


๑ 
 

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง 
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

 
 ๑. ให้นักเรียนมีความคุ้นเคย เพ่ือประสานการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในอนาคต 
 ๒. เพ่ือสร้างความสามัคคีกันตั้งแต่เยาว์วัย เพ่ือประหยัดงบประมาณ (โดยยกเลิกโรงเรียนเตรียมนายร้อย  
     โรงเรียนเตรียมนายเรือ และโรงเรียนเตรียมนายเรืออากาศ) 
 ๓. ให้นักเรียนรู้จักและรักษาไว้ซึ่งระบบเกียรติศักดิ์อันเป็นสิ่งส าคัญในระบบการศึกษาของทหาร–ต ารวจ 
 

 

ปรัชญา 
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

 

สามัคคี มีความรู้ คู่คุณธรรม 
 
 
 

ปณิธาน 
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

 ผลิตนักเรียนเตรียมทหารให้มีความสามัคคี เป็นผู้น า มีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจ มีวินัย 
ยึดมั่นในระบบเกียรติศักดิ์ และมีความรู้ความสามารถ พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม เพื่อศึกษาต่อใน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียน
นายร้อยต ารวจได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

 
 เป็นสถาบันหลักของชาติในการผลิตนักเรียนเตรียมทหาร ให้มีความเป็นผู้น าและเป็นเลิศทางวิชาการใน
ระดับมัธยมศึกษาชั้นน าของประเทศ เป็นที่ยอมรับในอาเซียนและระดับสากล 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

 
 ๑. การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๒. การจัดการศึกษา และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนเตรียมทหาร 
๓. การสร้างความร่วมมือทางการศึกษากับต่างประเทศ 
๔. การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
 
 

ภารกิจ 
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

 
มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและให้การศึกษาอบรมนักเรียนเตรียมทหาร ในด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย  

ทักษะพิสัย กับวิชาทหารและวิชาต ารวจ เพ่ือให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและทัศนคติพ้ืนฐาน พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้ที่มีความก้าวหน้าทั้งในด้านความรู้ อุปนิสัยและคุณสมบัติของผู้น าหน่วย มีผู้บัญชาการ    โรงเรียน
เตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

เป้าหมาย 
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

๑. จัดการเรียนการสอนเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. จัดบรรยากาศแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
๓. จัดการฝึกอบรมปกครองบังคับบัญชานักเรียนเตรียมทหารอย่างเป็นระบบ 
๔. บุคลากรปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่เต็มศักยภาพ 
๕. ครูมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอน เป็นแบบอย่างที่ดี 
๖. มีงบประมาณสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์  และเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนและ
 ประสบการณ์การเรียนรู้ 
๗. นักเรียนเตรียมทหารมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ไตร่ตรอง สรา้งสรรค์ มวีิจารณญาณ 
 และมีวิสัยทัศน์ 
๘. นักเรียนเตรียมทหารมีทักษะในการจัดการ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
 ทหาร–ต ารวจ 
๙. นักเรียนเตรียมทหารมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีปลอดจากสิ่งเสพติดให้โทษ 
 และอบายมุข 
๑๐. นักเรียนเตรียมทหารมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๔ 
 

สมรรถนะส าคัญของนักเรียนเตรียมทหาร 

หลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร มุ่งพัฒนานักเรียนเตรียมทหารให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้   
ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเตรียมทหารเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและ         
ลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจน
การเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน 
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร  
การท างาน 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–ต ารวจ มีความกล้าหาญ ละเอียดรอบคอบ 

๒. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ซื่อสัตย์สุจริต มีเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความกตัญญูกตเวที มีจิตอาสาและปฏิบัติตนเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม รู้จักประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

๓. ด้านสติปัญญา 
 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปความคิด มีทักษะความคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา มุ่งมั่นในการท างาน สามารถปรับตัวท างานเป็นทีมได้           
มีสุนทรียภาพทางศิลปะ 

๔. ด้านความเป็นผู้น า 
 เป็นที่เชื่อถือได้ มีความอดทน อดกลั้น กล้าหาญ ยุติธรรม เด็ดขาด รู้จักกาลเทศะ ไม่เห็นแก่ตัว   
กระตือรือร้น ซื่อสัตย์สุจริต มีความคิดริเริ่ม รอบรู้ จงรักภักดี มีวิจารณญาณ มีความรับผิดชอบในหน้าที่         
มีลักษณะท่าทางดี ให้เกียรติผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ดี รู้จักปรับตัวให้พร้อมในการรับการเปลี่ยนแปลง เป็นอยู่
อย่างพอเพียง และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

๕. ด้านพลานามัย 
 มีสมรรถภาพทางกาย สุขภาพจิตและสุขนิสัยที่ดี มีสุนทรียภาพ มีลักษณะนิสัยด้านกีฬา และด้าน
นันทนาการ 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

หลักการของหลักสูตร 
โรงเรียนเตรียมทหาร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

๑. เป็นหลักสูตรเฉพาะทางที่จัดให้นักเรียนเตรียมทหารศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยศึกษา   
๒ ชั้นปี เน้นการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
(วิศวกรรมศาสตร์) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (รัฐประศาสนศาสตร์) 

๒. เป็นหลักสูตรที่มุ่งปลูกฝังความเป็นผู้น าของทหาร–ต ารวจ ตลอดจนส่งเสริมสมรรถภาพทาง
ร่างกาย พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมและความสามัคคี โดยเน้นการประพฤติปฏิบัติเป็นส าคัญ 

๓. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองต่อการเข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียน   
นายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

๔. เป็นการศึกษาที่ส่งเสริมการน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗ 
 

จุดหมายของหลักสูตร 
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

 การศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของ
ประเทศ เป็นการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มุ่งเน้นความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล ให้ผู้เรียน
พัฒนาคุณภาพชีวิตและให้สามารถท าประโยชน์ให้กับสังคมตามบทบาทและหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองดี 
ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยให้นักเรียนเตรียมทหารได้
พัฒนาเชาว์ปัญญา มีความรู้ และทักษะอันจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพทหาร–ต ารวจ ร่วมพัฒนาสังคมด้วย
แนวทางและวิธีการใหม่ ๆ และบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้ มุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเตรียมทหารมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
 ๑. มีความรู้และทักษะในวิชาพ้ืนฐาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ 

๒. มีความรู้อันเป็นสากล มีทักษะด้านภาษาและสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาการเพ่ือการเรียนรู้ สื่อสาร ท างานได้อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม  
 ๓. สามารถเป็นผู้น าที่มีคุณสมบัติของผู้น าที่ดีและประพฤติตนให้เป็นสุภาพบุรุษอย่างแท้จริง 

๔. มีความภูมิใจในความเป็นไทย พร้อมที่จะเสียสละอุทิศชีวิตและประโยชน์สุขส่วนตนเพ่ือชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 
 ๕. รักษาความสามัคคีในหมู่คณะยึดมั่นในระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมประเพณีของทหาร–ต ารวจ 

๖. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ และการคิด
อย่างเป็นระบบ สมเหตุสมผลเพ่ือสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ และเพ่ือให้ได้แนวทางหรือวิธีการใหม่ ๆ 
เพ่ือน าไปใช้ท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคมและประเทศชาติ 
 ๗. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพทหาร–ต ารวจ และมีบุคลิกภาพ อุปนิสัย และสมรรถภาพทางร่างกายเหมาะสมกับ
การเป็นนายทหาร–นายต ารวจ มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศตามบทบาทและหน้าที่ของตน  
 ๘. มีทักษะและความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ มาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน รู้จักปรับตัวให้
ทันการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของสังคมและสภาพแวดล้อม มีนิสัยรักการท างาน เต็มใจในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้  
 ๙. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
โรงเรียนเตรียมทหาร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

 

 หลักสูตรของโรงเรียนเตรียมทหาร พุทธศักราช ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) เป็น
หลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในระดับมัธยมศึกษา   
ตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีระยะเวลาศึกษา ๒ ปี (มัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖) และสอดคล้องกับ
การศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพและโรงเรียนนายร้อยต ารวจ จัดเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ       
การเรียนรู้ ซึ่งแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ประกอบด้วยองค์ความรู้ และทักษะที่ส าคัญดังนี้ 

 ๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ความรู้ ทักษะ และวัฒนธรรมการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร      
ความชื่นชม การเห็นคุณค่า ภูมิปัญญาไทย และภูมิใจในภาษาประจ าชาติ 
 ๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ น าความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ใน
การแก้ปัญหา การด าเนินชีวิตและศึกษาต่อ การมีเหตุผล มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างมี
ระบบและสร้างสรรค ์
 ๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การน าความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้           
ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์         
คิดสร้างสรรค์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
 ๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคม
โลกอย่างสันติสุข การเป็นพลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา การเห็นคุณค่าของทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ความรักชาติและภูมิใจในความเป็นไทย 
 ๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ความรู้ ทักษะ และเจตคติในการสร้างเสริมสุขภาพ
พลานามัยของตนเองและผู้อ่ืน การป้องกันและปฏิบัติต่อสิ่งต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอย่างถูกวิธี  และทักษะ      
ในการด าเนินชีวิต การป้องกันตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป 
 ๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ความรู้และทักษะในการคิดริเริ่ม จินตนาการ สร้างสรรค์งานศิลปะ 
สุนทรียภาพ และการเห็นคุณค่าทางศิลปะ 
 ๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ความรู้ ทักษะ และเจตคติในการท างาน      
การจัดการ การด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการใช้เทคโนโลยี 
   ๘. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ความรู้  ทักษะ เจตคติ และวัฒนธรรมการใช้
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ และการประกอบอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร พุทธศักราช ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน/หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ ๑ – ๒ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย 
 

๑๖๐ ชั่วโมง 
(๔ นก.) 

คณิตศาสตร์ ๑๖๐ ชั่วโมง 
(๔ นก.) 

วิทยาศาสตร์ ๑๒๐ ชั่วโมง 
(๓ นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
- ประวัติศาสตร์ 
 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนิน            
  ชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร์ 

๒๒๐ ชั่วโมง 
(๕.๕ นก.) 
๖๐ ชั่วโมง 
(๑.๕ นก.) 

 
๑๖๐ ชั่วโมง 

(๔ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๖๐ ชั่วโมง 
(๔ นก.) 

ศิลปะ ๘๐ ชั่วโมง 
(๒ นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑๒๐ ชั่วโมง 
(๓ นก.) 

ภาษาต่างประเทศ ๑๖๐ ชั่วโมง 
(๔ นก.) 

รวมเวลาเรียน 
(พื้นฐาน) 

๑,๑๘๐ ชัว่โมง 
(๒๙.๕ นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑,๘๔๓ ชัว่โมง 

 รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่ม        
ตามความพร้อมและจุดเน้น 

๑,๒๒๐ ชัว่โมง 
(๓๐.๕ นก.) 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกิตทั้งหมด 
๒,๔๐๐ ชัว่โมง 

(๖๐ นก.) 



๑๐ 
 

โครงสร้างหลักสูตรนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต
(ชม.) 

ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต
(ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๙.๐
(๓๖๐) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๖.๕ 
(๒๖๐) 

ค ๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑ ๑.๕ (๖๐) ค 
๓๒๑๐๒ 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒ ๑.๐ (๔๐) 

ว ๓๒๑๐๑ 
ฟิสิกส์พื้นฐาน ๑.๕ (๖๐) ท 

๓๒๑๐๒ 
ภาษาไทย ๒ ๑.๐ (๔๐) 

ท ๓๒๑๐๑ ภาษาไทย๑ ๑.๐ (๔๐) ส ๓๒๑๐๓ ภูมิศาสตร ์ ๑.๐ (๔๐) 
ส ๓๒๑๐๑ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 

และการด าเนินชีวิตในสังคม 
๑.๐ (๔๐) ศ ๓๒๑๐๒ ดนตรีนาฏยศลิป์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 

ส ๓๒๑๐๒ พระพุทธศาสนาใน
ชีวิตประจ าวัน 

๐.๕ (๒๐) อ 
๓๒๑๐๒ 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒ ๑.๐ (๔๐) 

ศ ๓๒๑๐๑ ดนตรีนาฏยศลิป์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ง ๓๒๑๐๒ ทหาร-ต ารวจ ๒  
(อาชีพทหาร – ต ารวจ)  

๑.๐ (๔๐) 

อ ๓๒๑๐๑ 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑ ๑.๐ (๔๐) พ 

๓๒๑๐๒ 
สุขศึกษา ๒ ๐.๕ (๒๐) 

ง ๓๒๑๔๑ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น   
และโปรแกรมส านักงาน 

๑.๐ (๔๐) พ 
๓๒๑๐๙ 

ศิลปะป้องกันตัว ๐.๕ (๒๐) 

พ ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๐.๕ (๒๐)    
พ ๓๒๑๐๗     ว่ายน้ า ๑ ๐.๕ (๒๐)    

รายวิชาเพ่ิมเติม ๖.๐ 
(๓๖๐) 

 รายวิชาเพ่ิมเติม ๘.๕ 
(๔๖๐) 

ค ๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑ ๑.๐ (๔๐) ค 
๓๒๒๐๒ 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ ๑.๕ (๖๐) 

ว ๓๒๒๐๑ ฟิสิกส์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ท 
๓๒๒๐๑ 

การพูด ๐.๕ (๒๐) 

ว ๓๒๒๒๑ เคมี ๑ ๑.๕ (๖๐) ว ๓๒๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒ ๒.๐ (๘๐) 
พ ๓๒๒๑๙ กรีฑา ๑ - (๒๐) ว ๓๒๒๒๒ เคมี ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ง ๓๒๒๐๑ ทหาร – ต ารวจ ๑ ๑.๐ (๔๐) พ 

๓๒๒๑๕ 
รักบี้ฟุตบอล ๑ - (๒๐) 

ง ๓๒๒๑๑ ทหารฝึก ๑ ๐.๕ (๒๐) ง ๓๒๒๑๒ ทหารฝึก ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ง ๓๒๒๒๑ กิจกรรมทางทหาร ๑ - (๔๐) ง ๓๒๒๒๒ กิจกรรมทางทหาร ๒ - (๔๐) 
ง ๓๒๒๓๑ การอบรมทางทหาร ๑ - (๔๐) ง ๓๒๒๓๒ การอบรมทางทหาร ๒ -(๔๐) 
อ ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม ๑ ๑.๕ (๖๐) ง ๓๒๒๔๑ คอมพิวเตอร์กราฟิก 

และสื่อผสม 
๑.๐ (๔๐) 

จ ๓๒๒๐๑ ภาษาจีน ๑ - (๒๐) อ 
๓๒๒๐๒ 

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๒ ๑.๕ (๖๐) 

   จ ๓๒๒๐๑ ภาษาจีน ๑ - (๒๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔๗๘ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๘๙๕ 

กิจกรรมแนะแนว ๑๐ กิจกรรมแนะแนว ๑๐ 



๑๑ 
 

โครงสร้างหลักสูตรนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ 

กิจกรรมชมรม ๔๐ กิจกรรมชมรม ๔๐ 
กิจกรรมตามระเบยีบโรงเรียนเตรยีมทหาร ๔๑๓ กิจกรรมตามระเบยีบโรงเรียนเตรยีมทหาร ๘๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๕ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๕ 
กิจกรรมห้องสมุด ๑๐ กิจกรรมห้องสมุด ๑๐ 

รวม ๒๐ วิชา ๑๕.๐ 
(๑,๑๙๘) 

รวม ๑๙ วิชา ๑๕.๐ 
(๑,๖๑๕) 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต
(ชม.) 

ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต
(ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๖.๕ 
(๒๖๐) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ 
(๓๐๐) 

ท ๓๓๑๐๓ ภาษาไทย ๓ ๑.๐ (๔๐) ท ๓๓๑๐๔ ภาษาไทย๔ ๑.๐ (๔๐) 
ค ๓๓๑๐๓ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓ ๐.๕ (๒๐) ค ๓๓๑๐๔ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ส ๓๓๑๐๔ เศรษฐศาสตร ์ ๑.๐ (๔๐) ว ๓๓๑๒๑              เคมีพื้นฐาน ๑.๕ (๖๐) 
ส ๓๓๑๐๕ ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ส ๓๓๑๐๖ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ๐.๕ (๒๐) 
พ ๓๓๑๐๓ สุขศึกษา ๓ ๐.๕ (๒๐) ส ๓๓๑๐๗ ประวัติศาสตร์ ๒ ๑.๐ (๔๐) 
พ ๓๓๑๑๒ วิทยาศาสตร์การกีฬา ๐.๕ (๒๐) อ ๓๓๑๐๔           ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ศ ๓๓๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ ๓๓๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
อ ๓๓๑๐๓         ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๓ ๑.๐ (๔๐) พ ๓๓๑๐๔ สุขศึกษา ๔ ๐.๕ (๒๐) 
ง ๓๓๑๔๒   การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 

๑ 
๑.๐ (๔๐) พ ๓๓๑๐๘         ว่ายน้ า ๒ ๐.๕ (๒๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๘.๕ 
(๔๘๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๗.๕ 
(๔๒๐) 

ค ๓๓๒๐๓ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓ ๒.๐ (๘๐) ค ๓๓๒๐๔ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ท ๓๓๒๐๒ การเขียน ๐.๕ (๒๐) ว ๓๓๒๐๔ ฟิสิกส์ ๔ ๒.๐ (๘๐) 
ว ๓๓๒๐๓ ฟิสิกส์ ๓ ๒.๐ (๘๐) พ ๓๓๒๑๗ เทนนิส ๑ - (๒๐) 
ว ๓๓๒๒๓      เคมี ๓ ๑.๕ (๖๐) ง ๓๓๒๐๔ ทหาร – ต ารวจ ๔ ๑.๐ (๔๐) 
พ ๓๓๒๑๓ พลศึกษาเพื่อพัฒนา

บุคลิกภาพ 
- (๒๐) ง ๓๓๒๑๔ ทหารฝึก ๔ ๐.๕ (๒๐) 

ง ๓๓๒๐๓ ทหาร – ต ารวจ ๓ ๐.๕ (๒๐) ง ๓๓๒๒๔ กิจกรรมทางทหาร ๔ - (๔๐) 
ง ๓๓๒๐๓ ทหาร – ต ารวจ ๓ - (๒๐) ง ๓๓๒๓๔ การอบรมทางทหาร ๔ - (๔๐) 
ง ๓๓๒๑๓ ทหารฝึก ๓ ๐.๕(๒๐) อ ๓๓๒๐๔ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ง ๓๓๒๒๓ กิจกรรมทางทหาร๓ - (๔๐) จ ๓๓๒๐๒ ภาษาจีน ๒ - (๒๐) 
ง ๓๓๒๓๓ การอบรมทางทหาร ๓ - (๔๐) ง ๓๓๒๔๒ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 

๒ 
๑.๐ (๔๐) 

อ ๓๓๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๓ ๑.๕ (๖๐)    
จ ๓๓๒๐๒ ภาษาจีน ๒ - (๒๐)    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๗๖ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒๙๔ 
กิจกรรมแนะแนว ๑๐ กิจกรรมแนะแนว ๑๐ 
กิจกรรมชมรม ๔๐ กิจกรรมชมรม ๔๐ 
กิจกรรมตามระเบยีบโรงเรียนเตรยีมทหาร ๑๑๐ กิจกรรมตามระเบยีบโรงเรียนเตรยีมทหาร ๒๑๙ 



๑๒ 
 

  
  
 
 
การจัดแผนการเรียน  
 แผนการเรียนจะประกอบด้วยวิชาพ้ืนฐานจ านวน ๒๙.๕ หน่วยกิตโรงเรียนเตรียมทหารก าหนดให้
เรียนวิชาเพ่ิมเติมอีก ๓๐.๕ หน่วยกิตรวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น ๖๐.๐ หน่วยกิตโดยจัดแผนการเรียนให้แก่นักเรียน
เตรียมทหารตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ 

รวม 
สาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม 
ภาคเรียนที ่ ภาคเรียนที ่ ภาคเรียนที ่ ภาคเรียนที ่
๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 

ภาษาไทย ๑.๐ ๑.๐ - ๐.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๐.๕ - ๕.๐ 
คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๕ ๐.๕ ๑.๐ ๒.๐ ๑.๕ ๑๐.๐ 
วิทยาศาสตร์ ๑.๕ - ๒.๐ ๓.๕ - ๑.๕ ๓.๕ ๒.๐ ๑๔.๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

๑.๕ ๑.๐ - - ๑.๕ ๑.๕ - - ๕.๕ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ ๑.๐ - - ๑.๐ ๑.๐ - - ๔.๐ 
ศิลปะ ๐.๕ ๐.๕ - - ๐.๕ ๐.๕ - - ๒.๐ 
การงานอาชีพ  
(ทหาร-ต ารวจ) 

- ๑.๐ ๑.๕ ๐.๕ - - ๑.๐ ๑.๕ ๕.๕ 

เทคโนโลยี  
(คอมพิวเตอร์) 

๑.๐ - - ๑.๐ ๑.๐ - - ๑.๐ ๔.๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๕ ๑๐.๐ 
รวม ๙.๐ ๖.๕ ๖.๐ ๘.๕ ๖.๕ ๗.๕ ๘.๕ ๗.๕ ๖๐.๐ 

  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๖ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๕ 
กิจกรรมห้องสมุด ๑๐ กิจกรรมห้องสมุด ๑๐ 

รวม ๒๑ วิชา ๑๕.๐ 
(๙๑๖) 

รวม ๑๙ วิชา ๑๕.๐ 
(๑,๐๑๔) 

กิจกรรม 
ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ 

จ านวนชั่วโมงต่อปี จ านวนชั่วโมงต่อปี 
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมชมรม 
กิจกรรมตามระเบียบโรงเรียนเตรียมทหาร 

๒๐ 
๘๐ 

๑,๒๓๓ 

๒๐ 
๘๐ 

๓๒๙ 



๑๓ 
 

 
 
 

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 
และจัดให้นักเรียนเตรียมทหารท ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมตามระเบียบโรงเรียนเตรียมทหาร
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชมรม กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมห้องสมุด รวมทั้งให้
นักเรียนเตรียมทหารได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมตามความสนใจ 

๒. หน่วยการเรียน 
 ๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาศึกษาในห้องเรียน ๒ คาบต่อสัปดาห์ ตลอดภาคเรียนที่มี
ระยะเวลา ๑๖-๒๐ สัปดาห์ ให้นับเป็น ๑ หน่วยกิต 
 ๒.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาปฏิบัติ ๒-๓ คาบต่อสัปดาห์ ตลอดภาคเรียนที่มีระยะเวลา 
๑๖-๒๐ สัปดาห์ ให้นับเป็น ๑ หน่วยกิต 
 ๒.๓ รายวิชาใดที่มีจ านวนคาบมากกว่าหรือน้อยกว่า ๒ คาบต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียนให้มี         
หน่วยกิตมากข้ึนหรือน้อยลงเป็นไปตามสัดส่วน 

๓. วิชาการศึกษา 
 นักเร ียนเตร ียมทหารจะต้องเร ียนรู ้ สาระการเร ียนรู ้ขั ้นพื ้นฐาน ๘ กลุ ่ม  ได ้แก ่ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ   

๔. การประเมินผลการเรียน 
การประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการประเมินผล   

การเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๕. เกณฑ์การจบหลักสูตร 

 ๕.๑ ต้องเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม ครบตามโครงสร้างที่หลักสูตรโรงเรียน     
เตรียมทหารก าหนด ได้รับการประเมินผลการเรียนทุกรายวิชา และได้รับการตัดสินผลการเรียนให้ผ่านทุก
รายวิชา 
 ๕.๒ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครบตามท่ีหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหารก าหนด และได้รับ
การตัดสินให้ผ่านทุกกิจกรรมในทุกชั้นปี 
 ๕.๓ ต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และได้รับการตัดสินให้ผ่าน 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรมห้องสมุด 

๒๐ 
๒๐ 

๒๑ 
๒๐ 

รวม ๑,๓๗๓ ๔๗๐ 



๑๔ 
 

 ๕.๔ ต้องผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ และได้รับการตัดสินให้ผ่าน 
๖. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 

