพทางกาย การฝึก ด้ว ยน้าหนัก
โภชนาการและอาหารนักกีฬา จิตวิทยาการกีฬา ชีวกลศาสตร์การกีฬา บาดเจ็บทางการกีฬา
เพื่อ ให้เกิดความรู้ ตลอดจน สามารถนาหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการออกกาลังกาย และ
เล่ น กี ฬ าจนประสบความส าเร็ จ ตามเป้ า หมาย มี น้ าใจนั ก กี ฬ า มี จิ ต วิ ญ ญาณในการแข่ งขั น และชื่ น ชม
ในสุ น ทรีย ภาพของกีฬาเห็ น คุณ ค่าและมีน้าใจการสร้างเสริมสุขภาพการดูแลสุ ขภาพ การป้องกันโรค และ
การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

รวมทั้งหมด ๑๙ ตัวชี้วัด

พ ๓.๑ ม.๔-๖/๑, พ ๓.๑ ม.๔-๖/๒, พ ๓.๑ ม.๔-๖/๕, พ ๓.๒ ม.๔-๖/๑,
พ ๓.๒ ม.๔-๖/๒, พ ๓.๒ ม.๔-๖/๓, พ ๓.๒ ม.๔-๖/๔, พ ๔.๑ ม.๔-๖/๓,
พ ๔.๑ ม.๔-๖/๔, พ ๔.๑ ม.๔-๖/๕, พ ๔.๑ ม.๔-๖/๖, พ ๔.๑ ม.๔-๖/๗,
พ ๕.๑ ม.๔-๖/๑, พ ๕.๑ ม.๔-๖/๒, พ ๕.๑ ม.๔-๖/๓, พ ๕.๑ ม.๔-๖/๔,
พ ๕.๑ ม.๔-๖/๕, พ ๕.๑ ม.๔-๖/๖, พ ๕.๑ ม.๔-๖/๗

๑๑๕
พ ๓๓๒๑๓ พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์ ความเป็นมา และคุณค่าของฟุตบอลและบาสเกตบอล ทักษะเบื้องต้นฟุตบอล
และบาสเกตบอล เทคนิ คและการวางแผนการเล่ นเฉพาะตัว มีระเบี ยบและวิธีเล่น ที่เป็ นรูป แบบ ส าหรับ
ตั ว ผู้ เล่ น ต้ อ งรู้ จั ก การป้ อ งกั น และการปฐมพยาบาลการบาดเจ็ บ จากการเล่ น ฟุ ต บอลและบาสเกตบอล
ด้วยการเคลื่อนที่ การหยุด และการครอบครองบอล
กระบวนการเข้าร่วมกิจกรรมของกีฬาฟุตบอลและบาสเกตบอล ทักษะพื้นฐานที่ผู้เล่นจาเป็นต้องเข้าใจ
และฝึกให้เกิดความชานาญ ก่อนที่จะไปใช้ร่วมกับทักษะอื่นๆ ต่อไป การสร้างเสริมสุขภาพมารยาทของการเป็น
ผู้เล่น ผู้ดูที่ดี การสร้างเสริมสมรรถภาพ การบารุงรักษาสุขภาพร่างกาย และเล่นกีฬาจนประสบความสาเร็จ
ตามเป้าหมายมีน้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน
เพื่อให้เกิดความรู้ กระบวนการเข้าร่วมกิจกรรม ของกีฬาฟุต บอล และบาสเกตบอลสามารถปฏิบัติ
ทักษะพื้นฐานที่ผู้เล่นจาเป็นต้องเข้าใจและฝึกให้เกิดความชานาญ ก่อนที่ จะไปใช้ร่วมกับทักษะอื่น ๆ ต่อไป
การสร้างเสริมสุขภาพมารยาทของการเป็นผู้เล่น ผู้ ดูที่ดี การสร้างเสริมสมรรถภาพ การบารุงรักษาสุขภาพ
ร่างกาย มีน้ าใจนั กกีฬ า มีจิ ตวิญ ญาณ และชื่น ชมในสุ น ทรียภาพของกีฬ าเห็น คุณ ค่า และ มีท ัก ษะในการ
สร้างเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริม สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ผลการเรียนรู้
๑. นักเรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวิติ ความเป็นมา และคุณค่าของฟุตบอลและบาสเกตบอล
๒. นักเรียนเห็นคุณค่าของการเล่นฟุตบอลและบาสเกตบอล ทักษะเบื้องต้น และทักษะการเล่น
เทคนิคและการวางแผนการเล่น
๓. นักเรียนสามารถสร้างเสริมสุขภาพมารยาทของการเป็นผู้เล่น ผู้ดูที่ดี การสร้างเสริมสมรรถภาพ
การบารุงรักษาสุขภาพร่างกาย
๔. นักเรียนสามารถนาไปใช้ออกกาลังกายเป็นประจาสม่าเสมอแสดงความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือ
และปฏิบัติตามกฎ กติกา สิทธิ หลักความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย
๕. มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของกีฬาเห็น คุณ ค่า และมีทัก ษะในการ
สร้างเสริมสุขภาพการเล่น ฟุตบอลและบาสเกตบอล
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้

๑๑๖
พ ๓๓๑๐๔ สุขศึกษา ๔
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๐.๕ หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์ การจั ดกิจ กรรมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง
ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้ และจาหน่ายสารเสพติด (ตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม)
โทษทางกฎหมายที่เกิดจากการครอบครอง การใช้ และจาหน่ ายสารเสพติ ด ปั จจัยที่มี ผ ลต่อสุ ขภาพหรือ
ความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน โดยการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา สืบค้น
เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่ อการใช้ยา การใช้สารเสพติดและความรุนแรงเพื่อสุขภาพ
ของตนเอง ครอบครัวและสังคม วิเคราะห์ผลกระทบ ที่เกิดจากการครอบครอง การใช้ และจาหน่ายสารเสพติด
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน
กระบวนการเข้าร่วมศึกษาการวางแผน กาหนดแนวทางลดอุบั ติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชน กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพ
และความรุ น แรง วิธี ก ารช่ ว ยฟื้ น คื น ชี พ อย่ า งถู ก วิ ธี โดยใช้ ก ารศึ ก ษารายกรณี การเรี ย นแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
การนาเสนอเพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนกาหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน
มีส่วนร่วม
เพื่อให้เกิดความรู้การสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน ใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์
ที่เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง แสดงวิธีการช่วยเหลืออย่างถูกวิธี ตลอดจนการช่วยชีวิตเบื้องต้นก่อนส่งต่อ
ให้แพทย์ในกรณีผู้จมน้าหัวใจหยุดเต้น โดยการนวดหั ว ใจและผายปอด (CPR)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด

พ ๒.๑ ม.๔-๖/๑, พ ๒.๑ ม.๔-๖/๔, พ ๔.๑ ม.๔-๖/๑, พ ๔.๑ ม.๔-๖/๒,
พ ๔.๑ ม.๔-๖/๓, พ ๔.๑ ม.๔-๖/๔, พ ๔.๑ ม.๔-๖/๕, พ ๔.๑ ม.๔-๖/๖,
พ ๔.๑ ม.๔-๖/๗, พ ๕.๑ ม.๔-๖/๑, พ ๕.๑ ม.๔-๖/๒, พ ๕.๑ ม.๔-๖/๓,
พ ๕.๑ ม.๔-๖/๔, พ ๕.๑ ม.๔-๖/๕, พ ๕.๑ ม.๔-๖/๖, พ ๕.๑ ม.๔-๖/๗

๑๑๗
พ ๓๓๑๐๘ ว่ายน้า ๒ (การช่วยชีวิตเบื้องต้น)
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๐.๕ หน่วยกิต

ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ เพื่ อ ให้ รู้ แ ละเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ทางน้า การช่ ว ยคนจ มน้า
มี ทั ก ษะและเทคนิคการเข้าช่วย ตลอดจนการช่วยชีวิตเบื้องต้นก่อนส่งต่อให้แพทย์ในกรณีผู้จมน้าหัวใจหยุดเต้น
โดยการนวดหั ว ใจและผายปอด (CPR) สามารถนาไปปรั บ ใช้ ใ นชี วิ ต ประจาวั น ได้
ทักษะกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างสร้างสรรค์ และแสดงความรับผิดชอบให้ความ
ร่ว มมือ และปฏิบั ติตามกฎ กติกาสิทธิ หลักความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย และเล่นกีฬาจน
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย มีน้าใจนักกีฬามีจิตวิญญาณ ในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของ
กีฬาเห็น คุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ ค วามปลอดภั ย ทางน้า การช่ ว ยคนจมน้ามี ทั ก ษะและเทคนิค การเข้าช่วย
ตลอดจนการช่วยชีวิตเบื้ องต้นก่อนส่ งต่ อให้ แพทย์ในกรณี ผู้ จมน้ าหั วใจหยุดเต้น โดยการนวดหั ว ใจและ
ผายปอด (CPR) สามารถนาไปปรั บ ใช้ ใ นชี วิ ต ประจาวั น ได้
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

รวมทั้งหมด ๑๑ ตัวชี้วัด

พ ๓.๑ ม.๔-๖/๑, พ ๓.๑ ม.๔-๖/๒, พ ๓.๑ ม.๔-๖/๓, พ ๓.๑ ม.๔-๖/๔,
พ ๔.๑ ม.๔-๖/๑, พ ๔.๑ ม.๔-๖/๒, พ ๔.๑ ม.๔-๖/๓, พ ๔.๑ ม.๔-๖/๔,
พ ๔.๑ ม.๔-๖/๕, พ ๔.๑ ม.๔-๖/๖, พ ๔.๑ ม.๔-๖/๗

๑๑๘
พ ๓๓๒๑๗ เทนนิส ๑
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์ ความเป็ น มาของกีฬาเทนนิส มารยาทการเล่น การบริห ารร่างกาย และการ
บารุงรักษาสุขภาพ การเล่ น ด้ว ยความปลอดภัย ทักษะการเคลื่อนไหวการตีลูกชนิดต่าง ๆ ระเบียบ กติกา
การเล่น และวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและ ประเภทคู่
กระบวนการเข้า ร่ว มกิจ กรรมกีฬ าเทนนิส การเล่น ด้ว ยความปลอดภัย ทัก ษะการเคลื ่อ นไหว
การตีลูกชนิดต่าง ๆ ระเบียบ กติกาการเล่น และวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและ ประเภทคู่ตลอดจนประสบ
ความสาเร็จ ตามเป้าหมาย มีน้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของกีฬา
เห็นคุณค่าการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
เพื่อให้มีทักษะความรู้ในการเล่นเทนนิส และสามารถนาไปใช้ออกกาลังกายเป็นประจาสม่าเสมอ
แสดงความรับ ผิด ชอบ ให้ค วามร่ว มมือ และปฏิบัติต าม กติก า สิท ธิ หลัก ความปลอดภัย ในการเข้า ร่ว ม
กิจ กรรมทางกาย และเล่น กีฬ าจนประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย มีน้าใจนักกีฬา มีจิต วิญ ญาณในการ
แข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของกีฬาเห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพ
การป้องกันโรค และการสร้างเสริม สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ผลการเรียนรู้
๑. นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของเทนนิส มารยาทการเล่นเทนนิสการเป็นผู้เล่นและมี
มารยาทในการชมกีฬาเทนนิส
๒. นักเรียนสามารถกายบริหารร่างกายและบริหารท่าการเล่นกีฬาเทนนิสได้
๓. นักเรียนสามารถเล่นเทนนิสด้วยความปลอดภัย ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว การตีลูก
ชนิดต่าง ๆ ได้
๔. นักเรียนสามารถเข้าใจ กติกาการเล่น และวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่
เพื่อให้มีทักษะในการเล่นเทนนิส
๕. นักเรียนสามารถนาเทนนิสไปใช้ออกกาลังกายเป็นประจาสม่าเสมอได้
๖. นักเรียนมีน้าใจเป็นนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของกีฬา
เห็นคุณค่าการออกกาลังกาย
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

๑๑๙
พ ๓๓๒๑๘ บาสเกตบอล
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์ ป ระวัติ ประโยชน์ คุณ ค่าของกีฬ าบาสเกตบอล วิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย มีทักษะเบื้องต้น การส่งลูก การรับลูก การเลี้ยงลูก การยิงประตู การรับลูกกระดอนจากแป้นแบบ
ต่าง ๆ วิธีการเล่นในตาแหน่งต่าง ๆ ฝึกทักษะกีฬาบาสเกตบอล
กระบวนการให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง ในกิจกรรมกายบริหาร การออกกาลังกายด้วยกิจกรรม
บาสเกตบอล ให้รู้คุณค่าของกีฬาบาสเกตบอล วิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย มีทักษะเบื้องต้น การส่งลูก
การรับลู ก การเลี้ยงลูก การยิ งประตู การรับลูกกระดอนจากแป้นแบบต่าง ๆ วิธีการเล่ นในตาแหน่งต่าง ๆ
ฝึกทักษะเพื่อการแข่งขัน รู้กฎกติกาการแข่งขันกีฬา หรือนากิจกรรมพลศึกษาอื่น ๆ ที่มีคุณค่าเท่าเทียมกับกีฬา
บาสเกตบอลมาแทนตามความเหมาะสม พร้อมกับให้เรียนรู้ การป้องกัน การแก้ไข การเสริมสร้างสุขภาพ
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้หลักและวิธีการออกกาลังกายที่ถูกต้อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและจิต
มีระเบียบวินัย เห็นคุณค่าและนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้
ผลการเรียนรู้
๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในทักษะต่าง ๆ ในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลได้อย่างถูกต้อง
๒. เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะต่างๆ ในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลได้อย่างถูกต้อง
๓. เพื่อให้นักเรียนสามารถนาทักษะต่าง ๆ ของการเล่นกีฬาบาสเกตบอลไปใช้ในการออกกาลังกายได
๔. เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเล่นและการทางานเป็นกลุ่ม
๕. เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจหลักความปลอดภัยในการออกกาลังกาย
๖. เพื่อให้นักเรียนสามารถนาเอาการเล่นกีฬาบาสเกตบอลเป็นส่วนช่วยในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์
กับบุคคลอื่น
๗. เพื่อเป็นการสร้างระเบียบวินัย เคารพกฎ กติกา มารยาท และความมีน้าใจเป็นนักกีฬา
๘. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการวางแผนและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
รวมทั้งหมด ๘ ผลการเรียนรู้
หมายเหตุ ใช้เพื่อการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม

๑๒๐
พ ๓๓๒๑๙ วอลเลย์บอล
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๒

กลุม่ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์ การออกกาลังกายด้วยกิจกรรมวอลเลย์บอล ประวัติ ประโยชน์ คุณค่าของกีฬา
วอลเลย์บอล การฝึกวอลเลย์บอลสาหรับผู้เล่นใหม่ ทักษะเฉพาะตัว ในการเล่น การเล่นลูกสองมือล่างและ
สองมือบน การเสิร์ฟ การเซต การตบลูก วิธีการเล่นในตาแหน่งต่างๆ
กระบวนการฝึ ก ทั ก ษะเพื่ อการเล่ น วอลเลย์บ อลส าหรับ ผู้ เล่ น ใหม่ ฝึ กทั กษะเฉพาะตั ว ในการเล่ น
การเล่นลูกสองมือล่าง สองมือบน การเสิร์ฟ การเซต การตบลู ก วิธีการเล่น ในตาแหน่งต่างๆ แข่งขัน รู้กฎ
กติกาการแข่งขัน กีฬา หรือน ากิจกรรมพลศึกษาอื่น ๆ ที่มีคุณ ค่าเท่าเทียมกับกีฬาวอลเลย์บอลมาแทนตาม
ความเหมาะสม
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้การเล่นวอลเลย์บอล การป้องกัน การแก้ไขการเสริมสร้างสุขภาพ เรียนรู้
หลักและวิธีการออกกาลังกายที่ถูกต้อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและจิตใจ มีระเบียบวินัย เห็นคุณค่าและ
นาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้
ผลการเรียนรู้
๑. มีสมรรถภาพทางร่างกายที่ดี
๒. มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล
๓. มีทักษะในการเล่นทีมฝ่ายรุก-รับ
๔. มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕. มีเจตคติที่ดี
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้
หมายเหตุ ใช้เพื่อการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

๑๒๓

จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้
ศิลปะ
๑. ผู้เรียนมีความเข้าใจ มีทักษะวิชาการทางศิลปะแขนงต่างๆ
๒. เกิดความซึมซับในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
๓. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดเป็นระเบียบขั้นตอน
๔. มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อารมณ์ สังคม จินตนาการ ชื่นชม
ความงาม และมีสุนทรียภาพ
๕. มีความรู้ ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ หลักการออกแบบ และการเขียนแบบ
เบื้องต้น
๖. สามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิ คของศิลปินในการสร้างสรรค์งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗. ตระหนักถึงคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและสากล
โดยนามาใช้ในชีวิตประจาวัน
๘. สามารถแสดงออกทางดนตรี และนาฏศิลป์ได้อย่างสร้างสรรค์
๙. เห็นคุณค่าของดนตรีนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๐. เข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเพณี และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
๑๑. มีความรู้ความสามารถในการนาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์
ในการศึกษาต่อไปในโรงเรียนเหล่าทัพ
๑๒. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ในการดารงชีวิตในสังคม ประเทศชาติ และสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องเหมาะสม

๑๒๔

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ศิลปะ
สาระการเรียนรู้
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์
สาระที่ ๒ ดนตรี
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ ๑.๑
ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ศ ๑.๒
ตัวชี้วัด
สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐาน ศ ๒.๑
ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ศ ๒.๒
ตัวชี้วัด
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ ๓.๑
ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ศ ๓.๒
ตัวชี้วัด

สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์
วิพากษ์ วิจ ารณ์คุณค่ างานทัศ นศิล ป์ ถ่ายทอดความรู้สึ ก ความคิด ต่ องานศิ ล ปะ
อย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗,
ม.๔-๖/๘, ม.๔-๖/๙, ม.๔-๖/๑๐, ม.๔-๖/๑๑
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓
เข้าใจ และแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึ ก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิส ระชื่นชม และประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗,
ม.๔-๖/๘, ม.๔-๖/๙, ม.๔-๖/๑๐, ม.๔-๖/๑๑
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเห็นคุณค่าของ
ดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕
เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔

๑๒๕

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕- ๖ รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่/
ภาคเรียน
๑/๑
๑/๒
๒/๑
๒/๒
รวม

รายวิชาพื้นฐาน
ศ ๓๒๑๐๑ ดนตรีนาฏยศิลป์ ๑
AR 32101 Thai Classical Dance
and Music 1
ศ ๓๒๑๐๒ ดนตรีนาฏยศิลป์ ๒
AR 32102 Thai Classical Dance
and Music 2
ศ ๓๓๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑
AR 33101 Visual Art 1
ศ ๓๓๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๒
AR 33102 Visual Art 2
๔ วิชา

รายวิชา
เพิ่มเติม

จานวน
หน่วยกิต
๐.๕

เวลาเรียน
คาบ/
สัปดาห์
๑

เวลาเรียน
คาบ/
ภาคเรียน
๒๐

-

๐.๕

๑

๒๐

-

๐.๕

๑

๒๐

-

๐.๕

๑

๒๐

-

๒.๐

๔

๘๐

คำอธิบำยรำยวิชำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ

๑๒๙
ศ ๓๒๑๐๑ ดนตรีนาฏยศิลป์ ๑
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๐.๕ หน่วยกิต

ผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของดนตรีและการละครไทยในยุคสมัยต่างๆ ฝึกทักษะเบื้องต้น
พร้อมศึกษารูปแบบของบทเพลง วงดนตรี และการแสดงของไทยและสากลที่ใช้ในพระราชพิธี พิธีทั่วไปและ
พิธีทางทหาร ศึกษาทฤษฎีการฝึกหัดโขนเบื้องต้น หลักการออกแบบนาฏศิลป์หรือการประดิษฐ์ท่าราเบื้องต้น
และทักษะเบื้ องต้น ในการแสดงนาฏศิ ล ป์ร าชส านั ก ศึกษาประวัติ บุ คคลส าคั ญ ทางทหารในวงการดนตรี
และนาฏศิลป์ รวมถึงสิ่งที่ส่งผลต่อผลงานทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
โดยใช้ทักษะในการเปรียบเทียบ วิเคราะห์ จาแนกประเภท และอภิป รายถึงความแตกต่างของดนตรี
และนาฏศิลป์ประเภทต่าง ๆ การแสดงท่าทาง การสื่อสาร รวมทั้งนาเสนอความคิดสร้างสรรค์ผ่านการฝึ ก
ปฏิบัติจริง
เพื่อให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ มีความเป็นผู้นา มุ่งมั่นในการฝึกปฏิบัติและการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย พัฒนาสติปัญญา วิ นัย และความเป็นทหารในด้านความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
มีความกล้าหาญ และความละเอียดรอบคอบให้กับผู้เรียน
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

รวมทั้งหมด ๑๔ ตัวชี้วัด

ศ ๒.๑ ม.๔-๖/๑, ศ ๒.๑ ม.๔-๖/๒, ศ ๒.๑ ม.๔-๖/๓, ศ ๒.๑ ม.๔-๖/๔,
ศ ๒.๑ ม.๔-๖/๕, ศ ๒.๑ ม.๔-๖/๗, ศ ๒.๒ ม.๔-๖/๑, ศ ๒.๒ ม.๔-๖/๒,
ศ ๒.๒ ม.๔-๖/๓, ศ ๒.๒ ม.๔-๖/๔, ศ ๓.๑ ม.๔-๖/๑, ศ ๓.๑ ม.๔-๖/๓,
ศ ๓.๒ ม.๔-๖/๒, ศ ๓.๒ ม.๔-๖/๓

๑๓๐
ศ ๓๒๑๐๒ ดนตรีนาฏยศิป์ ๒
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๐.๕ หน่วยกิต

ผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผลงานทางด้านดนตรีและการแสดง
เบื้องต้น ศึกษานาฏยศัพท์และภาษาท่าที่ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้น การจัดประเภทการแสดงในพิธีทางทหาร
และโอกาสวันสาคัญต่างๆ การประยุกต์ดนตรีและนาฏศิลป์เข้ากับชีวิตประจาวัน ธุรกิจ และการบาบัดรักษา
โรค สร้ า งเกณฑ์ ป ระเมิ น และวิ จ ารณ์ อ งค์ ป ระกอบของผลงานทางด้ า นดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์ ต ามเกณฑ์
อย่างเหมาะสม ศึกษามารยาทในการรับชมดนตรีและนาฏศิลป์ รวมถึงแสดงแนวทางความคิดสร้างสรรค์
การอนุรักษ์และส่งเสริมผลงานทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์มิให้สูญหายไป
โดยใช้ทักษะในการวิเคราะห์ อภิปราย ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสาร การแสดงท่าทางผ่าน
การปฏิบัติจริง การนาไปประยุ กต์ใช้ในโอกาสต่างๆ การเปรียบเทียบ การประเมิน และนาเสนออภิ ปราย
ความคิดเห็น
เพือ่ ให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ มีความเป็นผู้นา มุ่งมั่นในการฝึกปฏิบัติและการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ พัฒนาสติปัญญา วินัย
และความเป็นทหารในด้านความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประพฤติตนให้สมเกียรติ มีความ
กล้าหาญ และความละเอียดรอบคอบให้กับผู้เรียน
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

รวมทั้งหมด ๑๑ ตัวชี้วัด

ศ ๒.๑ ม.๔-๖/๖, ศ ๒.๑ ม.๔-๖/๘, ศ ๒.๒ ม.๔-๖/๕, ศ ๓.๑ ม.๔-๖/๒,
ศ ๓.๑ ม.๔-๖/๔, ศ ๓.๑ ม.๔-๖/๕, ศ ๓.๑ ม.๔-๖/๖, ศ ๓.๑ ม.๔-๖/๗,
ศ ๓.๑ ม.๔-๖/๘, ศ ๓.๒ ม.๔-๖/๑, ศ ๓.๒ ม.๔-๖/๔

๑๓๑
ศ ๓๓๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๐.๕ หน่วยกิต

ศึกษา อภิปราย วิเคราะห์ทัศนธาตุ องศ์ประกอบศิลป์ ศัพท์ทางทัศนศิลป์ ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิน
ไทยและต่างประเทศที่มีชื่อเสียง บรรยายผลงานทัศนศิล ป์โดยใช้ศัพท์ทัศนศิล ป์ มีทักษะในการสร้า งงาน
จิตรกรรม งานประติมากรรม งานภาพพิมพ์ ออกแบบงาน ๒ มิติ และ ๓ มิติ
โดยเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เทคนิค และเนื้อหาเพื่อสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ วาดภาพระบายสีเป็นภาพ
ล้อเลียนหรือภาพการ์ตูน เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพของสังคมในปัจจุบันอิทธิพลของวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การเรียนรู้เทคนิค วิธีการทางาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้แสดงออก
อย่างอิสระ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ มีสุนทรียภาพ สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยความชื่นชม และ
เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยสากล
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด

ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๒, ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๓, ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๔,
ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๗, ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๑๑

๑๓๒
ศ ๓๓๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๒
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๐.๕ หน่วยกิต

ศึกษาและฝึ กปฏิบั ติง านศิล ปะ ด้านทัศนศิล ป์ใ นเรื่ อง งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเน้ น
หลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะกับโอกาสและสถานที่อธิบาย
จุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เทคนิคและเนื้อหา เพื่อสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์และเทคนิค
ของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์วิจารณ์งานทัศนศิลป์
โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียง และบรรยายผลตอบรับของ
สังคมเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การเรียนรู้เทคนิค วิธีการทางาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้แสดงออก
อย่างอิสระ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ มีสุนทรียภาพ สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยความชื่นชม และ
เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยสากล
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
รวมทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด

ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๕, ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๖, ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๘, ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๙,
ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๑๐, ศ ๑.๒ ม.๔-๖/๑, ศ ๑.๒ ม.๔-๖/๒, ศ ๑.๒ ม.๔-๖/๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ทหาร-ตารวจ คอมพิวเตอร์)

๑๓๕

จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ทหาร – ตารวจ)
๑. เพื่อให้นักเรียนเตรียมทหาร มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการทางานเบื้องต้นที่จาเป็น
ต่อการดารงชีวิตในอาชีพทหาร – ตารวจ เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่เป็นพื้นฐาน
ไปศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพ และโรงเรียนนายร้อยตารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. มีทักษะกระบวนการทางานและการจัดการ การทางานเป็นกลุ่ ม การแสวงหาความรู้
สามารถแก้ปัญหาในการทางาน รักการทางาน และมีเจตคติที่ดีต่องาน
๓. เพื่อให้นักเรียนเตรียมทหารเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง ว่องไว มีลักษณะทหาร มีระเบียบวินัย และ
ปฏิบัติตามคาสั่ งโดยเคร่งครัด รู้จักวางตนในการเป็นผู้ ใต้บัง คับบัญชา ผู้ บังคับบัญชา
และผู้ นา มีความสานึ กในหน้าที่ รับผิดชอบ มีจิตใจกล้าหาญ อดทน เชื่อมั่นในตนเอง
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตัดสินใจเด็ดขาดด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล ประพฤติตนอยู่ใน
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมเป็นสุภาพบุรุษ มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ อุทิศตนเพื่อ
ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
๔. เพื่ อ ให้ เ ป็ น พลเมืองที่ดีและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพทหาร - ตารวจ

๑๓๖

จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)
การจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี การศึ ก ษาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนเตรียมทหารมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่จาเป็น
ในชีวิตประจาวัน มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การใช้ งานและดูแลรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ มีความรู้ความเข้าใจ ฟีเชอร์ การจัดการเกี่ยวกับไฟล์ การดูแลรักษา การทางาน และวิธีการติ ดตั้ง
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายขั้นพื้นฐาน ประเภทของระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่ายแบบไร้ส ายและวิธีเ ชื่อมต่อระบบเครือข่ายเบื้ องต้นมีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรมส านักงาน
การท างานเอกสาร โปรแกรมตารางการท างานในการค านวณเบื้ อ งต้ น การสร้างงานพรีเซนเทชั น สามารถ
ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและติดต่อสื่อสาร มีความเข้าใจในการวิเคราะห์แ ละสังเคราะห์ข้อมูล
ที่ถูกต้องจากอินเทอร์เน็ตรู้จักใช้ประโยชน์ ตระหนักถึงโทษและภัยแฝงที่มากับอินเทอร์เน็ต มีความรู้ความเข้าใจ
แยกแยะ ประเภทของกราฟิ ก สามารถสร้ า งตกแต่ ง ปรั บ แต่ ง ภาพกราฟิ ก และสามารถน าวี ดิ ทั ศ น์ ห รื อ
ภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งภาพนิ่งและเสียงมาตัดต่อได้ อี กทั้งยังสามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด้ ว ยภาษาอย่ า งง่ า ยจนถึ ง ระดั บ ซั บ ซ้ อ นได้ ซึ่ ง เป็ น สาระการเรี ย นรู้ ที่ มุ่ ง ให้ นั ก เรี ย นเตรี ย มทหารมี ทั ก ษะ
และกระบวนการคิ ดอย่ างเป็ น ระบบ มี ค วามรอบรู้ สามารถน าไปประยุ ก ต์ ในการใช้เทคโนโลยีค อมพิ ว เตอร์
และรู้เท่าทัน การเปลี่ ยนแปลงในโลกแห่ งการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งข่าวสารข้อมูล มีความสาคัญ
และมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดารงชีวิตประจาวันและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและ
สังคมโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสาคัญ โรงเรียนเตรียมทหารมุ่งเน้นให้นักเรียนเตรียมทหารเป็นทั้ง
ผู้ใช้ (User) และผู้เขียนโปรแกรม (Programmer) ที่ดี มีจิตสานึก มีเจตคติในการผลิตมากกว่าบริโภค ทั้งสามารถ
น าความรู้ ที่ ได้ ไปใช้ ป ระโยชน์ ในการศึ ก ษาต่ อ ในโรงเรียนเหล่ าทั พ และโรงเรียนนายร้อ ยต ารวจ หรือ สถาบั น
ระดับอุดมศึกษาอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑๓๗

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระการเรียนรู้
สาระที่ ๑ การดารงชีวิตและครอบครัว
สาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี
สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาระที่ ๔ การอาชีพ
มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑
เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางานทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ง ๑.๑ ม.๔-๖/๒, ง ๑.๑ ม.๔-๖/๓, ง ๑.๑ ม.๔-๖/๔, ง ๑.๑ ม.๔-๖/๕,
ง ๑.๑ ม.๔-๖/๖, ง ๑.๑ ม.๔-๖/๗
สาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง ๒.๑
เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้
หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยี
ทางสร้างสรรค์ต่อชีวิตสังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด
ง ๒.๑ ม.๔-๖/๑, ง ๒.๑ ม.๔-๖/๒, ง ๒.๑ ม.๔-๖/๓, ง ๒.๑ ม.๔-๖/๔, ง ๒.๑ ม.๔-๖/๕
สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง ๓.๑
เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ง ๓.๑ ม.๔-๖/๑, ง ๓.๑ ม.๔-๖/๒, ง ๓.๑ ม.๔-๖/๓, ง ๓.๑ ม.๔-๖/๔, ง ๓.๑ ม.๔-๖/๕,
ง ๓.๑ ม.๔-๖/๖, ง ๓.๑ ม.๔-๖/๗, ง ๓.๑ ม.๔-๖/๘, ง ๓.๑ ม.๔-๖/๙,
ง ๓.๑ ม.๔-๖/๑๐, ง ๓.๑ ม.๔-๖/๑๑, ง ๓.๑ ม.๔-๖/๑๒, ง ๓.๑ ม.๔-๖/๑๓

๑๓๘
สาระที่ ๔ การอาชีพ
มาตรฐาน ง ๔.๑
ตัวชี้วัด

เข้าใจมีทักษะที่จาเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ง ๔.๑ ม.๔-๖/๑, ง ๔.๑ ม.๔-๖/๒, ง ๔.๑ ม.๔-๖/๓, ง ๔.๑ ม.๔-๖/๔

๑๓๙

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖ รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่/
ภาคเรียน
๑/๑

๑/๑
๑/๑
๑/๑
๑/๑
๑/๒

๑/๒

๑/๒
๑/๒
๑/๒

รายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาเพิ่มเติม

ง ๓๒๑๔๑ คอมพิวเตอร์
เบื้องต้นและโปรแกรมสานักงาน
OT 32141 Introduction to
Computer and Office
Software
ง ๓๒๒๐๑ ทหาร-ตารวจ ๑
OT 32201 Military – Police
Science 1
ง ๓๒๒๑๑ ทหารฝึก ๑
OT 32211 Military Training 1
ง ๓๒๒๒๑ กิจกรรมทางทหาร ๑
OT 32221 Military Activities 1
ง ๓๒๒๓๑ การอบรมทางทหาร ๑
OT 32231 Personal Military
Discipline 1
ง ๓๒๒๔๑ คอมพิวเตอร์กราฟิก
และสื่อผสม
OT 32241 Introduction to
Computer Graphic and
Multimedia
ง ๓๒๑๐๒ ทหาร-ตารวจ ๒
(อาชีพทหาร - ตารวจ)
OT 32102 Military–Police
Science 2
ง ๓๒๒๑๒ ทหารฝึก ๒
OT 32212 Military Training 2
ง ๓๒๒๒๒ กิจกรรมทางทหาร ๒
OT 32222 Military Activities 2
ง ๓๒๒๓๒ การอบรมทางทหาร ๒
OT 32232 Personal Military
Discipline 2

๑.๐

เวลาเรียน
คาบ/
สัปดาห์
๒

เวลาเรียน
คาบ/
ภาคเรียน
๔๐

๑.๐

๒

๔๐

๐.๕

๑

๒๐

-

๒

๔๐

-

๒

๔๐

๑.๐

๒

๔๐

๑.๐

๒

๔๐

๐.๕

๑

๒๐

-

๒

๔๐

-

๒

๔๐

จานวน
หน่วยกิต

๑๔๐

รายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาเพิ่มเติม

จานวน
หน่วยกิต

-

๑.๐

๒/๑

ง ๓๓๑๔๒ การเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น ๑
OT 33142 Introduction to
Programming 1
-

เวลาเรียน
คาบ/
สัปดาห์
๒

๐.๕

๑

๒๐

๒/๑

-

-

๑

๒๐

๒/๑

-

๐.๕

๑

๒๐

๒/๑

-

-

๒

๔๐

๒/๑

-

-

๒

๔๐

๒/๒

-

๑.๐

๒

๔๐

๒/๒

-

ง ๓๓๒๐๓ ทหาร - ตารวจ ๓
OT 33203 Military – Police
Science 3
ง ๓๓๒๐๓ ทหาร - ตารวจ ๓
OT 33203 Military – Police
Science 3
ง ๓๓๒๑๓ ทหารฝึก ๓
OT 33213 Military Training 3
ง ๓๓๒๒๓ กิจกรรมทางทหาร ๓
OT 33223 Military Activities 3
ง ๓๓๒๓๓ การอบรมทางทหาร ๓
OT 33233 Personal Military
Discipline 3
ง ๓๓๒๔๒ การเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น ๒
OT 33242 Introduction to
Programming 2
ง ๓๓๒๐๔ ทหาร - ตารวจ ๔
OT 33204 Military – Police
Science 4
ง ๓๓๒๑๔ ทหารฝึก ๔
OT 33214 Military Training 4
ง ๓๓๒๒๔ กิจกรรมทางทหาร ๔
OT 33224 Military Activities 4
ง ๓๓๒๓๔ การอบรมทางทหาร ๔
OT 33234 Personal Military
Discipline 4
๑๘ วิชา

๑.๐
๐.๕

๒
๑

๔๐
๒๐

-

๒
๒

๔๐
๔๐

๙.๕

๓๖

๗๒๐

ชั้นปีที่/
ภาคเรียน
๒/๑

๒/๒

-

๒/๒

-

๒/๒

-

รวม

๓ วิชา

เวลาเรียน
คาบ/
ภาคเรียน
๔๐

คำอธิบำยรำยวิชำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
(ทหำร-ตำรวจ คอมพิวเตอร์)

๑๔๓
ง ๓๒๒๐๑ ทหาร-ตารวจ ๑
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.๐ หน่วยกิต

ให้นั กเรียนเตรียมทหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประเภทของเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย และ
บทบาท หน้าที่ทหาร - ตารวจ และคุณลักษณะพื้นฐานของทหารทั้งสามเหล่าทัพและเหล่าตารวจสามารถ
นาไปใช้พิจารณาการปฏิบัติงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกันได้อย่างเหมาะสมศึกษาเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของ
บุคคลสาคัญ
โดยมี ห น่ ว ยการเรี ย นรู้ ได้ แ ก่ พื้ น ฐานการปฏิ บั ติ ง านในกิ จ การของกองทั พ บก กองทั พ เรื อ
กองทัพอากาศ และสานักงานตารวจแห่งชาติ เครื่องแบบของ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และตารวจ
การจัดส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ความมั่นคงของชาติ การข่าวเบื้องต้นและ
ประวัติศาสตร์สงคราม
เพื่อให้นาไปเป็นแบบอย่างแนวทางในการดารงชีวิตและการปฏิบัติงาน มีจิตสานึกความรับผิดชอบ
หน้ าที่ต่อตนเองและสั งคม มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีความรู้ในเรื่อง
ประโยชน์และความสาคัญของข่าวสารข้อมูล วินัยและข้อกาหนดในการให้ข่าวสารของทหาร สามารถนาความรู้
ไปใช้ศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพและโรงเรียนนายร้อยตารวจ
ผลการเรียนรู้
๑. เข้าใจหลักการ พื้นฐานการปฏิบัติงานในกิจการของเหล่าและนาทักษะไปใช้สนับสนุนซึ่งกันและกัน
และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพทหาร - ตารวจ
๒. เข้าใจโครงสร้างภารกิจ การจัดส่ว นราชการกองบัญชาการกองทัพไทยและกระทรวงกลาโหม
สามารถนาความรู้ไปใช้ติดต่อราชการได้อย่างเหมาะสม
๓. เข้าใจพื้นฐานความมั่นคงของชาติ เพื่อดารงความรับผิดชอบต่อตนเองเพื่อความมั่นคงของชาติ
๔. เข้าใจความสาคัญและการใช้ประโยชน์ของข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนวินัยและข้อกาหนดการปฏิบัติ
ในการให้ข่าวสารของทหาร
๕. ศึกษาเหตุการณ์รบและรูปแบบการทาสงครามในอดีต วิเคราะห์ความเป็นผู้นา แบบอย่างการเป็น
ผู้นาและปัจจัยแห่งความสาเร็จ
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้