 ๖.๑ คณะกรรมการนโยบายการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร มีหน้าที่ในการพิจารณา เสนอแนะ 
ในการเพ่ิมเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง เอกสารประกอบหลักสูตรเนื้อหา รายวิชา แผนการเรียน หรืออ่ืน ๆ        
ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร โดยไม่กระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตร 
     ๖.๒ คณะกรรมการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร  (กศต.) ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การศึกษาของโรงเรียนเตรียมทหาร 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๙ 

จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 
ภาษาไทย 

 
 ๑.  มีความรู้  ความเข้าใจเรื่องหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง สามารถน าไปใช้สื่อสาร
  ในชีวิตประจ าวันในการศึกษาเล่าเรียน ในการปฏิบัติหน้าที่ และการประกอบอาชีพได้อย่างมี
  ประสิทธิภาพ 
 ๒.  สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถใช้ภาษาเพ่ือสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้
  ด ารงชีวิตในสังคมและในประเทศชาติได้อย่างสันติสุข (มีความสุข) 
 ๓.  สามารถใช้ภาษาไทย เป็นเครื่องมือสื่อสารแสดงความคิดเห็น ความต้องการ และแสดง 
  ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสมตามวาระโอกาสต่าง ๆ  
 ๔.  สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมและพัฒนาความรู้  
 ๕.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดเป็นระบบระเบียบเป็นขั้นตอน มีนิสัยรักการอ่าน  
  การเขียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด สามารถเขียน ฟัง ดู พูด  
  อ่านสื่อต่าง ๆ ได้ถูกต้องอย่างมีวิจารณญาณ 
 ๖.  เห็นคุณค่าของวรรณคดีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งควรอนุรักษ์ไว้ และเห็นคุณค่า 
  วรรณกรรม สร้างสรรค์ในปัจจุบันซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทย 
 ๗.  ตระหนักในวัฒนธรรมของการใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสาร และมีความภาคภูมิใจใน
  ภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย 
 ๘.  มีความรู้ความสามารถในการน าภาษาไทยไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อในระดับสูง
  ต่อไป (ในการศึกษาต่อที่ โรงเรียนเหล่าทัพ และ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ) 
 ๙.  มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ในการด ารงชีวิตในสังคม 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 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก ้ป ัญหา           

ในการด าเนินชีวิต 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 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว         

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   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ          

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

น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
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 รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 

ชั้นปีที่/ 
ภาคเรียน 

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม 
จ านวน 

หน่วยกิต 

เวลาเรียน 
คาบ/

สัปดาห์ 

เวลาเรียน 
คาบ/ 

ภาคเรียน 

๑/๑ ท ๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑ - ๑.๐ ๒ ๔๐ 

 
TH 32101   
Thai Language 1     

๑/๒ ท ๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๒ - ๑.๐ ๒ ๔๐ 

 
TH 32102  
Thai Language 2     

๑/๒ - ท ๓๒๒๐๑ การพูด ๐.๕ ๑ ๒๐ 

  
TH 32201  
Thai Speech    

๒/๑ ท ๓๓๑๐๓ ภาษาไทย ๓ - ๑.๐ ๒ ๔๐ 

 
TH 33103  
Thai Language 3     

๒/๑ - ท ๓๓๒๐๒ การเขียน ๐.๕ ๑ ๒๐ 

  
TH 33202  
Thai Writing    

๒/๒ ท ๓๓๑๐๔ ภาษาไทย ๔ - ๑.๐ ๒ ๔๐ 

 
TH 33104  
Thai Language 4     

รวม ๔ วิชา ๒ วิชา ๕.๐ ๑๐ ๒๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
  



๒๕ 

ท ๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นปีที่ ๑                                     ๑.๐ หน่วยกิต 

 

ตอบค าถามจากการอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ ภายในเวลาที่ก าหนด เขียนเรียงความ รายงาน
การศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงถูกต้อง มีมารยาท
ในการเขียน อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา ใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยค
ตรงตามวัตถุประสงค์ วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและ
วรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
          โดยใช้กระบวนการทางภาษาด้านกระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการคิด ในการสื่อสาร
พัฒนาให้เกิดทักษะการอ่าน การเขียน การคิดอย่างถูกต้องและมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า  
การแก้ปัญหาจากสถานการณ์สมมุติด้วยเหตุผล สังเคราะห์ข้อคิดอย่างเหมาะสม ใช้กระบวนการท า งานกลุ่ม
สืบค้นข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เรียบเรียงข้อมูล และน าเสนอการแก้ปัญหา    
จากสถานการณ์ 

เพ่ือสร้างความตระหนักในคุณค่าของภาษา วรรณกรรม และวรรณคดี  สามารถน าความรู้เกี่ยวกับหลัก
ภ าษ าไท ย ไป ป ระยุ กต์ ใช้ ใน ก ารสื่ อ ส าร  การคิ ด  การแก้ ปั ญ ห า  การ ใช้ เท ค โน โลยี  เพ่ื อ ให้ เกิ ด
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจในความเป็นไทย มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมถึงค่านิยมที่เหมาะสมกับสังคมไทย 
 
มาตรฐาน/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 
 

รวมทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

ท ๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๒ 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นปีที่ ๑                                     ๑.๐ หน่วยกิต 
 

อ่านออกเสียงร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน ตีความ 
แปลความ และขยายความเรื่องที่ อ่าน มีมารยาทในการอ่าน เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูลและสาระส าคัญชัดเจน ผลิตงานเขียนในรูปแบบต่าง ๆ     
มีมารยาทในการเขียน สรุปแนวคิดและการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู การวิเคราะห์แนวคิด การใช้
ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วก าหนดแนวทางน าไปประยุกต์ใช้  
ในการด าเนินชีวิต มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู พูดในโอกาสต่าง ๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง      
โน้มน้าวใจ และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด          
แต่งบทร้อยกรอง วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดี เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของ
สังคมในอดีต วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจ าและ
บอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีก าหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้อ้างอิง  

โดยใช้กระบวนการทางภาษาด้านกระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการฟัง การดู และ
กระบวนการคิด จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ในการสื่อสารพัฒนาให้ เกิดทักษะการอ่าน การเขียน            
เชิงสร้างสรรค์ การฟัง การดู การคิดอย่างถูกต้องและมีวิจารณญาณ วิเคราะห์วิจารณ์  ประเมินค่า              
การแก้ปัญหาจากสถานการณ์สมมุติด้วยเหตุผล สังเคราะห์อย่างเหมาะสม น าเสนออย่างมีหลักเกณฑ์ 

เพ่ือสร้างความตระหนักในคุณค่าของภาษา วรรณกรรม และวรรณคดี สามารถน าความรู้เกี่ยวกับ   
หลักภาษาไทยไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา เพ่ือให้เกดิความรู้ ความคิด สามารถพิจารณา
สื่อต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ ความเข้าใจในความเป็นไทย มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมถึงค่านิยมที่เหมาะสม
กับสังคมไทย 
 
มาตรฐาน/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 
 

รวมทั้งหมด ๑๗ ตัวชี้วัด        
 
 

 
 
 
 
 
 



๒๗ 

ท ๓๓๑๐๓ ภาษาไทย ๓ 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นปีที่ ๒                                    ๑.๐ หน่วยกิต 
 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
วิเคราะห์ วิจารณ์  แสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่ อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล 
สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ มาพัฒนาตน พัฒนาการ
เรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบ
เรียงถูกต้อง มีข้อมูลและสาระส าคัญชัดเจน เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย ประเมิน
งานเขียนของผู้อ่ืน  แล้วน ามาพัฒนางานเขียนของตนเอง มีมารยาทในการเขียน ใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยค
ตรงตามวัตถุประสงค์ แต่งบทร้อยกรอง วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น อธิบายและ
วิเคราะห์หลักการสร้างค าในภาษาไทย วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต  
วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม   
ของชาติ รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่
ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้อ้างอิง 

โดยใช้กระบวนการทางภาษาด้านกระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการคิด ในการสื่อสาร
พัฒนาให้เกิดทักษะการอ่าน การเขียน การคิดอย่างถูกต้องและมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า  
สังเคราะห์ข้อคิดอย่างเหมาะสม ใช้กระบวนการท างานกลุ่มแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เรียบเรียงข้อมูล และ
น าเสนอการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ 

เพ่ือสร้างความตระหนักในคุณค่าของภาษา วรรณกรรม และวรรณคดี  สามารถน าความรู้เกี่ยวกับ  
หลักภาษาไทยไปประยุกต์ ใช้ ในการสื่ อสาร การคิด  การแก้ปัญหา การใช้ เทคโนโลยี  เพ่ือให้ เกิด
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจในความเป็นไทย มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมถึงค่านิยมที่เหมาะสมกับสังคมไทย 
 
มาตรฐาน/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 
 

รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๘ 

ท ๓๓๑๐๔   ภาษาไทย ๔ 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นปีที่ ๒                            ๑.๐ หน่วยกิต 
 

วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุก ๆ ด้านอย่างมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและ
ประเมินค่าเพ่ือน าความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต ตอบค าถามจากการอ่านงานเขียน
ประเภทต่าง ๆ ภายในเวลาที่ก าหนด อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ 
และรายงาน บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพ่ือน าไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ มีมารยาทในการเขียน ใช้ภาษา
เหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้งค าราชาศัพท์ได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์ลักษณะเด่นของ
วรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต วิเคราะห์และประเมินคุณค่า
ด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

โดยใช้กระบวนการทางภาษาด้านกระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการฟัง และ
กระบวนการคิด จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ในการสื่อสารพัฒนาให้เกิดทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง   
การคิดอย่างถูกต้องและมีวิจารณญาณ ใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มวิเคราะห์วิจารณ์ด้วยเหตุผล สังเคราะห์อย่าง
เหมาะสม 

เพ่ือสร้างความตระหนักในคุณค่าของภาษา วรรณกรรม และวรรณคดี  สามารถน าความรู้เกี่ยวกับ   
หลักภาษาไทยไปประยุกต์ ใช้ ในการสื่ อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้ เทคโนโลยี  เพ่ือให้ เกิด
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจในความเป็นไทย มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมถึงค่านิยมที่เหมาะสมกับสังคมไทย 
 
มาตรฐาน/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 
 

รวมทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๙ 

ท ๓๒๒๐๑ การพูด 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นปีที่ ๑                                   ๐.๕ หน่วยกิต 
 

หลักการพูดเบื้องต้น คุณสมบัติของนักพูดที่ดี การเตรียมการพูด และเขียนร่างค าพูดเพ่ือใช้ฝึกการพูด
ต่อที่ประชุมชน การพูดในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ด้วยการสื่อสารในรูปแบบ         
วัจนภาษาและอวัจนภาษาที่ถูกต้อง รวมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพของตนอย่างถูกต้องเหมาะสม ต่อหน้าประชุมชน 
การพูดโดยใช้ภาษาแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจ เสนอแนวคิดภายในกลุ่มด้วยภาษาที่ถูกต้อง เพ่ือแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์ ประเมินค่า เลือกใช้ถ้อยค าภาษาและเนื้อหาการพูดได้ตามกาลเทศะ บุคคล 
และโอกาส  

โดยใช้กระบวนการทางภาษาด้านกระบวนการพูด กระบวนการเขียน กระบวนการคิด ในการสื่อสาร
พัฒนาให้เกิดทักษะการพูด การเขียน การคิดอย่างถูกต้องและมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า  
และใช้กระบวนการแก้ปัญหาเรื่องการพูดจากสถานการณ์สมมุติด้วยเหตุผลหลักการ ความเหมาะสม            
ใช้กระบวนการท างานกลุ่มสืบค้นข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  เรียบเรียงข้อมูล 
น าเสนอ และอภิปราย 

เพ่ือสร้างทักษะการพูดในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง    
พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าว และเสนอแนวคิดใหม่อย่างมีเหตุผล ความตระหนักในความส าคัญของการ
พูด สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการพูดไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ให้เหมาะสมกับ
ค่านิยมของสังคมไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตามและน าหลักการพูดเบื้องต้นไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
๒. เขียนร่างค าพูดโดยเลือกใช้และเรียบเรียงถ้อยค าภาษาถูกต้อง และประกอบด้วยสาระส าคัญ 
    ที่ชัดเจน 
๓. พูดสื่อสารเรื่องราวต่อที่ประชุมชนตามหลักการพูดในโอกาส และสถานการณ์ที่หลากหลายได้ 
    รวมทั้งมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  
๔. พูดเสนอแนวคิดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าว ภายในกลุ่ม ด้วยข้อเท็จจริงและ 
    หลักฐานอย่างมีเหตุผล 
๕. วิเคราะห์ ประเมินค่า เลือกใช้ถ้อยค าภาษา และเนื้อหาการพูดได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส 
    กาลเทศะและบุคคล 
 

รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

 



๓๐ 

ท ๓๓๒๐๒ การเขียน 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นปีที่ ๒                                     ๐.๕ หน่วยกิต 
 

ใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ เรียงร้อยประโยคตามลักษณะประโยคที่ดี เขียนสื่อสาร
ในรูปแบบต่าง ๆ คือ อธิบาย บรรยาย พรรณนา อุปมา เทศนา ผลิตงานเขียนในรูปแบบที่หลากหลาย        
ด้วยความเรียงร้อยแก้ว ตามหลักการเว้นวรรคตอน เขียนตีความ แปลความ ขยายความเรื่องที่อ่าน ทั้งร้อยแก้ว
และร้อยกรอง   

โดยใช้กระบวนการทางภาษาด้านกระบวนการเขียน กระบวนการคิด ในการสื่อสารพัฒนาให้เกิด
ทักษะ การเขียน การคิดอย่างถูกต้องและมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ และใช้กระบวนการแก้ปัญหาเรื่องการเขียน
จากสถานการณ์สมมุตแิละแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยเหตุผล หลักการ ความเหมาะสม   

เพ่ือสร้างทักษะการเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ แสดง
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ผ่านการเขียนโดยใช้โวหารต่าง ๆ ความตระหนักในความส าคัญของการเขียน สามารถ
น าความรู้เกี่ยวกับการเขียนไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ให้เหมาะสมกับค่านิยมของ
สังคมไทย 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. ใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอ่ืน ๆ ได้ตามหลักเกณฑ์การเว้นวรรคตอน 
๒. บอกข้อบกพร่องของประโยคและสร้างประโยคที่ถูกต้องตามลักษณะประโยคที่ดี 
๓. ใช้โวหารการเขียนสร้างประโยค รวมทั้งเรียงร้อยประโยคให้เป็นย่อหน้าที่ดีได้ 
๔. ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ 
๕. ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน 
 

รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 

จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ 

๑. สามารถแก้ปัญหาโดยสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ และใช้วิธีการของก าหนดการเชิงเส้นที่ใช้กราฟ
ของสมการและอสมการที่มีสองตัวแปร 

๒. สามารถส ารวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สามารถเลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และอธิบายผล        
การวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง และน าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ได้  สามารถน าความรู้             
เรื่องค่ามาตรฐานไปใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูล สามารถหาพ้ืนที่ใต้เส้นโค้งปกติ และน าความรู้เกี่ยวกับ
พ้ืนที่ใต้เส้นโค้งปกติไปใช้ได้ มีความเข้าใจความหมายของการสร้างและสามารถสร้างความสัมพันธ์เชิง
ฟังก์ชันของข้อมูลที่ประกอบด้วยสองตัวแปรที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา และสามารถใช้ความสัมพันธ์      
เชิงฟังก์ชันของข้อมูลท านายค่าตัวแปรตามเม่ือก าหนดตัวแปรอิสระให้ 

๓. สามารถแก้ปัญหาโจทย์โดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ วิธีเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู่  
สามารถน าความรู้เรื่องทฤษฎีบททวินามไปใช้ได้ และสามารถหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่
ก าหนดให้ได ้

๔. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจ านวนเชิงซ้อน เขียนกราฟ และหาค่าสัมบูรณ์ของจ านวนเชิงซ้อนได้ 
สามารถหารากที่ n ของจ านวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจ านวนเต็มบวก และสามารถแก้สมการพหุนาม   
ตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็มและมีดีกรีไม่เกินสาม 

๕. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติ สามารถหาผลบวกของเวกเตอร์ ผลคูณเวกเตอร์      
ด้วยสเกลาร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์ได ้

๖. มีความเข้าใจความหมายและหาผลลัพธ์ที่เกิดจากการบวก การลบ การคูณ การหาร จ านวนจริง        
ที่อยู่ในรูปเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ และจ านวนจริงในรูปกรณฑ์ และสามารถ        
หาค่าประมาณของจ านวนที่อยู่ในรูปกรณฑ์ และจ านวนที่อยู่ในรูปเลขยกก าลังโดยใช้วิธีค านวณที่
เหมาะสม 

๗. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล ฟังก์ชันลอกาลิทึม เขียนกราฟของฟังก์ชันที่
ก าหนดให้ได้ และสามารถน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาได้ 

๘. น าความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้คาดคะเนระยะทาง ความสูง และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
สามารถหาอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมที่ก าหนดให้น าไปใช้แก้ปัญหาได้ 

๙. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ เขียนกราฟของฟังก์ชันที่ก าหนดให้ได้ และสามารถ     
น าความรู้เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการประยุกต์ไปใช้แก้ปัญหาได ้

๑๐.  สามารถหาลิมิตของฟังก์ชันที่ก าหนดให้ได้ บอกได้ว่าฟังก์ชันที่ก าหนดให้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่   
สามารถหาอนุพันธ์และน าความรู้เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันไปประยุกต์ได้ สามารถหาปริพันธ์ไม่จ ากัด
เขตของฟังก์ชันที่ก าหนดให้ได้ และสามารถหาปริพันธ์จ ากัดเขตของฟังก์ชันบนช่วงที่ก าหนดให้      
และหาพ้ืนที่ปดิล้อมด้วยเส้นโค้งบนช่วงที่ก าหนดให้ได้ 

๑๑.  สามารถหาพจน์ทั่วไปของล าดับที่ก าหนดให้ เข้าใจความหมายของผลบวกของ n พจน์แรกของ
อนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต และหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต และอนุกรม
เรขาคณิตโดยใช้สูตรและน าไปใช้ได้ 

 



๓๔ 

๑๒. สามารถหาลิมิตของล าดับอนันต์ โดยอาศัยทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิต สามารถหาผลบวกของ              
อนุกรมอนันต์ได้ และสามารถน าความรู้เรื่องล าดับอนุกรมไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

๑๓. มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็น สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย และใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถใช้เหตุผล สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าเสนอ         
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเชื่อมโยงความรู้เรื่องต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ 

สาระการเรียนรู้ 
สาระที่ ๑ จ านวนและการด าเนินการ 
สาระที่ ๒ การวัด 
สาระที่ ๓ เรขาคณิต 
สาระที่ ๔ พีชคณิต 
สาระที่ ๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
สาระที่ ๖ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้   
สาระที่ ๑ จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน และการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
ตัวชี้วัด   ม.๔-๖/๓ 
 

มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวน  และความสัมพันธ์ระหว่าง       
การด าเนินการต่างๆ และสามารถใช้ด าเนินการในการแก้ปัญหา 

ตัวชี้วัด   ม.๔-๖/๑ 
 

มาตรฐาน ค ๑.๓  ใช้การประเมินค่าในการค านวณและแก้ปัญหาได้ 
ตัวชี้วัด   ม.๔-๖/๑ 
 

สาระที่ ๒ การวัด 
มาตรฐาน ค ๒.๑  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด 
ตัวชี้วัด   ม.๔-๖/๑ 
 

มาตรฐาน ค ๒.๒  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
ตัวชี้วัด   ม.๔-๖/๑ 
 

สาระที่ ๓ เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๓.๑  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได้ 
 

มาตรฐาน ค ๓.๒ ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และ
ใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหาได้ 

 



๓๖ 

สาระที่ ๔ พีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๔.๑ อธิบายและวิเคราะห์รูปแบบ (pattern) ความสัมพันธ์และฟังก์ชันต่างๆ ได้ 
ตัวชี้วัด   ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕ 
 

มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์อื่นๆ            
แทนสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

ตัวชี้วัด   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  ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นช่วยในการคาดการณ์ได้อย่าง 
สมเหตุสมผล 

ตัวชี้วัด   ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒ 
 

มาตรฐาน ค ๕.๓  ใช้ความรู้เกีย่วกับสถิติ และความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
ตัวชี้วัด   ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒ 
 

สาระที่ ๖ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน ค ๖.๑  มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย     
   ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ 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 

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาวิชาเพ่ิมเติม 
จ านวน 

หน่วยกิต 

เวลาเรียน 
คาบ/

สัปดาห์ 

เวลาเรียน 
คาบ/ 

ภาคเรียน 
๑/๑ 

 
 

๑/๑ 
 
 

๑/๒ 
 
 

๑/๒ 
 

ค ๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๑ 
MATH 32101 Fundamental  
Mathematics 1 

- 
 
 
ค ๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๒ 
MATH 32102  Fundamental  
Mathematics 2 

- 

 
 
 
ค ๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑ 
MATH 32201  Supplementary 
Mathematics 1 
 
 
 
ค ๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ 
MATH 32202  Supplementary 
Mathematics 2 

๑.๕ 
 
 

๑.๐ 
 
 

๑.๐ 
 
 

๑.๕ 
 

๓ 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๓ 

๖๐ 
 
 

๔๐ 
 
 

๔๐ 
 
 

๖๐ 

๒/๑ 
 
 

๒/๑ 
 
 

๒/๒ 
 
 

๒/๒ 
 

ค ๓๓๑๐๓ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๓ 
MATH 33103  Fundamental  
Mathematics 3 

- 
 
 
ค ๓๓๑๐๔ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๔ 
MATH 33104  Fundamental  
Mathematics 4 

- 
 

 
 
 
ค ๓๓๒๐๓ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๓ 
MATH 33203 Supplementary  
Mathematics 3 

- 
 
 
ค ๓๓๒๐๔ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๔ 
MATH 33204 Supplementary  
Mathematics 4 

๐.๕ 
 
 

๒.๐ 
 
 

๑.๐ 
 
 

๑.๕ 

๑ 
 
 

๔ 
 
 

๒ 
 
 

๓ 

๒๐ 
 
 

๘๐ 
 
 

๔๐ 
 
 

๖๐ 

รวม ๔ วิชา ๔ วิชา ๑๐.๐ ๒๐ ๔๐๐ 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 

ค ๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑ 

รายวิชาพ้ืนฐาน               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นปีที่ ๑                  ๑.๕ หน่วยกิต 

ศึกษาและฝึกทักษะเนื้อหาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ การวัดมุมในเรื่องตรีโกณมิติ ทั้งมุมที่อยู่บนแกนและ
นอกแกน X, Y การหาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมที่เกิน ๙๐ องศา การหาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติจาก    
ตารางอัตราส่วนตรีโกณมิติในการคาดคะเนระยะทางและความสูง ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางและความสูง       
โดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติ ศึกษาและฝึกทักษะเนื้อหาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับสถิติและข้อมูล การรวบรวมข้อมูล 
การน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการแจกแจงความถี่ของข้อมูลโดยใช้ตารางและกราฟ 
โดยใช้ฮิสโทแกรม   และแผนภาพต้นใบ การวัดค่ากลางของข้อมูลโดยการใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต การหาค่าเฉลี่ย
เลขคณิตถ่วงน้ าหนัก ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม มัธยฐานและฐานนิยม การวัดต าแหน่งของข้อมูล  
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้ เรียนได้ศึกษาค้นคว้า         
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน โดยมีการวัดและประเมินผล ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพ  
ความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัด 

เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ ได้  ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่ งต่างๆ ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและใช้ในการประกอบอาชีพทหารและต ารวจในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ และมีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้น า และความเป็นทหาร รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็น ระบบระเบียบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง   
  