๑๔๔
ง ๓๒๑๐๒ ทหาร-ตารวจ ๒ (อาชีพทหาร-ตารวจ)
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.๐ หน่วยกิต

ให้นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ ทราบถึงความจาเป็นในการเป็นทหาร วิธีการทางานในการดาเนิน
วิถีชีวิตทหาร บทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานในสายงานวิชาชีพของแต่ละเหล่า
ฝึกให้มีคุณลักษณะทหารและผู้นา มีทักษะการจัดการ การทางานร่วมกัน มีกระบวนการแก้ปัญหา
ความคิ ดสร้ างสรรค์ รู้ จั ก เลื อ กใช้ เทคโนโลยีอาวุธ อย่างเหมาะสมมี ห น่ ว ยการเรียนรู้ในเรื่อง ผู้ น าครูท หาร
ความจ าเป็ น ในการเป็ น ทหาร แนวทางการเลื อกใช้อาชีพ การติดต่อสื่อสาร อาวุธศึกษา การปฐมพยาบาล
การสุขาภิ บ าลในสนาม การเดิน ทางไกลและพักแรม การอ่านและใช้แผนที่เข็มทิศ การฝึก ไต่ห น้าผา และ
สนามฝึกผู้นา (Project X)
เพื่อเป็นแนวทางการเลือกวิชาชีพ ตามความถนัดหรือในความสนใจ การฝึกปฏิบัติให้มีประสบการณ์
ในวิชาชีพทหาร มีทักษะ ความรู้ในการใช้เครื่องมือยุทโธปกรณ์ทางทหารเบื้องต้น และรู้จักการแสวงหาความรู้
เพิ่มเติม มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานที่ดีรู้จักใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทางานอย่างคุ้มค่า
และรักษาสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

รวมทั้งหมด ๑๑ ตัวชี้วัด

ง ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ง ๑.๑ ม.๔-๖/๒, ง ๑.๑ ม.๔-๖/๓, ง ๑.๑ ม.๔-๖/๔,
ง ๑.๑ ม.๔-๖/๕, ง ๑.๑ ม.๔-๖/๖, ง ๑.๑ ม.๔-๖/๗,
ง ๔.๑ ม.๔-๖/๑, ง ๔.๑ ม.๔-๖/๒, ง ๔.๑ ม.๔-๖/๓, ง ๔.๑ ม.๔-๖/๔

๑๔๕
ง ๓๓๒๐๓ ทหาร-ตารวจ ๓
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๐.๕ หน่วยกิต

ให้ ค วามรู้ ค วามเข้ าใจวิ วั ฒ นาการของสงคราม หลั ก การ กระบวนการ และมี ทั ก ษะการยิ งปื น
ด้วยกระสุนจริงขั้นเบื้องต้น และสามารถแสวงหาความชานาญขั้นสูงขึ้นในรายวิชากิจกรรมทางทหารได้ต่อไป
หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่วิวัฒนาการของสงคราม หลักการและเทคนิคการยิงปืนให้ได้ผลดี การปรับ
ศูน ย์ รบปื น เล็กยาว เอ็ม ๑๖ บุ คคลทาการรบในเวลากลางวัน และกลางคืน ป้อมสนามและเครื่องกีดขวาง
รูปขบวนหมู่ปืนเล็กทางยุทธวิธี การดารงชีพในป่า
เพื่อให้เข้าใจหลักการและเทคนิคการยิงปืน และหลักการปรับศูนย์รบเพื่อนาทักษะไปใช้ในการยิงปืน
ด้วยกระสุนจริง มีความรู้และทักษะการปฏิบัติในการดารงชีวิตให้อยู่รอดในสนามรบ มีความเข้าใจการจัดหมู่ปืนเล็ก
ของทหารราบ บทบาทหน้ าที่ ในแต่ละต าแหน่ ง การสร้างและใช้ที่ ก าบั ง สามารถน าความรู้ไ ปใช้ศึก ษาต่อ
ในโรงเรียนเหล่าทัพ และโรงเรียนนายร้อยตารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้
๑. เข้าใจวิวัฒ นาการของสงครามตั้งแต่ยุคในอดีต จนถึงปัจจุบัน และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ที่นามาใช้ในทางทหาร
๒. เข้าใจหลักการและเทคนิคการยิงปืนหลักการปรับศูนย์รบนาทักษะไปใช้ในการยิงปืนด้วยกระสุนจริง
๓. มีความเข้าใจและทักษะหลักการเล็ง การลั่นไก และท่ายิงมาตรฐาน ๕ ท่านาไปใช้เป็นพื้นฐาน
ในการยิงปืนด้วยกระสุนจริงได้
๔. เข้ า ใจความหมาย ความส าคั ญ และหลั ก การ วิ ธี ก าร ขั้ น ตอนกระบวนการฝึ ก และมี ทั ก ษะ
ในการทาการรบในเวลากลางวันและกลางคืนเป็นบุคคล สามารถใช้ทักษะไปดารงชีวิตให้อยู่รอด
ในสนามรบได้
๕. มีความเข้าใจในอัตราการจัดของหมู่ปืนเล็กของทหารราบ บทบาทหน้าที่ในแต่ละตาแหน่ง ประเภท
และประโยชน์ของการจัดรูปขบวนในแบบต่างๆ
๖. มี ค วามรู้ แ ละหลั ก การเรื่ อ งการด ารงชี พ ในป่ า ฝึ ก การประกอบอาหารเองในสนาม น าความรู้
ไปศึกษาหาความชานาญในเหล่าได้
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

๑๔๖
ง ๓๓๒๐๔ ทหาร-ตารวจ ๔
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.๐หน่วยกิต

ให้ นั กเรีย นเตรีย มทหารชั้น ปี ที่ ๒ มี ความรู้ค วามเข้าใจนิร ภัย ภาคพื ้น เพื ่อ ความตระหนัก รู้เ หตุ
อุบ ัติภ ัย สาธารณะภัย ให้ตั้ง ตนอยู่ใ นความไม่ป ระมาท และการบรรเทาสาธารณะภัย มีค วามรู้เ รื่อ ง
การปฏิบัติต่อข่าวสารที่เหมาะสม และแนวทางวิธีการนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เรียนรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย
ทหาร และกฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งกับ สิท ธิม นุษ ยชน สิท ธิข องเชลยศึก กฎแห่ง สงคราม จัดให้มีการเรียน
แยกเหล่า
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะการปฏิบัติงานในเหล่าของตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานก่อนที่ จะ
สาเร็จหลักสูตร และจะต้องแยกย้ายไปศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าตามสังกัดของตนเอง โดยจัดครูผู้สอนเป็นครู
ของแต่ละเหล่า มีหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
เหล่าทหารบก ศึกษาการฝึกระดับความชานาญในกิจทหารทั่วไป ของทหาร ระดับ ๑ (พลทหารและ
สิบตรีกองประจาการ) ซึ่งเป็นพื้นฐานความรู้ที่มีความสาคัญ ในการปฏิบัติหน้าที่ของกาลังพลเหล่าทหารบก
ในฐานะลูกแถว และจะต้องฝึกระดับความชานาญเพิ่มมากขึ้นเมื่อได้รับมอบหมาย ในตาแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น
รวมทั้งการแนะนาหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เหล่าทหารเรือ ศึกษาหน่วยการเรียนรู้การฝึกเป็นลูกเรือ พื้นฐานทหารเรือการผูกเรือใหญ่ดิ่งทราย
และดิ่งน้าตื้นการกระเชียงร้อยรอกแก้รอก เงื่อนเชือกนกหวีดเรือ สามารถนาวิชาไปปฏิบัติเป็นลูกเรือในเรือได้
รวมทั้งการแนะนาหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ
เหล่าทหารอากาศ ศึกษาพื้น ฐานจาเป็นของกองทัพ อากาศ การฝึกบินพื้นฐาน ระบบป้องกันภั ย
ทางอากาศการค้นหาและช่วยชีวิต และการส่งสิ่งอุปกรณ์ทางอากาศ อาวุธศึกษาที่มีใช้ในกองทัพอากาศ รวมทั้ง
การแนะนาหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เหล่ าตารวจศึกษา ประวัติและวิวัฒ นาการตารวจไทย กฎหมายพระราชบัญ ญั ติตารวจแห่ งชาติ
พ.ศ.๒๔๔๗ โครงสร้างการจัดส่วนราชการของตารวจการบริหารงานสายงานตารวจและสถานีตารวจ รวมทั้ง
การแนะนาหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยตารวจ
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสาคัญของวิชานิรภัยภาคพื้นเกิดความตระหนักรู้เหตุแห่ง
อุบัติภัยที่เป็นสาธารณภัย รู้จักป้องกันตนเองและนาความรู้ไปอบรมรุ่นน้องให้รู้จักป้องกันภัยด้วย
๒. มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง กฎหมายทหาร สิทธิมนุษยชน กฎสงครามและการปฏิบัติต่อเชลยศึก
๓. มีความรู้เรื่องการปฏิบัติต่อข่าวสารที่เหมาะสม และแนวทางวิธีการนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
๔. มีความรู้ความเข้าใจ การฝึกระดับความชานาญในกิจทหารทั่วไป ของทหาร ระดับ ๑ (พลทหาร
และสิบตรีกองประจาการ)ในฐานะการเป็นนักเรียนทหาร ที่มีสิทธิเทียบเท่าในระดับพลทหารที่เป็น
กาลังสารองของกองทัพบก และเป็นพื้นฐานความรู้ที่สาคัญ สาหรับความชานาญในระดับอื่นต่อไป
๕. ศึกษาการผูกเรือใหญ่ ดิ่งทรายและดิ่งน้าตื้น การกรรเชียง ร้อยรอกแก้รอก เงื่อนเชือกนกหวีดเรือ
นาความรู้ไปปฏิบัติเป็นลูกเรือในเรือได้
๖. ศึกษาการฝึกบินพื้นฐาน ระบบป้องกันภัยทางอากาศ การส่งกาลังบารุงทางอากาศ อาวุธศึกษา
ที่มีใช้ในกองทัพอากาศ นาความรู้ไปศึกษาหาความชานาญเพิ่มเติมในเหล่าได้

๑๔๗
๗. ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการตารวจไทยพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติพ.ศ.๒๔๔๗ โครงสร้าง
การจัดส่วนราชการของตารวจ การบริหารงานสายงานตารวจและสถานีตารวจนาความรู้ไปศึกษา
หาความชานาญเพิ่มเติมในเหล่าได้
๘. มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่า
รวมทั้งหมด ๘ ผลการเรียนรู้

๑๔๘
ง ๓๒๒๑๑ ทหารฝึก ๑
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๐.๕ หน่วยกิต

การฝึกบุคคลท่ามือเปล่าเป็ นการฝึกนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ ให้มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะบุคคลท่ามือเปล่าและแถวชิด ซึ่งเป็นการสร้างคุณ ลักษณะพื้นฐาน ที่จาเป็นต่อการดารงชีพในอาชีพ
ทหาร – ตารวจ โดยมีหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ ท่าตรง ท่าพัก ท่าหันอยู่กับที่ ท่าเคารพ ท่าถอดหมวก – สวมหมวก
ท่าเดิน ท่าวิ่ง ท่าหมอบและลุก แถวหน้ากระดาน แถวตอน การตรวจแถว การเปลี่ยนรูปแถวและการเปลี่ยน
ทิ ศ ทางขณะเคลื่ อ นที่ ข องรู ป แถวตอน ซึ่ ง ด าเนิ น งานโดย จั ด นายทหาร นายต ารวจปกครอง และครูฝึ ก
จากกองพั น ที่ ท าการฝึ ก นั ก เรี ย นใหม่ ในแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษา ท าหน้ า ที่ ฝึ ก และรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการฝึ ก
นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ โดยมีนายทหาร นายตารวจปกครอง และครูฝึก จากกองพันอื่นอีก ๓ กองพัน
ให้ ก ารสนั บ สนุ น ก าลั งพลในการฝึ ก มี การก าหนดตารางการปฏิ บั ติ การฝึ ก วิช าทหารฝึ ก ประจาภาคเรีย น
จานวน ๒ ภาคเรียน/ปีการศึกษา พร้อมทั้งกาหนดตารางการตรวจสอบปลายภาคการศึกษาของแต่ละภาคเรียน
นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ จะต้องผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ทุกนาย
โดยใช้ ก ระบวนการฝึ ก ให้ นั ก เรีย นเตรีย มทหารมี ก ารเชื่ อ ฟั งค าสั่ ง มี วิ นั ย มี ค วามอดทน มี ทั ก ษะ
การทางานเป็นทีม มีความสมัครสมานร่วมใจแสดงออกอย่างพร้อมเพรียงกัน
เพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรื อ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายร้อยตารวจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้
๑. มี ทั ก ษะพื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ บุ ค คลท่ า มื อ เปล่ า และแถวชิ ด ในท่ า ตรง ท่ า พั ก ท่ า หั น อยู่ กั บ ที่
ท่าเคารพท่าถอดหมวก – สวมหมวก ท่าเดิน ท่าวิ่ง ท่าหมอบและลุก แถวหน้ากระดาน แถวตอน
การตรวจแถว การเปลี่ยนรูปแถวและการเปลี่ยนทิศทางขณะเคลื่อนที่ของรูปแถวตอนได้อย่าง
ถูกต้อง
๒. มีการแสดงออกถึงการเชื่อฟังคาสั่ง การมีวินัย และมีความอดทน
๓. มีทักษะในการทางานเป็นทีม การให้ความร่วมมือกับส่วนรวม และความสามัคคี
รวมทั้งหมด ๓ ผลการเรียนรู้

๑๔๙
ง ๓๒๒๑๒ ทหารฝึก ๒
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๐.๕ หน่วยกิต

การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าเป็นการฝึกนักเรียนเตรี ยมทหารชั้นปีที่ ๑ ให้มีความรู้ความสามารถ
และทักษะบุคคลท่ามือเปล่าและแถวชิดได้อย่างชานาญ ซึ่งเป็นการสร้างคุณลักษณะพื้นฐาน ที่จาเป็นต่อการ
ดารงชีพในอาชีพทหาร – ตารวจ โดยฝึกทบทวนการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและแถวชิด ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกทุกนาย
จะต้ อ งมี ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผู้ ค วบคุ ม การปฏิ บั ติ ด้ ว ยการออกค าสั่ ง ให้ ป ฏิ บั ติ แ ละอธิ บ ายการปฏิ บั ติ ไ ด้
ซึ่งดาเนินงานโดย จัดนายทหาร นายตารวจปกครอง และครูฝึก จากกองพันที่ทาการฝึกนักเรียนใหม่ในแต่ละ
ปี ก ารศึ ก ษา ท าหน้ าที่ ฝึ ก และรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการฝึ ก นั ก เรีย นเตรี ย มทหารชั้ น ปี ที่ ๑ โดยมี น ายทหาร
นายตารวจปกครอง และครูฝึก จากกองพันอื่นอีก ๓ กองพันให้การสนับสนุนกาลังพลในการฝึก มีการกาหนด
ตารางการปฏิบั ติการฝึกวิชาทหารฝึก ประจาภาคเรียน จานวน ๒ ภาคเรียน/ปีการศึกษา พร้อมทั้งกาหนด
ตารางการตรวจสอบปลายภาคการศึกษาของแต่ละภาคเรียน นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ จะต้องผ่านเกณฑ์
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ทุกนาย
โดยใช้ ก ระบวนการฝึ ก ให้ นั ก เรีย นเตรีย มทหารมี ก ารเชื่ อ ฟั งค าสั่ ง มี วิ นั ย มี ค วามอดทน มี ทั ก ษะ
การทางานเป็นทีม มีความสมัครสมานร่วมใจแสดงออกอย่างพร้อมเพรียงกัน
เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายร้อยตารวจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้
๑. มีทกั ษะในการปฏิบัติของบุคคลท่ามือเปล่าและแถวชิดได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
๒. มีทักษะพื้นฐานเบื้องต้นในการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
๓. มีการแสดงออกถึงการเชื่อฟังคาสั่ง การมีวินัย และมีความอดทน
๔. มีทักษะในการทางานเป็นทีม การให้ความร่วมมือกับส่วนรวม และความสามัคคี
รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้

๑๕๐
ง ๓๓๒๑๓ ทหารฝึก ๓
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๐.๕ หน่วยกิต

การฝึกบุคคลท่าอาวุธเป็นการฝึกนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๒ ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ
บุคคลท่าอาวุธและแถวชิดประกอบอาวุธ ซึ่งเป็นการสร้างคุณลักษณะพื้นฐาน ที่ จาเป็นต่อการดารงชีพในอาชีพ
ทหาร–ตารวจ โดยฝึกปฏิบัติในท่าเรียบอาวุธ ท่าพัก ท่าหันอยู่กับที่ ท่าคอนอาวุธ ท่าเฉียงอาวุธ ท่าอาวุธพร้อม
ท่ าแบกอาวุธ ท่ าเดิ น ท่ าเคารพ ท่ าตรวจอาวุธ ท่ ารวมอาวุธ ท่ าถอดหมวก-สวมหมวก ท่ าหมอบและลุ ก
ท่ าติ ด ดาบปลดดาบ และการใช้ แถวชิ ดประกอบอาวุธ ในการสวนสนาม ซึ่ ง ด าเนิ น งานโดย จัด นายทหาร
นายต ารวจปกครอง และครู ฝึ ก จากกองพั น ที่ ท าการฝึ กนั ก เรียนเตรีย มทหารในชั้ น ปี ที่ ๑ ในปี การศึ กษา
ที่ผ่านมา ทาหน้าที่ฝึกและรับผิดชอบหลักในการฝึกนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๒ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและ
ติดตามการพัฒนาของนักเรียน โดยมีนายทหาร นายตารวจปกครอง และครูฝึก จากกองพันอื่นอีก ๓ กองพัน
ให้ ก ารสนั บ สนุ น ก าลั งพลในการฝึ ก มี การก าหนดตารางการปฏิ บั ติ การฝึ ก วิช าทหารฝึ ก ประจาภาคเรีย น
จ านวน ๒ ภาคเรี ย น/ปี ก ารศึก ษา พร้ อมทั้ งกาหนดตารางการตรวจสอบปลายภาคการศึก ษาของแต่ ล ะ
ภาคเรียน นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๒ จะต้องผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ทุกนาย
โดยใช้ ก ระบวนการฝึ ก นั ก เรี ย นเตรีย มทหารให้ มี ก ารเชื่ อ ฟั งค าสั่ ง มี วิ นั ย มี ค วามอดทน มี ทั ก ษะ
การทางานเป็นทีม มีความสมัครสมานร่วมใจแสดงออกอย่างพร้อมเพรียงกัน
เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายร้อยตารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้
๑. มี ทั กษะพื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ บุ คคลท่ าอาวุ ธและแถวชิ ดประกอบอาวุ ธในท่ าเรี ยบอาวุ ธ ท่ าพั ก
ท่ าหั น อยู่ กั บ ที่ ท่ าคอนอาวุ ธ ท่ าเฉี ย งอาวุ ธ ท่ า อาวุ ธ พร้ อ ม ท่ าแบกอาวุ ธ ท่ า เดิ น ท่ า เคารพ
ท่ าตรวจอาวุ ธ ท่ ารวมอาวุ ธ ท่ าถอดหมวก - สวมหมวก ท่ าหมอบและลุ ก ท่ าติ ดดาบปลดดาบ
และการใช้แถวชิดประกอบอาวุธในการสวนสนามได้อย่างถูกต้อง
๒. มีการแสดงออกถึงการเชื่อฟังคาสั่ง การมีวินัย และมีความอดทน
๓. มีทักษะในการทางานเป็นทีม การให้ความร่วมมือกับส่วนรวม และความสามัคคี
รวมทั้งหมด ๓ ผลการเรียนรู้