มาตรฐาน/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 
 

รวมทั้งหมด ๑๓ ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 



๔๒ 
 

ค ๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑ 

รายวิชาเพ่ิมเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นปีที่ ๑                  ๑.๐ หน่วยกิต 

 ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับระบบจ านวนเชิงซ้อน การเท่ากันของจ านวนเชิงซ้อน การบวก  ลบ คูณ
จ านวนเชิงซ้อน และสมบัติสังยุคของจ านวนเชิงซ้อน และสมบัติการหารจ านวนเชิงซ้อน การหาเอกลักษณ์และ
อินเวอร์สของจ านวนเชิงซ้อน ค่าสัมบูรณ์และสมบัติของค่าสัมบูรณ์ของจ านวนเชิงซ้อน  การเขียนจ านวน
เชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว การคูณและการหารจ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว การยกก าลังและการหารากที่ n         
ของจ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการเขียน
ปริมาณเวกเตอร์ การลบและการบวกเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก 
เวกเตอร์ในสามมิติ ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้ เรียนได้ศึกษาค้นคว้า        
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน โดยมีการวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความ
เป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัด 

เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ ได้  ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่ งต่างๆ ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและใช้ในการประกอบอาชีพทหารและต ารวจในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ และมีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้น า และความเป็นทหาร รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็น ระบบระเบียบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง  
  

ผลการเรียนรู้ 
๑. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับจ านวนเชิงซ้อน เขียนกราฟ และหาค่าสัมบูรณ์ของจ านวนเชิงซ้อนได้ 
๒. หารากที่ n ของจ านวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจ านวนเต็มบวกได้ 
๓. แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวได้ 
๔. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับปริมาณเวกเตอร์ การเท่ากันของเวกเตอร์ นิเสธของเวกเตอร์  
๕. สามารถหาผลบวกและผลต่างของเวกเตอร์ และการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ได้ถูกต้อง 
๖. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับปริมาณเวกเตอร์ การเท่ากันของเวกเตอร์ นิเสธของเวกเตอร์ในระบบ 
 พิกัดฉาก  
๗. สามารถหาผลบวกและผลต่างของเวกเตอร์ และการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ในระบบพิกัดฉาก 
 ไดถู้กต้อง 
๘. เขียนผลลัพธ์และบอกสมบัติต่าง ๆ ของเวกเตอร์ในสามมิติได้ถูกต้อง 
๙. หาผลคูณเชิงสเกลาร์และผลคูณเชิงเวกเตอร์ที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง 
๑๐.  แก้ปัญหาจ านวนเชิงซ้อนและเวกเตอร์โดยใช้วิธีการที่หลากหลายได้ถูกต้อง 
 



๔๓ 
 

 
๑๑.  แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ของโจทย์จ านวนเชิงซ้อนและเวกเตอร์ โดยใช้ความรู้ ทักษะ    
 กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้เหมาะสม 
๑๒. ให้เหตุผลโดยการอ้างอิงความรู้  ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงหรือการสร้างแผนภาพความคิดในเรื่อง 
 จ านวนเชิงซ้อนและเวกเตอร์ ได้ถูกต้อง 
๑๓. สื่อสาร สื่อความหมายและน าเสนอโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในเรื่องจ านวน

 เชิงซ้อนและเวกเตอร์ได้อย่างถูกต้องชัดเจนและรัดกุม 
๑๔. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์เรื่องจ านวนเชิงซ้อนและเวกเตอร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ และน 
 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพทหาร 
 และต ารวจในอนาคตได้ 
๑๕. น าความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องจ านวนเชิงซ้อนและเวกเตอร์ไปประยุกต 
 ในการเรียนรู้ สิ่งต่าง ๆ การด ารงชีวิต  และการประกอบอาชีพทหาร และต ารวจในอนาคตได้ 
๑๖. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความสุขในการท างานที่ได้รับมอบหมายเรื่องจ านวนเชิงซ้อนและ

 เวกเตอร์ 
 

รวมทั้งหมด ๑๖ ผลการเรียนรู้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔ 
 

ค ๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒ 

รายวิชาพ้ืนฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นปีที่ ๑                   ๑.๐ หน่วยกิต 

 ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ การทดลองสุ่ม แซมเปิลสเปซ  
เหตุการณ์ และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ การใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผล  และประกอบในการตัดสินใจและแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับ 
จ านวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ และจ านวนจริงในรูปกรณฑ์ หาผลลัพธ์ที่
เกิดจากการบวก การลบ การคูณ และการหาร จ านวนในรูปเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ 
จ านวนจริงในรูปกรณฑ์ และรากที่ n ในระบบจ านวนจริง 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้ เรียนได้ศึกษาค้นคว้า        
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน โดยมีการวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความ
เป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัด 

เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ ได้  ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่ งต่างๆ ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและใช้ในการประกอบอาชีพทหารและต ารวจในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ และมีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้น า และความเป็นทหาร รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็น ระบบระเบียบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง 
 

มาตรฐาน/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 
                    

รวมทั้งหมด ๑๒ ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 
 

ค ๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ 

รายวิชาเพ่ิมเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นปีที่ ๑                  ๑.๕ หน่วยกิต 

 ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการวัดการกระจายของข้อมูลแบบสัมบูรณ์และสัมพัทธ์ การวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น ค่ามาตรฐานและการแจกแจงปกติ เส้นโค้งปกติและพ้ืนที่ใต้เส้นโค้ง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน
ระหว่างข้อมูล แผนภาพการกระจาย ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่ประกอบด้วยสองตัวแปรที่อยู่ในรูป
อนุกรมเวลา การใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลท านายค่าตัวแปรตามเมื่อก าหนดตัวแปรอิสระให้ ศึกษาและฝึก
ทักษะเกี่ยวกับการนับแฟกทอเรียล วิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่แตกต่างแบบเส้นตรงและแบบวงกลม วิธีเรียง
สับเปลี่ยนสิ่งของไม่แตกต่างกันทั้งหมดแบบเส้นตรงและแบบวงกลม วิธีการจัดหมู่ ลักษณะการจัดสิ่งของ n สิ่ง 
คราวละ r สิ่ง และการจัดสิ่งของอย่างน้อย 1 สิ่ง การแบ่งสิ่งของ n สิ่งออกเป็นกลุ่ม ทฤษฏีบททวินาม การ
ทดลองสุ่ม แซมเปิลสเปซ เหตุการณ์ การด าเนินการของเหตุการณ์ ลักษณะเหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกัน ความ
น่าจะเป็นและสมบัติของความน่าจะเป็น 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้ เรียนได้ศึกษาค้นคว้า        
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน โดยมีการวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความ
เป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัด 

เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ ได้  ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่ งต่างๆ ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและใช้ในการประกอบอาชีพทหารและต ารวจในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ และมีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้น า และความเป็นทหาร รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็น ระบบระเบียบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู้ 
๑. สามารถหาค่าการวัดการกระจายของข้อมูลแบบสัมบูรณ์และสัมพัทธ์ได้ 
๒. สามารถปรับข้อมูลทางสถิติให้เป็นค่ามาตรฐานได้อย่างถูกต้อง 
๓. น าความรู้เรื่องการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้ได้ 
๔. น าความรู้เรื่องค่ามาตรฐานไปใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลได้ 
๕. หาพื้นที่ใต้โค้งปกติ และน าความรู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่ใต้โค้งปกติไปใช้ได้ 
๖. เข้าใจความหมายของการสร้างความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ  
 ๑ ตัว และตัวแปรตาม ๑ ตัว 
๗. ใช้ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลท านายค่าตัวแปรตาม เมื่อก าหนดข้อมูลของตัวแปรอิสระ 
 มาให้ 
๘. สร้างความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ ๑ ตัว และตัวแปรตาม ๑ ตัว      
 ที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา  



๔๖ 
 

๙. แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้พื้นฐานการนับแฟกทอเรียล วิธีการเรียงสับเปลี่ยนและวิธีการจัดหมู่ได้ถูกต้อง 
๑๐.  น าความรู้เรื่องทฤษฎีบททวินามไปใช้ได้ 
๑๑. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ก าหนดได้ 
๑๒.  แก้ปัญหาสถิติและความน่าจะเป็นโดยใช้วิธีการที่หลากหลายได้ถูกต้อง 
๑๓.  แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ของโจทย์สถิติและความน่าจะเป็น โดยใช้ความรู้  ทักษะกระบวนการ 
      ทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้ อย่างเหมาะสม 
๑๔.  ให้เหตุผลโดยการอ้างอิงความรู้  ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงหรือการสร้างแผนภาพความคิดในเรื่อง
  สถิติ และความน่าจะเป็นได้ถูกต้อง 
๑๕. สื่อสาร สื่อความหมายและน าเสนอโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เรื่องสถิติและ
 ความน่าจะเป็น ได้อย่างถูกต้องชัดเจนและรัดกุม 
๑๖. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์เรื่องสถิติและความน่าจะเป็นกับศาสตร์อื่น ๆ และน า
 ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพทหาร
 และต ารวจในอนาคตได้ 
๑๗.  น าความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องสถิติและความน่าจะเป็นไปประยุกต์ 
 ในการเรียนรู้ สิ่งต่าง ๆ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพทหาร และต ารวจในอนาคตได้ 
๑๘.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความสุขในการท างานที่ได้รับมอบหมายเรื่องสถิติและ 
 ความน่าจะเป็น 

 

รวมทั้งหมด ๑๘ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

ค ๓๓๑๐๓ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓ 

รายวิชาพ้ืนฐาน                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นปีที่ ๒                  ๐.๕  หน่วยกิต 

 ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับก าหนดการเชิงเส้นและการประยุกต์ใช้ 
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้ เรียนได้ศึกษาค้นคว้า        

โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน โดยมีการวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความ
เป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัด 
 เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ ได้  ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่ งต่างๆ ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและใช้ในการประกอบอาชีพทหารและต ารวจในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ และมีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้น า และความเป็นทหาร รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็น ระบบระเบียบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง 

มาตรฐาน/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 

รวมทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

ค ๓๓๒๐๓  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓ 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม                                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์         
ชั้นปีที่ ๒                           ๒.๐  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา และฝึกทักษะเกี่ยวกับ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม กราฟของฟังก์ชัน        
เอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม การค านวณค่าโดยประมาณโดยใช้ลอการิทึม การแก้สมการ        
เอกซ์โพเนนเชียล และสมการลอการิทึม ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมประกอบ 
ฟังก์ชันตรีโกณมิติของสองเท่า สามเท่า และครึ่งเท่าของจ านวนจริงหรือมุม การแปลงผลคูณของฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติในรูปผลบวกและผลต่าง การแปลงผลบวกและผลต่างของฟังก์ชันตรีโกณมิติในรูปผลคูณ กราฟของ
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ สมการตรีโกณมิติ การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ การแก้สามเหลี่ยมโดยใช้ฟังก์ชันตรีโกณมิติศึกษา  

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้ เรียนได้ศึกษาค้นคว้า        
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน โดยมีการวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความ
เป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัด 

เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ ได้  ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่ งต่างๆ ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและใช้ในการประกอบอาชีพทหารและต ารวจในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ และมีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้น า และความเป็นทหาร รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็น ระบบระเบียบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง  

 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 
 ๒. สามารถแก้สมการฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมได้ถูกต้อง 
 ๓. สามารถเขียนกราฟของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมได้ถูกต้อง 
 ๔. สามารถหาค่าประมาณของจ านวนที่ติดกรณฑ์และจ านวนที่อยู่ในรูปเลขยกก าลังโดยใช้ 
     วิธีการค านวณที่เหมาะสมได ้
 ๕. หาฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจ านวนจริงหรือมุมได้ถูกต้อง 
 ๖. หาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของสองเท่า สามเท่า และครึ่งเท่า ของจ านวนจริงหรือมุมได้  
     ถูกต้อง 
 ๗. แปลงผลคูณของฟังก์ชันตรีโกณมิติในรูปผลบวกและผลต่าง  และแปลงผลบวก และ  
     ผลต่างของฟังก์ชันตรีโกณมิติในรูปผลคูณได้ถูกต้อง 
 ๘. พิสูจน์เอกลักษณ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง 
 ๙. สามารถหาอินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติและส่วนกลับได้อย่างถูกต้อง 
 ๑๐. สามารถเขียนกราฟอินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติและส่วนกลับได้อย่างถูกต้อง 
 ๑๑. สามารถแก้สมการตรีโกณมิติได้อย่างถูกต้อง 
 ๑๒. สามารถแก้สามเหลี่ยมโดยใช้ฟังก์ชันตรีโกณมิติได้ 
 



๔๙ 
 

๑๓. แก้ปัญหาฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม และฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยใช้วิธีการที่     
      หลากหลายได้ถูกต้อง 
๑๔. แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ของโจทย์ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม และฟังก์ชัน   
      ตรีโกณมิต ิโดยใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
๑๕. ให้เหตุผลโดยการอ้างอิงความรู้ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงหรือการสร้างแผนภาพความคิด ในเรื่อง  

           ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม และฟังก์ชันตรีโกณมิติ ได้ถูกต้อง 
    ๑๖. สื่อสาร สื่อความหมายและน าเสนอโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เรื่องฟังก์ชัน 

          เอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม และฟังก์ชันตรีโกณมิติได้อย่างถูกต้องชัดเจนและรัดกุม 
         ๑๗. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม และ 

                ฟังก์ชันตรีโกณมิติกับศาสตร์อื่น ๆ และน าทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ใน 
                ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพทหารและต ารวจในอนาคตได้ 

     ๑๘. น าความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชัน 
           ลอการิทึม และฟังก์ชันตรีโกณมิติไปประยุกต์ในการเรียนรู้ สิ่งต่าง ๆ การด ารงชีวิต และ 
           การประกอบอาชีพทหาร และต ารวจในอนาคตได้  
     ๑๙. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความสุขในการท างานที่ได้รับมอบหมายเรื่องฟังก์ชัน 
           เอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม และฟังก์ชันตรีโกณมิติ 

 

รวมทั้งหมด ๑๙ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

ค  ๓๓๑๐๔ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๔ 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นปีที่ ๒                           ๑.๐  หน่วยกติ 
 

 ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับ ความหมายของล าดับจ ากัด ล าดับเลขคณิต ล าดับเรขาคณิต ความหมาย
ผลบวก n พจน์แรกของล าดับเลขคณิต ล าดับเรขาคณิต การหารูปแบบของพจน์ทั่วไป และพจน์ต่าง ๆ       
ของล าดับจ ากัด ล าดับเลขคณิต ล าดับเรขาคณิต และฝึกทักษะการหาผลบวก n พจน์แรกของล าดับเลขคณิต 
ล าดับเรขาคณิต ความหมายของล าดับอนันต์ พจน์ทั่วไปของล าดับอนันต์ ลิมิตของล าดับอนันต์ และผลบวก
ของอนุกรมอนันต์ 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้ เรียนได้ศึ กษาค้นคว้า        
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน โดยมีการวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความ
เป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัด 

เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ ใช้ในชีวิตประจ าวันและใช้ในการประกอบอาชีพทหารและต ารวจในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ 
และมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้น า และความเป็นทหาร รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดี
ต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็น ระบบระเบียบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ 
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 

มาตรฐาน/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 
 

รวมทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

ค ๓๓๒๐๔ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔ 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม                                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นปีที่ ๒                                                                                           ๑.๕ หน่วยกติ 
 

 ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์ของฟังก์ชันพหุนาม 
ฟังก์ชันตรรกยะ ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ อนุพันธ์ของฟังก์ชันแฝง 
อนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์โดยการแทนที่ การประยุกต์
ปริพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์จ ากัดเขต และการหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งกับแกน X  
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้ เรียนได้ศึกษาค้นคว้า        
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน โดยมีการวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความ
เป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัด 

เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ ได้  ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่ งต่างๆ ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและใช้ในการประกอบอาชีพทหารและต ารวจในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ และมีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้น า และความเป็นทหาร รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็น ระบบระเบียบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง 

 
 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. สามารถหาลิมิตของฟังก์ชันที่ก าหนดให้ได้    
 ๒. บอกได้ว่าฟังก์ชันที่ก าหนดให้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่  
 ๓. สามารถหาอนุพันธ์และน าความรู้เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันไปประยุกต์ได้   
 ๔. สามารถหาปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตของฟังก์ชันที่ก าหนดให้ได้    
 ๕. สามารถหาปริพันธ์จ ากัดเขตของฟังก์ชันบนช่วงที่ก าหนดให้  
 ๖. หาพื้นที่ท่ีปิดล้อมด้วยเส้นโค้งบนช่วงที่ก าหนดให้ได้ 

๗. แก้ปัญหาแคลคูลัสโดยใช้วิธีการที่หลากหลายได้ถูกต้อง 
๘. แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ของโจทย์แคลคูลัส โดยใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์   
    และเทคโนโลยีได้ อย่างเหมาะสม 
๙. ให้เหตุผลโดยการอ้างอิงความรู้ ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงหรือการสร้างแผนภาพความคิดในเรื่อง 
    แคลคูลัส ได้ถูกต้อง 
๑๐. สื่อสาร สื่อความหมายและน าเสนอโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เรื่องแคลคูลัสได้ 
      อย่างถูกต้องชัดเจนและรัดกุม 
๑๑. เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์เรื่องแคลคูลัสกับศาสตร์อื่น ๆ และน าทักษะกระบวนการ 
      ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพทหารและต ารวจใน    
      อนาคตได้ 
 
 



๕๒ 
 

๑๒. น าความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องแคลคูลัสไปประยุกต์ในการเรียนรู้  
      สิ่งต่างๆ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพทหาร และต ารวจในอนาคตได้ 
๑๓. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความสุขในการท างานที่ได้รับมอบหมายเรื่องแคลคูลัส 

 

รวมทั้งหมด ๑๓ ผลการเรียนรู้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ 

 
๑. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาวิทยาศาสตร์ 
๒. เพ่ือให้มีความเข้าใจในลักษณะ ขอบเขต ข้อจ ากัดของวิทยาศาสตร์ 
๓. เพ่ือให้มีทักษะที่ส าคัญในการศึกษาค้นคว้า สร้างสรรค์ มีกระบวนการแบบวิทยาศาสตร์ 
๔. เพ่ือให้มีเจตคติท่ีถูกต้องต่อวิทยาศาสตร์ 
๕. เพ่ือให้ตระหนักถึงอิทธิพลของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมวลมนุษย์ สภาพแวดล้อมการอนุรักษ์ และใน

 ด้านที่เกิดโทษท าลายซึ่งกันและกัน 
๖. เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ที่จะเป็นพ้ืนฐานซึ่งจะน าไป 

     ศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพ และโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๖ 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ 

 
สาระการเรียนรู้ 
สาระที่ ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
สาระที่ ๒ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสาร 
สาระที่ ๔ แรงและการเคลื่อนที่ 
สาระที่ ๕ พลังงาน 
สาระที่ ๖ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
สาระที่ ๗ ดาราศาสตร์และอวกาศ 
สาระที่ ๘ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน ว ๑.๑  เข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ ของ     
   ระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
    สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
ตัวชี้วัด ม.๔–๖/๑, ม.๔–๖ /๒, ม.๔–๖/๓, ม.๔–๖/๔ 
 

มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ เทคโนโลยีชีวภาพ     
ที ่ม ีผลต ่อมน ุษย ์และสิ ่งแวดล ้อม  ม ีกระบวนการ  ส ืบ เสาะหาความรู้และ           
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัด ม.๔–๖/๑, ม.๔–๖ /๒, ม.๔–๖/๓, ม.๔–๖/๔ 
 

สาระที่ ๒ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐาน ว ๒.๑  เข้าใจสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งแวดล้อมกับสิ่ งมีชีวิต

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศน์มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัด ม.๔–๖/๑, ม.๔–๖ /๒, ม.๔–๖/๓  
 

มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ท้องถิ่น ประเทศและโลก  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
สื ่อสารสิ ่งที ่เร ียนรู ้และน าความรู ้ไป ใช ้ในการจ ัดการทรัพยากรธรรมชาติ         
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัด 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
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

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  เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร  การเกิด
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ          
จิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

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 ๔ แรงและการเคลื่อนที ่
มาตรฐาน ว ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์          

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม 

ตัวชี้วัด ม.๔–๖/๑, ม.๔–๖ /๒, ม.๔–๖/๓, ม.๔–๖/๔ 
  
มาตรฐาน ว ๔.๒   เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการ          

สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ตัวชี้วัด ม.๔–๖/๑, ม.๔–๖/๒, ม.๔–๖/๓ 
  

สาระที่ ๕ พลังงาน 
มาตรฐาน ว ๕.๑  เข้า ใจความสัมพันธ์ระหว่ างพลั งงานกับการด ารงชีวิต  การเปลี่ยนรูป

พลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

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 ๖ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว ๖.๑  เข้าใจกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลกความสัมพันธ์ของ

กระบวนการต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐาน     
ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้      
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

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  เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะและกาแล็กซี ปฏิสัมพันธ์ ภายในระบบสุริยะ 

และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัด ม.๔–๖/๑, ม.๔–๖ /๒ 
  
มาตรฐาน ว ๗.๒  เข้าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศที ่น  ามาใช้ในการส  ารวจอวกาศ  และ

ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
และจิตวิทยาศาสตร์ สื ่อสารสิ ่งที ่เร ียนรู ้ และน าความรู ้ไปใช้ประโยชน์อย่างมี
คุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด ม.๔–๖/๑, ม.๔–๖/๒, ม.๔–๖/๓  
 

สาระที่ ๘ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๘.๑   ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้         

การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน 
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและ เครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลา   
นั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้อง     
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 

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม 
จ านวน 

หน่วยกิต 

เวลาเรียน 
คาบ/

สัปดาห์ 

เวลาเรียน 
คาบ/ 

ภาคเรียน 
๑/๑ ว ๓๒๑๐๑ ฟิสิกส์พื้นฐาน - ๑.๕ ๓ ๖๐ 

  
SC 32101 Fundamentals 
of Physics 

  
      

๑/๑  - ว ๓๒๒๐๑ ฟิสิกส์ ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ 
    SC 32201 Physics 1       

๑/๑  - ว ๓๒๒๒๑ เคมี ๑ ๑.๕ ๓ ๖๐ 
    SC 32221 Chemistry 1       

๑/๒ - ว ๓๒๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒ ๒.๐ ๔ ๘๐ 
    SC 32202 Physics 2       

๑/๒ - ว ๓๒๒๒๒ เคมี ๒ ๑.๕ ๓ ๖๐ 
    SC 32222 Chemistry 2       

๒/๑ - ว ๓๓๒๐๓ ฟิสิกส์ ๓ ๒.๐ ๔ ๘๐ 
    SC 33203 Physics 3       

๒/๑  - ว ๓๓๒๒๓ เคมี ๓ ๑.๕ ๓ ๖๐ 
    SC 33223 Chemistry 3       

๒/๒ - ว ๓๓๒๐๔ ฟิสิกส์ ๔ ๒.๐ ๔ ๘๐ 
    SC 33204 Physics 4       

๒/๒ ว ๓๓๑๒๑ เคมีพ้ืนฐาน 
- 

๑.๕ ๓ ๖๐ 

  
SC 33121 Fundamentals 
of Chemistry       

รวม ๒ วิชา ๗ วิชา ๑๔.๐ ๒๘ ๕๖๐ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๓ 

ว ๓๒๑๐๑ ฟิสิกส์พื้นฐาน 
 

 รายวิชาพ้ืนฐาน                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 ชั้นปีที่ ๑                  ๑.๕ หน่วยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ การกระจัด เวลา ความเร็ว ความเร่งของการเคลื่อนที่ในแนวตรง  
แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟ้า แรงกับการ
เคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแม่เหล็ก แรงนิวเคลียร์และแรงไฟฟ้าระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส สมบัติของ    
คลื่นกล ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่น คลื่นเสียง บีตส์ของเสียง ความเข้มเสียง 
ระดับความเข้มเสียง การได้ยิน คุณภาพเสียง มลพิษทางเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงาน สมบัติของ
รังสีจากธาตุกัมมันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล    
การอภิปรายและการทดลอง สร้างสรรค์ชิ้นงานหรือโครงงาน  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้เป็นความเรียงชั้นสูง มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
ค่านิยมท่ีเหมาะสม และเป็นพลโลกที่ดี 
 

มาตรฐาน/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     
 

รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๔ 

ว ๓๒๒๐๑ ฟิสิกส์ ๑ 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นปีที่ ๑                 ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์ สภาพสมดุล สมดุลต่อการเลื่อนที่ สมดุลต่อการหมุน โมเมนต์ของแรงหรือทอร์ก 
โมเมนต์ของแรงคู่ควบ ศูนย์กลางมวลและศูนย์ถ่วง สมดุลของวัตถุ เสถียรภาพของสมดุล การน าหลักสมดุล     
ไปประยุกต์ สภาพยืดหยุ่น แรงที่ท าให้วัตถุผิดรูป ความเค้นและความเครียด มอดูลัสของยัง แรงและงาน      
งานของแรงที่ท ามุมกับแนวการเคลื่อนที่ การหางานจากพ้ืนที่ใต้กราฟ ก าลัง พลังงานจลน์ พลังงานศักย์        
กฎการอนุรักษ์พลังงาน การประยุกต์กฎการอนุรักษ์พลังงาน กฎสากลของการอนุรักษ์พลังงาน เครื่องกล
ประสิทธิภาพของเครื่องกลและเครื่องใช้ไฟฟ้า หลักการของงานกับเครื่องกลโมเมนตัม  แรงและการเปลี่ยน
โมเมนตัม การดลและแรงดล การชน การชนในหนึ่งมิติ กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การชนในสองมิติการระเบิด
ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหมุน  ทอร์กและโมเมนต์ความเฉื่อยกับการเคลื่อนที่แบบหมุนโมเมนต์ความ
เฉื่อยรอบแกนหมุนสมมาตร พลังงานจลน์ของการเคลื่อนที่แบบหมุน โมเมนตัมเชิงมุมและอัตราการเปลี่ยน
โมเมนตัมเชิงมุม การเคลื่อนที่ทั้งแบบเลื่อนที่และแบบหมุน 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล      
การอภิปรายและการทดลอง สร้างสรรค์ชิ้นงานหรือโครงงาน  

  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้เป็นความเรียงชั้นสูง มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
ค่านิยมท่ีเหมาะสม และเป็นพลโลกที่ดี 
 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายความหมายของสภาพสมดุลหรือสมดุลและสมดุลสถิตวิเคราะห์เงื่อนไขของสมดุลได้ 
 ๒. ทดลองและอธิบายสภาพสมดุลสถิตของวัตถุในกรณีมีแรงสองแรง และแรงสามแรงขนานกัน
  กระท าสมดุลของแรงสามแรง ซึ่งแนวแรงไม่ขนานกัน พร้อมทั้งหาแรงลัพธ์โดยวิธีหางต่อหัว 
  เวกเตอร์ และโดยการแยกแรง 
 ๓. อธิบายโมเมนต์ของแรงที่เกิดกับวัตถุ ความหมายของแรงคู่ควบและหาค่าโมเมนต์ของแรงคู่ควบ 
     ขณะวัตถุหมุนและอยู่ในสมดุล 

 ๔. ใช้เงื่อนไขของสมดุลสถิตท้ัง ๒ ข้อ ค านวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้อง จากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 
     และน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

 ๕. อธิบายสมดุลเสถียร สมดุลไม่เสถียร และสมดุลสะเทินได้ 
 ๖. อธิบายความแตกต่างระหว่างงานในชีวิตประจ าวันและงานทางฟิสิกส์พร้อมทั้งค านวณหางาน          
     ที่กระท าจากผลคูณระหว่างขนาดของแรงในแนวที่วัตถุเคลื่อนที่กับการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่    
     หรือหาจากพ้ืนที่ใต้กราฟระหว่างแรงกับการกระจัด รวมทั้งเชื่อมโยงความรู้เรื่องงานไปสู่เรื่องของ
     ก าลังได ้

 ๗. ท าการทดลองและอธิบายสรุปความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงานจลน์ แรงที่ใช้ดึงสปริงกับ
   ระยะที่สปริงยืดออก และกฎการอนุรักษ์พลังงานได้ 
 ๘. ค านวณหาพลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วงของวัตถุที่ระดับต่างๆ พลังงานศักย์ยืดหยุ่นของ
   สปริง และการน ากฎการอนุรักษ์พลังงานไปใช้ประโยชน์ได้ 
 ๙. อธิบายการท างานของเครื่องกลอย่างง่ายจากหลักการของงานและพลังงานได้ 



๖๕ 

 ๑๐. บอกความหมายของโมเมนตัมและหาค่าของโมเมนตัมของวัตถุได้ เมื่อก าหนดมวลและความเร็ว
       ของวัตถุให้ 
 ๑๑. อธิบายได้ว่า แรงกระท าต่อวัตถุ ท าให้โมเมนตัมของวัตถุเปลี่ยนไป ซึ่งแรงลัพธ์ที่กระท า 
   ต่อวัตถุใด จะเท่ากับอัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมของวัตถุนั้นทั้งขนาดและทิศทาง 
 ๑๒. อธิบายได้ว่า แรงที่ใช้หยุดการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือแรงที่ท าให้มีการเปลี่ยนโมเมนตัมขึ้นอยู่กับ
       มวล ความเร็ว และช่วงเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนโมเมนตัมนั้น 
 ๑๓. บอกได้ว่าผลคูณของแรงที่ท าให้วัตถุมีการเปลี่ยนโมเมนตัมกับช่วงเวลาที่ใช้เรียกว่า การดล     
       พร้อมทั้งแปลความหมายจากกราฟระหว่างขนาดของแรงและเวลาที่แรงกระท าต่อวัตถุได้ว่า
    พ้ืนทีใ่ต้กราฟคือขนาดของการดล และสามารถหาค่าแรงดลเฉลี่ยได้จากกราฟนี้ด้วย 
 ๑๔. บอกได้ว่าแรงที่กระท าต่อวัตถุในช่วงเวลาสั้น ๆ เรียกว่า แรงดล ค านวณหาการดล และ           
       แรงดลเฉลี่ยที่กระท าต่อวัตถุได้ เมื่อก าหนดสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องให้ 
 ๑๕. บอกได้ว่าเมื่อวัตถุสองสิ่งชนกันวัตถุที่วิ่งเข้าชนจะถ่ายโอนโมเมนตัมให้กับวัตถุท่ีถูกชน พร้อมทั้ง  
       ท าการทดลองการชนของวัตถุในแนวตรง และการดีดตัวแยกจากกันของวัตถุในแนวตรง          
       สรุปผลได้ว่าโมเมนตัมรวมของระบบคงตัวเมื่อไม่มีแรงลัพธ์กระท าต่อระบบ 
 ๑๖. บอกได้ว่าการชนแบบยืดหยุ่นนั้น นอกจากโมเมนตัมของระบบคงตัวแล้ว ผลรวมของพลังงานจลน์ 
  ของระบบคงตัวด้วย 
 ๑๗. บอกได้ว่าการชนแบบไม่ยืดหยุ่น โมเมนตัมของระบบคงตัวแต่ผลรวมของพลังงานจลน์ของ 
   ระบบไม่คงตัว 
 ๑๘. ท าการทดลองการชนของวัตถุในสองมิติและสรุปได้ว่าโมเมนตัมของระบบคงตัวการชนของวัตถุ   
       ในสองมิตินั้น มีทั้งการชนแบบยืดหยุ่น และการชนแบบไม่ยืดหยุ่น และบอกความแตกต่างของ 
       การชนดังกล่าวได้ 
 ๑๙. บอกกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม ใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตันแสดงกฎการอนุรักษ์           
        โมเมนตัม และค านวณหาแรง ความเร็ว ความเร่ง มวล ระยะทาง เวลา และปริมาณอ่ืนๆ           
        ทีเ่กี่ยวข้อง ในการเคลื่อนที่ของวัตถุมีการชนหรือการดีดตัวออกจากกันได ้โดยใช้กฎการ 
           อนุรักษโ์มเมนตัม เมื่อก าหนดสถานการณ์ให้ 
 ๒๐. บอกความหมายของการกระจัดเชิงมุม ความเร็วเชิงมุม ความเร่งเชิงมุมได้ 
 ๒๑. บอกความหมาย ความสัมพันธ์ของทอร์ก  โมเมนต์ความเฉื่อยและความเร่งเชิงมุมได้ 
 ๒๒. อธิบายและบอกความหมายของพลังงานจลน์ของการเคลื่อนที่แบบหมุนได้ 
 ๒๓. บอกความสัมพันธ์ของพลังงานจลน์ของการเคลื่อนที่แบบหมุนกับโมเมนต์ความเฉื่อยได้ 
 ๒๔. บอกความหมายของโมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุได้ และบอกความสัมพันธ์กับโมเมนต์ความเฉื่อย  
       และความเร็วเชิงมุมได้ 
 ๒๕. วิเคราะห์ได้ว่า ทอร์กมีค่าเท่ากับอัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุ 
 ๒๖. อธิบายความหมายของกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมได้ 
 ๒๗. น าความรู้เรื่องกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมทอร์กไปค านวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
 ๒๘. บอกความหมายของพลังงานจลน์รวมของวัตถุที่มีการเคลื่อนที่ทั้งแบบเลื่อนต าแหน่ง และแบบ
       หมุนได้ 
 ๒๙. น าความรู้ต่างๆ ของการเคลื่อนที่แบบหมุน ไปอธิบายสถานการณ์และปรากฏการณ์ต่างๆ  
       ทีเ่กี่ยวข้องได้  ตลอดจนค านวณหาปริมาณท่ีเกี่ยวข้องได้ด้วย  



๖๖ 

 ๓๐. อธิบายความหมายของสภาพยืดหยุ่น  สภาพพลาสติก  ขีดจ ากัดการแปรผันตรง และขีดจ ากัด
       สภาพยืดหยุ่นได้ 
 ๓๑. ท าการทดลองเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดตามยาวของวัตถุ  
       และสรุปได้ว่า อัตราส่วนระหว่างความเค้นกับความเครียดตามยาวในช่วงไม่เกินขีดจ ากัด 
       การแปรผันตรงมีค่าคงตัว อัตราส่วนนี้เรียกว่า มอดูลัสของยัง 
 ๓๒. ค านวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับความเค้นและความเครียดตามยาวได้ เมื่อก าหนด       
       สถานการณ์ให้ พร้อมทั้งน าความรู้เกี่ยวกับสมบัติยืดหยุ่นของวัตถุไปอธิบายการเลือกวัสดุ 
       ที่ใช้ในทางช่างและอุตสาหกรรมได้  
 

รวมทั้งหมด ๓๒ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๗ 

ว ๓๒๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒ 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นปีที่ ๑                       ๒.๐ หน่วยกิต 

 

คลื่นกล การถ่ายโอนพลังงานคลื่นกล การสั่น การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกส์อย่างง่ายและการเกิดคลื่น 
ชนิดของคลื่น คลื่นผิวน้ า การซ้อนทับของคลื่น สมบัติของคลื่น การสะท้อนการหักเห การแทรกสอด และการ
เลี้ยวเบน คลื่นนิ่งและการสั่นพ้อง เสียง ธรรมชาติและสมบัติของเสียง อัตราเร็วของเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง
ผ่านตัวกลาง ความเข้มเสียงและการได้ยิน ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง มลภาวะของเสียง หูกับ         
การได้ยินเวลาก้องเสียง เสียงดนตรี ระดับสูงต่ าของเสียง 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 รุ้ง การทรงกลด มิราจ ทัศนอุปกรณ์ เครื่องฉายภาพนิ่ง กล้องถ่ายรูป กล้อง
จุลทรรศน์ กล้องโทรทัศน์ ความสว่าง การถนอมสายตาการดูวัตถุที่มีความสว่างมาก การดูวัตถุที่มีความสว่าง
น้อย การดูผ่านทัศนอุปกรณ์ตาและการมองเห็นสีการผสมแสงสี การผสมสารสี  การแทรกสอด การเลี้ยวเบน
ของแสง เกรตติ้ง การกระเจิงของแสง ไฟฟ้าสถิต แนวความคิดหลักทางไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้า กฎการอนุรักษ์
ประจุไฟฟ้า การเหนี่ยวน าประจุไฟฟ้า แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์  สนามไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุเส้น
แรงไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุ ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากประจุบนตัวน าทรงกลม ความสัมพันธ์
ระหว่างความต่างศักย์และสนามไฟฟ้าสม่ าเสมอ ตัวเก็บประจุ การน าความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล        
การอภิปรายและการทดลอง สร้างสรรค์ชิ้นงานหรือโครงงาน  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้เป็นความเรียงชั้นสูง มีความสามารถ  
ในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
ค่านิยมท่ีเหมาะสม และเป็นพลโลกที่ดี 

 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อภิปรายการเคลื่อนที่แบบคลื่นซึ่งมีความแตกต่างจากการเคลื่อนที่แบบอนุภาคได้ 
 ๒. ส ารวจตรวจสอบ และอภิปรายเกี่ยวกับคลื่นกล และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ 
 ๓. ทดลองเกี่ยวกับสมบัติของคลื่น ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอดและ       
   การเลี้ยวเบนได้ 
 ๔. ส ารวจตรวจสอบเกี่ยวกับคลื่นนิ่งซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการแทรกสอดของคลื่นได้สอง     
   ขบวนที่มีความยาวคลื่นเท่ากัน แอมพลิจูดเท่ากันและเคลื่อนที่สวนทางกัน 
 ๕. ส ารวจตรวจสอบปรากฏการณ์การสั่นพ้อง เช่น คลื่นในเส้นเชือกท่ีขึงตึงคลื่นเสียงในท่อได้ 
 ๖. ทดลองเกี่ยวกับการเกิดบีตส์จากแหล่งก าเนิดเสียงสองแหล่งที่มีความถี่ต่างกันซึ่งจะเป็นเสียง     
   ที่ได้ยินดังและค่อยสลับกันเป็นจังหวะคงตัวได้ 
 ๗. ส ารวจตรวจสอบปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ผู้ฟังได้ยินเสียงที่มีความถ่ีเปลี่ยนไป
   จากความถ่ีของแหล่งก าเนิดอันเนื่องจากการเคลื่อนที่ของแหล่งก าเนิดและหรือผู้ฟังได้ 



๖๘ 

 ๘. ส ารวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับคลื่นกระแทกซึ่งเกิดข้ึนจากการที่อัตราเร็วของ      
   แหล่งก าเนิดคลื่นมากกว่าอัตราเร็วของคลื่นในตัวกลางที่แหล่งก าเนิดคลื่นเคลื่อนที่ได้ 

 ๙. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับระดับความเข้มเสียงซึ่งเป็นค่าที่ได้จากการเปรียบเทียบระหว่าง
   ความเข้มเสียงที่ได้ยินกับความเข้มเสียงต่ าสุดที่มนุษย์ได้ยินระดับความเข้มเสียงที่สูงเกินไปเป็น
   มลภาวะของเสียงได้ 
 ๑๐. เข้าใจสมบัติและการเคลื่อนที่ของแสงพร้อมกับอธิบาย ปรากฏการที่เก่ียวกับแสงได้   
 ๑๑. เข้าใจลักษณะการเดินทางของแสงเมื่อผ่านกระจกชนิดต่างๆและเลนส์บาง ชนิดต่างๆ  
       ได้อย่างถูกต้อง 
 ๑๒. เขียนทางเดินของแสงและค านวณค่าปรากฏการณ์ของแสงที่เกิดขึ้นเมื่อแสงเคลื่อนที่  
        ผ่านทัศนอุปกรณ์ได้ 
 ๑๓. ท ากิจกรรมเพ่ือศึกษาชนิดของแรงระหว่างประจุไฟฟ้าและชนิดของประจุไฟฟ้า พร้อมทั้งอธิบาย
 การท าให้วัสดุมีประจุไฟฟ้าโดยกฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้าได้ 

 ๑๔. บอกความสัมพันธ์ระหว่างแรงของประจุไฟฟ้า ระยะระหว่างประจุ และปริมาณ ประจุไฟฟ้าซ่ึง
 เป็นกฎของคูลอมบ์ได้ และน ากฎของคูลอมบ์ไปค านวณหาปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้ 

 ๑๕. บอกความหมายของสนามไฟฟ้าและหาค่าของสนามไฟฟ้า ณ ต าแหน่งต่างๆ ที่อยู่ ห่างจากประจุ
 ต้นก าเนิดของสนามไฟฟ้าได้ พร้อมหาขนาดและทิศของสนามไฟฟ้าที่เกิดจากจุดประจุหนึ่งจุด
 ประจุและหลายจุดประจุที่เป็นประจุชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันได้ 

 ๑๖. เขียนรูปแสดงเส้นแรงไฟฟ้าของสนามไฟฟ้าจากจุดประจุหนึ่งจุดประจุ จุดประจุสองจุด ประจ ุ   
 ที่มีประจุต่างชนิดกัน ประจุต่างชนิดกันของแผ่นตัวน าขนาน และประจุ ต่างชนิดกันของตัวน า
 วงกลมซ้อนกันได้ 

 ๑๗. บอกได้ว่าสนามไฟฟ้า ณ ต าแหน่งต่างๆ ในที่ว่างภายในตัวน าทรงกลมใดๆ มีค่าเป็นศูนย์และ
 สนามไฟฟ้า ณ จุดที่นับจากผิวทรงกลมออกไป จะมีขนาดเช่นเดียวกับสนามไฟฟ้าของจุดประจุ
 ที่เสมือนกับว่าเกิดจากประจุทั้งหมดของทรงกลมไปรวมกันอยู่ที่ศูนย์กลางของทรงกลม 

 ๑๘. อธิบายวิธีหาศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุ และค านวณหาศักย์ไฟฟ้าที่ต าแหน่งต่าง ๆ เนื่องจาก
 จุดประจุหนึ่งจุดประจุหรือมากกว่า๑ จุดประจุได้ 

 ๑๙. บอกได้ว่าศักย์ไฟฟ้าที่ต าแหน่งต่าง ๆ  ภายในตัวน าทรงกลมมีค่าเท่ากับศักย์ไฟฟ้าที่ผิว
 ศักย์ไฟฟ้าที่นับจากผิวนอกออกไปมีค่าเท่ากับศักย์ไฟฟ้าของประจุที่เสมือนว่าเกิดจากประจุ  
 ทั้งหมดไปรวมกันที่จุดศูนย์กลางของทรงกลมนั้น บอกความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า
 กับสนามไฟฟ้า และจากความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถค านวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
 เมื่อก าหนดสถานการณ์ให้ 

 ๒๐. บอกความสัมพันธ์ของความจุไฟฟ้ารวมกับความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุแต่ละตัวเมื่อน ามาต่อ
 แบบอนุกรมและแบบขนาน รวมทั้งแบบผสม และหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อก าหนด
 สถานการณ์ให้พร้อมทั้งยกตัวอย่างการน าความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปอธิบายการท างานของ
 เครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภทได้ 

 

รวมทั้งหมด ๒๐ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 



๖๙ 

ว ๓๓๒๐๓ ฟิสิกส์ ๓ 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นปีที่ ๒                  ๒.๐ หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์  ไฟฟ้าและแม่เหล็ก กระแสไฟฟ้า การน าไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า  ในตัวน าโลหะ  
ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ กฎของโอห์มและความต้านทาน  สภาพต้านทานไฟฟ้า 
ผลของอุณหภูมิต่อความต้านทาน พลังงานในวงจรไฟฟ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์ พลังงานและ
ก าลังไฟฟ้า การต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี่การต่อตัวต้านทาน การต่อแบตเตอรี่การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสตรงเบื้องต้น เครื่องวัดทางไฟฟ้า แอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์และโอห์มมิเตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
กระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก กระแสไฟฟ้าท าให้เกิดสนามแม่เหล็ก ฟลักซ์แม่เหล็ก อนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าใน
สนามแม่เหล็ก แรงกระท าต่อลวดตัวน าที่มีกระแสไฟฟ้าและอยู่ในสนามแม่เหล็ก แรงระหว่างลวดตัวน าที่มี
กระแส แรงกระท าต่อขดลวดตัวน าที่มีกระแสไฟฟ้าและอยู่ในสนามแม่เหล็ก การประยุกต์ความสัมพันธ์ระหว่าง
กระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก กัลป์วานอมิเตอร์ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไฟฟ้าและแม่เหล็ก กระแส
เหนี่ยวน า แรงเคลื่อนไฟฟ้า ความเหนี่ยวน าไฟฟ้า หม้อแปลง ลักษณะไฟฟ้ากระแสสลับที่เปลี่ยนค่าตามเวลา   
รูปไซน์ ก าลังไฟฟ้ากระแสสลับ ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวน าในวงจรกระแสสลับ แผนภาพ       
เฟเซอร์ วงจร RLC และอิมพีแดนซ์ ก าลังไฟฟ้าในวงจรกระแสสลับ ทฤษฎีเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของ   
แมกเวลลส์และการทดลองของเฮิรตซ์ การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศ สเปกตรัมของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นวิทยุ คลื่นโทรทัศน์ คลื่นไมโครเวฟ รังสีอินฟราเรด รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีเอกซ์ รังสี
แกมมาโพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โพลาไรเซชันของแสง  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล       
การอภิปรายและการทดลอง สร้างสรรค์ชิ้นงานหรือโครงงาน  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้เป็นความเรียงชั้นสูง มีความสามารถ 
ในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
ค่านิยมท่ีเหมาะสม และเป็นพลโลกที่ดี 

 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายได้ว่า กระแสไฟฟ้าในตัวน าเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าผ่านตัวน าและปริมาณ
      กระแสไฟฟ้า หาได้จากจ านวนประจุที่ผ่านภาคตัวขวางของตัวน าในหนึ่งหน่วยเวลา 

  ๒. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า จ านวนประจุไฟฟ้า ขนาดของความเร็วลอยเลื่อน 
            และพ้ืนที่ภาคตัดขวางของตัวน าโลหะขณะที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน และค านวณหาปริมาณเหล่านั้น

      จากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้ 
 ๓. ท าการทดลองและสรุปกฎของโอห์มได้ว่า  เมื่ออุณหภูมิคงตัวกระแสไฟฟ้าในตัวน า โลหะแปรผัน
      ตรงกับความต่างศักย์ระหว่างจุด ๒ จุด ในตัวน าโลหะ 
 ๔. อธิบายความสัมพันธ์ของความต้านทาน สภาพต้านทาน ความยาวและพ้ืนที่หน้าตัดขวางของ 
      ลวดตัวน าที่สม่ าเสมอได้ รวมทั้งสามารถค านวณหาปริมาณดังกล่าวจากสถานการณ์ท่ีก าหนดได้ 
 ๕. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าในวงจร แรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่  
      ความต้านทานภายในแบตเตอรี่ และความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ขั้วของแบตเตอรี่ได้ 
 ๖. ท าการทดลองและสรุปความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์และความต้านทานรวม
      ของปลายตัวต้านทานที่ต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนานได้ 



๗๐ 

 ๗. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้า ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้าและเวลาได้       
      รวมทั้งสามารถค านวณหาปริมาณดังกล่าวจากสถานการณ์ที่ก าหนด  
 ๘. อธิบายการหาแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวม และความต้านทานภายในรวมเม่ือต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมได้ 
 ๙. อธิบายการหาแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวม และความต้านทานภายในรวมเม่ือต่อแบตเตอรี่แบบขนานได้ 
 ๑๐. อธิบายหลักการสร้างแอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ และโอห์มมิเตอร์จากแกลวานอมิเตอร์ได้ 
 ๑๑. อธิบายความหมายของสนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กโลก ฟลักซ์แม่เหล็กและความหนาแน่น 
  ฟลักซ์แม่เหล็กได้ 