๑๕๑
ง ๓๓๒๑๔ ทหารฝึก ๔
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๐.๕ หน่วยกิต

การฝึกทบทวนบุคคลท่าอาวุธเป็นการฝึกนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๒ ให้มีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะบุคคลท่าอาวุธและแถวชิดประกอบอาวุธได้อย่างชานาญ ซึ่งเป็นการสร้างคุณลักษณะพื้ นฐานที่จาเป็น
ต่อการดารงชี พในอาชีพ ทหาร – ตารวจ โดยฝึ กทบทวนการฝึ กบุ คคลท่าอาวุธ และแถวชิดประกอบอาวุธ
ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกทุกนายจะต้องมีการปฏิบัติ หน้าที่ผู้ควบคุมการปฏิบัติด้วยการออกคาสั่งให้ปฏิบัติและอธิบาย
การปฏิบั ติได้ มีการดาเนิ น งานโดย จั ดนายทหาร นายตารวจปกครอง และครูฝึก จากกองพันที่ทาการฝึ ก
นั ก เรี ย นเตรี ย มทหารในชั้ น ปี ที่ ๑ ในปี ก ารศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา ท าหน้ า ที่ ฝึ ก และรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการฝึ ก
นักเรียนเตรียมทหารชั้น ปีที่ ๒ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและติดตามการพัฒ นาของนักเรียน โดยมีนายทหาร
นายตารวจปกครอง และครูฝึก จากกองพันอื่นอีก ๓ กองพันให้การสนับสนุนกาลังพลในการฝึก มีการกาหนด
ตารางการปฏิบั ติการฝึก วิชาทหารฝึก ประจาภาคเรียน จานวน ๒ ภาคเรียน/ปีการศึกษา พร้อมทั้งกาหนด
ตารางการตรวจสอบปลายภาคการศึกษาของแต่ละภาคเรียน นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๒ จะต้องผ่านเกณฑ์
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ทุกนาย
โดยใช้ ก ระบวนการฝึ ก นั ก เรี ย นเตรีย มทหารให้ มี ก ารเชื่ อ ฟั งค าสั่ ง มี วิ นั ย มี ค วามอดทน มี ทั ก ษะ
การทางานเป็นทีม มีความสมัครสมานร่วมใจแสดงออกอย่างพร้อมเพรียงกัน
เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายร้อยตารวจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้
๑. มีทักษะในการปฏิบัติของบุคคลท่าอาวุธและแถวชิดประกอบอาวุธได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
๒. มีทักษะพื้นฐานเบื้องต้นในการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
๓. มีการแสดงออกถึงการเชื่อฟังคาสั่ง การมีวินัย และมีความอดทน
๔. มีทักษะในการทางานเป็นทีม การให้ความร่วมมือกับส่วนรวม และความสามัคคี
รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้

๑๕๒
ง ๓๒๒๒๑ กิจกรรมทางทหาร ๑
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- หน่วยกิต

สร้างทักษะพื้นฐานนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ ให้มีลักษณะทหาร-ตารวจ ที่ดี
มีห น่ว ยการเรียนรู้ดังนี้ การกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต การข้ามเครื่องกีดขวาง กายบริหารทางทหาร
สามารถนาความรู้และทักษะไปใช้ในการศึกษาต่อ ในโรงเรียนเหล่าทัพ และโรงเรียนนายร้อยตารวจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อฝึกให้ตรงต่อเวลาปฏิบัติประจา เชื่อฟังคาสั่ง มีวินัย กล้าหาญ เสียสละและอดทน มีความสามัคคี
ร่ ว มแรงร่ ว มใจ ควบคุ ม สภาพจิ ต ใจตนเองได้ มี ค วามเป็ น ผู้ น า มี จิต วิญ ญาณทหารพื้ น ฐาน สามารถเข้ าสู่
แนวทางการดารงชีวิตในการประกอบอาชีพทหาร–ตารวจ
ผลการเรียนรู้
๑. เสริมสร้างคุณลักษณะทหาร เช่น การตรงต่อเวลาการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติประจา การเชื่อฟัง
คาสั่ง ความมีวินัย เสียสละ อดทน
๒. ฝึกให้เกิดความกล้าหาญและความเด็ดขาดในการตัดสินใจปฏิบัติภารกิจ ตามคาสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา
๓. สร้างความเชื่อมั่นในตนเองและลักษณะผู้นาซึ่งเป็นพื้นฐานที่สาคัญในอาชีพทหาร – ตารวจ
๔. พัฒนาสมรรถภาพร่างกายและทักษะความคล่องแคล่วในการปฏิบัติการทางทหาร
รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้

๑๕๓
ง ๓๒๒๒๒ กิจกรรมทางทหาร ๒
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- หน่วยกิต

เป็นรายวิชาที่เสริมสร้างทักษะให้นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ มีลักษณะทหาร-ตารวจ ที่ดี
หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ การไต่หน้าผา การถอดประกอบอาวุธ การฝึก สนามฝึกผู้นา (ProjectX) และ
กายบริหารทางทหาร สามารถนาความรู้และทักษะไปใช้ในการศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่า ทัพ และโรงเรียน
นายร้อยตารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อฝึกให้ตรงต่อเวลาตามระเบียบปฏิบัติประจา เชื่อฟังคาสั่ง มีวินัย กล้าหาญ เสียสละและอดทน
มีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ ควบคุมสภาพจิตใจตนเองได้ มีความเป็นผู้นา มีจิตวิญญาณทหารพื้นฐานสามารถ
เข้าสู่แนวทางการดารงชีวิตในการประกอบอาชีพทหาร – ตารวจ
ผลการเรียนรู้
๑. ได้คุณลักษณะทหารในการทางานเป็นทีมและร่วมกับผู้อื่น
๒. สร้างความเชื่อมั่นในตนเองและเพื่อนร่วมทีมในการปฏิบัติภารกิจ
๓. ฝึกให้มลี ักษณะผู้นาและพร้อมเป็นผู้ตามที่ดีที่จะช่วยให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายของหน่วย
สาเร็จลุล่วง
๔. ได้รู้จักการวางแผนในการปฏิบัติภารกิจ และใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหาร่วมกัน
๕. รู้กลไกพื้นฐานการทางาน และการบารุงรักษาอาวุธประจากาย
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้

๑๕๔
ง ๓๓๒๒๓ กิจกรรมทางทหาร ๓
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- หน่วยกิต

สร้างทักษะให้ นักเรีย นเตรียมทหารชั้นปีที่ ๒ มีลักษณะทหาร–ตารวจ ตรงต่อเวลาปฏิบัติประจา
เชื่อฟังคาสั่ง มีวินัย กล้าหาญ เสียสละและอดทน
หน่วยการเรียนรู้ดังนี้ การใช้เลื่อนข้ามลาน้า การถอดประกอบอาวุธ การยิงปืนจัดกลุ่ม การยิงปืน
ปรับศูนย์รบ การข้ามเครื่องกีดขวาง กายบริหารประกอบอาวุธ
เพื่อให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ ควบคุมสภาพจิตใจตนเองได้ มีความเป็นผู้นา มีจิตวิญญาณ
ทหารพื้นฐานสามารถเข้าสู่แนวทางการดารงชีวิตในการประกอบอาชีพทหาร–ตารวจ สามารถนาความรู้และ
ทักษะไปใช้ในการศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพ และโรงเรียนนายร้อยตารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้
๑. ฝึกให้มีทักษะ ความชานาญและความมีสมาธิในการใช้อาวุธประจากาย
๒. ได้รับความรู้ถึง สมรรถนะและขีดความสามารถของอาวุธประจากาย
๓. ให้เกิดความกล้าหาญและคุ้นเคยกับอาวุธที่จะต้องนาไปใช้ในอาชีพ
๔. รู้จักการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้ดีขึ้น
รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้

๑๕๕
ง ๓๓๒๒๔ กิจกรรมทางทหาร ๔
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- หน่วยกิต

สร้างทักษะให้นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ มีลักษณะทหาร–ตารวจ ตรงต่อเวลาปฏิบัติประจา
การเชื่อฟังคาสั่ง
หน่วยการเรียนรู้ดังนี้ การลงทางดิ่ง การถอดประกอบอาวุธ การข้ามเครื่องกีดขวาง การฝึกสนามฝึก
ผู้นา (ProjectX) และกายบริหารประกอบอาวุธ
เพื่อฝึกให้มีวินัย กล้าหาญ เสียสละและอดทน มีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ ควบคุมสภาพจิตใจ
ตนเองได้ มีความเป็นผู้นา มีจิตวิญญาณทหารพื้นฐานสามารถเข้าสู่แนวทางการดารงชีวิตในการประกอบอาชีพ
ทหาร – ตารวจ สามารถนาความรู้และทักษะไปใช้ในการศึกษาต่อ ในโรงเรียนเหล่าทัพ และโรงเรียนนายร้อย
ตารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้
๑. ฝึกให้เกิดความกล้าและความเด็ดขาดในการตัดสินใจปฏิบัติภารกิจ – ตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
ทีม่ ีการเสี่ยงอันตราย
๒. ได้รู้จักการวางแผนร่วมกันในการปฏิบัติภารกิจและการแก้ปัญหา
๓. ฝึกให้มีทักษะในการใช้อาวุธประจากาย
รวมทั้งหมด ๓ ผลการเรียนรู้

๑๕๖
ง ๓๒๒๓๑ การอบรมทางทหาร ๑
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- หน่วยกิต

การอบรมแบบธรรมเนียมทหารและแนวทางการพัฒนาตนเอง โดยการอบรมต่อเนื่องในเรื่อง ประวัติ
และกิจการของโรงเรียนเตรีย มทหาร ระเบียบปฏิบัติประจา สิ่ งที่ควรปฏิบัติและข้อห้ าม การปฏิบั ติตนใน
โอกาสต่าง ๆ ระบบนั กเรี ยนใหม่ ระบบเกียรติศักดิ์ ระบบอาวุโส ระบบการปกครองบั งคับบัญ ชา อานาจ
การบั งคับ บั ญ ชา เครื่องแบบนั กเรี ยนเตรียมทหาร การรักษาการณ์ คุ ณ ลั กษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
เตรี ย มทหาร ข้ อ บั งคั บ ทหารว่ า ด้ ว ยการเคารพ ระเบี ย บการลงทั ณ ฑ์ แ ละการตั ด คะแนนความประพฤติ
พ.ร.บ.ว่ าด้ ว ยวินั ย ทหาร คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของทหาร – ต ารวจ และมารยาทแบบธรรมเนี ย มประเพณี
ทางทหาร – ตารวจ ซึ่งดาเนินงานโดย จัดนายทหาร นายตารวจปกครอง และครูฝึก จากกองพันที่ทาการฝึก
นักเรียนใหม่ในแต่ละปีการศึกษา ทาหน้าที่อบรมและรับผิดชอบหลักในการอบรมนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑
มีการกาหนดตารางการอบรมประจ าภาคเรียนจานวน ๒ ภาคเรียน/ปี การศึก ษา พร้อ มทั้ งกาหนดตาราง
การตรวจสอบการอบรมปลายภาคการศึก ษาของแต่ล ะภาคเรียน นัก เรียนเตรียมทหารชั้น ปี ที่ ๑ จะต้อ ง
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าระดับคะแนนอักษร S (ร้อยละ ๖๐) ทุกนาย
โดยใช้กระบวนการมุ่งเน้นให้นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ มีลักษณะนิสัยมารยาทแบบธรรมเนียม
ประเพณีทหาร – ตารวจ มีจิตวิญญาณทหาร ตรงต่อเวลาปฏิบัติประจา เชื่อฟังคาสั่ง สามัคคี มีวินัย กล้าหาญ
เสียสละ อดทน รักเกียรติ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสุภาพบุรุษ และเคารพผู้มีอาวุโสสูงกว่า
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในเรื่องประวัติ และกิจการของโรงเรียนเตรียมทหาร และมีความตระหนัก
ในเรื่องมารยาทแบบธรรมเนียมประเพณีทหาร – ตารวจ มีจิตวิญญาณทหาร ตรงต่อเวลาปฏิบัติประจา เชื่อฟัง
คาสั่ ง สามัคคี มีวินั ย กล้ าหาญ เสี ยสละ อดทน รักเกียรติ เป็นสุ ภ าพบุรุษ เคารพผู้ มีอาวุโสสูงกว่า รักชาติ
ศาสนา พระมหากษั ตริ ย์ และการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอั นมี พ ระมหากษั ต ริย์ท รงเป็ น ประมุ ข
สามารถเข้าสู่แนวทางการศึกษาในโรงเรียนเหล่าทัพและโรงเรียนนายร้อยตารวจ ตลอดจนดารงชีวิตในการ
ประกอบอาชีพทหาร – ตารวจได้
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้และตระหนักในเรื่องลักษณะนิสัย มารยาททางทหารแบบธรรมเนียมประเพณีทหาร – ตารวจ
การมีจิตวิญญาณทหาร การตรงต่อเวลา การเชื่อฟังคาสั่ง ความสามัคคี การมีวินัย ความกล้าหาญ
ความเสียสละ ความอดทน การรักในเกียรติ การเป็นสุภาพบุรุษ การเคารพผู้มีอาวุโสสูงกว่า ความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
๒. มีความรู้และเข้าใจในเรื่อง ประวัติและกิจการของโรงเรียนเตรียมทหาร ระเบียบปฏิบัติประจาวัน
สิ่งที่ควรปฏิบัติและข้อห้าม การปฏิบัติตนในโอกาสต่าง ๆ ระบบนักเรียนใหม่ ระบบเกียรติศกั ดิ์ ระบบ
อาวุโส ระบบการปกครองบั งคับบัญชา อานาจการบังคับบั ญชา เครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร
การรักษาการณ์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนเตรียมทหาร ข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ
ระเบียบการลงทัณฑ์ และการตัดคะแนนความประพฤติ พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร คุณธรรมจริยธรรม
ของทหาร – ตารวจ และมารยาทแบบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร – ตารวจ
รวมทั้งหมด ๒ ผลการเรียนรู้

๑๕๗
ง ๓๒๒๓๒ การอบรมทางทหาร ๒
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- หน่วยกิต

การอบรมแบบธรรมเนี ย มทหารและแนวทางการพั ฒ นาตนเอง โดยการอบรมต่ อ เนื่ อ งในเรื่ อ ง
ความสามัคคีและความรักหมู่คณะ เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบทหาร–ตารวจ ความจาเป็น
ในการเป็ น ทหาร ระบบเกียรติศักดิ์ ระบบอาวุโส ระบบการปกครองบังคับบัญ ชา อานาจการบังคับบัญ ชา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนเตรียมทหาร ข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ ระเบียบการลงทัณฑ์และ
การตัดคะแนนความประพฤติ พ.ร.บ.ว่าด้วยวิ นัยทหาร คุณ ธรรมจริยธรรมของทหาร–ตารวจ และมารยาท
แบบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร – ตารวจ ซึ่งดาเนินงานโดย จัดนายทหาร นายตารวจปกครอง และครูฝึก
จากกองพัน ที่ทาการฝึ กนักเรียนใหม่ในแต่ละปีการศึกษา ทาหน้าที่อบรมและรับผิดชอบหลัก ในการอบรม
ทางทหารนั กเรีย นเตรีย มทหารชั้น ปี ที่ ๑ มีการกาหนดตารางการอบรมทางทหารประจาภาคเรียนจานวน
๒ ภาคเรียน/ปีการศึกษา พร้อมทั้งกาหนดตารางการตรวจสอบการอบรมปลายภาคการศึกษาแต่ละภาคเรียน
นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ จะต้องผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าระดับคะแนนอักษร S (ร้อยละ ๖๐) ทุกนาย
โดยใช้กระบวนการมุ่งเน้นให้นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ มีลักษณะนิสัยมารยาทแบบธรรมเนียม
ประเพณีทหาร–ตารวจ มีจิตวิญญาณทหาร ตรงต่อเวลาปฏิบัติประจา เชื่อฟังคาสั่ง สามัคคี มีวินัย กล้าหาญ
เสียสละ อดทน รักเกียรติ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสุภาพบุรุษ และเคารพผู้มีอาวุโสสูงกว่า
เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นได้ รั บ ความรู้ เรื่ อ งเครื่ อ งแบบและเครื่ อ งหมายประกอบเครื่ อ งแบบทหาร–ต ารวจ
ความสามั คคี แ ละความรั กหมู่ คณะ ความจาเป็ น ในการเป็ น ทหาร ระบบเกี ยรติ ศั ก ดิ์ ระบบอาวุ โส ระบบ
การปกครองบังคับบัญชา อานาจการบังคับบัญชา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนเตรียมทหาร ข้อบังคับ
ทหารว่าด้วยการเคารพ ระเบียบการลงทัณฑ์และการตัดคะแนนความประพฤติ พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร และ
มีความตระหนั กในเรื่ องลั กษณะนิ สั ย มารยาทแบบธรรมเนี ยมประเพณี ท หาร–ตารวจ มีจิตวิญ ญาณทหาร
ตรงต่อเวลาปฏิบัติประจา เชื่อฟังคาสั่ง สามัคคี มีวินัย กล้าหาญ เสียสละ อดทน รักเกียรติ เป็นสุภาพบุรุษ
เคารพผู้ มี อ าวุโสสู งกว่า รั กชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอั น มี
พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข สามารถเข้ า สู่ แ นวทางการศึ ก ษาในโรงเรี ย นเหล่ า ทั พ และโรงเรี ย น
นายร้อยตารวจ ตลอดจนดารงชีวิตในการประกอบอาชีพทหาร–ตารวจได้
ผลการเรียนรู้
๑. มี ค วามรู้ และตระหนั ก ในเรื่ อ งลั ก ษณะนิ สั ย มารยาททางทหาร แบบธรรมเนี ย มประเพณี
ทหาร – ตารวจ การมีจิตวิญญาณทหาร ความเป็นผู้นา การเชื่อฟังคาสั่ง ความสามัคคี การมีวินัย
ความกล้าหาญ ความเสี ยสละ ความอดทน การรักในเกียรติ การเป็นสุ ภาพบุรุษ การเคารพผู้ มี
อาวุโสสูงกว่า ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. มีความรู้ และเข้าใจในเรื่ อง เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบทหาร – ตารวจ
ความสามัคคีและความรักหมู่คณะ ความจาเป็ นในการเป็น ทหาร ระบบเกียรติศักดิ์ ระบบ
อาวุโส ระบบการปกครองบังคับบัญชา อานาจการบังคับบัญชา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นั กเรีย นเตรี ย มทหาร ข้อ บั งคับ ทหารว่าด้ ว ยการเคารพ ระเบี ย บการลงทั ณ ฑ์ และการตั ด
คะแนนความประพฤติ พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร คุณธรรมจริยธรรมของทหาร – ตารวจ และ
มารยาทแบบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร – ตารวจ
รวมทั้งหมด ๒ ผลการเรียนรู้

๑๕๘

รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๒

ง ๓๓๒๓๓ การอบรมทางทหาร ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- หน่วยกิต

การอบรมแบบธรรมเนี ย มทหารและแนวทางการพั ฒ นาตนเอง โดยการอบรมต่ อ เนื่ อ งในเรื่ อ ง
การบังคับบัญชาและการเป็นผู้นา ธงและการสาบานธง การรักษาการณ์ เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบ
เครื่องแบบทหารและตารวจ ค่านิยมพื้นฐาน กฎ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติของนักเรีย นเตรียมทหาร
คุณลักษณะของนายทหาร–นายตารวจที่ดี มารยาทในการเข้า สังคมและการปฏิบัติตนในโอกาสต่าง ๆ ระบบ
เกียรติศักดิ์ ระบบอาวุโส ระบบการปกครองบังคับบัญชา อานาจการบังคับบัญชา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักเรียนเตรียมทหาร ข้อบังคับทหารว่าด้วยการลา ระเบียบการเขียนรายงาน พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร คุณธรรม
จริ ย ธรรมของทหาร–ต ารวจ และมารยาทแบบธรรมเนี ย มประเพณี ท างทหาร–ต ารวจ ซึ่ ง ด าเนิ น งาน
โดยจั ดนายทหาร นายตารวจปกครอง และครูฝึ กจากกองพันที่ทาการฝึกนักเรียนเตรียมทหารในชั้นปีที่ ๑
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ทาหน้าที่อบรมและรับผิ ดชอบหลักในการอบรมนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๒ เพื่อให้
เกิดความคุ้นเคยและติดตามการพัฒนาของนักเรีย น มีการกาหนดตารางการอบรมทางทหารประจาภาคเรียน
จานวน ๒ ภาคเรียน/ปีการศึกษา พร้อมทั้งกาหนดตารางการตรวจสอบการอบรมปลายภาคการศึกษาแต่ละ
ภาคเรียน นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๒ จะต้องผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าระดับคะแนนอักษร S (ร้อยละ ๖๐) ทุกนาย
โดยใช้กระบวนการมุ่งเน้นให้นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ มีลักษณะนิสัยมารยาทแบบธรรมเนียม
ประเพณีทหาร–ตารวจ มีจิตวิญญาณทหาร ตรงต่อเวลาปฏิบัติประจา เชื่อฟังคาสั่ง สามัคคี มีวินัย กล้าหาญ
เสียสละ อดทน รักเกียรติ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสุภาพบุรุษ และเคารพผู้มีอาวุโสสูงกว่า
เพื่อให้ผู้ เรีย นมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบังคับบัญชา และการเป็นผู้ นา ธงและการสาบานธง
การรักษาการณ์ เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบทหารและตารวจ ค่านิยมพื้นฐาน กฎ ระเบียบ
และแนวทางการปฏิบัติของนักเรียนเตรียมทหาร คุณลักษณะของนายทหาร–นายตารวจที่ดี ตลอดจนคุณธรรม
จริยธรรมของทหาร–ตารวจ และมารยาทแบบธรรมเนียมประเพณีทางทหารและตารวจ สามารถเข้าสู่แนวทาง
การศึ ก ษาในโรงเรี ย นเหล่ าทั พ และโรงเรี ย นนายร้ อ ยต ารวจ ตลอดจนด ารงชี วิ ต ในการประกอบอาชี พ
ทหาร – ตารวจได้
ผลการเรียนรู้
๑. มี ค วามรู้ แ ละตระหนั ก ในเรื่อ งลั ก ษณะนิ สั ย มารยาททางทหาร แบบธรรมเนี ย มประเพณี
ทหาร–ต ารวจ การมี จิ ตวิญ ญาณทหาร ตรงต่ อเวลา เชื่อฟั งค าสั่ ง สามัค คี มีวินั ย กล้ าหาญ
เสี ย สละ อดทน รั ก ในเกี ย รติ เป็ น สุ ภ าพบุ รุ ษ เคารพผู้ มี อ าวุ โ สสู ง กว่ า รั ก ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจในเรื่ อ ง การบั ง คั บ บั ญ ชาและการเป็ น ผู้ น า ธงและการสาบานธง
การรักษาการณ์ เครื่ องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่อ งแบบทหารและตารวจ ค่านิยม
พื้ น ฐาน กฎ ระเบี ย บ และแนวทางการปฏิ บั ติ ข องนั ก เรีย นเตรี ย มทหาร คุ ณ ลั ก ษณะของ
นายทหาร-นายตารวจที่ดี มารยาทในการเข้า สั งคมและการปฏิบัติตนในโอกาสต่างๆ ระบบ
เกียรติศักดิ์ ระบบอาวุโส ระบบการปกครองบังคับบัญชา อานาจการบังคับบัญชา คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของนักเรียนเตรียมทหาร ข้อบังคับทหารว่าด้วยการลา ระเบียบการเขียนรายงาน
พ.ร.บ.ว่าด้วยวิ นัยทหาร คุณธรรมจริยธรรมของทหาร–ตารวจ และมารยาทแบบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหารและตารวจ
รวมทั้งหมด ๒ ผลการเรียนรู้

๑๕๙
ง ๓๓๒๓๔ การอบรมทางทหาร ๔
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- หน่วยกิต

การอบรมแบบธรรมเนี ย มทหารและแนวทางการพั ฒ นาตนเอง โดยการอบรมต่ อ เนื่ อ งในเรื่ อ ง
พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ ธงและการสาบานธง คุณลักษณะของนายทหาร–นายตารวจที่ดี ความสามัคคี
การตรงต่อเวลา มารยาทในการเข้าสั งคม ระบบเกียรติศักดิ์ ระบบอาวุโส ระบบการปกครองบังคับบัญ ชา
อานาจการบังคับบัญชา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนเตรียมทหาร ข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ
ระเบี ย บการลงทั ณ ฑ์ แ ละการตั ด คะแนนความประพฤติ พ.ร.บ.ว่ า ด้ ว ยวิ นั ย ทหาร คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ของทหาร–ตารวจ และมารยาทแบบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร–ตารวจ ซึ่งดาเนินงานโดยจัดนายทหาร
นายตารวจปกครอง และครูฝึกจากกองพันที่ทาการฝึกนักเรียนเตรียมทหารในชั้นปีที่ ๑ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
ท าหน้ าที่ อ บรมและรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการอบรมนั ก เรี ย นเตรี ย มทหารชั้ น ปี ที่ ๒ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความคุ้ น เคย
และติ ด ตามการพั ฒ นาของนั ก เรี ย น มี ก ารก าหนดตารางการอบรมทางทหารประจ าภาคเรี ย นจ านวน
๒ ภาคเรียน/ ปีการศึกษา พร้อมทั้งกาหนดตารางการตรวจสอบการอบรมปลายภาคการศึกษาแต่ละภาคเรียน
นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๒ จะต้องผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าระดับคะแนนอักษร S (ร้อยละ ๖๐) ทุกนาย
โดยใช้กระบวนการมุ่งเน้นให้นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ มีลักษณะนิสัยมารยาทแบบธรรมเนียม
ประเพณีทหาร–ตารวจ มีจิตวิญญาณทหาร ตรงต่อเวลาปฏิบัติประจา เชื่อฟังคาสั่ง สามัคคี มีวินัย กล้าหาญ
เสียสละ อดทน รักเกียรติ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสุภาพบุรุษ และเคารพผู้มีอาวุโสสูงกว่า
เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งพระมหากษั ต ริ ย์ แ ละราชวงศ์ ธงและการสาบานธง
คุณ ลักษณะของนายทหาร–นายตารวจที่ดี ความสามัคคี การตรงต่อเวลา มารยาทในการเข้าสั งคม ระบบ
เกียรติศักดิ์ ระบบอาวุโส ระบบการปกครองบังคับบัญชา อานาจการบังคับบัญชา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักเรียนเตรียมทหาร รวมทั้งตระหนักในเรื่องลักษณะนิสัย มารยาททางทหาร แบบธรรมเนียมประเพณีทหาร
ตารวจการมี จิ ต วิญ ญาณทหาร ความเป็ น ผู้ น า การเชื่ อ ฟั งคาสั่ ง ความสามั คคี การมี วินั ย ความกล้ าหาญ
ความเสี ยสละ ความอดทน การรักในเกียรติ การเป็นสุภ าพบุรุษ การเคารพผู้มีอาวุโสสูงกว่า ความรักชาติ
ศาสนา พระมหากษั ตริ ย์ และการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอั นมี พ ระมหากษั ต ริย์ท รงเป็ น ประมุ ข
สามารถเข้ า สู่ แ นวทางการศึ ก ษาในโรงเรี ย นเหล่ า ทั พ และโรงเรีย นนายร้ อ ยต ารวจ ตลอดจนด ารงชี วิ ต
ในการประกอบอาชีพทหาร – ตารวจได้
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้และตระหนักในเรื่องลักษณะนิสัย มารยาททางทหาร แบบธรรมเนียมประเพณี ทหาร
ตารวจ การมีจิ ตวิญ ญาณทหาร ตรงต่อเวลา เชื่อฟังคาสั่ ง สามัคคี มีวินัย กล้าหาญ เสียสละ
อดทน รักในเกียรติ เป็ นสุภ าพบุรุษ เคารพผู้มี อาวุโสสูงกว่า รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. มีความรู้และเข้าใจในเรื่องพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ ธงและการสาบานธง คุณลักษณะของ
นายทหาร–นายต ารวจที่ ดี ความสามั ค คี การตรงต่ อ เวลา มารยาทในการเข้ า สั งคม ระบบ
เกียรติศักดิ์ ระบบอาวุโส ระบบการปกครองบังคับบัญชา อานาจการบังคับบัญชา คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของนักเรียนเตรียมทหาร ข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ ระเบียบการลงทัณฑ์
และการตัดคะแนนความประพฤติ พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร คุณธรรมจริยธรรมของทหาร – ตารวจ
และมารยาทแบบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร – ตารวจ
รวมทั้งหมด ๒ ผลการเรียนรู้

๑๖๐
ง ๓๒๑๔๑ คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมสานักงาน
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นปีที่ ๑
๑.๐ หน่วยกิต
ศึกษาและฝึกทักษะวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเตรียมทหาร
เรียนรู้ความหมาย ประโยชน์ และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะเน้นที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ ประเภทของคอมพิวเตอร์ หลักการทางานและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ วิธีดูแล
รั ก ษาในส่ ว นของฮาร์ ด แวร์ ร ะดั บ เบื้ อ งต้ น เรี ย นรู้ ห ลั ก การใช้ ร ะบบปฏิ บั ติ ก ารของไมโครคอมพิ ว เตอร์
ระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟน เพื่อให้นั กเรียนมีความรู้ ความเข้าใจการใช้งานเมนูต่างๆ และการทางานของ
ไอคอนหลัก ๆ การใช้โปรแกรมที่ จาเป็ นต้องใช้ในชีวิตประจาวัน เรียนรู้ระบบเครือข่ายเพื่อให้นักเรียนรู้จัก
ประเภทของระบบเครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ อุ ปกรณ์ พกพา เทคโนโลยี ในการเชื่ อมต่ อเครื อข่ าย ระบบเครื อข่ ายไร้ สาย
รูปแบบของระบบเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงวิธีการติดตั้งอุ ปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
การเชื่อมต่ออินทราเน็ตอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น เรียนรู้โปรแกรมสานักงาน โปรแกรมสร้างเอกสารโปรแกรมตาราง
การคานวณ โปรแกรมสร้างพรีเซนเทชั่น
โดยจัดประสบการณ์ ให้ เรีย นรู้การประกอบ ดูแลในส่ วนของฮาร์ดแวร์ การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
การใช้โปรแกรมสานักงานโดยการปฏิบัติจริง ศึกษา ค้นคว้า สรุปรายงาน ระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายไร้สาย
โดยมีการวัดและประเมินผล ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะ
ที่ต้องการวัด
เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการทางานในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับผู้ใช้ (User) การใช้งาน
โปรแกรมระบบปฏิบั ติการ โปรแกรมส านักงาน ระบบเครือข่าย ดูแลรักษาเครื่องคอมพิว เตอร์อย่างถูกวิธี
ที่มุ่งเน้นทักษะปฏิบัติจริงในห้องเรียน วางแผนและปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ และนาประสบการณ์ด้านความรู้
ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในชีวิตประจาวันและใช้ในการประกอบอาชีพ
ทหารและต ารวจในอนาคตได้ อ ย่ างสร้ า งสรรค์ ทั้ งนี้ มี ก ารสอดแทรกคุ ณ ธรรม จริย ธรรม ความเป็ น ผู้ น า
และความเป็นทหาร รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สามารถทางานเป็นระบบ
มี ค วามละเอี ย ดรอบคอบ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี วิ จารณญาณ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเอง และท างานร่ว มกั น
กับผู้อื่นได้
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

รวมทั้งหมด ๒๕ ตัวชี้วัด

ง ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ง ๑.๑ ม.๔-๖/๒, ง ๑.๑ ม.๔-๖/๓, ง ๑.๑ ม.๔-๖/๔,
ง ๑.๑ ม.๔-๖/๕, ง ๑.๑ ม.๔-๖/๖, ง ๑.๑ ม.๔-๖/๗, ง ๒.๑ ม.๔-๖/๑,
ง ๒.๑ ม.๔-๖/๒, ง ๒.๑ ม.๔-๖/๓, ง ๒.๑ ม.๔-๖/๔, ง ๒.๑ ม.๔-๖/๕
ง ๓.๑ ม.๔-๖/๑, ง ๓.๑ ม.๔-๖/๒, ง ๓.๑ ม.๔-๖/๓, ง ๓.๑ ม.๔-๖/๔,
ง ๓.๑ ม.๔-๖/๕, ง ๓.๑ ม.๔-๖/๗, ง ๓.๑ ม.๔-๖/๘, ง ๓.๑ ม.๔-๖/๙,
ง ๓.๑ ม.๔-๖/๑๐, ง ๓.๑ ม.๔-๖/๑๑, ง ๓.๑ ม.๔-๖/๑๒, ง ๓.๑ ม.๔-๖/๑๓,
ง ๔.๑ ม.๔-๖/๒

๑๖๑

รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๑

ง ๓๒๒๔๑ คอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อผสม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.๐ หน่วยกิต

ศึกษาและฝึกทักษะวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเตรียมทหาร
เรียนรู้การทางานและวิธีการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ของโปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านกราฟิกและสื่อผสม เพื่อ
ออกแบบตัดต่ อ/ตกแต่งภาพและสร้างข้อความที่ ส วยงามได้อย่างกลมกลื น อีกทั้ งยังสามารถศึกษาทั กษะ
เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถ ตัดต่อภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวประกอบ
กับข้อความและเสียง เพื่อสร้างผลงานเป็นวีดิทัศน์นาเสนอตามหัวข้อด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
โดยจั ด ประสบการณ์ ด้ ว ยการผลิ ต ผลงานที่ ส วยงาม มี คุ ณ ค่ า สื่ อ ความหมาย และใช้ ไ ด้ จ ริ ง
ในชีวิตประจาวัน ทั้งแบบภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวประกอบด้วยข้อความและเสียงด้วยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทางด้ านกราฟิ กและสื่ อ ผสม ด้ ว ยการปฏิ บั ติ จ ริง ศึ ก ษา ค้ น คว้า สรุป รายงาน ความแตกต่ างของภาพนิ่ ง
แต่ละประเภท เทคนิคการทาสื่อผสมประเภทต่างๆ โดยมีการวัดและประเมินผล ด้วยวิธีการที่หลากหลายตาม
สภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด
เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการทางานในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับผู้ใช้ (User) การใช้งาน
โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านกราฟิกและสื่อผสม ที่มุ่งเน้นทักษะปฏิบัติจริงในห้องเรียน วางแผนและปฏิบัติงาน
ตามแผนที่วางไว้ นาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ
ในชีวิตประจ าวัน ใช้ในการประกอบอาชีพทหารและตารวจในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ มีการสอดแทรก
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความเป็ น ผู้ น า ความเป็ น ทหาร รวมทั้ ง เห็ น คุ ณ ค่ า และมี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ สามารถทางานอย่างเป็ นระเบียบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง และทางานร่วมกันกับผู้อื่นได้
ผลการเรียนรู้
๑. รู้จักส่วนประกอบของโปรแกรมตกแต่งภาพและโปรแกรมตัดต่อภาพเคลื่อนไหวได้
๒. มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของภาพกราฟิกและชนิดของไฟล์ภาพ
๓. มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ ได้แก่ การวาดภาพ และรูปทรง การใส่สี และปรับแต่งสี
การใส่ตัวอักษร และตกแต่งตัวอักษร
๔. มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือตกแต่งภาพ ได้แก่ การปรับขนาด การปรับความคมชัด
การปรับแสง และการใส่ลักษณะพิเศษให้กับรูปภาพและตัวอักษร
๕. สามารถสร้างชิ้นงานจากโปรแกรมตกแต่งภาพ และเรียงร้อยวีดิทัศน์ได้
๖. มีความรู้ในการใช้เทคนิคต่างๆ ในการตัดต่อและตกแต่งภาพ ทั้งภาพนิ่งและวีดิทัศน์
๗. มีความสามารถนาความรู้ในการตัดต่อเสียงไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
๘. มีความสามารถนาความรู้ในการตกแต่งภาพไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
๙. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้เครื่องมือ และใช้เทคนิคในการสร้างภาพแบบเวคเตอร์
๑๐. รู้จักการวางแผนการทางาน การแบ่งงาน และการทางานเป็นกลุ่ม
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้

๑๖๒
ง ๓๓๑๔๒ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ๑
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.๐ หน่วยกิต

ศึกษาและฝึ กทักษะวิช าการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็น รายวิช าที่มุ่งให้ นั กเรียนเตรียมทหารใช้
คอมพิ วเตอร์ในระดับ ผู้ ผ ลิ ต คื อ เปลี่ ย นจากผู้ ใช้ (User) มาเป็ นผู้ ส ร้างโปรแกรม (Programmer) ใช้เองได้
โดยให้นั กเรียนได้เรียนรู้ สัญลักษณ์และการเขียนผังงาน ผังงานโปรแกรม การเขียนผังงานการทางานแบบ
ตามลาดับ การเขียนผังงานการทาตามเงื่อนไข การเขียนผังงานการทาซ้า หลักการเขียนโปรแกรม ชนิดข้อมูล
(Data Type) ตั ว แปร (Variable) การประกาศตั ว แปร (Declaration) เครื่ อ งหมายด าเนิ น การและนิ พ จน์
(Operator and Expression) การแสดงผลและการรับข้อมูล (Data Output and Input) ควบคุมการทางาน
ของโปรแกรมด้วยคาสั่งตัดสินใจ (Decision Control Statement) ควบคุมการทางานของโปรแกรมด้วยคาสั่ง
วนลูป (Repetition Control Statement) แล้วนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ตามความต้องการ
โดยจั ด ประสบการณ์ ด้ ว ยการผลิ ต ผลงาน ตามหั ว ข้ อ ของการเรี ย นรู้ ต ามขั้ น ตอนของการสร้ า ง
และพัฒนาโปรแกรมเบื้องต้ น เช่น การประกาศตัวแปร การแสดงผลและการรับข้อมูล คาสั่งตัดสินใจ คาสั่ง
วนลูปด้วยการปฏิบัติจริง ศึกษา ค้นคว้า สรุปรายงาน โดยมีการวัดและประเมินผล ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด
เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะในการออกแบบและสร้างโปรแกรมขึ้นมาใช้งาน ที่มุ่งเน้นทักษะปฏิบัติจริง
ในห้ องเรียน เกิด กระบวนการคิดอย่ างเป็นระบบ ออกแบบและสร้างผลงานด้านโปรแกรมอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ สามารถประเมิน พัฒนาและปรับปรุงงาน
ของตนเองได้ ปลูกฝังเจตคติที่ดีในการเขียนโปรแกรม เพื่อให้ เกิดค่านิยมในการผลิต โปรแกรมใช้ด้วยตนเอง
นาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่ งต่างๆในชีวิตประจาวัน
ใช้ในการประกอบอาชีพทหารและตารวจในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ มีการสอดแทรกคุณ ธรรมจริยธรรม
ความเป็นผู้นา มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง และทางานร่วมกัน
กับผู้อื่นได้
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