  ๑๒. อธิบายได้ว่าอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าเมื่อเคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณท่ีมีสนามแม่เหล็ก  
  ซึ่งมีทิศตั้งฉากกับความเร็วจะมีแรงกระท าต่ออนุภาคนั้น และใช้กฎมือขวา ในการ หาทิศทาง
  ของแรงกระท าได้ 
 ๑๓. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประจุไฟฟ้า ความเร็ว และสนามแม่เหล็กท่ีมีทิศตั้งฉาก       
  กับความเร็วของประจุไฟฟ้าได้ 
 ๑๔. อธิบายสนามแม่เหล็กของลวดตัวน าตรง  โซเลนอยด์  เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านและหาทิศทาง
  สนามแม่เหล็กโดยใช้กฎมือขวาได้ 
 ๑๕. ทดลองและสรุปได้ว่า  เมื่อลวดตัวน า 2 เส้นที่วางใกล้ๆ  และขนานกันมีกระแสไฟฟ้าผ่านจะมี
  แรงกระท าระหว่างกัน 
 ๑๖. ทดลองและสรุปได้ว่า ลวดตัวน าที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและวางอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก  
  จะมีแรงกระท าต่อลวดตัวน า โดยทิศของแรงขึ้นอยู่กับทิศของกระแสไฟฟ้า และทิศของ 
  สนามแม่เหล็ก 
 ๑๗. ทดลองและสรุปได้ว่า เมื่อขดลวดตัวน ารูปสี่เหลี่ยมที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน โดยขดลวด          
                   อยู่ในสนามแม่เหล็ก จะเกิดแรงคู่ควบท าให้ขดลวดหมุน และหาโมเมนต์ของแรงคู่ควบได้ 
 ๑๘. อธิบายความหมายของการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า กระแสเหนี่ยวน าและแรงเคลื่อนไฟฟ้า 
  เหนี่ยวน า และเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวน าในขดลวดรูปสี่เหลี่ยมซึ่งหมุนตัดฟลักซ์แม่เหล็กได้ 
 ๑๙. ท ากิจกรรมหม้อแปลงและสรุปได้ว่า เมื่อกระแสไฟฟ้าสลับผ่านขดลวดปฐมภูมิจะท าให้เกิด 
  แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน าในขดลวดทุติยภูมิ ซึ่งมีค่าข้ึนอยู่กับแรงเคลื่อนไฟฟ้าในขดลวดปฐมภูมิ
  และจ านวนรอบของขดลวดทั้งสอง 
 ๒๐. อธิบายเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับและหาปริมาณต่างๆ ที่ใช้กับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  
  เช่น ความถี่ แรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุด กระแสไฟฟ้าสูงสุด ค่ายังผลค่ามิเตอร์ ความต้านทาน   
  จินตภาพของความจุ ความต้านทานจินตภาพของความเหนี่ยวน า และความต่างศักย์ของแต่ละ
  ส่วนประกอบในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เขียนแผนภาพเฟเซอร์ วงจร RLC ใช้แผนภาพ 
  เฟเซอร์ เพ่ือใช้หากระแสรวมความต่างศักย์ รวมในวงจร ก าลังไฟฟ้าตัวประกอบก าลังและ 
        มุมเฟสได้ 

 ๒๑. อธิบายการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยใช้ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์ และอธิบาย 
  วิธีการทดลองของเฮิรตซ์  ซึ่งพิสูจน์ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามแนวความคิดของแมกซ์เวลล์มีจริงได้ 
 
 
 
 



๗๑ 

 ๒๒. อธิบายได้ว่า เมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่กลับไปกลับมาในสายอากาศ จะท าให้เกิดคลื่น 
       แม่เหล็กไฟฟ้าแผ่ออกจากสายอากาศ 
 ๒๓. อธิบายความหมายของสเปกตรัม ความแตกต่างและประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
  แต่ละชนิดในสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ 
 

รวมทั้งหมด ๒๓ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๒ 

ว ๓๓๒๐๔ ฟิสิกส์ ๔ 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นปีที่ ๒                  ๒.๐ หน่วยกิต 

 

 ศึกษาวิเคราะห์ ของไหล ความหนาแน่น ความดันในของเหลว ความดันในของเหลวขึ้นอยู่กับความลึก   
เครื่องมือวัดความดัน ความดันกับชีวิตประจ าวัน กฏของพาสคัลและเครื่องอัดไฮดรอลิก แรงลอยตัวและหลัก
ของอาร์คิมีดิส ความตึงผิว ความหนืด พลศาสตร์ ของไหล ของไหลอุดมคติ การไหลของของไหลอุดมคติ  
สมการความต่อเนื่อง สมการของแบร์นูลลี ความร้อน อุณหภูมิ การขยายตัวของวัตถุเนื่องจากความร้อน  
สถานะและการเปลี่ยนสถานะของสาร การถ่ายโอนความร้อน การแผ่รังสีความร้อน แก๊สอุดมคติ กฎของบอยล์  
กฎของชาร์ลส์ กฎของแก๊ส ทฤษฏีจลน์ของแก๊สแบบจ าลองของแก๊สอุดมคติ ความดันและพลังงานจลน์เฉลี่ย
ของแก๊ส อัตราเร็วของโมเลกุลของแก๊ส พลังงานภายในระบบ การประยุกต์ เครื่องยนต์แบบต่างๆ ไอน้ าใน
อากาศและความดันไอโครงสร้างอะตอมแบบต่างๆ การค้นพบอิเล็กตรอน การทดลองของทอมสัน การทดลอง
ของมิลลิแกน แบบจ าลองอะตอมของทอมสัน ของรัทเทอร์ฟอร์ด แบบจ าลองอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฏี
อะตอมของโบร์ สเปกตรัมของอะตอม การแผ่รังสีของวัตถุด า การทดลองฟรังค์ และเฮิร์ตซ์ รังสีเอกซ์ ความ    
ไม่สมบูรณ์ของทฤษฏีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์ โฟโตอิเล็กทริก ปรากฏการณ์คอมบ์ตัน สมมติฐานของ        
เดอบรอยล์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน กลศาสตร์ ควอนตัม หลักความไม่แน่นอนและโอกาสที่เป็นไปได้ 
โครงสร้างอะตอมตามทฤษฏีกลศาสตร์ควอนตัม ปฏิกิริยานิวเคลียร์ กัมมันตรังสี ไอโซโทป เพ่ือน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ รวมถึงผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล  
การอภิปรายและการทดลอง สร้างสรรค์ชิ้นงานหรือโครงงาน  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้เป็นความเรียงชั้นสูง มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมค่านิยม
ที่เหมาะสม และเป็นพลโลกที่ดี 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. ท าการทดลองและสรุปได้ว่า ส าหรับของเหลวที่อยู่ในภาชนะเปิดความดันในของเหลวขึ้นอยู่กับ

      ความหนาแน่น ความลึกจากผิวของเหลว โดยไม่ขึ้นกับภาชนะท่ีบรรจุ 
๒. บอกความสัมพันธ์ระหว่าง ความดันในของเหลวกับความหนาแน่น ความลึกของของเหลว และ

     ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกได้  
๓. บอกความหมายของความดันเกจและความดันสัมบูรณ์ของของเหลวและค านวณหาปริมาณท้ังสอง

      จากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้ 
๔. น าความรู้เกี่ยวกับความดันในของเหลวไปค านวณหาแรงที่ของเหลวกระท าต่อด้านข้าของภาชนะ 

      หรือกระท าต่อประตูกั้นน้ า และเขื่อนได้ 
๕. บอกได้ว่าความดันที่เพ่ิมให้แก่ของเหลว ณ ต าแหน่งใดในของเหลวที่อยู่ในภาชนะปิดจะถ่ายทอด 
  ไปยังทุกๆ จุดในของเหลว ซึ่งเรียกว่า กฎของพาสคัล 
๖. อธิบายความหมายของแรงลอยตัวบอกหลักของอาร์คีมิดีส  และน าหลักของอาร์คีมิดีสไปอธิบาย

      และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้ 
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๗. ท าการทดลองและสรุปผลจากการทดลองได้ว่า ของเหลวมีแรงดึงผิวที่ใช้ยึดผิวของเหลวได้  
      อัตราส่วนของแรงดึงผิวต่อความยาวผิวของของเหลวที่ขาด คือความตึงผิว ซึ่งมีค่าคง ตัว 
      ส าหรับของเหลวชนิดหนึ่ง ๆ 
 ๘. อธิบายได้ว่า แรงหนืดของของเหลวที่กระท าต่อวัตถุที่เคลื่อนที่ในของเหลวขึ้นอยู่กับขนาดความเร็ว
      ของวัตถุ 
 ๙. บอกความหมายของสายกระแส หลอดการไหล  สมการความต่อเนื่อง และอัตราการไหลได้ 
 ๑๐. บอกได้ว่า ทุกๆ จุดภายในท่อที่ของเหลวเคลื่อนที่ ผลรวมของความดัน พลังงานจลน์ต่อปริมาตร 
        และพลังงานศักย์ต่อปริมาตรของของเหลวมีค่าคงตัว ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าว เป็นสมการของ
        แบร์นูลลี และใช้สมการของแบร์นูลลี หาปริมาณต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องได้เมื่อก าหนดสถานการณ์ให้ 
 ๑๑. ท ากิจกรรมเพ่ือศึกษาว่า พลังงานความร้อนแปลงรูปจากพลังงานกลได้ พร้อมทั้งยกตัวอย่างและ
       อธิบายได้ว่าพลังงานความร้อนสามารถแปลงรูปมาจากพลังงานรูปอ่ืน 
 ๑๒. บอกความหมายของความจุความร้อน และความจุความร้อนจ าเพาะ และค านวณหาปริมาณทั้ง
       สองได้ เมื่อก าหนดสถานการณ์ให้ 
 ๑๓. อธิบายความหมายของอุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์ และบอกความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ สัมบูรณ์ใน
       หนว่ยเคลวินกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส 
 ๑๔. บอกความหมายของความร้อนแฝง และความร้อนจ าเพาะของสาร และค านวณปริมาณดังกล่าว
        ไดเ้มื่อก าหนดสถานการณ์ให้ 
 ๑๕. ท าการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างความดัน และปริมาตรของแก๊สในภาชนะปิด เมื่ออุณหภูมิ
       คงตัว และสรุปได้ว่า ความดันของแก๊สแปรผกผันกับปริมาตรของแก๊ส พร้อมทั้งบอกได้ว่าข้อสรุป
       นี้คือ กฎของบอยล์ 
 ๑๖. ท าการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร และอุณหภูมิของแก๊สในภาชนะปิด เมื่อความดัน
       คงตัว และสรุปได้ว่า ปริมาตรของแก๊สแปรผันตรงกับอุณหภูมิสัมบูรณ์ พร้อมได้ว่าข้อสรุปนี้คือ  
       กฎของชาร์ล 
 ๑๗. น ากฎของบอลย์และกฎของชาร์ลมาศึกษาร่วมกันและสรุปได้ว่า PV/T มีค่าคงตัว และความดัน
       แปรผันตรงกับอุณหภูมิสัมบูรณ์ เมื่อปริมาตรคงตัว พร้อมทั้งบอกได้ว่า ความสัมพันธ์นี้เป็น 
        กฎของเกย์–ลูสแซก 
 ๑๘. น าความรู้เรื่องแบบจ าลองของแก๊สและความรู้ที่เกี่ยวข้องไปอธิบายความดันตามทฤษฎีจลน์ของ
       แก๊ส และหาความสัมพันธ์ระหว่างความดัน ปริมาตร จ านวนโมเลกุล และอัตราเร็วของโมเลกุล
       ของแก๊สได้ 
 ๑๙. น าความรู้เรื่องทฤษฎีของแก๊สไปอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น การเปลี่ยน
        สถานะของสาร การขยายตัวของสาร การถ่ายโอนความร้อน การน าความร้อน และ                  
        การพาความร้อน เป็นต้น 
 ๒๐. อธิบายแบบจ าลองอะตอมของ ดอลตัน ทอมสัน รัทเธอร์ฟอร์ด และโบร์ ได้ 
 ๒๑. อธิบายอุปกรณ์และวิธีการที่ท าให้เกิดรังสีแคโทด และบอกสมบัติของรังสีแคโทดได้ 
 ๒๒. อธิบายวิธีการ และหลักการที่ทอมสันใช้ในการหาประจุไฟฟ้าต่อมวลของอิเล็กตรอน และบอกได้
       ว่าอิเล็กตรอน คือองค์ประกอบหนึ่งของอะตอม 
 ๒๓. อธิบายการหาประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอน ตามวิธีการทดลองของมิลลิแกนได้ 
 ๒๔. อธิบายการทดลองเกี่ยวกับการกระเจิงของอนุภาคแอลฟาได้ 
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 ๒๕. อธิบายสมมุติฐานของฟรังค์ได้ 
 ๒๖. อธิบายสถานการณ์ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก และสรุปความสัมพันธ์ระหว่างจ านวน 
        โฟโตอิเล็กตรอนและความเข้มแสง ความต่างศักย์หยุดยั้งและความถ่ีของแสงที่ตกกระทบได้ 
 ๒๗. บอกได้ว่าแสงแสดงสมบัติเป็นอนุภาคได้จากปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก 
 ๒๘. ค านวณหารัศมีและระดับพลังงานของอิเล็กตรอนของอะตอมไฮโดรเจนในวงโคจรต่างๆ        
       ตามทฤษฎีอะตอมของโบร์ได้และใช้หลักการดังกล่าวอธิบายการเกิดสเปกตรัมของ  
       ไฮโดรเจนได้ 
 ๒๙. ค านวณหาความยาวคลื่นต่ าสุดของรังสีเอ็กซ์ พร้อมทั้งบอกสมบัติและประโยชน์ของรังสีเอ็กซ์ได้ 
 ๓๐. บอกสมมุติฐานของเดอบรอยล์ได้ 
 ๓๑. อธิบายหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กท่ีเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางต าแหน่ง 
       และทางโมเมนตัมได้ 
 ๓๒. บอกได้ว่า ภาพของอิเล็กตรอนในอะตอมเหมือนกลุ่มหมอกห่อหุ้มนิวเคลียส ณ ที่ใด  
                กลุ่มหมอกหนาแน่นจะมีโอกาสมากท่ีจะพบอิเล็กตรอน ณ ที่นั้น 
 ๓๓. สามารถท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม และมีคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิตได้สามารถ       
       สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และมีความสามารถในการตัดสินใจน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตได้  
 ๓๔. อธิบายถึงการค้นพบกัมมันตภาพรังสีได้ 
 ๓๕. บอกสมบัติที่ส าคัญของรังสีแอลฟา บีตา และแกมมาได้ 
 ๓๖. อธิบายความเกี่ยวข้องของการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสกัมมันตรังสีได้ 
 ๓๗. บอกความหมายของเลขมวล อะตอมและนิวคลีออนได้ 
 ๓๘. บอกความหมายของธาตุเสถียร ครึ่งชีวิต ค่าคงตัวการสลาย และกัมมันตรังสีได้ 
 ๓๙. น ากฎการสลายของธาตุกัมมันตรังสีไปใช้ค านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อก าหนด        
        สถานการณ์ให้ได้ 
 ๔๐. หาครึ่งชีวิตและค่าคงตัวการสลาย จากการทดลองดังกล่าวนั้นได้ 
 ๔๑. บอกความหมายของไอโซโทป ไอโซโทปกัมมันตรังสี ไอโซโทปเสถียรได้ 
 ๔๒. อธิบายธรรมชาติของแรงนิวเคลียร์ และบอกความสัมพันธ์ระหว่างเลขมวลและรัศมีของ       
       นวิเคลียสของธาตุ และหารัศมีนิวเคลียสของธาตุต่างๆ เมื่อทราบปริมาณที่เก่ียวข้องได้ 
 ๔๓. อธิบายความหมายของพลังงานยึดเหนี่ยว มวลพร่อง และความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับ       
       พลังงานของไอน์สไตน์ได้ 
 ๔๔. อธิบายเสถียรภาพของนิวเคลียสของธาตุต่างๆได้ 
 ๔๕. ค านวณหาพลังงานนิวเคลียร์จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ได้ 
 

รวมทั้งหมด ๔๕ ผลการเรียนรู้ 
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ว ๓๒๒๒๑  เคมี ๑ 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นปีที่ ๑                                     ๑.๕ หน่วยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะห์พันธะเคมีชนิดต่างๆ พันธะโคเวเลนต์ การเกิดพันธะโคเวเลนต์ ชนิดของพันธะ        
โคเวเลนต์ โมเลกุลโคเวเลนต์ที่ไม่เป็นไปตามกฎออกเตต การเขียนสูตรและการเรียกชื่อสาร   โคเวเลนต์      
ความยาวพันธะและพลังงานพันธะ โครงสร้างเรโซแนนซ์ รูปร่างของโมเลกุล สภาพขั้วและทิศทางของขั้วของ
พันธะโคเวเลนต์ และโมเลกุลโคเวเลนต์ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ ความสัมพันธ์แรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างโมเลกุลกับจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารโคเวเลนต์ สมบัติที่แตกต่างกันของสารของโคเวเลนต์  
ประเภทโมเลกุลไม่มีขั้ว โมเลกุลมีขั้วและสารโคเวเลนต์บางชนิดที่มีโครงสร้างเป็นโครงผลึกร่างตาข่าย พันธะ   
ไอออนิก การเกิดพันธะไอออนิก โครงสร้างของสารประกอบไอออนิก การเขียนสูตรและการเรียกชื่อ
สารประกอบไอออนิก การเปลี่ยนแปลงพลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก สมบัติและปฏิกิริยาของ
สารประกอบไอออนิก สมการไอออนิก พันธะโลหะและสมบัติบางประการของโลหะ ศึกษามวลอะตอม      
มวลโมเลกุล โมล ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนโมล จ านวนอนุภาค มวลและปริมาตรของแก๊สที ่ STP       
การเตรียมสารละลาย การค านวณหาความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่างๆ สมบัติบางประการของ
สารละลายเกี่ยวกับจุดเดือดและจุดหลอมเหลวหรือจุดเยือกแข็งโดยเปรียบเทียบกับตัวท าละลายบริสุทธิ์
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารละลายกับการเพ่ิมของจุดเดือดและการลดของจุดเยือกแข็ง
ของสารละลาย การหามวลเป็นร้อยละของธาตุองค์ประกอบในสารประกอบ การค านวณสูตรเอมพิริคัลและ
สูตรโมเลกุล สมการเคมี การค านวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี  ศึกษาสมบัติของของแข็ง การจัดเรียง
อนุภาคและการเกิดผลึกของของแข็ง ชนิดของผลึกของของแข็ง การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง สมบัติของ
ของเหลว สมบัติของแก๊สการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของแก๊สเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือความดันรวมถึง
การศึกษากฎต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแก๊ส การแพร่ของแก๊ส และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส   
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล       
การอภิปรายและการทดลอง สร้างสรรค์ชิ้นงานหรือโครงงาน  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้เป็นความเรียงชั้นสูง มีความสามารถ 
ในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
ค่านิยมท่ีเหมาะสม และเป็นพลโลกที่ดี 

ผลการเรียนรู้ 
๑. อธิบายเกี่ยวกับกฎออกเตต การเกิดไอออน การเกิดพันธะไอออนิก โครงสร้างของสารประกอบ    

ไอออนิกได้ 
๒. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิกได้ 
๓. อธิบายการเปลี่ยนแปลงพลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิกได้ 
๔. บอกสมบัติของสารประกอบไอออนิกได้ 
๕. เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิกได้ 
๖. ใช้ความรู้เรื่องความยาวพันธะและพลังงานพันธะระบุชนิดของพันธะโคเวเลนต์ได้ 
๗. ใช้ค่าพลังงานพันธะค านวณหาพลังงานที่เปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาได้ 



๗๖ 

๘. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของสารโคเวเลนต์ที่มีโครงสร้างเรโซแนนซ์ได้ 
๙. ท านายรูปร่างของโมเลกุลโคเวเลนต์   เมื่อทราบจ านวนพันธะและจ านวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว

รอบอะตอมกลางได้ 
๑๐. อธิบายสภาพขั้วและทิศทางของขั้วพันธะโคเวเลนต์และของโมเลกุลโคเวเลนต์ได้ 
๑๑. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง     

แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างโมเลกุลกับจุดหลอมเหลวและจุดเดือดของสารโคเวเลนต์ได้ 

๑๒. บอกสมบัติที่แตกต่างกันของสารโคเวเลนต์ประเภทโมเลกุลไม่มีขั้ว  โมเลกุลมีขั้วและโครงผลึกร่าง
ตาข่ายได้ 

๑๓. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและใช้ความรู้เรื่องพันธะโลหะอธิบายสมบัติของโลหะได้ 
๑๔. อธิบายความหมายของมวลอะตอม มวลโมเลกุลได้ 
๑๕. ค านวณหามวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ ๑ อะตอม มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ  มวลโมเลกุล

ของสารหรือมวลสูตรและมวลของสาร ๑ โมเลกุลได้ 
๑๖. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่างๆ ของสาร ซึ่งได้แก่ จ านวนโมล จ านวนอนุภาค มวล

และปริมาตรของแก๊สที่ STP รวมทั้งใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวค านวณหาปริมาณใดปริมาณหนึ่งได้ 
๑๗. อธิบายวิธีเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นหรือปริมาตรตามต้องการ และค านวณหาความ

เข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่างๆ ที่ก าหนดให้ได้ 
๑๘. เปรียบเทียบจุดเดือด จุดเยือกแข็งหรือจุดหลอมเหลวของสารได้ 
๑๙. ค านวณหามวลเป็นร้อยละของธาตุองค์ประกอบจากสูตรที่ก าหนดให้สูตรเอมพิริคัลและสูตร

โมเลกุลของสารได้ 
๒๐. เขียนและดุลสมการเคมีได้ 
๒๑.  ค านวณหามวลของสารในปฏิกิริยาที่เป็นไปตามกฎทรงมวล และหาอัตราส่วนโดยมวลของธาตุที่

รวมตัวกันเป็นสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงท่ี และจ านวนโมล มวลของสาร ปริมาตรของแก๊สที่ 
STP หรือจ านวนอนุภาคของสารจากสมการเคมีได้ 

๒๒.  สรุปข้อความของกฎเกย์-ลูสแซกและกฎอาโวกาโดร พร้อมทั้งใช้กฎทั้งสองค านวณหาปริมาตร
ของแก๊สที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเคมีและสูตรโมเลกุลของแก๊สได ้

๒๓.  ระบุสารก าหนดปริมาณและใช้ค านวณหาปริมาณของสารอ่ืนในปฏิกิริยาเคมี และค านวณหา
ผลได้ร้อยละของสารจากการทดลองที่ก าหนดให้ได้ 

๒๔. ท าการทดลอง รวบรวมข้อมูล น าเสนอข้อมูล แปลความหมาย และสรุปผลการทดลองเก่ียวกับ
การเตรียมสารละลาย การหาจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารละลาย  
อัตราส่วนจ านวนโมลของสารที่ท าปฏิกิริยาพอดีกันและอัตราส่วนโดยปริมาตรของแก๊สใน
ปฏิกิริยาเคมีได้ 

๒๕. อธิบายสมบัติของของแข็ง ของเหลวเกี่ยวกับความตึงผิว การระเหยและการเกิดความดันไอได้ 
๒๖. ใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอธิบายสมบัติบางประการของแก๊ส  ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ     

ความดัน และปริมาตรของแก๊สได้ 
๒๗. ใช้กฎต่างๆ ของแก๊สค านวณหาปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ และจ านวนโมลหรือมวลของแก๊สได้ 