รวมทั้งหมด ๒๒ ตัวชี้วัด

ง ๑.๑ ม.๔-๖/๒, ง ๑.๑ ม.๔-๖/๓, ง ๑.๑ ม.๔-๖/๔, ง ๑.๑ ม.๔-๖/๕,
ง ๑.๑ ม.๔-๖/๖, ง ๑.๑ ม.๔-๖/๗, ง ๒.๑ ม.๔-๖/๑, ง ๒.๑ ม.๔-๖/๒,
ง ๒.๑ ม.๔-๖/๓, ง ๒.๑ ม.๔-๖/๔, ง ๓.๑ ม.๔-๖/๕, ง ๓.๑ ม.๔-๖/๖,
ง ๓.๑ ม.๔-๖/๗, ง ๓.๑ ม.๔-๖/๘, ง ๓.๑ ม.๔-๖/๙, ง ๓.๑ ม.๔-๖/๑๐,
ง ๓.๑ ม.๔-๖/๑๑, ง ๓.๑ ม.๔-๖/๑๒, ง ๓.๑ ม.๔-๖/๑๓, ง ๔.๑ ม.๔-๖/๑,
ง ๔.๑ ม.๔-๖/๓, ง ๔.๑ ม.๔-๖/๔

๑๖๓
ง ๓๓๒๔๒ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ๒
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.๐ หน่วยกิต

ศึ ก ษาและฝึ ก ทั ก ษะวิ ช าการงานอาชี พ และเทคโนโลยี เป็ น รายวิ ช าที่ มุ่ งให้ นั ก เรี ย นเตรี ย มทหาร
ใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ในระดั บ ผู้ ผ ลิ ต คื อ เปลี่ ย นจากผู้ ใช้ (User) มาเป็ น ผู้ ส ร้ างโปรแกรม (Programmer) ใช้ เอง
ได้ โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ อาร์เรย์ (Array) ตัวแปรอาร์เรย์ ๑ มิติ และ ๒ มิติ ฟังก์ชัน (Function) ฟังก์ชันที่
สร้างขึ้นเอง (User-Defined Functions) การส่งค่าผ่านพารามิเตอร์ (Parameter Passing) ฟังก์ชันเรียกตัวเอง
(Recursive Function) ฟังก์ชันมาตรฐาน (Standard Library) แล้วนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ตามความต้องการ
โดยจัดประสบการณ์ด้วยการผลิตผลงาน ตามหัวข้อของการเรียนรู้ตามขั้นตอนของการสร้าง และพัฒนา
โปรแกรมเบื้องต้น เช่น การใช้อาร์เรย์ การสร้างฟังก์ชัน การส่งค่าผ่านพารามิเตอร์ ด้วยการปฏิบัติจริง ศึกษา
ค้นคว้า สรุปรายงาน โดยมีการวัดและประเมินผล ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริง ให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด
เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะในการออกแบบและสร้างโปรแกรมขึ้นมาใช้งาน ที่มุ่งเน้นทักษะปฏิบัติจริงใน
ห้องเรียน เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ออกแบบและสร้างผลงานด้านโปรแกรมอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
สามารถวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ สามารถประเมิน พัฒนาและปรับปรุงงานของตนเองได้
ปลูกฝังเจตคติที่ดีในการเขียนโปรแกรม เพื่อให้ เกิดค่านิยมในการผลิตโปรแกรมใช้ด้วยตนเอง นาประสบการณ์
ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆในชีวิตประจาวัน ใช้ในการประกอบอาชีพ
ทหารและตารวจในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นผู้นา มีความรอบคอบ
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง และทางานร่วมกันกับผู้อื่นได้
ผลการเรียนรู้
๑. เพื่อให้เกิดกระบวนการความคิดอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์
ในการศึกษาและบูรณาการกับวิชาอื่น
๒. ฝึกจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการทางานตามสถานการณ์ร่วมกับผู้อื่นและรู้จักวิธีคิด
อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน
๓. รู้จักการวางแผน ออกแบบ และเขียนคาสั่งโปรแกรม ให้เหมาะสมกับความสามารถของฟังก์ชัน
แต่ละชนิดเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้ที่มีความต้องการใช้โปรแกรมที่หลากหลาย
๔. เพื่อนาฟังก์ชันที่สร้างขึ้นมาเองมาประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ตามความเหมาะสมของแต่ละ
โปรแกรม
๕. สามารถพัฒนาโปรแกรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออาชีพทหาร-ตารวจ สังคมส่วนรวม
และประเทศชาติ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักกฎหมาย
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

๑๖๗

จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
๑. เข้าใจและใช้ภาษาต่างประเทศในการแลกเปลี่ย นข้อมูลข่าวสาร สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล
แสดงความรู้สึกนึกคิด แสดงความคิดรวบยอดในเรื่องที่เกี่ยวกับ การศึกษา งานอาชีพ ชุมชนและ
สังคมโลกในรูปแบบที่เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ
๒. มีทักษะในการใช้ ภ าษาต่า งประเทศในการฟัง พูด อ่ าน และเขียน ในหั ว เรื่องเกี่ยวกั บ ตนเอง
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์กับบุคคล เวลาว่างและสวั ส ดิ ก าร
การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทาง การท่องเที่ยว การบริการ สถานที่
ภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายในวงศัพท์ ประมาณ ๓,๖๐๐-๓,๗๕๐ คา (คาศัพท์ที่ระดับ
การใช้แตกต่างกัน)
๓. ใช้ ป ระโยคผสม (Compound Sentences) และประโยคซั บ ซ้ อน (Complex Sentences) ที่ ใช้
สื่อความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการได้
๔. อ่าน เขียน ข้อความที่เป็ นความเรียงและไม่เป็นความเรียง ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ที่มีตัวเชื่อมข้ อ ความ (Discourse Markers) ได้
๕. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษาและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา
ตามบริบทของข้อความที่พบในแต่ละระดับชั้น และสามารถนาไปใช้ได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
๖. มีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ สืบค้นข้อมูลความรู้ในสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
ที่เรียนตามความสนใจ และระดับชั้นจากสื่อที่หลากหลาย
๗. ฝึกฝนการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติม อย่างต่อเนื่อง
รักการอ่านและหาความเพลิดเพลิน จากการอ่านและเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพได้
๘. จัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้โลกศึกษา (Global Education) เป็นสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สถานการณ์ โ ลก เรี ย นรู้ เ รื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ประชาธิ ป ไตย เศรษฐศาสตร์ ความยุ ติ ธ รรม
ความเสมอภาค สันติภาพ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างในด้าน
ชีวิตความเป็นอยู่ ศาสนา และวัฒนธรรมได้

๑๖๘

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
สาระการเรียนรู้
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communication)
สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม (Cultures)
สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น (Connections)
สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก (Communities)
มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล
ตัวชี้วัด
ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔
มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และ
ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕
มาตรฐาน ต ๑.๓ นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูด
และการเขียน
ตัวชี้วัด
ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓
สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้
ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
ตัวชี้วัด
ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓
มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ตัวชี้วัด
ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒
สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน
ตัวชี้วัด
ม.๔-๖/๑

๑๖๙
สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ตัวชี้วัด
ม.๔-๖/๑
มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก
ตัวชี้วัด
ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒

๑๗๐

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖ รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่/
ภาคเรียน
๑/๑

๑/๑
๑/๑
๑/๒

๑/๒
๑/๒
๒/๑

๒/๑
๒/๑
๒/๒

๒/๒
๒/๒
รวม

รายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาเพิ่มเติม

อ ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
๑
EN 32101 Foundation
English 1
อ ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๑
EN 32201 English Plus 1
จ ๓๒๒๐๑ ภาษาจีน ๑
CH 32201 Chinese 1
อ ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
๒
EN 32102 Foundation
English 2
อ ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
EN 32202 English Plus 2
จ ๓๒๒๐๑ ภาษาจีน ๑
CH 32201 Chinese 1
อ ๓๓๑๐๓ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
๓
EN 33103 Foundation
English 3
อ ๓๓๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๓
EN 33203 English Plus 3
จ ๓๓๒๐๒ ภาษาจีน ๒
CH 33202 Chinese 2
อ ๓๓๑๐๔ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
๔
EN 33104 Foundation
English 4
อ ๓๓๒๐๔ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๔
EN 33204 English Plus 4
จ ๓๓๒๐๒ ภาษาจีน ๒
CH 33202 Chinese 2
๔ วิชา
๘ วิชา

๑.๐

เวลาเรียน
คาบ/
สัปดาห์
๒

เวลาเรียน
คาบ/
ภาคเรียน
๔๐

๑.๕

๓

๖๐

-

๑

๒๐

๑.๐

๒

๔๐

๑.๕

๓

๖๐

-

๑

๒๐

๑.๐

๒

๔๐

๑.๕

๓

๖๐

-

๑

๒๐

๑.๐

๒

๔๐

๑.๕

๓

๖๐

-

๑

๒๐

๑๐.๐

๒๔

๔๘๐

จานวน
หน่วยกิต

คำอธิบำยรำยวิชำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ

๑๗๓
อ ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๑.๐ หน่วยกิต

นักเรียนเตรียมทหารสามารถปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานต่างๆ อ่านออกเสียงข้อความข่าวถูกต้องตาม
หลั ก การอ่ า น อธิ บ ายและเขี ย นประโยค และข้ อ ความให้ สั ม พั น ธ์ กั บ สื่ อ ที่ ไม่ ใช่ ค วามเรี ย งรู ป แบบต่ า งๆ
จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ แสดงความคิดเห็น โดยให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ สนทนา
และเขียนตอบโต้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องราวใกล้ตัว พูดและเขียนเพื่อให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบและ
แสดงความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกั บ เรื่อ ง/เหตุ ก ารณ์ ประเด็ น ที่ อยู่ ในความสนใจของสั งคม พู ด และเขี ยนบรรยาย
ความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น สังคมและโลก เขียนสรุปใจความ
สาคัญ แสดงความคิดเห็นโดยให้เหตุผล ยกตัวอย่างประกอบ เลือกใช้ภาษา น้าเสียง กริยาท่าทางในการสื่อสาร
อย่ า งเหมาะสม อภิ ป รายวิถี ชี วิ ต ความคิ ด ความเชื่ อ และที่ ม าของขนบธรรมเนี ย ม เข้ าร่ ว มแนะน าและ
จั ด กิ จ กรรมทางภาษาและวั ฒ นธรรมอย่ า งเหมาะสม ใช้ ภ าษาในการสื บ ค้ น สรุ ป ความรู้ จ ากสื่ อ และ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ
ชุมชน
ในการสอนวิ ช าภาษาอั ง กฤษพื้ น ฐาน มี ก ระบวนการสอนให้ นั ก เรี ย นเตรี ย มทหารสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การปรับจุดเน้นการเรียนการสอนให้เป็นตามธรรมชาติของ
การเรี ย นรู้ โดยเน้ น การสื่ อ สาร (Communicative Language Teaching: CLT) โดยวิ ธี ก ารสอนจะเน้ น
การสื่อสารจากทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนตามล าดับ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการสืบค้นข้อมูล ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี และการเข้าร่วม/
แนะนาจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม เน้นการสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการ
ฝึกฟังและพูด เพื่อให้นั กเรียนใช้ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจาวันตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ ส่งเสริมการ
อ่านข่ าวและบทความที่น่ าสนใจ เพื่ อ ฝึ กการเดาความหมายศัพ ท์ จากบริบ ท (Context Clues) และสรุป
ใจความสาคัญของเรื่องที่อ่าน ฝึกให้นักเรียนเขียนเรียงความ เพื่อสามารถนาความรู้เรื่องคาศัพท์และไวยากรณ์
มาประยุกต์ใช้ได้ถูกต้องตามหลักการเขียน โดยทุกทักษะจะส่งเสริมให้นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ นักเรียนเตรียมทหารมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในการใช้ภ าษาต่ างประเทศในการแลกเปลี่ ยนข้ อ มูล ข่ าวสาร เพื่ อให้ ความรู้ ความเข้าใจ มีทั กษะการฟั ง
การพู ด การอ่ า น การเขี ย น การคิ ด วิ เคราะห์ มี ค วามมั่ น ใจในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มี สุ น ทรี ย ภาพทางภาษา และมี ค วามคิ ด ริเริ่ม สร้างสรรค์ มี นิ สั ย รัก การอ่ า น รั ก การเรี ย นรู้ภ าษาอั งกฤษ
และฝึ ก ฝนอย่ างจริ งจั ง สามารถน ามาประยุก ต์ ใช้ เพื่ อการท างาน การอาชี พ และการพั ฒ นาบุ ค ลิ กภาพ
โดยมี เหตุ ผ ล วิ จ ารณญาณ และมี ขั น ติ ธ รรม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างบุ ค คล แสดงความรู้สึ ก นึ ก คิ ด
แสดงความคิดรวบยอดในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา งานอาชีพ ชุมชน และสังคมโลกในรูปแบบที่เหมาะสมกับ
บุคคล กาลเทศะ นอกจากนั้นยังมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในเรื่องเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครั ว โรงเรี ย น สั งคม ได้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และสามารถประยุ ก ต์ ความรู้ท างภาษาและ
วั ฒ นธรรมที่ ได้ รั บ ไปใช้ บู ร ณาการกั บ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ อื่ น ได้ เหมาะสมกั บ กาลเทศะ สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อื่น เป็นพื้นฐานของความล้าหน้าทางความคิด ความเป็นผู้นา เพื่อมุ่งสู่
ความเป็นสากลระดับกลุ่มอาเซียนและสังคมโลก
ความเ

๑๗๔
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด

ต ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ต ๑.๑ ม.๔-๖/๒, ต ๑.๑ ม.๔-๖/๓, ต ๑.๑ ม.๔-๖/๔
ต ๑.๒ ม.๔-๖/๑, ต ๑.๒ ม.๔-๖/๔, ต ๑.๒ ม.๔-๖/๕, ต ๑.๓ ม.๔-๖/๑
ต ๑.๓ ม.๔-๖/๒, ต ๑.๓ ม.๔-๖/๓, ต ๒.๑ ม.๔-๖/๑, ต ๒.๑ ม.๔-๖/๒
ต ๒.๑ ม.๔-๖/๓, ต ๒.๒ ม.๔-๖/๑, ต ๔.๑ ม.๔-๖/๑, ต ๔.๒ ม.๔-๖/๑

๑๗๕
อ ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๑.๐ หน่วยกิต

นักเรียนเตรียมทหารสามารถปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานต่ างๆ อ่านออกเสียงข้อความข่าวถูกต้องตาม
หลั กการอ่าน เลือกและใช้คาขอร้อง ให้ คาแนะนาและอธิบายอย่างคล่ องแคล่ ว อธิบายและเขียนประโยค
และข้อความให้ สัมพัน ธ์กับ สื่ อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ
แสดงความคิดเห็ น โดยให้ เหตุผ ลและยกตัวอย่างประกอบ สนทนาและเขียนตอบโต้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องราวใกล้ตัว พูดและเขียนเพื่อให้ ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับเรื่อง/
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตน
เกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น สังคมและโลก เขียนสรุปใจความสาคัญ แสดงความคิดเห็นโดยให้เหตุผล
ยกตั ว อย่ างประกอบ เลื อ กใช้ ภ าษา น้ าเสี ย ง กริย าท่ าทางในการสื่ อสารอย่างเหมาะสม อภิ ป รายวิถี ชีวิ ต
ความคิด ความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียม เข้าร่วมแนะนาและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒ นธรรม
อย่ างเหมาะสม ใช้ภ าษาในการสืบ ค้น สรุปความรู้จากสื่ อและแหล่ งการเรียนรู้ต่าง ๆ และใช้ภ าษาสื่ อสาร
ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและชุมชน
ในการสอนวิ ช าภาษาอั ง กฤษพื้ น ฐาน มี ก ระบวนการสอนให้ นั ก เรี ย นเตรี ย มทหารสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การปรับจุดเน้นการเรียนการสอนให้เป็นตามธรรมชาติของ
การเรี ย นรู้ โดยเน้ น การสื่ อ สาร (Communicative Language Teaching: CLT) โดยวิ ธี ก ารสอน จะเน้ น
การสื่อสาร จากทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนตามลาดับ เน้นการสอนแบบนั กเรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการฝึก
ฟังและพูด เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจาวันตามสถานการณ์ต่างๆได้ ส่งเสริมการอ่านข่าว
และบทความที่น่าสนใจ เพื่อฝึกการเดาความหมายศัพท์จากบริบท (Context Clues) และสรุปใจความสาคัญ
ของเรื่องที่อ่าน ฝึกให้นักเรียนเขียนเรียงความ เพื่อสามารถนาความรู้เรื่องคาศัพท์และไวยากรณ์มาประยุกต์ใช้
ได้ ถูกต้ องตามหลั ก การเขีย น โดยทุ กทั กษะจะส่ งเสริมให้ นั กเรียนใช้สื่ อ เทคโนโลยีท างการศึก ษาได้อ ย่าง
มีประสิทธิภาพ
การสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ นักเรียนเตรียมทหารมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในการใช้ภ าษาต่ างประเทศในการแลกเปลี่ ยนข้อ มูล ข่ าวสาร เพื่ อให้ ความรู้ ความเข้าใจ มีทั กษะการฟั ง
การพู ด การอ่ า น การเขี ย น การคิ ด วิ เคราะห์ มี ค วามมั่ น ใจในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มีสุนทรียภาพทางภาษา และมีความคิดริเริ่มสร้า งสรรค์ มีนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้ภ าษาอังกฤษและ
ฝึ กฝนอย่ างจริ งจั ง สามารถน ามาประยุ กต์ ใช้เพื่ อการท างาน การอาชีพ และการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ โดย
มี เหตุ ผ ล วิ จ ารณญาณ และมี ขั น ติ ธ รรม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล แสดงความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด
แสดงความคิดรวบยอดในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา งานอาชีพ ชุมชน และสัง คมโลกในรูปแบบที่เหมาะสมกับ
บุคคลและกาลเทศะ นอกจากนั้น ยังมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในเรื่อง
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประยุกต์ความรู้ ทางภาษาและ
วั ฒ นธรรมที่ ได้ รั บ ไปใช้ บู ร ณาการกั บ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ อื่ น ได้ เหมาะสมกั บ กาลเทศะ สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งอื่นๆ เป็นพื้นฐานของความล้าหน้าทางความคิด ความเป็นผู้นา
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากลระดับกลุ่มอาเซียนและสังคมโลก
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ให้ นั กเรี ยนเตรี ยมทหารมี ความรู้พื้ นฐานภาษาอั งกฤษ และเข้ าใจค าศั พท์ ในบริบททางทหาร ฝึ กอ่ าน
ออกเสียง สามารถออกเสียงคาและประโยคได้ถูกต้อง ศึกษาโครงสร้างรูปประโยค และคาศัพท์ในระดับพื้นฐานที่ใช้
เกี่ยวกับระบบนักเรียนใหม่ ระเบียบวินัยทางทหาร – ตารวจขั้นพื้นฐาน ศึกษาและฝึกฝน การใช้ภาษาในการ
ทั ก ทาย การอ าลา การพู ดแนะน าตั วตามเหล่ าทั พของตนเอง การให้ ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บตนเอง เรี ยนรู้ เกี่ ยวกั บ
ยานพาหนะตลอดจนอาวุธและเครื่องมือต่าง ๆ ของทหาร เช่น รถถัง เครื่องบิน ชนิดของปืน เป็นต้น เรียนรู้เกี่ยวกับ
ภาษาที่ใช้ในการฝึกทางทหารเบื้ องต้น ส่ งเสริมให้ รู้จักรักเกีย รติ มีอุด มการณ์ ความรักชาติ เทิดทูนสถาบั น
พระมหากษัตริย์ มีทักษะการอ่านจับใจความสาคัญและตอบคาถามจากหนังสืออ่านนอกเวลาและสื่อต่าง ๆ
สามารถฟั งค า ข้ อความ ประโยค บทสนทนาแล้ ว เติ ม คาและตอบค าถามได้ ฝึ กเขีย นประโยคความเดี ย ว
ประโยคความซ้อน และข้อความสั้นๆได้ถูกต้องตามหลักการเขียน เรียนรู้ประโยคเบื้องต้นที่ใช้ ในการนาเสนอ
ผลงาน
ในการสอนวิ ช าภาษาอั ง กฤษเพิ่ ม เติ ม มี ก ระบวนการสอนให้ นั ก เรี ย นเตรี ย มทหารสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องการทหาร ตั้งแต่การปรับจุดเน้นการเรียนการสอนให้เป็นตาม
ธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) โดยวิธีการสอน
จะเน้ น การสื่ อสาร จากทักษะฟั ง พู ด อ่าน และเขียนตามล าดับ เน้ นการสอนแบบนักเรียนเป็ นศู นย์กลาง
เน้ น การฝึ ก ฟั ง และพู ด เกี่ ย วกั บ ค าสั่ ง ทางทหาร เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นใช้ ภ าษาต่ า งประเทศในชี วิ ต ประจ าวั น
ตามสถานการณ์ต่างๆได้ ส่งเสริมการอ่านข่าวและบทความทางทหารที่น่าสนใจ เพื่อฝึกการเดาความหมายศัพท์
จากบริ บ ท (Context Clues) และสรุ ป ใจความส าคั ญ ของเรื่ อ งที่ อ่ า น ฝึ ก ให้ นั ก เรี ย นเขี ย นเรี ย งความ
เพื่อสามารถนาความรู้เรื่องคาศัพท์และไวยากรณ์ มาประยุกต์ ใช้ได้ถูกต้องตามหลักการเขียน โดยทุกทักษะ
จะส่งเสริมให้นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ นักเรียนเตรียมทหารมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทางด้านวิชาชีพทหาร ตารวจ ในการใช้ภาษาต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล แสดงความรู้สึกนึกคิด แสดงความคิดรวบยอดในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา งานอาชีพ ชุมชน
และสังคมโลกในรูปแบบที่เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ นอกจากนั้นยังมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการฟัง พู ด อ่าน เขีย น ในเรื่ องเกี่ย วกับ ทหาร ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และสั งคมได้ และสามารถ
ประยุกต์ความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมที่ได้รับ ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพทหาร ตารวจ ในอนาคต
ผลการเรียนรู้
๑. สามารถใช้ ความรู้พื้ นฐานภาษาอังกฤษ เพื่ ออ่านออกเสี ยงคาศั พท์ และประโยคในบริบททางทหาร
เช่น ระบบนักเรียนใหม่และระเบียบวินัยทางทหาร–ตารวจขั้นพื้นฐาน ได้อย่างถูกต้อง
๒. กล่าวทักทาย การอาลา และการแนะนาตัวตามเหล่าทัพของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๓. เข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน สามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อบทเรียนบริบทวิชา
ทหาร และนาความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ
๔. อธิบายความหมายคาศัพท์ สานวนเกี่ยวกับการฝึกเบื้องต้น เครื่องใช้ส่วนตัว อาวุธ พาหนะของ
ทหาร และสามารถนามาใช้ได้อย่างถูกต้อง
๕. เรียนรู้คาสั่งเบื้องต้นทางทหารและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