 



๗๗ 

๒๘. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการแพร่ของแก๊สกับมวลโมเลกุล รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบอัตรา
การแพร่และอัตราการแพร่ผ่านของแก๊สได้ 

๒๙. ท าการทดลอง รวบรวมข้อมูล แปลความหมายข้อมูล และสรุปผลการทดลอง เพ่ือศึกษารูปผลึก
ก ามะถัน การเปรียบเทียบความดันไอของของเหลว ผลของความดันหรืออุณหภูมิต่อปริมาตรแก๊ส 
และการแพร่ของแก๊สได้ 

๓๐. ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม และมีคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิตได้ 
๓๑. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และมีความสามารถในการตัดสินใจน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตได้ 
 

รวมทั้งหมด ๓๑ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๘ 

ว ๓๒๒๒๒ เคมี ๒ 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นปีที่ ๑                     ๑.๕ หน่วยกิต 

 

ศึกษาวิเคราะห์ปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ การเปลี่ยนแปลงที่ท าให้เกิดภาวะสมดุล ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล ค่าคงที่สมดุลกับสมการเคมี รวมทั้งการค านวณเก่ียวกับค่าคงที่สมดุล 
ผลของการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร ความดันและอุณหภูมิ ที่มีผลต่อภาวะสมดุลและต่อค่าคงที่สมดุล
ของปฏิกิริยา หลักของเลอชาเตอลิเอและการน ามาใช้ท านายการปรับภาวะสมดุลของปฏิกิริยา  และ             
การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม สมดุลเคมีในชีวิตประจ าวันและสิ่งแวดล้อม ศึกษาสมบัติของสารละลาย   
อิเล็กโทรไลต์ ไอออนในสารละลายกรดและสารละลายเบส ทฤษฎีกรด-เบส คู่กรด-เบส การแตกตัวของกรด
และเบส การแตกตัวเป็นไอออนของน้ าบริสุทธิ์ การวัด pH ของสารละลาย ปฏิกิริยาของกรดและเบส การ
ไทเทรตกรด-เบส และสารละลายบัฟเฟอร์  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล        
การอภิปรายและการทดลอง สร้างสรรค์ชิ้นงานหรือโครงงาน   
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้เป็นความเรียงชั้นสูง มีความสามารถ 
ในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
ค่านิยมท่ีเหมาะสม และเป็นพลโลกที่ดี 

ผลการเรียนรู้ 
๑. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้ ภาวะสมดุลสมดุลระหว่างสถานะสมดุลในสารละลาย

อ่ิมตัว สมดุลในปฏิกิริยาเคมีและค่าคงที่สมดุลได้ 
๒. อธิบายสมบัติต่างๆ ของระบบ ณ ภาวะสมดุล เขียนความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของ       

สารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ ณ ภาวะสมดุล ค านวณค่าคงที่สมดุลและความเข้มข้นของสาร ณ ภาวะ
สมดุลได้ ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลของระบบพร้อมทั้งอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นเมื่อ
ภาวะสมดุลถูกรบกวน ตลอดจนระบุปัจจัยที่มีผลต่อค่าคงที่สมดุลพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลได้ 

๓. อธิบายการปรับตัวของระบบเพ่ือเข้าสู่ภาวะสมดุลโดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ รวมทั้งการเลือก
ภาวะที่เหมาะสมเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์สูงในอุตสาหกรรมได้ และอธิบายการเกิดสมดุลเคมีใน
กระบวนการต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตและปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ 

๔. ท าการทดลองรวบรวมข้อมูล แปลความหมายข้อมูลและสรุปผลการทดลองในเรื่องปฏิกิริยา
ระหว่าง CuSO4 กับ HCl การทดสอบ Fe 2+, Fe 3+ และ I2 การทดสอบภาวะสมดุลระหว่าง Fe 2+ 
และ Fe 3+ การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นการศึกษาผลของความดันและอุณหภูมิต่อภาวะสมดุลได้ 

๕. บอกสมบัติของสารละลายอิเล็กโทรไลต์-นอนอิเล็กโทรไลต์และประเภทของสารอิเล็กโทรไลต์ และ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงเมื่อกรดหรือเบสละลายในน้ า  พร้อมทั้งระบุชนิดของไอออนที่ท าให้
สารละลายแสดงสมบัติเป็นกรดหรือเบสได้ 

๖. อธิบายความหมายของกรดหรือเบสตามทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตตลาวรีและลิวอิส 
พร้อมทั้งอธิบายสมบัติของกรด-เบสตามทฤษฎีกรด-เบส ระบุโมเลกุลหรือไอออนที่เป็นคู่กรด-เบส
ในปฏิกิริยาตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตต-ลาวรีได ้



๗๙ 

๗. อธิบายความสามารถในการแตกตัวของกรดอ่อน - เบสอ่อน เปรียบเทียบปริมาณการแตกตัวของกรด
หรือเบสและค านวณหาความเข้มข้นของ  H3O+ และ OH-  โดยใช้ค่าคงที่การแตกตัวของกรด        
และเบสได ้

๘. อธิบายการเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุลของน้ าเมื่อเติมกรดหรือเบสพร้อมทั้งค านวณหาความเข้มข้นของ 
H3O+ และ OH- ในสารละลาย ค านวณหา pH  ของสารละลายเมื่อทราบความเข้มข้นของ H3O+ 
และ OH-  และบอกความเป็นกรด-เบสของสารละลายจากค่า pH  ได ้

๙. อธิบายเหตุผลที่ท าให้อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีและใช้ช่วงของการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ บอก pH 
หรือความเป็นกรด-เบสของสารละลายได้ 

๑๐. อธิบายการเกิดเกลือจากปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสกับกรดหรือเบสกับสารบางชนิดพร้อมทั้ง   
เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาและบอกสมบัติของเกลือที่เกิดขึ้น อธิบายความหมายของปฏิกิริยา   
การสะเทินพร้อมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาได้ และอธิบายการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส            
ของเกลือในน้ าพร้อมเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาได้ 

๑๑. อธิบายวิธีการไทเทรต การเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมในการไทเทรตกรด-เบสตลอดจน
ค านวณหาความเข้มข้นของสารละลายจากการไทเทรต เขียนกราฟของ การไทเทรตหาจุดสมมูล
จากกราฟพร้อมทั้งบอกค่า pH ของสารละลาย ณ จุดสมมูลได ้

๑๒. อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเติมกรดหรือเบสลงในสารละลายบัฟเฟอร์เขียนสมการแสดง
ปฏิกิริยาการควบคุม  pH  ของสารละลายบัฟเฟอร์ได้ 

๑๓. ท าการทดลองรวบรวมข้อมูลแปลความหมายข้อมูลและสรุปผลการทดลองเรื่องสมบัติบางประการ
ของสารละลาย ปฏิกิริยาการให้และรับโปรตอนของไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออน การน าไฟฟ้าของน้ า
ปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรดกับสารละลายเบส ปฏิกิริยาระหว่างกรดหรือเบสกับสารละลาย
บางชนิด การวัด pH ของสารละลายเกลือโดยใช้ ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ การไทเทรตหาจุดยุติ
ของปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรดแก่กับสารละลายเบสแก่ การเลือกอินดิเคเตอร์ในการ
ไทเทรตกรด-เบส และการเปลี่ยนแปลง pH ของสารละลายบางชนิดได้ 

๑๔.  ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ และมีคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิต 
๑๕.  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และมีความสามารถในการตัดสินใจน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตได้ 

 

รวมทั้งหมด ๑๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๐ 

ว ๓๓๒๒๓ เคมี ๓ 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นปีที่ ๒                                  ๑.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์ ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี ปฏิกิริยารีดอกซ์ การดุลสมการรีดอกซ์ ประเภทของเซลล์ไฟฟ้าเคมี  
เซลล์กัลวานิกเซลล์อิเล็กโทรไลต์ การผุกร่อนของโลหะและการป้องกัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง
กับเซลล์ไฟฟ้าเคมีอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมเซรามิกส์ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโซเดียมคลอไรด์  
อุตสาหกรรมปุ๋ย ประเภทสารประกอบของคาร์บอน สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ประเภทของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน สารประกอบที่มีหมู่อะตอมที่แสดงสมบัติเฉพาะวิเคราะห์พันธะของคาร์บอน หมู่ ฟังก์ชัน 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ สารประกอบอินทรีย์ที่มี
ธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล        
การอภิปรายและการทดลอง สร้างสรรค์ชิ้นงานหรือโครงงาน  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้เป็นความเรียงชั้นสูง มีความสามารถ 
ในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
ค่านิยมท่ีเหมาะสม และเป็นพลโลกที่ดี 

 

ผลการเรียนรู้ 
๑. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน ปฏิกิริยารีดอกซ์ ตัวรีดิวซ์ และ     

ตัวออกซิไดส์ ในการถ่ายโอนอิเล็กตรอน และการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน พร้อมทั้ง
เปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์ได้ 

๒. ดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้เลขออกซิเดชัน และครึ่งปฏิกิริยาได้ 
๓. ต่อเซลล์กลัวานิกจากครึ่งเซลล์ที่ก าหนดให้ พร้อมทั้งระบุส่วนประกอบที่ส าคัญของเซลล์กัลวานิก

เขียนสมการแสดงปฏิกิริยา และเขียนแผนภาพเซลล์กัลวานิกได้ 
๔. ค านวณหาค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ และท านายการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ได้ 
๕. อธิบายหลักการท างาน พร้อมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นของเซลล์กัลวานิก 

เซลล์ปฐมภูมิ เซลล์ทุติยภูมิ และเซลล์อิเล็กโทรไลต์ได้ 
๖. อธิบายหลักการของการแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า และการท า

โลหะให้บริสุทธิ์ พร้อมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้ 
๗. อธิบายสาเหตุที่ท าให้โลหะเกิดการผุกร่อน และวิธีป้องกันการผุกร่อนของโลหะโดยวิธีอะโนไดซ์  

การรมด า วิธีแคโทดิก การเคลือบผิวด้วยพลาสติก สีหรือน้ ามัน การชุบด้วยโลหะได้ 
๘. อธิบายหลักการท างานของแบตเตอรี่อิเล็กโทรไลต์แข็ง แบตเตอรี่อากาศ การท าอิเล็กโทรไดอะลิซิส

น้ าทะเลได้ 
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. อธิบายขั้นตอนส าคัญของการท าผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ได้ 
๑๔. บอกประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เซรามิกส์พร้อมทั้งยกตัวอย่างได้ 
๑๕. อธิบายวิธีการผลิตแก้วและปูนซีเมนต์ได้ 
๑๖. อธิบายวิธีการผลิตเกลือสมุทรและเกลือสินเธาว์ได้ 
๑๗. อธิบายวิธีการผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์และแก๊สคลอรีนจากโซเดียมคลอไรด์  โดยใช้เซลล์เยื่อ

แลกเปลี่ยนไอออน เซลล์ไดอะแฟรม และเซลล์ปรอท พร้อมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยา      
ที่เกิดขึ้น 

๑๘. อธิบายกระบวนการผลิตโซดาแอชและสารฟอกขาว พร้อมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยา         
ที่เกิดขึ้นได้ 

๑๙. อธิบายกระบวนการผลิตปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสเฟต ปุ๋ยโพแทส และปุย๋ผสม ตลอดจนผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้ปุ๋ยได้ 

๒๐. อธิบายผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้ 
๒๑. สืบค้นข้อมูลในชุมชนหรือจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการใช้ประโยชน์

ของแร่ การท าผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ การผลิตปุ๋ย รวมทั้งผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดข้ึน 
๒๒. อธิบายความหมายของสารประกอบอินทรีย์และเคมีอินทรีย์ได้ 
๒๓. จ าแนกประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน โดยใช้โครงสร้างของโมเลกุลเป็น เกณฑ์     

และจ าแนกประเภทสารประกอบคาร์บอนโดยใช้หมู่อะตอมที่แสดงสมบัติเฉพาะเป็นเกณฑ ์   
พร้อมทั้งยกตัวอย่างได้ 

๒๔. เขียนสูตรโครงสร้าง เขียนไอโซเมอร์และเรียกชื่อของสารประกอบคาร์บอนประเภทต่างๆ ได้ 
๒๕. สรุปสมบัติของสารประกอบของคาร์บอน ซึ่งมีหมู่อะตอมที่แสดงสมบัติเฉพาะแต่ละประเภทได้ 
๒๖. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาบางชนิดของสารประกอบของคาร์บอนประเภทต่างๆ พร้อมทั้งเขียน

สมการเคมี แสดงปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนได้ 
๒๗. บอกประโยชน์หรือโทษของสารประกอบของคาร์บอนบางชนิดได้ 
๒๘. ท าการทดลองรวบรวมข้อมูลแปลความหมายข้อมูลและสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับปฏิกิริยา

ระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน การถ่ายโอนอิเล็กตรอนใน เซลล์กัลวานิก        
การชุบโลหะ และการป้องกันการผุกร่อนของเหล็กได้ การแยกสารละลายโซเดียมคลอไรด์ด้วย
กระแสไฟฟ้าการเตรียมสารฟอกขาวโซเดียมไฮโปคลอไรต์ การจัดเรียงอะตอมของคาร์บอนใน
สารประกอบอินทรีย์ สมบัติบางประการของเอทานอล กรดแอซีติก สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
ปฏิกิริยาระหว่างเอทานอลกับกรดแอซีติกและปฏิกิริยาของเอสเทอร์ได้ 

๒๙. ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ และมีคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิต 
๓๐. สื่อสารสิ่งที่เรยีนรู ้และมีความสามารถในการตัดสินใจน าความรูไ้ปใช้ในการด ารงชวีิตได้ 
 

รวมทั้งหมด ๓๐ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 
 



๘๒ 

ว ๓๓๑๒๑  เคมีพ้ืนฐาน 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นปีที่ ๒                                  ๑.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างอะตอมและสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม 
ความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา การจัดเรียง
ธาตุและท านายแนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ การเขี ยนสมการของปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่ พบ                 
ในชีวิตประจ าวัน ผลของสารเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและปัจจัยที่มีผล 
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ การเกิดปิโตรเลียม กระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ การกลั่นล าดับส่วนน้ ามันดิบ 
การเกิดและสมบัติของพอลิเมอร์ การน าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกแก๊สธรรมชาติ การกลั่นล าดับส่วนน้ ามันดิบ 
และพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์และผลของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบ ประโยชน์ และ
ปฏิกิริยาบางชนิดของคาร์โบไฮเดรต ไขมันและน้ ามัน โปรตีน และกรดนิวคลีอิก  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล         
การอภิปรายและการทดลอง สร้างสรรค์ชิ้นงานหรือโครงงาน  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้เป็นความเรียงชั้นสูง มีความสามารถ 
ในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
ค่านิยมท่ีเหมาะสม และเป็นพลโลกที่ดี 

 

มาตรฐาน/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 

 

รวมทั้งหมด ๒๖ ตัวชี้วัด 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๕ 
 

จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 
๑. เพ่ือให้สามารถน าความคิด ความเชื่อ และความศรัทธาทางศาสนามาใช้เป็นแนวทางให้เกิดอุดมคติใน

     การด า เนิ น ชี วิ ต  และปฏิ บั ติ ต ามหลั กธรรมทางศาสนา เพ่ื อ พั ฒ นาตน  ให้ เป็ น คน ดี                          
     มีค่านิยมที่พึงประสงค์ บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข  
     รวมทั้งมศีักยภาพเพ่ือการศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่า  

๒. เพ่ือให้เป็นพลเมืองดีตามกฎหมาย ประเพณี วัฒนธรรมไทย และด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
 และสังคมโลกได้อย่างสันติสุข 

๓. เพ่ือให้เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน การปกครองของประเทศไทยภายใต้
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนไทย เพ่ือจะได้ปฏิบัติตนเป็น
 พลเมืองดีในวิถีทางประชาธิปไตย มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและเทิดทูนสถาบัน 

๔.  เพ่ือให้น าความรู้ความเข้าใจไปใช้จัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
 รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

๕ . เพื่อให้น าความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ไปใช้ในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ  ฉลาดเลือก 
 ประเมินผลที ่เกิดจากการเลือก และตัดสินใจอย่างมีว ิจารณญาณ รวมทั ้งเข้าใจระบบและ
 สถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

๖. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจถึงวิวัฒนาการการด าเนินชีวิตของมนุษยชาติ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน  
 การค้นคว้าใฝ่หาความรู้ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รู้เท่าทันเหตุการณ์ สามารถปรับตัวและด าเนิน
 ชีวิตในสังคมได้อย่างดี 

๗. ปลูกฝังความภาคภูมิใจในมรดกของโลก ภูมิปัญญาไทย และตระหนักในคุณงามความดีของบุคคลทั่วไปใน
 ประวัติศาสตร์ มุ่งที่จะอนุรักษ์มรดกของชาติและยึดถือเป็นตัวอย่างในการด าเนินชีวิต โดยมีจิตส านึกที่จะ
 สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ และสังคมโลก 

๘. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับโลกของเรา สภาพแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติ สังคมวัฒนธรรมและน ามาสร้าง
 ความเข้าใจในกระบวนการเกิดสภาพแวดล้อมของมนุษย์  เพ่ือประโยชน์ในการด ารงชีวิตในสังคม และ
 ช่วยพัฒนาค่านิยม รู้จักรักท้องถิ่น เห็นคุณค่าการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมน าไปสู่การมี
 ปฏิสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การเป็นผู้สร้างวัฒนธรรม มีจิตส านึก
 อนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 
สาระการเรียนรู้ 
สาระที่ ๑ ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม 
สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์ 
สาระท่ี ๔ ประวัติศาสตร์ 
สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑     รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ของศาสดา และหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม 
เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

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   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

ตัวชี้วัด    ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕  

สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑      เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธ ารงรักษา

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย 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       เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธ ารงรักษาไว้ซึ่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวชี้วัด    ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔ 
 

สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.๓.๑    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

ตัวชี้วัด    ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔ 



๘๗ 
 

มาตรฐาน ส.๓.๒    เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และ    
ความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตัวชี้วัด    ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓ 
  

สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑     เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้

วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
ตัวชี้วัด    ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒  
 

มาตรฐาน ส ๔.๒     เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ     
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญ  และสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตัวชี้วัด    ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔ 
 

มาตรฐาน ส ๔.๓     เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและ
ธ ารงความเป็นไทย 

ตัวชี้วัด    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

กันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา
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 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกดิการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวชี้วัด    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 รายวิชาพ้ืนฐาน 

      

ชั้นปีที่/ 
ภาคเรียน 

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม 
จ านวน 

หน่วยกิต 

เวลาเรียน 
คาบ/

สัปดาห์ 

เวลาเรียน 
คาบ/ 

ภาคเรียน 

๑/๑ ส ๓๒๑๐๑ หน้าที่พลเมือง 
วัฒนธรรม และ 

- ๑.๐ ๒ ๔๐ 

 
การด าเนินชีวิตในสังคม     

  
SO 32101 Civics, Culture 
and Living 

    

 
Pattern in Society     

๑/๑ ส ๓๒๑๐๒  พระพุทธศาสนาใน
ชีวิตประจ าวัน 

- ๐.๕ ๑ ๒๐ 

  
SO 32102 Practical 
Buddhism 

    

๑/๒ ส ๓๒๑๐๓ ภูมิศาสตร์  - ๑.๐ ๒ ๔๐ 

 

SO 32103 Introduction to 
Geography  

   ๒/๑ ส ๓๓๑๐๔ เศรษฐศาสตร์  - ๑.๐ ๒ ๔๐ 

  
SO 33104 Introduction to 
Economics 

  
      

๒/๑ ส ๓๓๑๐๕  ประวัติศาสตร์ ๑  - ๐.๕ ๑ ๒๐ 

 
SO 33105  History 1         

๒/๒ ส ๓๓๑๐๖ ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม 

- ๐.๕ ๑ ๒๐ 

  
SO 33106 Religion Moral 
and Ethics 

    

๒/๒ ส ๓๓๑๐๗  ประวัติศาสตร์ ๒ - ๑.๐ ๒ ๔๐ 
  SO 33107 History 2      

รวม ๗  วิชา 
 

๕.๕ ๑๑ ๒๒๐ 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๑ 
 

ส ๓๒๑๐๑ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นปีที่ ๑                                              ๑.๐ หน่วยกิต 

ศึกษา วิเคราะห์  ความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาสังคม การปฏิบัติตนและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนประพฤติปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก วัฒนธรรมไทยที่ส าคัญ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย และเลือกรับวัฒนธรรมสากล บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน ปัญหาการเมืองที่ส าคัญในประเทศไทย การเมือง การปกครอง การประสานประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเพ่ือช่วยเหลือและส่งเสริมด้านวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม  
ความส าคัญ และความจ าเป็นที่ต้องธ ารงไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การใช้อ านาจรัฐ กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว   
กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา กฎหมายอาญาในเรื่องความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและ
ร่างกาย กฎหมายอื่นที่ส าคัญ ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
  โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสังคม กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปประยุกต์ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม     
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ  
สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 

มาตรฐาน/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 
 

รวมทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 

ส ๓๒๑๐๒ พระพุทธศาสนาในชีวิตประจ าวัน  

รายวิชาพ้ืนฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นปีที่ ๑                                                                                                       ๐.๕ หน่วยกิต 
  

 ศึกษาและวิเคราะห์ ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนาในด้าน เป็นศาสตร์แห่งการศึกษาเน้น
ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย วิธีการแก้ปัญหาและความส าคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ พระสาวก      
ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับพระรัตนตรัย และอริยสัจ ๔ พุทธศาสน-
สุภาษิต ค าศัพท์ทางพระพุทธศาสนาและพระไตรปิฎก หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาและศาสนพิธี การบริหารจิต การเจริญปัญญาและการเจริญปัญญาแบบโยนิโสมนสิการ    
พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนาเกี่ยวกับผลกระทบจากการพัฒนาที่ขาดพุทธธรรม และ
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน      
          โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่ม 
  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต น าไปแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง
และครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น
ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและสามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 

มาตรฐาน/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 
                     

รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 
 

ส ๓๒๑๐๓ ภูมิศาสตร์ 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นปีที่ ๑                                     ๑.๐ หน่วยกิต 
 

 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานทางด้านภูมิศาสตร์กายภาพ องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ในพ้ืนที่ที่เป็นลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น ในระดับประเทศและระดับโลก การ
ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพ่ือสืบค้นข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์ น าเสนอข้อมูล
สารสนเทศ และการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ ซึ่งท าให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติ               
ทางธรรมชาติ ความเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย และภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ ปัญหา ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และจากฝีมือมนุษย์     
ที ่มีผลต่อสิ ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการและบทบาทขององค์การต่าง ๆ ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา        
การประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศ เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ทั้ งในระดับชุมชน สังคม ประเทศ และระดับโลก แนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและกระบวนการในการดูแลสิ่งแวดล้อม ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์
รวมถึงมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและด าเนินชีวิตตามแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการใช้ประสบการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียน เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยง
ประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์
ต่างๆ ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบค าถาม หาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการท างานกลุ่ม       
เพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคม น าไปสู่การยอมรับและคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
 เพ่ือให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม และใช้วิ ธีการที่เหมาะสม       
ในการศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม น ากระบวนการ
ต่างๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม  
 

มาตรฐาน/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 
 

รวมทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๔ 
 

ส ๓๓๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นปีที่ ๒                  ๑.๐ หน่วยกิต  
 

   ศึกษาความหมายและความส าคัญของหลักเศรษฐศาสตร์ ความรู้ พ้ืนฐานในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด การก าหนดกลไก
ราคา ภาวะตลาด รวมทั้งบทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคา ความเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้
พ้ืนฐานในเรื่องระบบเศรษฐกิจ  ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจ สถาบันทางเศรษฐกิจ การเงิน  การคลังและ
การธนาคาร ความร่วมมือในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และการพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศ ความรู้ความเข้าใจ
ในการมีส่วนร่วมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งองค์กรที่มีความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการเงิน 
 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบบรรยาย และการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลที่หลากหลายจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่าง แล้วน าข้อมูลมาแลกเรียนรู้ร่วมกันจากการ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน  รวมทั้งการฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการชมวีดีทัศน์ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐานเพ่ือน าไปใช้ในการด ารงชีวิต และสามารถ
บริหารจัดการทรัพยากร เพ่ือพัฒนาสังคมส่วนรวม นอกจากนี้ผู้เรียนยังต้องเข้าใจและสามารถน าแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันอีกด้วย รวมทั้งการสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญ
ของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

มาตรฐาน/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 
 

รวมทั้งหมด ๗ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



๙๕ 
 

ส ๓๓๑๐๕ ประวัติศาสตร์ ๑ 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นปีที่ ๒                                           ๐.๕ หน่วยกิต 

ศึกษา วิเคราะห์ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ตามแบบสากล ที่แสดง
ถึงการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการของมนุษยชาติ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ความต่อเนื่องของเวลา
ตามยุคสมัยต่าง ๆ ขั้นตอน คุณค่า และประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ อารยธรรมของโลกยุคโบราณ 
อารยธรรมยุคสมัยกลาง อารยธรรมยุคสมัยใหม่ที่มีผลต่อพัฒนาการของมนุษย์ชาติในภูมิภาคต่าง ๆ  ของโลก    
การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกและโลกตะวันตก และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีการถ่ายทอดซึ่งกันและกัน 
รวมทั้งเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ความร่วมมือและความขัดแย้งของมนุษยชาติในโลกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑   
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการกลุ่ม 
 เ พ่ือให้ เกิดความรู้  ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล                   
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ 

 

มาตรฐาน/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 
    

รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๖ 
 

ส ๓๓๑๐๖ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
    

รายวิชาพ้ืนฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นปีที่ ๒                    ๐.๕ หน่วยกิต 
 

 ศึกษาและวิเคราะห์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาในด้าน ความหมายของศาสนา องค์ประกอบของ
ศาสนา ประเภทของศาสนา ความส าคัญและประโยชน์ของศาสนา การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเพ่ือขจัดความ
ขัดแย้งและเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เกี่ยวกับศาสนาส าคัญในประเทศไทย ได้แก่ ศาสนาพราหมณ์–ฮินดู 
ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาสิข เกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนาในการอยู่ร่วมกัน      
อย่างสันติสุข เกี่ยวกับความส าคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของศาสนา
พราหมณ์–ฮินดู พุทธ คริสต์ อิสลามและสิข ค่านิยมและจริยธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การขจัด
ความขัดแย้งเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข หลักธรรมทางศาสนากับการพัฒนาสังคมและแนวทางในการ จัด
กิจกรรมทางศาสนาเพ่ือการพัฒนาสังคม 
  โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต น าไปแก้ปัญหา  และพัฒนา
ตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย       
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่าง    
สันติสุข 

 

มาตรฐาน/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 
 

รวมทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๗ 
 

ส ๓๓๑๐๗  ประวัติศาสตร์ ๒ 

รายวิชาพ้ืนฐาน                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นปีที่ ๒                                     ๑.๐ หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ ขั้นตอน คุณค่า และประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์  
วิเคราะห์ประเด็นความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ความเป็นมาของชนชาติไทย ความสัมพันธ์ และความ
ต่อเนื่องระหว่างยุคสมัยต่างๆ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ไทย น ามาวิเคราะห์ประเด็นส าคัญ      
ตามเวลาและยุคสมัย ตั้งแต่สมัยก่อนอาณาจักรสุโขทัยจนถึงสมัยปัจจุบันอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์บทบาทของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย ผลงานของบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ    
ที่มีส่วนสร้างสรรค์พัฒนาการของชาติไทยในด้านต่างๆ ศึกษาการอนุรักษ์ และปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ที่มีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดความตระหนักในความส าคัญของ
การศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการกลุ่ม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความ
รักความภาคภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
 

มาตรฐานตัวชี้วัด  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 

 

รวมทั้งหมด ๗ ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาแล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องมีเจตคติ และค่านิยมที่ดี ในเรื่องธรรมชาติ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์     
ชีวิตและครอบครัว การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล การสร้างเสริม
สุขภาพ  การป้องกันโรค และความปลอดภัยในชีวิต มีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพและสมรรถภาพจนเป็นกิจนิสัย 
 เมื่อจบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในช่วงชั้นที่ ๓ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖) 
ผู้เรียนจะมีคุณภาพดังนี้    
 ๑. สามารถดูแลสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง      
การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
 ๒. แสดงออกถึงความรัก ความเอ้ืออาทร ความเข้าใจในอิทธิพลของครอบครัว เพ่ือน สังคม        
และวัฒนธรรม ที่มีตอ่พฤติกรรมทางเพศ การด าเนินชีวิต และวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี   
 ๓. ออกก าลังกาย เล่นกีฬา เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
และสมรรถภาพทางกลไกได้ถูกต้องตามหลักการ เป็นประจ า สม่ าเสมอ ด้วยความชื่นชมและสนุกสนาน 
 ๔. แสดงความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎ กติกา สิทธิ หลักความปลอดภัย        
ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย และเล่นกีฬาจนประสบความส าเร็จตามเป้าหมายหรือแผนที่ก าหนด 
 ๕. วิเคราะห์และประเมินสุขภาพ ส่วนบุคคลเพ่ือก าหนดกลวิธีลดความเสี่ยง สร้างเสริมสุขภาพ    
ด ารงสุขภาพ การป้องกันโรค และการจัดการกับอารมณ์และความเครียดให้ถูกต้องและเหมาะสม 
 ๖. ใช้กระบวนการทางประชาสังคม สร้างเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัย และสามารถป้องกันตนเอง
และประเทศชาติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

สาระการเรียนรู้ 
สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
สาระที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว 
สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย 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 เพศศึกษาและมีทักษะในการด าเนินชีวิต 
ตัวชี้วัด              ม.๔–๖/๑, ม.๔–๖/๒, ม.๔–๖/๓, ม.๔–๖/๔ 
 

สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย 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   รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬาปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ      
มีวินัยเคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน 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 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพการป้องกันโรค

และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
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 รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 

 

      ชั้นปทีี่/ 
ภาค
เรียน 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม 
จ านวน 

หน่วยกิต 

เวลาเรียน 
คาบ/

สัปดาห์ 

เวลาเรียน 
คาบ/ 

ภาคเรียน 

๑/๑ พ ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา ๑ - ๐.๕ ๑ ๒๐ 

 

HP 32101 Health 
Promotion 1 

 
   

๑/๑ พ ๓๒๑๐๗  ว่ายน้ า  ๑ - ๐.๕ ๑ ๒๐ 

 
PE 32107 Swimming 1     

๑/๑ - พ ๓๒๒๑๙  กรีฑา ๑ - ๑ ๒๐ 

 
 PE 32219  Athletics 1    

๑/๒ พ ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา ๒ 
HP 32102 Health 
Promotion 2 

- ๐.๕ ๑  ๒๐ 

๑/๒ พ ๓๒๑๐๙  ศิลปะป้องกันตัว 
PE 32109  Fighting  

- ๐.๕ ๑  ๒๐ 

๑/๒ - พ ๓๒๒๑๕ รักบี้ฟุตบอล ๑ 
PE 32215 Rugby 
football 1 

- ๑  ๒๐ 

๒/๑ พ ๓๓๑๐๓ สุขศึกษา ๓ 
HP 33103 Health 
Promotion 3 

- ๐.๕ ๑  ๒๐ 

๒/๑ พ ๓๓๑๑๒ วิทยาศาสตร ์
การกีฬา 
PE 33112 Sports Science 

- ๐.๕ ๑  ๒๐ 

๒/๑ - พ ๓๓๒๑๓ พลศึกษาเพื่อ   
พัฒนาบุคลิกภาพ 
PE 33213 Education to  
develop a personality 

- ๑  ๒๐ 

๒/๒ พ ๓๓๑๐๔  สุขศึกษา ๔  
HP 33104 Health 
Promotion 4 

- ๐.๕ ๑  ๒๐ 

๒/๒ พ ๓๓๑๐๘  ว่ายน้ า  ๒ 
PE 33108 Swimming 2 

- ๐.๕ ๑  ๒๐ 

๒/๒ - พ ๓๓๒๑๗  เทนนสิ ๑  
PE 33217 Tennis 1 

- ๑ ๒๐ 

รวม ๘ วิชา ๔ วิชา ๔.๐ ๑๒ ๒๔๐  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

พ ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา ๑ 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นปีที่ ๑                                                                                         ๐.๕ หน่วยกิต  
                                                                                                                                                                                  

 ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบ
อวัยวะต่าง ๆ วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวการณ์เจริญเติบโต และพัฒนาการของตนเองบุคคลในครอบครัว 
ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกันลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่องเพศ ครอบครัว  

กระบวนการคิดวิเคราะห์  วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมอ่ืน ๆ 
อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ เพ่ือการเลือกบริโภค ปฏิบัติ ศึกษาและปฏิบัติทักษะกระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย ตามสภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง ใช้ทักษะในการ
เคลื่อนไหวป้องกัน การบาดเจ็บในการออกก าลังกาย การป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา สารเสพติด และ    
ความรุนแรง ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้และการจ าหน่ายสารเสพติด  และกระบวนการฝึก     
จนเป็นนิสัยเลือกบริโภค ปฏิบัติ ศึกษาและปฏิบัติทักษะกระบวนการเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย 
ตามสภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง ใช้ทักษะในการเคลื่อนไหวป้องกัน การบาดเจ็บ          
ในการออกก าลังกาย ป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา สารเสพติด  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว สร้างเสริมด ารงสุขภาพ 
ป้องกัน หลีกเลี่ยง ตลอดจนมีจิตสาธารณะในการร่วมสร้างเสริมชุมชนให้ปลอดภัย เข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม 

มาตรฐาน/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 
 

รวมทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัด 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



๑๐๘ 

พ ๓๒๑๐๗ ว่ายน้ า ๑    
 

รายวิชาพ้ืนฐาน               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นปีที่ ๑                                                                     ๐.๕ หน่วยกิต   
                                                                                                          

ศึกษาและวิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและรูปแบบ การเคลื่อนไหว ที่ใช้ในกีฬาว่ายน้ า 
เกี่ยวกับการลอยตัว การหายใจขณะอยู่ในน้ า การปฐมพยาบาลคนจมน้ า การใช้สระว่ายน้ าให้ ถูกสุขลักษณะ    
ต่อสุขภาพอนามัยของตนเอง ชุมชน  

กระบวนการคิดวิเคราะห์ การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาว่ายน้ าชนิดต่างๆ การเคลื่อนไหว ที่ใช้ในกีฬา    
ว่ายน้ า เกี่ยวกับการลอยตัว การหายใจขณะอยู่ในน้ า การปฐมพยาบาลคนจมน้ า การใช้สระว่ายน้ าให้ถูก
สุขลักษณะต่อสุขภาพอนามัยของตนเอง ชุมชน ประโยชน์ของกีฬาว่ายน้ าต่อสุขภาพรู้จักเคารพสิทธิ และปฏิบัติ
ตามกฎกติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด มีน้ าใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกาย และการ
เล่นกีฬาทางน้ า  

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ของกีฬาว่ายน้ าต่อสุขภาพ  ทางร่างกาย จิตใจ สังคม     
การสร้างสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเอง เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย โดยน าประสบการณ์     
ที่ได้รับจากกิจกรรมกีฬาว่ายน้ าชนิดต่างๆ การเคลื่อนไหว ที่ใช้ในกีฬาว่ายน้ าไปใช้ในการด ารงชีวิตจริงได ้ 

มาตรฐาน/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 

 

รวมทั้งหมด ๑๔ ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๙ 

พ ๓๒๒๑๙ กรีฑา ๑ 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นปีที่ ๑                                                               -  หน่วยกิต   
                                                                    

ศึกษาและวิเคราะห์ประวัติความเป็นมาของกรีฑา ให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมการบริหาร
การออกก าลังกาย และอาจน ากิจกรรมพลศึกษาอ่ืนๆ ที่มีคุณค่าเท่าเทียมกับกรีฑามาแทนตามความเหมาะสม  

กระบวนการเข้าร่วมกิจกรรมกรีฑา เรื่องการตั้งต้นการวิ่งการเข้าสู่เส้นชัย การวิ่งผลัด การวิ่งข้ามรั้ว 
การกระโดดสูง การกระโดดไกล การทุ่มน้ าหนัก การขว้างจักร และอ่ืนๆอย่างถูกต้อง ปลอดภัย พร้อมกับให้
เรียนรู้การป้องกันการแก้ไข การส่งเสริมสุขภาพ 

เพ่ือให้รู้หลักและวิธีการออกก าลังกายกิจกรรมกรีฑาที่ถูกต้อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกาย และ    
ทางจิตใจ มีระเบียบวินัย เห็นคุณค่า และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

ผลการเรียนรู้  
๑. นักเรียนสามารถทราบประวัติความเป็นมาของกรีฑาในประเทศและต่างประเทศ 

๒. นักเรียนสามารถออกก าลังกายด้วยกิจกรรมกรีฑาในเรื่องการวิ่ง การเข้าสู่เส้นชัย การวิ่งผลัด  
 การวิ่งข้ามรั้ว การกระโดดสูง การกระโดดไกล การทุ่มน้ าหนัก การขว้างจักร และอ่ืน ๆ อย่าง

ถูกต้องปลอดภัย   
๓. นักเรียนสามารถใช้รายวิชากรีฑาในการออกก าลังกายที่ถูกต้อง มีทักษะการปฏิบัติการวิ่งอย่าง 

 ถูกต้องตามหลัก   
๔. นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายและทางจิตใจ เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่า และน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได ้

๕. นักเรียนต้องเข้าใจสามารถออกก าลังกายได้อย่างมีระบบ และมีระเบียบวินัยในการออกก าลังกาย
รวมถึงการใช้ชีวิตประจ าวันได้    

 

รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๐ 

พ ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา ๒   
 

รายวิชาพ้ืนฐาน               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นปีที่ ๑                      ๐.๕ หน่วยกิต   
                                                                                                     

ศึกษา วิเคราะห์ บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกัน
โรคในชุมชน โรคติดต่อที่เป็นปัญหาส าคัญของท้องถิ่น ผลกระทบที่เกิดจาก การครอบครอง การใช้และ        
การจ าหน่ายสารเสพติด มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติดและความรุนแรง   
เพ่ือสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและสังคม การสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน แสดงวิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพ
อย่างถูกวิธีปฏิบัติ  

กระบวนการคิดวิเคราะห์ การเข้าร่วมกิจรรมปฏิบัติทักษะกระบวนการเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้าน
ร่างกาย ตามสภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง ใช้ทักษะในการเคลื่อนไหวป้องกันการบาดเจ็บ
ในการออกก าลังกายโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และกระบวนการฝึกจนเป็นนิสัย 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว สร้างเสริมด ารงสุขภาพ 
ป้องกัน หลีกเลี่ยง ตลอดจนมีจิตสาธารณะ ในการร่วมสร้างเสริมชุมชนให้ปลอดภัย มีทักษะในการเคลื่อนไหว
และเล่นกีฬาอย่างสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม 

มาตรฐาน/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,  
 

รวมทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๑๑ 

พ ๓๒๑๐๙  ศิลปะป้องกันตัว 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นปีที่ ๑                                                                      ๐.๕ หน่วยกิต   
 

 ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับความเป็นมา ปรัชญาและวัฒนธรรมซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ทั้งชาติไทย
และสากล เพ่ือฝึกทักษะพ้ืนฐานการต่อสู้แบบท่ามือเปล่า เช่น มวยไทย มวยสากล ยูโด ไอคิโด  
 กระบวนการคิดวิเคราะห์ การเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติทักษะโดยใช้แม่ไม้-ลูกไม้มวยไทย และการใช้
อาวุธโบราณชนิดต่าง ๆ และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของสากล เช่น ยูโด ไอคิโด โดยสอนทักษะเบื้องต้น
เกี่ยวกับการล้ม การทุ่ม การจับ วิธีการทุ่ม การแก้ท่าการต่อสู้   
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ทักษะในการต่อสู้ป้องกันตัว และสามารถน าไปใช้ออกก าลังกายเป็นประจ า
สม่ าเสมอ แสดงความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎ กติกา สิทธิ หลักความปลอดภัยในการ  
เข้าร่วมกิจกรรมทางกาย และเล่นกีฬาจนประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย มีน้ าใจนักกีฬามีจิตวิญญาณในการ
แข่งขัน และยังสามารถชื่นชมในสุนทรียภาพของกีฬาเห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพการดูแล
สุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

มาตรฐาน/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  
  

รวมทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๑๒ 

พ ๓๒๒๑๕ รักบี้ฟุตบอล ๑    
 

รายวิชาเพ่ิมเติม               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นปีที่ ๑                                                                 - หน่วยกิต   
                  

ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับความเป็นมา และคุณค่าของรักบี้ฟุตบอล ทักษะเบื้องต้นการเล่นรักบี้ฟุตบอล
เฉพาะตัว เทคนิคและการวางแผนการเล่นเฉพาะตัว การเล่น เป็นชุด การสร้างเสริมสุขภาพมารยาท          
ของการเล่นเป็น ผู้เล่น ผู้ดูที่ดี การสร้างเสริมสมรรถภาพ การบ ารุงรักษา สุขภาพร่างกาย การเก็บและ       
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์รักบี้ฟุตบอล ด้วยความปลอดภัย ระเบียบข้อบังคับ และกติกาการเล่นรักบี้ ฟุตบอล  

กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้มีทักษะในการเล่นรักบี้ฟุตบอล และสามารถน าไปใช้ออกก าลังกาย   
เป็นประจ าสม่ าเสมอแสดงความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎ กติกา สิทธิ หลักความปลอดภัย
ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ และเล่นกีฬาจนประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณ    
ในการแข่งขันและชื่นชมในสุนทรียภาพของกีฬาเห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแล
สุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

ผลการเรียนรู้ 
๑. นักเรียนสามารถรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา และคุณค่าของรักบี้ฟุตบอล 

๒. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะเบื้องต้นการเล่นรักบี้ฟุตบอลเฉพาะตัว เทคนิคและการวางแผน    
การเล่นเฉพาะตัวได ้มีทักษะในการเล่นรักบี้ฟุตบอล 

๓. นักเรียนมีมารยาทในการเล่นเป็นผู้ เล่น ผู้ดูที่ดี สามารถน ารักบี้ ฟุตบอลไปเป็นการสร้าง เสริม
สมรรถภาพกายได้ และสามารถน าไปใช้ออกก าลังกายเป็นประจ าสม่ าเสมอแสดงถึงความรับผิดชอบ  

๔. นักเรียนปฏิบัติตามกฎ กติกา สิทธิ หลักความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย นักเรียน    
มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและชื่นชมในสุนทรียภาพของกีฬา เห็นคุณค่า และ 
มีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ 

 

รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



๑๑๓ 

พ ๓๓๑๐๓ สุขศึกษา ๓ 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นปีที่ ๒                                                                     ๐.๕ หน่วยกิต      
                                                                     

ศึกษา และ วิเคราะห์ อิทธิพลของครอบครัว เพ่ือน สังคม และวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศ        
และการด าเนินชีวิต ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน สาเหตุของการเจ็บป่วย
และการตายของคนไทย เช่น โรคจากการประกอบอาชีพ โรคทางพันธุกรรม  

กระบวนการคิดวิเคราะห์ การวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว การมีส่วนร่วม          
ในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพ
ทางกลไก โดยวิธีการฟังบรรยาย การวางแผน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ เพ่ือ ให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
อิทธิพลของครอบครัว เพ่ือน สังคม และวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศและการด าเนินชีวิต สาเหตุและผล
ของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน และเสนอแนวทางแก้ปัญหา  สาเหตุและ
แนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย สามารถหาแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยได้ โดยใช้         
วิธีการการศึกษาค้นคว้าและการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง การแสดงบทบาทสมมติ การปฏิบัติ และการน าเสนอ       
เป็นกลุ่มหรือทีมในการน าเสนอ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถวางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว พัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ
ของบุคคลในชุมชนและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติพัฒนาสุขภาพท้ังตนเองและครอบครัวสืบไป 

มาตรฐาน/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 
                           

รวมทั้งหมด ๑๒ ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 
 



๑๑๔ 

พ ๓๓๑๑๒ วิทยาศาสตร์การกีฬา   
 

รายวิชาพ้ืนฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นปีที่ ๒                                                                      ๐.๕ หน่วยกิต 
 

 ศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือให้รู้ความเป็นมา ความหมาย ขอบข่าย ประโยชน์ ของวิทยาศาสตร์การกีฬา 
กายวิภาคและสรีรวิทยาพื้นฐานของการออกก าลังกาย การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกด้วย
น้ าหนักโภชนาการและอาหารนักกีฬา จิตวิทยาการกีฬา ชีวกลศาสตร์การกีฬา บาดเจ็บทางการกีฬา 
ตลอดจนสามารถน าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการออกก าลังกาย เป็นประจ าสม่ าเสมอ แสดงความ
รับผิดชอบ ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามกฎ กติกา สิทธิ หลักความปลอดภัย 
 กระบวนการคิดวิเคราะห์ การวางแผนการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายวิทยาศาสตร์การกีฬา กายวิภาค
และสรีรวิทยาพื้นฐานของการออกก าลังกาย การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกด้วยน้ าหนัก
โภชนาการและอาหารนักกีฬา จิตวิทยาการกีฬา ชีวกลศาสตร์การกีฬา บาดเจ็บทางการกีฬา  
 เพื่อให้เกิดความรู้ ตลอดจน สามารถน าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการออกก าลังกาย และ
เล่นกีฬาจนประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชม            
ในสุนทรียภาพของกีฬาเห็นคุณค่าและมีน้ าใจการสร้างเสริมสุขภาพการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค และ     
การสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ  
 

มาตรฐาน/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      

                               

รวมทั้งหมด ๑๙ ตัวชี้วัด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



๑๑๕ 

พ ๓๓๒๑๓ พลศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ 
  

รายวิชาเพ่ิมเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นปีที่ ๒                 - หน่วยกิต 
                                                                 

ศึกษาและวิเคราะห์ ความเป็นมา และคุณค่าของฟุตบอลและบาสเกตบอล ทักษะเบื้องต้นฟุตบอล
และบาสเกตบอล เทคนิคและการวางแผนการเล่นเฉพาะตัว มีระเบียบและวิธีเล่นที่เป็นรูปแบบ ส าหรับ        
ตัวผู้ เล่นต้องรู้จักการป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บ  จากการเล่นฟุตบอลและบาสเกตบอล          
ด้วยการเคลื่อนที่ การหยุด และการครอบครองบอล  

กระบวนการเข้าร่วมกิจกรรมของกีฬาฟุตบอลและบาสเกตบอล ทักษะพ้ืนฐานที่ผู้เล่นจ าเป็นต้องเข้าใจ
และฝึกให้เกิดความช านาญ ก่อนที่จะไปใช้ร่วมกับทักษะอ่ืนๆ ต่อไป การสร้างเสริมสุขภาพมารยาทของการเป็น
ผู้เล่น ผู้ดูที่ดี การสร้างเสริมสมรรถภาพ การบ ารุงรักษาสุขภาพร่างกาย และเล่นกีฬาจนประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายมีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน 