๑๗๘
๖. อ่านและสรุปความ ตีความ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง
๗. อธิบายส่วนประกอบของประโยค คา วลี ไวยากรณ์ ได้อย่างถูกต้อง
๘. เขียนประโยคความเดี่ยว ประโยคความรวมและข้อความสั้นๆ ได้ถูกต้อง
๙. สามารถกล่าวบทนา เนื้อหา และบทสรุปในการนาเสนอผลงานได้
รวมทัง้ หมด ๙ ผลการเรียนรู้
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ให้นักเรียนเตรียมทหารมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษในบริบททางทหาร มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน
และเขียน โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักและกฎเกณฑ์ด้านไวยากรณ์ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อสามารถ
พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกทหารเบื้องต้น เครื่องแบบของทหาร-ตารวจ อาวุธและเครื่องมือต่าง ๆ
บอกความแตกต่างในชั้นยศทางทหารของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และไทย เรียนรู้การจัดโครงสร้างของ
หน่วยทหาร การเป็นทหารอาชีพ ซึ่งต้องสละชีพเพื่อประเทศชาติและจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ อ่าน ศึกษา
ค้น คว้าข้อมู ล ชี ว ประวัติ ของผู้ น าทางทหารประเทศต่าง ๆ อ่านจับ ใจความจากหนั งสื ออ่ านนอกเวลาและ
ตอบคาถามได้ สามารถเขียนโดยใช้คาเชื่อมในการเขียนบันทึกประจาวันได้
ในการสอนวิ ช าภาษาอั งกฤษเพิ่ ม เติ ม มี ก ระบวนการสอนให้ นั ก เรี ย นเตรี ย มทหารสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องการทหาร ตั้งแต่การปรับจุดเน้นการเรียนการสอนให้เป็น
ตามธรรมชาติของการเรีย นรู้ โดยเน้ น การสื่ อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) โดยวิธี
การสอนจะเน้ น การสื่ อสาร จากทั กษะฟั ง พู ด อ่าน และเขียนตามล าดับ เน้ น การสอนแบบนั กเรียนเป็ น
ศู น ย์ ก ลาง เน้ น การฝึ ก ฟั ง และพู ด เกี่ ย วกั บ ค าสั่ ง ทางทหาร เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นใช้ ภ าษาต่ า งประเทศใน
ชีวิตประจาวันตามสถานการณ์ต่างๆได้ ส่งเสริมการอ่านข่าวและบทความทางทหารที่น่าสนใจ เพื่อฝึกการเดา
ความหมายศัพท์จากบริบท (Context Clues) และสรุปใจความสาคัญของเรื่องที่อ่าน ฝึกให้ นักเรียนเขียน
เรีย งความ เพื่ อสามารถน าความรู้เรื่ องคาศัพ ท์ และไวยากรณ์ มาประยุกต์ใช้ ได้ถูกต้ องตามหลั กการเขีย น
โดยทุกทักษะจะส่งเสริมให้นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ นักเรียนเตรียมทหารมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทางด้านวิชาชีพทหาร-ตารวจ ในการใช้ภาษาต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล แสดงความรู้สึกนึกคิด แสดงความคิดรวบยอดในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา งานอาชีพ ชุมชน
และสังคมโลกในรูปแบบที่เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ นอกจากนั้นยังมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการฟัง พู ด อ่าน เขีย น ในเรื่ องเกี่ย วกับ ทหาร ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และสั งคมได้ และสามารถ
ประยุกต์ความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมที่ได้รับ ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพทหาร ตารวจ ในอนาคต
ผลการเรียนรู้
๑. สามารถออกเสียงคาศัพท์ วลี ประโยค และบทสนทนา ตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ถูกต้อง
๒. นาคาศัพท์ สานวน โครงสร้างไวยากรณ์ที่เรียน ไปใช้ในการสื่อสารตามสถานการณ์จริงได้อย่าง
เหมาะสม
๓. จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน
เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
๔. ตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อบทเรียนบริบทวิชาทหาร และนาความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ
๕. วิเคราะห์ อธิบายและเปรียบเทียบข้อมูลชีวประวัติของผู้นาทางทหารประเทศต่าง ๆ ของไทยกับ
ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. เข้าใจกระบวนการฟั งและการอ่ าน สามารถตีค วามเรื่อ งที่ ฟั งและอ่านจากสื่ อ บทเรีย นบริบ ท
วิชาทหาร และนาความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ

๑๘๐
๗. เขียนบันทึกประจาวันโดยใช้คาเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
๘. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกทหารเบื้องต้น
๙. พูดนาเสนอผลงานได้ถูกต้องตามหลักการนาเสนอผลงาน
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้

๑๘๑
จ ๓๒๒๐๑ ภาษาจีน ๑
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- หน่วยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับหลักพื้นฐานภาษาจีน ออกเสียงภาษาจีนในระบบพินอิน ฝึกการสะกด มีความเข้าใจ
การประสมเสี ยงทั้งพยัญ ชนะ สระ วรรณยุกต์ กล่าวแนะนาตนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง พูดคาทักทาย
ขอบคุณ ลาก่อน และบทสนทนาถามทุกข์สุขได้ ใช้ประโยคคาถามและประโยคคาสั่งอย่างง่าย ๆ ได้ นับเลข
ภาษาจีนตั้งแต่หนึ่งถึงร้อยได้ สามารถบอกวัน เดือน ปี เป็นภาษาจีนได้ถูกต้อง บอกคาศัพท์เกี่ยวกับสมาชิก
ในครอบครั ว ถาม-ตอบ เรื่ อ งเวลาเป็ น ชั่ ว โมง-นาที ตั้ งแต่ ตี ห นึ่ งไปจนถึ งเที่ ย งคื น ของอี ก วั น บอกกิ จ วัต ร
ประจ าวันเป็ น ภาษาจี นในแต่ล ะช่วงเวลา และใช้ไวยากรณ์ คาช่วย เพื่อนามาเติมในประโยคให้ ความหมาย
สมบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น และถู ก ต้ อ งตามมาตรฐานเดี ย วกั บ ภาษาที่ ใ ช้ ใ นสาธารณรั ฐ ประชาช นจี น และศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์จีนผ่านทางการทาความรู้จักสถานที่ ท่องเที่ยวสาคัญในกรุงปักกิ่ง พร้อมประวัติความเป็นมาของ
สถานที่ นั้ น ศึ ก ษาวัฒ นธรรมจี น ผ่ านทางอาหารจีน และวัฒ นธรรมการกิ น ของชาวจี น เพื่ อให้ เกิ ด ความรู้
ความคิด ความเข้าใจ สามารถนาเสนอ สื่อสาร เห็นคุณค่า นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีคุณธรรม และค่านิยม
ที่ดีงาม ชีวิตการฝึกทหารของประเทศจีนรวมถึงวัฒนธรรมทางทหาร เช่น การสวนสนามแบบจีน เครื่องแต่ง
กายทหารจีน เป็นต้น
ในการสอนวิช าภาษาจีน มีกระบวนการสอนให้ นักเรียนเตรียมทหารสามารถใช้ภาษาจีนเบื้องต้น
ได้อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเน้ น การเรี ย นการสอนให้ เป็ น ตามธรรมชาติ ข องการเรียนรู้ เน้ น การสื่ อ สาร
(Communicative Language Teaching: CLT) โดยวิธีการสอน จะเน้นการสื่อสาร จากทักษะฟัง พูด อ่าน
และเขี ย นตามล าดั บ เน้ น การสอนแบบนั กเรีย นเป็ นศู น ย์กลาง เน้ น การฝึ กฟั งและพู ด เพื่ อให้ นัก เรีย นใช้
ภาษาจีนในชีวิตประจาวันตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ ส่งเสริมการอ่านบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ
ประเทศจีน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ฝึกให้นักเรียนเขียนตัวอักษรจีน เพื่อสามารถนาความรู้เรื่องคาศัพท์
และตัวอักษรจีนมาใช้ได้อย่างถูกต้องตามหลักการเขียน โดยทุกทักษะจะส่งเสริมให้นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยี
ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสอนภาษาอังกฤษจีน มีจุ ดมุ่งหมายเพื่อให้ นักเรียนเตรียมทหารมีคุณ ลั กษณะอันพึ งประสงค์
ในการใช้ภาษาจีนเบื้องต้นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความรู้สึก
นึ ก คิ ด แสดงความคิ ด รวบยอดในเรื่ อ งที่ เกี่ ยวกั บ การศึ ก ษา งานอาชีพ ชุ ม ชน และสั งคมโลกในรู ป แบบ
ที่เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ นอกจากนั้นยังมีทักษะในการใช้ภาษาจีนในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในเรื่อง
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประยุกต์ความรู้ทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่ได้รับ ไปใช้ในวิชาชีพทหาร ตารวจ ในอนาคต ได้เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ
ผลการเรียนรู้
๑. อ่านออกเสียงภาษาจีนและสัทอักษรจีนในระบบพินอิน
๒. เขียนสัญลักษณ์ที่ใช้แทนการผันวรรณยุกต์ พยัญชนะ และตัวสะกดภาษาจีน
๓. ฟังและพูดภาษาจีนเบื้องต้น และกล่าวแนะนาตนเองรวมถึงประโยคที่ใช้ในชีวิตประจาวันได้
๔. อ่านอักษรพินอิน อักษรจีน และเขียนภาษาจีนตามลาดับขีดได้
๕. อธิบายวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีนได้อย่างถูกต้อง
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้

๑๘๒
อ ๓๓๑๐๓ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๓
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๑.๐ หน่วยกิต

นักเรียนเตรียมทหาร ปฏิบัติตามคาอธิบาย และคาบรรยายที่ฟังและอ่าน ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน
อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อ จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ
และแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน สนทนาและเขียนโต้ตอบอย่างถูกต้อง พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลอธิบาย
และแสดงความคิด เห็ น ได้ อย่ างเหมาะสม เขีย นบรรยายความรู้สึ กและแสดงความคิด เห็ น อย่างมี เหตุผ ล
โดยสามารถใช้คาศัพท์ระดับปานกลางถึงยาก ประมาณ ๑๒๐ คาขึ้นไปได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ พูดและ
เขียนสรุปใจความสาคัญแก่นสารที่ได้จากการวิเคราะห์สถานการณ์ที่น่าสนใจ แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ข่าวในชีวิตประจาวันที่เกิดขึ้นจริงในสังคม โดยเลือกใช้
ภาษา น้าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมและ
วัฒ นธรรมของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมในเรื่องการดาเนินชีวิตประจาวันได้
อย่ างเหมาะสม อธิบ ายและเปรีย บเทีย บความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ และสานวน
ที่เกี่ยวกับการพักผ่อนและนันทนาการ อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย ค้นคว้ าและสืบค้น ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ในเรื่องมารยาทในการเขียน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในเรื่องสุขภาพและความเจ็บป่วย และ
นาเสนอด้วยการพูดและการเขียน โดยใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสืบค้น ค้นคว้าข่าวอาชญากรรมรูปแบบต่างๆ และวิธีป้องกัน เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของโรงเรี ย น โดยจั ด ท าเป็ น แผ่ น พั บ เพื่ อ น าเสนอโรงเรี ย นให้ เป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ น่ า สนใจเป็ น
ภาษาต่างประเทศได้
ในการสอนวิ ช าภาษาอั ง กฤษพื้ น ฐาน มี ก ระบวนการสอนให้ นั ก เรี ย นเตรี ย มทหารสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การปรับจุดเน้นการเรียนการสอนให้เป็นตามธรรมชาติของ
การเรี ย นรู้ โดยเน้ น การสื่ อ สาร (Communicative Language Teaching: CLT) โดยวิ ธี ก ารสอนจะเน้ น
การสื่อสาร จากทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนตามลาดับ เน้นการสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการฝึก
ฟังและพูด เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจาวันตามสถานการณ์ต่างๆได้ ส่งเสริมการอ่านข่าว
และบทความที่น่าสนใจ เพื่อฝึกการเดาความหมายศัพท์ จากบริบท (Context Clues) และสรุปใจความสาคัญ
ของเรื่องที่อ่าน ฝึกให้นักเรียนเขียนเรียงความ เพื่อสามารถนาความรู้เรื่องคาศัพท์และไวยากรณ์มาประยุกต์ใช้
ได้ถูกต้องตามหลั กการเขีย น โดยทุกทักษะจะส่งเสริมให้ นักเรียนใช้สื่ อเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
การสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ นักเรียนเตรียมทหารมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในการใช้ภาษาต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความรู้สึก
นึ ก คิ ด แสดงความคิ ด รวบยอดในเรื่ อ งที่ เกี่ ยวกั บ การศึ ก ษา งานอาชีพ ชุ ม ชน และสั งคมโลกในรู ป แบบ
ที่เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ นอกจากนั้นยังมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด อ่าน เขียน
ในเรื่องเกี่ย วกับ ตนเอง ครอบครั ว โรงเรียน สั งคม ได้ อย่างมี ประสิ ทธิภ าพ และสามารถประยุกต์ความรู้
ทางภาษาและวัฒนธรรมที่ได้รับ ไปใช้บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ

๑๘๓
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

รวมทั้งหมด ๑๘ ตัวชี้วัด

ต ๑.๑ ม.๔-๖/๒, ต ๑.๑ ม.๔-๖/๓, ต ๑.๑ ม.๔-๖/๔ ,ต ๑.๒ ม.๔-๖/๑
ต ๑.๒ ม.๔-๖/๔, ต ๑.๒ ม.๔-๖/๕, ต ๑.๓ ม.๔-๖/๑, ต ๑.๓ ม.๔-๖/๒
ต ๑.๓ ม.๔-๖/๓, ต ๒.๑ ม.๔-๖/๑, ต ๒.๑ ม.๔-๖/๒, ต ๒.๑ ม.๔-๖/๓
ต ๒.๒ ม.๔-๖/๑, ต ๒.๒ ม.๔-๖/๒, ต ๓.๑ ม.๔-๖/๑, ต ๔.๑ ม.๔-๖/๑
ต ๔.๒ ม.๔-๖/๑, ต ๔.๒ ม.๔-๖/๒

๑๘๔
อ ๓๓๑๐๔ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๔
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๑.๐ หน่วยกิต

นักเรียนเตรียมทหาร ปฏิบัติตามคาอธิบาย และคาบรรยายที่ฟังและอ่าน ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน
อธิ บ ายและเขี ย นประโยคและข้ อ ความให้ สั ม พั น ธ์ กั บ สื่ อ โดยสามารถเขี ย นประโยคได้ ถู ก ต้ อ งตาม
หลักไวยากรณ์จากหั วข้อข่ าวหนั งสือพิมพ์ จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ ความ สรุปความ ตีความและแสดง
ความคิ ด เห็ น เลื อ กใช้ส นทนาชีวิต ประจ าวัน ได้ พู ด แสดงความต้อ งการเสนอ ตอบรับ และปฏิ เสธการให้
ความช่วยเหลื อในสถานการณ์ จ าลองได้ พูดเพื่อขอและให้ ข้อมูล อธิบาย และแสดงความคิดเห็ น เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม เขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างมีเหตุผล
โดยสามารถใช้คาศัพท์ระดับปานกลางถึงยาก ประมาณ ๑๕๐ คาขึ้นไปได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ พูดและ
เขียนสรุปใจความสาคัญแก่นสารที่ได้จากการวิเคราะห์สถานการณ์ที่น่าสนใจ แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับมารยาทที่ควรทาและไม่ควรทาในสถานการณ์ต่างๆ โดยเลือกใช้ภาษา
น้าเสี ยง และกิริย าท่าทางอย่างเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมในเรื่องมารยาทสังคมได้อย่างเหมาะสม
อธิบายและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ และสานวน ที่เกี่ยวกับกีฬาและ
งานอดิเรก อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา
กับวัฒนธรรมไทย เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศได้
ในการสอนวิ ช าภาษาอั ง กฤษพื้ น ฐาน มี ก ระบวนการสอนให้ นั ก เรี ย นเตรี ย มทหารสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การปรับจุดเน้นการเรียนการสอนให้เป็นตามธรรมชาติของ
การเรี ย นรู้ โดยเน้ น การสื่ อ สาร (Communicative Language Teaching: CLT) โดยวิ ธี ก ารสอนจะเน้ น
การสื่อสาร จากทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนตามลาดับ เน้นการสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการฝึก
ฟังและพูด เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจาวันตามสถานการณ์ต่างๆได้ ส่งเสริมการอ่านข่าว
และบทความที่น่าสนใจ เพื่อฝึกการเดาความหมายศัพท์จากบริบท (Context Clues) และสรุปใจความสาคัญ
ของเรื่องที่อ่าน ฝึกให้นักเรียนเขียนเรียงความ เพื่อสามารถนาความรู้เรื่องคาศัพท์และไวยากรณ์มาประยุกต์ใช้
ได้ ถูกต้ องตามหลั ก การเขีย น โดยทุ กทั กษะจะส่ งเสริมให้ นั กเรียนใช้สื่ อ เทคโนโลยีท างการศึก ษาได้ อ ย่าง
มีประสิทธิภาพ
การสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ นักเรียนเตรียมทหารมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในการใช้ภาษาต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความรู้สึก
นึ กคิด แสดงความคิดรวบยอดในเรื่องที่ เกี่ยวกับ การศึกษา งานอาชีพ ชุมชน และสั ง คมโลกในรูป แบบที่
เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ นอกจากนั้นยังมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด อ่าน เขียน
ในเรื่องเกี่ย วกับ ตนเอง ครอบครั ว โรงเรียน สั งคม ได้ อย่างมี ประสิ ทธิภ าพ และสามารถประยุกต์ความรู้
ทางภาษาและวัฒนธรรมที่ได้รับ ไปใช้บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ

๑๘๕
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

รวมทั้งหมด ๑๙ ตัวชี้วัด

ต ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ต ๑.๑ ม.๔-๖/๒, ต ๑.๑ ม.๔-๖/๓, ต ๑.๑ ม.๔-๖/๔
ต ๑.๒ ม.๔-๖/๑, ต ๑.๒ ม.๔-๖/๓, ต ๑.๒ ม.๔-๖/๔, ต ๑.๒ ม.๔-๖/๕
ต ๑.๓ ม.๔-๖/๑, ต ๑.๓ ม.๔-๖/๒, ต ๑.๓ ม.๔-๖/๓, ต ๒.๑ ม.๔-๖/๑
ต ๒.๑ ม.๔-๖/๒, ต ๒.๑ ม.๔-๖/๓, ต ๒.๒ ม.๔-๖/๑, ต ๒.๒ ม.๔-๖/๒
ต ๔.๑ ม.๔-๖/๑, ต ๔.๒ ม.๔-๖/๑, ต ๔.๒ ม.๔-๖/๒

๑๘๖
อ ๓๓๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๓
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๑.๕ หน่วยกิต

นักเรียนเตรียมทหาร ได้เรียนรู้โครงสร้างไวยากรณ์ คาศัพท์ สานวน และหลักการใช้ภาษา การอ่าน
สรุ ป ใจความส าคัญ ของบทความ ที่เกี่ยวกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
การฟัง และการพูดเพื่อการสื่อสาร โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษเพื่อการทหาร ได้แก่ เรื่ององค์การ
สนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (NATO) และ US Military customs and courtesies ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมและมารยาททางทหารของประเทศสหรัฐอเมริกา การอ่านเรื่องเกี่ยวกับภารกิจการทหารและตารวจ
เบื้องต้น การเรียนรู้เรื่องชั้นยศ เหล่า การจัดหน่วยกาลังรบ แบบธรรมเนียมและมารยาททหารสากล สามารถ
เปรี ย บเที ย บความเหมื อนและความแตกต่างระหว่างแบบธรรมเนี ย มทหารของไทยและตะวัน ตก เรียนรู้
สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีทางการทหารที่ทันสมัยของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ เรียนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Self-sufficiency Economy) การฝึกทักษะการฟังจากสื่ อมัลติมีเดียต่าง ๆ เช่น
ข่ า วจากส านั ก ข่ า ว CNN ของประเทศสหรัฐ อเมริก า ส านั ก ข่ าว BBC ของประเทศอั งกฤษ บทเพลงและ
ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ และบทความจาก YouTube ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นการฟังเพื่อสรุปใจความสาคัญ การ
ฝึกอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน หนังสือเรื่องสั้น ๆ บทความจากนิตยสารภาษาอังกฤษ เช่น นิตยสาร FORUM
และหนั งสื อพิ มพ์ภ าษาอังกฤษต่าง ๆ เป็น ต้น เพื่ อพั ฒ นาทักษะพื้น ฐานในการอ่าน การเรียนรู้ เรื่องราวใน
ประเทศประชาคมอาเซียน (ASEAN) เพื่อจับใจความสาคัญของเนื้อเรื่อง เพื่อตอบคาถามท้ายเรื่อง และการเดา
ความหมายของคาศัพท์จากบริบท โดยมุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สามารถเขียนบรรยายจาก
หัวข้อที่กาหนดได้
ในการสอนวิ ช าภาษาอั งกฤษเพิ่ ม เติ ม มี ก ระบวนการสอนให้ นั ก เรี ย นเตรี ย มทหารสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องการทหาร ตั้งแต่การปรับจุดเน้นการเรียนการสอนให้เป็นตาม
ธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) โดยวิธีการสอน
จะเน้ น การสื่อสาร จากทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนตามล าดับ เน้นการสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
เน้ น การฝึ ก ฟั งและพู ด เกี่ ย วกั บ ค าสั่ งทางทหาร เพื่ อ ให้ นั ก เรีย นใช้ ภ าษาต่ า งประเทศในชี วิ ต ประจ าวั น
ตามสถานการณ์ต่างๆได้ ส่งเสริมการอ่านข่าวและบทความทางทหารที่น่าสนใจ เพื่อฝึกการเดาความหมาย
ศัพ ท์จ ากบริ บ ท (Context Clues) และสรุป ใจความส าคัญ ของเรื่องที่ อ่าน ฝึ กให้ นักเรียนเขียนเรียงความ
เพื่อสามารถนาความรู้เรื่องคาศัพท์และไวยากรณ์มาประยุกต์ใช้ได้ถูกต้องตามหลักการเขียน โดยทุกทักษะจะ
ส่งเสริมให้นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนเตรียมทหารมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทางด้านวิชาชีพทหาร ตารวจ ในการใช้ภาษาต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล แสดงความรู้สึกนึกคิด แสดงความคิดรวบยอดในเรื่องที่ เกี่ยวกับการศึกษา งานอาชีพ ชุมชน
และสังคมโลกในรูปแบบที่เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ นอกจากนั้นยังมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศใน
การฟัง พูด อ่าน เขียน ในเรื่องเกี่ยวกับทหาร ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และสังคมได้ และสามารถประยุกต์
ความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมที่ได้รับ ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพทหาร ตารวจ ในอนาคต

๑๘๗

ผลการเรียนรู้
๑. อธิบายโครงสร้างไวยากรณ์ คาศัพท์ สานวน และหลักการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง
๒. เขียนเรื่องราวตามหัวข้อที่กาหนดได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
๓. อ่ า นสรุ ป ใจความส าคั ญ ของบทความ ที่ เกี่ ย วกั บ บุ ค คล สถานที่ หรื อ เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๔. ฟังและพูดเพื่อการสื่อสาร ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษเพื่อการทหาร ได้แก่ เรื่ององค์การ
สนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (NATO) และ US Military customs and courtesies
ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและมารยาททางทหารของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๕. อธิ บ ายเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ภารกิ จ การทหารและต ารวจเบื้ อ งต้ น ชั้ น ยศ เหล่ า การจั ด หน่ ว ยก าลั ง รบ
แบบธรรมเนียมและมารยาททหารสากลได้อย่างถูกต้อง
๖. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างแบบธรรมเนียมทหารของไทยและตะวันตกได้
๗. อธิบายสิ่งประดิษ ฐ์ และเทคโนโลยีท างการทหารที่ ทั นสมั ย ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
อังกฤษได้
๘. อธิบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Self-sufficiency Economy) และสามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
๙. ฟังสื่อมัลติมีเดียต่างๆ เช่น ข่าวจากสานักข่าว CNN ของประเทศสหรัฐอเมริกา สานักข่าว BBC
ของประเทศอังกฤษ บทเพลง และภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ ตลอดจนบทความจาก YouTube ต่าง ๆ
เป็นต้น เพื่อสรุปใจความสาคัญ
๑๐. พูดสรุปจับใจความสาคัญจากการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน หนังสือเรื่องสั้นๆ บทความจากนิตยสาร
ภาษาอังกฤษ เช่น นิตยสาร FORUM และหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษต่าง ๆ เป็นต้น
๑๑. นาเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับประเพณีไทย และประเพณีของประเทศอาเซียนที่ได้อ่านอย่างเหมาะสม
รวมทั้งหมด ๑๑ ผลการเรียนรู้

๑๘๘
อ ๓๓๒๐๔ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๔
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๑.๕ หน่วยกิต

นั ก เรี ย นเตรี ย มทหาร ได้ เรี ย นรู้ โ ครงสร้ า งไวยากรณ์ ค าศั พ ท์ ส านวน และหลั ก การใช้ ภ าษา
การอ่ า นสรุ ป ใจความส าคั ญ ของบทความ ที่ เกี่ ย วกั บ บุ ค คล สถานที่ หรื อ เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
ชีวิตประจาวัน การฟัง และการพูดเพื่อการสื่อสาร โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษเพื่อการทหาร ได้แก่
เรื่องการปฏิบัติการรักษาสันติภ าพ (Peacekeeping Operations) กฎการปะทะ (Rules Of Engagement)
การลาดตระเวน (Patrol) นอกจากนั้ น ยั งสามารถเปรี ย บเที ย บความเหมื อ นและความแตกต่ า งระหว่ า ง
แบบธรรมเนียมทหารของไทยและตะวันตก การเขียนเรียงความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อแสดง
ความยึดมั่นในอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การฝึกทักษะการฟังจากสื่อมัลติมีเดียต่างๆ เช่น ข่าวจาก
ส านั กข่าว CNN ของประเทศสหรั ฐอเมริก า ส านักข่าว BBC ของประเทศอังกฤษ บทเพลงและภาพยนตร์
ภาษาอังกฤษ ตลอดจนบทความจาก YouTube ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นการฟังเพื่อสรุปใจความสาคัญ การฝึก
อ่านหนังสือ นอกเวลาเรียน หนังสือเรื่องสั้นๆ บทความจากนิตยสารภาษาอังกฤษ เช่น นิตยสาร FORUM และ
หนั งสื อพิมพ์ภ าษาอังกฤษต่าง ๆ เป็ นต้น เพื่อพัฒ นาทักษะพื้นฐานในการอ่าน การเรียนรู้ห ลักและคาศัพท์
ค่านิยม ๑๒ ประการ การฝึกเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในการสอนวิ ช าภาษาอั งกฤษเพิ่ ม เติ ม มี ก ระบวนการสอนให้ นั ก เรี ย นเตรี ย มทหารสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องการทหาร ตั้งแต่การปรับจุดเน้นการเรียนการสอนให้เป็น
ตามธรรมชาติ ข องการเรี ย นรู้ โดยเน้ น การสื่ อ สาร (Communicative Language Teaching: CLT) โดย
วิธีการสอนจะเน้นการสื่อสาร จากทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนตามลาดับ เน้นการสอนแบบนักเรียนเป็น
ศูนย์กลางเน้นการฝึกฟังและพูด เกี่ยวกับคาสั่งทางทหาร เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจาวัน
ตามสถานการณ์ต่างๆได้ ส่งเสริมการอ่านข่าวและบทความทางทหารที่น่าสนใจ เพื่อฝึกการเดาความหมาย
ศัพ ท์จ ากบริ บ ท (Context Clues) และสรุป ใจความส าคัญ ของเรื่องที่ อ่าน ฝึ กให้ นักเรียนเขียนเรียงความ
เพื่อสามารถนาความรู้เรื่องคาศัพท์และไวยากรณ์มาประยุกต์ใช้ได้ถูกต้องตามหลักการเขียน โดยทุกทักษะ
จะส่งเสริมให้นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนเตรียมทหารมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทางด้านวิชาชีพทหาร ตารวจ ในการใช้ภาษาต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล แสดงความรู้สึกนึกคิด แสดงความคิดรวบยอดในเรื่องที่เกี่ยวกับ การศึกษา งานอาชีพ ชุมชน
และสังคมโลกในรูปแบบที่เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ นอกจากนั้นยังมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการฟัง พู ด อ่าน เขีย น ในเรื่ องเกี่ย วกับ ทหาร ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และสั งคมได้ และสามารถ
ประยุกต์ความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมที่ได้รับ ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพทหาร ตารวจ ในอนาคต

๑๘๙
ผลการเรียนรู้
๑. อธิบายโครงสร้างไวยากรณ์ คาศัพท์ สานวน และหลักการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง
๒. อ่านสรุ ป ใจความส าคั ญ ของบทความ ที่ เกี่ย วกับ บุ คคล สถานที่ หรือ เหตุ ก ารณ์ ต่างๆที่ เกิด ขึ้ น
ในชีวิตประจาวัน
๓. ฟังและพูดเพื่อการสื่อสาร ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษเพื่อการทหาร ได้แก่ เรื่อง การ
ปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (Peacekeeping Operations) กฎการปะทะ (Rules Of Engagement)
การลาดตระเวน (Patrol) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๔. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างแบบธรรมเนียมทหารของไทยและตะวันตกได้
๕. เขียนเรียงความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงความยึดมั่นในอุดมการณ์ความรักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ ได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และความเหมาะสม
๖. ฟังสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ เช่น ข่าวจากสานักข่าว CNN ของประเทศสหรัฐอเมริกา สานั กข่าว BBC
ของประเทศอังกฤษ บทเพลง และภาพยนตร์ ภ าษาอังกฤษ ตลอดจนบทความจาก YouTube
ต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อสรุปใจความสาคัญ
๗. กล่ าวสรุป ใจความส าคั ญ จากการอ่ านหนั งสื อ นอกเวลาเรีย น หนั งสื อเรื่อ งสั้ น ๆ บทความจาก
นิตยสารภาษาอังกฤษ เช่น นิตยสาร FORUM และหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษต่าง ๆ เป็นต้น
๘. อธิบายความหมายหลักค่านิยม ๑๒ ประการได้อย่างถูกต้อง
๙. เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้

๑๙๐
จ ๓๓๒๐๒ ภาษาจีน ๒
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- หน่วยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับหลักพื้นฐานภาษาจีน ได้แก่ ระบบการออกเสียง สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงในภาษาจีน
ไวยากรณ์ คาศัพท์ ทักษะการฟัง ทักษะการพู ด ทักษะการอ่านพินอิน สระ และพยัญชนะ ทักษะการเขียน
ภาษาจีนตามลาดับขีด ฝึ กเขียนตามคาบอกและประโยคง่ายๆ ประโยคคาถาม รวมถึงบทสนทนาภาษาจีน
ในชีวิตประจาวัน เช่น คาศัพท์ เกี่ยวกับการแนะนาตัว การทักทาย คาพูดการกล่าวขอโทษ ประโยคสื่อสาร
ในการซื้ อ ของ การท่ อ งเที่ ย ว บทสนทนาเกี่ ย วกั บ ร้ านอาหาร ค าศั พ ท์ เรื่อ งกี ฬ า ค าศั พ ท์ เรื่อ งสั ต ว์ ต่ า ง ๆ
เป็ น ภาษาจี น ค าศั พ ท์ แ ละเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ทหาร ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตามมาตรฐานเดี ย วกั น กั บ ภาษาที่ ใ ช้
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื้อหา เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก วัฒ นธรรมและประเพณีข องชาวจีน รวมถึง
ความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างจีนกับไทย
ในการสอนวิชาภาษาจีน มีกระบวนการสอนให้ นักเรียนเตรียมทหารสามารถใช้ภาษาจีนเบื้องต้นได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเน้ น การเรี ย นการสอนให้ เป็ น ตามธรรมชาติ ข องการเรี ย นรู้ เน้ น การสื่ อ สาร
(Communicative Language Teaching: CLT) โดยวิธีการสอน จะเน้นการสื่อสาร จากทักษะฟัง พูด อ่าน
และเขี ย นตามล าดั บ เน้ น การสอนแบบนั ก เรี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง เน้ น การฝึ ก ฟั งและพู ด เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น
ใช้ภาษาจีนในชีวิตประจาวันตามสถานการณ์ต่างๆได้ ส่งเสริมการอ่านบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรร ม
ของประเทศจี น เพื่ อ ให้ เกิ ดความรู้ ความเข้าใจ ฝึ กให้ นั ก เรีย นเขีย นตั ว อัก ษรจีน เพื่ อสามารถน าความรู้
เรื่องคาศัพท์และตัวอักษรจีนมาประยุกต์ใช้ได้ถูกต้องตามหลักการเขียน โดยทุกทักษะจะส่งเสริมให้นักเรียนใช้
สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสอนภาษาอังกฤษจี น มีจุดมุ่งหมายเพื่ อให้ นั กเรียนเตรียมทหารมีคุณ ลั กษณะอันพึ งประสงค์
ในการใช้ภาษาจีนเบื้องต้นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความรู้สึก
นึ ก คิ ด แสดงความคิ ด รวบยอดในเรื่ อ งที่ เกี่ ยวกั บ การศึ ก ษา งานอาชีพ ชุ ม ชน และสั งคมโลกในรู ป แบบ
ที่เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ นอกจากนั้นยังมีทักษะในการใช้ภาษาจีนในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในเรื่อง
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประยุกต์ความรู้ทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่ได้รับ ไปใช้ในวิชาชีพทหาร ตารวจ ในอนาคต ได้เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ
ผลการเรียนรู้
๑. ออกเสียงภาษาจีนได้อย่างถูกต้องตามหลักการออกเสียง
๒. เขียนสัญลักษณ์ที่ใช้แทนวรรณยุกต์ภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง
๓. ใช้ไวยากรณ์ คาศัพท์ และสานวนภาษาจีน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๔. ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนในชีวิตประจาวันได้
๕. อ่านอักษรพินอินและเขียนภาษาจีนตามลาดับขีดได้
๖. อธิบายถึงประโยชน์ที่ได้รับ จากการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศจีนและภาษาจีนได้
๗. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางการทหารและการทูตระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน
รวมทั้งหมด ๗ ผลการเรียนรู้