เพ่ือให้เกิดความรู้ กระบวนการเข้าร่วมกิจกรรม ของกีฬาฟุตบอล และบาสเกตบอลสามารถปฏิบัติ
ทักษะพ้ืนฐานที่ผู้เล่นจ าเป็นต้องเข้าใจและฝึกให้เกิดความช านาญ ก่อนที่ จะไปใช้ร่วมกับทักษะอ่ืน ๆ ต่อไป    
การสร้างเสริมสุขภาพมารยาทของการเป็นผู้เล่น ผู้ดูที่ดี การสร้างเสริมสมรรถภาพ การบ ารุงรักษาสุขภาพ
ร่างกาย มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณ และชื่นชมในสุนทรียภาพของกีฬาเห็นคุณค่าและ มีทักษะในการ     
สร้างเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

ผลการเรียนรู้  
๑. นักเรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวิติความเป็นมา และคุณค่าของฟุตบอลและบาสเกตบอล 
๒. นักเรียนเห็นคุณค่าของการเล่นฟุตบอลและบาสเกตบอล  ทักษะเบื้องต้น และทักษะการเล่น 
 เทคนิคและการวางแผนการเล่น 
๓. นักเรียนสามารถสร้างเสริมสุขภาพมารยาทของการเป็นผู้เล่น ผู้ดูที่ดี การสร้างเสริมสมรรถภาพ 

การบ ารุงรักษาสุขภาพร่างกาย 
๔. นักเรียนสามารถน าไปใช้ออกก าลังกายเป็นประจ าสม่ าเสมอแสดงความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือ

และปฏิบัติตามกฎ กติกา สิทธิ หลักความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย 
๕. มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของกีฬาเห็นคุณค่าและมีทักษะในการ   

สร้างเสริมสุขภาพการเล่นฟุตบอลและบาสเกตบอล 
 

รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 



๑๑๖ 

พ ๓๓๑๐๔ สุขศึกษา ๔ 
   

รายวิชาพ้ืนฐาน               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นปีที่ ๒                                                                        ๐.๕ หน่วยกิต   
  

 ศึกษาและวิเคราะห์ การจัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง 
ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้ และจ าหน่ายสารเสพติด (ตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม)    
โทษทางกฎหมายที่เกิดจากการครอบครอง การใช้ และจ าหน่ายสารเสพติด ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรือ     
ความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน โดยการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา สืบค้น        
เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติดและความรุนแรงเพ่ือสุขภาพ
ของตนเอง ครอบครัวและสังคม วิเคราะห์ผลกระทบ ที่เกิดจากการครอบครอง การใช้ และจ าหน่ายสารเสพติด 
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน 
 กระบวนการเข้าร่วมศึกษาการวางแผน ก าหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชน กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพ
และความรุนแรง วิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่างถูกวิธี โดยใช้การศึกษารายกรณี การเรียนแบบมีส่วนร่วม         
การน าเสนอเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางแผนก าหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน      
มีส่วนร่วม  
 เพ่ือให้เกิดความรู้การสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน ใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์
ที่เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง แสดงวิธีการช่วยเหลืออย่างถูกวิธี ตลอดจนการช่วยชีวิตเบื้องต้นก่อนส่งต่อ
ให้แพทย์ในกรณีผู้จมน้ าหัวใจหยุดเต้น โดยการนวดหัวใจและผายปอด (CPR) 
 

มาตรฐาน/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  

 

รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๑๗ 

พ ๓๓๑๐๘ ว่ายน้ า ๒ (การช่วยชีวิตเบื้องต้น) 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นปีที่ ๒                                                                       ๐.๕ หน่วยกิต   
                                                                                          

 ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ า การช่วยคนจ มน้ า  
มีทักษะและเทคนิคการเข้าช่วย ตลอดจนการช่วยชีวิตเบื้องต้นก่อนส่งต่อให้แพทย์ในกรณีผู้จมน้ าหัวใจหยุดเต้น  
โดยการนวดหัวใจและผายปอด (CPR) สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
 ทักษะกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างสร้างสรรค์ และแสดงความรับผิดชอบให้ความ
ร่วมมือและปฏิบัติตามกฎ กติกาสิทธิ หลักความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย และเล่นกีฬาจน
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย มีน้ าใจนักกีฬามีจิตวิญญาณ ในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของ
กีฬาเห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริม 
สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความปลอดภัยทางน้ า การช่วยคนจมน้ ามีทักษะและ เทคนิคการเข้าช่วย 
ตลอดจนการช่วยชีวิตเบื้องต้นก่อนส่งต่อให้แพทย์ในกรณี  ผู้จมน้ าหัวใจหยุดเต้น โดยการนวดหัว ใจและ     
ผายปอด (CPR) สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
 

มาตรฐาน/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 
 

รวมทั้งหมด ๑๑ ตัวชี้วัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



๑๑๘ 

พ ๓๓๒๑๗ เทนนิส ๑   
 

รายวิชาเพ่ิมเติม               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นปีที่ ๒                                                                 -  หน่วยกิต   
 

 ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นมาของกีฬาเทนนิส มารยาทการเล่น การบริหารร่างกาย และการ
บ ารุงรักษาสุขภาพ การเล่นด้วยความปลอดภัย ทักษะการเคลื่อนไหวการตีลูกชนิดต่าง ๆ  ระเบียบ กติกา
การเล่น และวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและ ประเภทคู่  
 กระบวนการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเทนนิสการเล่นด้วยความปลอดภัยทักษะการเคลื ่อนไหว       
การตีลูกชนิดต่าง ๆ ระเบียบ กติกาการเล่น และวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและ ประเภทคู่ตลอดจนประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของกีฬา 
เห็นคุณค่าการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 เพื่อให้มีทักษะความรู้ในการเล่นเทนนิส และสามารถน าไปใช้ออกก าลังกายเป็นประจ าสม่ าเสมอ
แสดงความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตาม กติกา สิทธิ หลักความปลอดภัยในการเข้าร่วม 
กิจกรรมทางกาย และเล่นกีฬาจนประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของกีฬาเห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพ  
การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

ผลการเรียนรู้ 
๑. นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของเทนนิส มารยาทการเล่นเทนนิสการเป็นผู้เล่นและมี 
 มารยาทในการชมกีฬาเทนนิส 
๒. นักเรียนสามารถกายบริหารร่างกายและบริหารท่าการเล่นกีฬาเทนนิสได้ 
๓. นักเรียนสามารถเล่นเทนนิสด้วยความปลอดภัย ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว การตีลูก       

ชนิดต่าง ๆ ได้ 
๔. นักเรียนสามารถเข้าใจ กติกาการเล่น และวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่            

เพ่ือให้มีทักษะในการเล่นเทนนิส 
๕. นักเรียนสามารถน าเทนนิสไปใช้ออกก าลังกายเป็นประจ าสม่ าเสมอได ้
๖. นักเรียนมีน้ าใจเป็นนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของกีฬา 
 เห็นคุณค่าการออกก าลังกาย 

 

รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 

 
 



๑๑๙ 

พ ๓๓๒๑๘ บาสเกตบอล   
 

รายวิชาเพ่ิมเติม               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นปีที่ ๒                                                                  - หน่วยกิต   
 

 ศึกษาและวิเคราะห์ประวัติ ประโยชน์ คุณค่าของกีฬาบาสเกตบอล วิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพ    
ทางกาย มีทักษะเบื้องต้น การส่งลูก การรับลูก การเลี้ยงลูก การยิงประตู การรับลูกกระดอนจากแป้นแบบ    
ต่าง ๆ วิธีการเล่นในต าแหน่งต่าง ๆ ฝึกทักษะกีฬาบาสเกตบอล 

กระบวนการให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง ในกิจกรรมกายบริหาร การออกก าลังกายด้วยกิจกรรม
บาสเกตบอล ให้รู้คุณค่าของกีฬาบาสเกตบอล วิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย มีทักษะเบื้องต้น การส่งลูก 
การรับลูก การเลี้ยงลูก การยิงประตู การรับลูกกระดอนจากแป้นแบบต่าง ๆ วิธีการเล่นในต าแหน่งต่าง ๆ       
ฝึกทักษะเพื่อการแข่งขัน รู้กฎกติกาการแข่งขันกีฬา หรือน ากิจกรรมพลศึกษาอ่ืน ๆ ที่มีคุณค่าเท่าเทียมกับกีฬา
บาสเกตบอลมาแทนตามความเหมาะสม พร้อมกับให้เรียนรู้ การป้องกัน การแก้ไข การเสริมสร้างสุขภาพ  

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้หลักและวิธีการออกก าลังกายที่ถูกต้อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและจิต              
มีระเบียบวินัย เห็นคุณค่าและน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
 

ผลการเรียนรู้  
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในทักษะต่าง ๆ ในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลได้อย่างถูกต้อง  
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะต่างๆ ในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลได้อย่างถูกต้อง  
 ๓. เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าทักษะต่าง ๆ ของการเล่นกีฬาบาสเกตบอลไปใช้ในการออกก าลังกายได  
 ๔. เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเล่นและการท างานเป็นกลุ่ม  
 ๕. เพ่ือให้นักเรียนรู้และเข้าใจหลักความปลอดภัยในการออกก าลังกาย  
 ๖. เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าเอาการเล่นกีฬาบาสเกตบอลเป็นส่วนช่วยในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์    

 กับบุคคลอ่ืน  
 ๗. เพ่ือเป็นการสร้างระเบียบวินัย เคารพกฎ กติกา มารยาท และความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  
 ๘. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการวางแผนและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

 

รวมทั้งหมด ๘ ผลการเรียนรู้ 
  

หมายเหตุ  ใช้เพื่อการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๐ 

พ ๓๓๒๑๙ วอลเลย์บอล   
  

รายวิชาเพ่ิมเติม               กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นปีที่ ๒                                                                  - หน่วยกิต   

 

ศึกษาและวิเคราะห์การออกก าลังกายด้วยกิจกรรมวอลเลย์บอล ประวัติ ประโยชน์ คุณค่าของกีฬา
วอลเลย์บอล การฝึกวอลเลย์บอลส าหรับผู้เล่นใหม่ ทักษะเฉพาะตัว  ในการเล่น การเล่นลูกสองมือล่างและ  
สองมือบน การเสิร์ฟ การเซต การตบลูก วิธีการเล่นในต าแหน่งต่างๆ  

กระบวนการฝึกทักษะเพ่ือการเล่นวอลเลย์บอลส าหรับผู้เล่นใหม่ ฝึกทักษะเฉพาะตัวในการเล่น       
การเล่นลูกสองมือล่าง สองมือบน การเสิร์ฟ การเซต การตบลูก วิธีการเล่น ในต าแหน่งต่างๆ แข่งขัน รู้กฎ
กติกาการแข่งขันกีฬา หรือน ากิจกรรมพลศึกษาอ่ืน ๆ ที่มีคุณค่าเท่าเทียมกับกีฬาวอลเลย์บอลมาแทนตาม 
ความเหมาะสม  

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้การเล่นวอลเลย์บอล การป้องกัน การแก้ไขการเสริมสร้างสุขภาพ เรียนรู้
หลักและวิธีการออกก าลังกายที่ถูกต้อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและจิตใจ มีระเบียบวินัย เห็นคุณค่าและ
น าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 

 

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 รวมทั้งสามารถใช้เทคนิคของศิลปินในการสร้างสรรค์งาน
      ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๗. ตระหนักถึงคุณค่างานศิลปะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและสากล  
      โดยน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  ๘. สามารถแสดงออกทางดนตรี และนาฏศิลป์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
  ๙. เห็นคุณค่าของดนตรีนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๑๐. เข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเพณี และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ 
  ๑๑. มีความรู้ความสามารถในการน าศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ 
        ในการศึกษาต่อไปในโรงเรียนเหล่าทัพ 
  ๑๒. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ในการด ารงชีวิตในสังคม ประเทศชาติ และสามารถ 
        ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๔ 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ศิลปะ 
 

สาระการเรียนรู้ 
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์ 
สาระที่ ๒ ดนตรี  
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑    สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์      
   วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะ    
   อย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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 
 

มาตรฐาน ศ ๑.๒  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า   
   งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
ตัวชี้วัด   ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓ 
 

สาระที่ ๒ ดนตรี  
มาตรฐาน ศ ๒.๑  เข้าใจ และแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
   ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้       
   ในชีวิตประจ าวัน 
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 
 

มาตรฐาน ศ ๒.๒  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเห็นคุณค่าของ 
   ดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
ตัวชี้วัด   ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕ 
 

สาระที่ ๓ นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๓.๑  เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า 
   นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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 
 

มาตรฐาน ศ ๓.๒  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเห็นคุณค่าของ 
   นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
ตัวชี้วัด   ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔ 
 
 

 



๑๒๕ 
 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕- ๖ รายวิชาพ้ืนฐาน 

 

ชั้นปีที่/ 
ภาคเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน 

รายวิชา
เพ่ิมเติม 

จ านวน 
หน่วยกิต 

เวลาเรียน 
คาบ/ 

สัปดาห์ 

เวลาเรียน 
คาบ/ 

ภาคเรียน 
๑/๑ 

 
 

๑/๒ 
 

ศ ๓๒๑๐๑ ดนตรีนาฏยศิลป์ ๑ 
AR 32101 Thai Classical Dance 
and Music 1 
ศ ๓๒๑๐๒ ดนตรีนาฏยศิลป์ ๒ 
AR 32102 Thai Classical Dance 
and Music 2 

- 
 
 
- 
 

๐.๕ 
 
 

๐.๕ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๒๐ 
 
 

๒๐ 

๒/๑ 
 

๒/๒ 
 

ศ ๓๓๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑ 
AR 33101 Visual Art 1 
ศ ๓๓๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๒ 
AR 33102 Visual Art 2 

- 
 
 
- 

๐.๕ 
 
 

๐.๕ 

๑ 
 
 

๑ 

๒๐ 
 
 

๒๐ 

รวม ๔ วิชา - ๒.๐ ๔ ๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 

ศ ๓๒๑๐๑ ดนตรีนาฏยศิลป์ ๑ 
           

รายวิชาพ้ืนฐาน             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นปีที่ ๑                  ๐.๕ หน่วยกิต 
 

 ผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของดนตรีและการละครไทยในยุคสมัยต่างๆ ฝึกทักษะเบื้องต้น
พร้อมศึกษารูปแบบของบทเพลง วงดนตรี และการแสดงของไทยและสากลที่ใช้ในพระราชพิธี พิธีทั่วไปและ    
พิธีทางทหาร ศึกษาทฤษฎีการฝึกหัดโขนเบื้องต้น หลักการออกแบบนาฏศิลป์หรือการประดิษฐ์ท่าร าเบื้องต้น 
และทักษะเบื้องต้นในการแสดงนาฏศิลป์ราชส านัก ศึกษาประวัติบุคคลส าคัญทางทหารในวงการดนตรี         
และนาฏศิลป์ รวมถึงสิ่งที่ส่งผลต่อผลงานทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
 โดยใช้ทักษะในการเปรียบเทียบ วิเคราะห์ จ าแนกประเภท และอภิปรายถึงความแตกต่างของดนตรี
และนาฏศิลป์ประเภทต่าง ๆ การแสดงท่าทาง การสื่อสาร รวมทั้งน าเสนอความคิดสร้างสรรค์ผ่านการฝึก    
ปฏิบัติจริง 
 เพ่ือให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ มีความเป็นผู้น า มุ่งม่ันในการฝึกปฏิบัติและการท างานที่ได้รับ
มอบหมาย พัฒนาสติปัญญา วินัย และความเป็นทหารในด้านความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์         
มีความกล้าหาญ และความละเอียดรอบคอบให้กับผู้เรียน 
 

มาตรฐาน/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 
 

รวมทั้งหมด ๑๔ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 
 

ศ ๓๒๑๐๒  ดนตรีนาฏยศิป์ ๒ 
            

รายวิชาพ้ืนฐาน             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นปีที่ ๑                  ๐.๕ หน่วยกิต 
 

 ผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผลงานทางด้านดนตรีและการแสดง
เบื้องต้น ศึกษานาฏยศัพท์และภาษาท่าที่ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้น การจัดประเภทการแสดงในพิธีทางทหาร
และโอกาสวันส าคัญต่างๆ การประยุกต์ดนตรีและนาฏศิลป์เข้ากับชีวิตประจ าวัน ธุรกิจ และการบ าบัดรักษา
โรค สร้างเกณฑ์ประเมินและวิจารณ์องค์ประกอบของผลงานทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ตามเกณฑ์           
อย่างเหมาะสม ศึกษามารยาทในการรับชมดนตรีและนาฏศิลป์ รวมถึงแสดงแนวทางความคิดสร้างสรรค์       
การอนุรักษ์และส่งเสริมผลงานทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์มิให้สูญหายไป 
 โดยใช้ทักษะในการวิเคราะห์ อภิปราย ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสาร การแสดงท่าทางผ่าน     
การปฏิบัติจริง การน าไปประยุกต์ใช้ในโอกาสต่างๆ การเปรียบเทียบ การประเมิน และน าเสนออภิปราย      
ความคิดเห็น 
 เพ่ือให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ มีความเป็นผู้น า มุ่งม่ันในการฝึกปฏิบัติและการท างานที่ได้รับ
มอบหมาย สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม  มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ พัฒนาสติปัญญา วินัย 
และความเป็นทหารในด้านความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประพฤติตนให้สมเกียรติ มีความ       
กล้าหาญ และความละเอียดรอบคอบให้กับผู้เรียน 
 

มาตรฐาน/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 
 

รวมทั้งหมด ๑๑ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 
 

ศ ๓๓๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑   
          

รายวิชาพ้ืนฐาน             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นปีที่ ๒                         ๐.๕   หน่วยกิต 
 

ศึกษา อภิปราย วิเคราะห์ทัศนธาตุ องศป์ระกอบศิลป์  ศัพท์ทางทัศนศิลป์ ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิน
ไทยและต่างประเทศที่มีชื่อเสียง  บรรยายผลงานทัศนศิลป์โดยใช้ศัพท์ทัศนศิลป์ มีทักษะในการสร้างงาน
จิตรกรรม งานประติมากรรม งานภาพพิมพ์ ออกแบบงาน ๒ มิติ และ ๓ มิติ    

โดยเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เทคนิค และเนื้อหาเพ่ือสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ วาดภาพระบายสีเป็นภาพ
ล้อเลียนหรือภาพการ์ตูนเพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพของสังคมในปัจจุบันอิทธิพลของวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม   

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การเรียนรู้เทคนิค วิธีการท างาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้แสดงออก    
อย่างอิสระ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ มีสุนทรียภาพ สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยความชื่นชม และ
เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยสากล 
 

มาตรฐาน/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 
  

รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 
 

ศ ๓๓๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๒      
       

รายวิชาพ้ืนฐาน             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นปีที่ ๒                   ๐.๕   หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานศิลปะ ด้านทัศนศิลป์ในเรื่อง งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเน้น
หลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะกับโอกาสและสถานที่อธิบาย
จุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เทคนิคและเนื้อหา เพ่ือสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์และเทคนิค
ของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์วิจารณ์งานทัศนศิลป์ 

โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียง และบรรยายผลตอบรับของ
สังคมเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การเรียนรู้เทคนิค วิธีการท างาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้แสดงออก    
อย่างอิสระ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ มีสุนทรียภาพ สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยความชื่นชม และ
เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยสากล 

 

มาตรฐาน/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 
  

รวมทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(ทหาร-ต ารวจ คอมพิวเตอร์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 

จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

(ทหาร – ต ารวจ) 
 

 ๑.  เพ่ือให้นักเรียนเตรียมทหาร มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการท างานเบื้องต้นที่จ าเป็น 
  ต่อการด ารงชีวิตในอาชีพทหาร – ต ารวจ เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่เป็นพ้ืนฐาน 
  ไปศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพ และโรงเรียนนายร้อยต ารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๒. มีทักษะกระบวนการท างานและการจัดการ การท างานเป็นกลุ่ม การแสวงหาความรู้  
    สามารถแก้ปัญหาในการท างาน รักการท างาน และมีเจตคติที่ดีต่องาน 
 ๓. เพ่ือให้นักเรียนเตรียมทหารเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง ว่องไว มีลักษณะทหาร มีระเบียบวินัย และ 
  ปฏิบัติตามค าสั่งโดยเคร่งครัด รู้จักวางตนในการเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา      
  และผู้น า มีความส านึกในหน้าที่รับผิดชอบ มีจิตใจกล้าหาญ อดทน เชื่อมั่นในตนเอง            
  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตัดสินใจเด็ดขาดด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล ประพฤติตนอยู่ใน 
  ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมเป็นสุภาพบุรุษ มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ อุทิศตนเพื่อ  
  ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
      ๔. เพ่ือให้เป็นพลเมืองที่ดีและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพทหาร - ต ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 

จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

(คอมพิวเตอร์) 
 

 การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การศึกษาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้นักเรียนเตรียมทหารมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็น
ในชีวิตประจ าวัน มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การใช้ งานและดูแลรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ มีความรู้ความเข้าใจ ฟีเชอร์ การจัดการเกี่ยวกับไฟล์ การดูแลรักษา การท างาน และวิธีการติ ดตั้ง
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายขั้นพ้ืนฐาน ประเภทของระบบเครือข่าย 
ระบบเครือข่ายแบบไร้สายและวิธีเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเบื้องต้นมีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรมส านักงาน      
การท างานเอกสาร โปรแกรมตารางการท างานในการค านวณเบื้องต้น การสร้างงานพรีเซนเทชัน สามารถ            
ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมและติดต่อสื่อสาร มีความเข้าใจในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
ที่ถูกต้องจากอินเทอร์เน็ตรู้จักใช้ประโยชน์ ตระหนักถึงโทษและภัยแฝงที่มากับอินเทอร์เน็ต มีความรู้ความเข้าใจ 
แยกแยะ ประเภทของกราฟิก สามารถสร้างตกแต่ง ปรับแต่งภาพกราฟิก และสามารถน าวีดิทัศน์หรือ
ภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งภาพนิ่งและเสียงมาตัดต่อได้ อีกทั้งยังสามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด้วยภาษาอย่างง่ายจนถึงระดับซับซ้อนได้  ซึ่ งเป็นสาระการเรียนรู้ที่มุ่ งให้นักเรียนเตรียมทหารมีทักษะ              
และกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ สามารถน าไปประยุกต์ ในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์      
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งข่าวสารข้อมูลมีความส าคัญ   
และมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด ารงชีวิตประจ าวันและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและ
สังคมโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือส าคัญ โรงเรียนเตรียมทหารมุ่งเน้นให้นักเรียนเตรียมทหารเป็นทั้ง
ผู้ใช้ (User) และผู้เขียนโปรแกรม (Programmer) ที่ดี มีจิตส านึก มีเจตคติในการผลิตมากกว่าบริโภค ทั้งสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพ และโรงเรียนนายร้อยต ารวจ หรือสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



๑๓๗ 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

สาระการเรียนรู้ 
สาระที่ ๑ การด ารงชีวิตและครอบครัว 
สาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี 
สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สาระที่ ๔ การอาชีพ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ ๑ การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างานทักษะการจัดการ  
   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้    
   มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
   และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
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 การท างาน 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  เข้าใจมีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี         
   เพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  
ตัวชี้วัด   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 รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 

 

ชั้นปทีี่/ 
ภาคเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม 
จ านวน

หน่วยกิต 

เวลาเรียน 
คาบ/

สัปดาห์ 

เวลาเรียน 
คาบ/ 

ภาคเรียน 
๑/๑ ง ๓๒๑๔๑ คอมพิวเตอร์

เบื้องต้นและโปรแกรมส านักงาน 
OT 32141 Introduction to 
Computer and Office 
Software 

- ๑.๐ ๒ ๔๐ 

๑/๑ - ง ๓๒๒๐๑ ทหาร-ต ารวจ ๑ 
OT 32201 Military – Police 
Science 1 

๑.๐ ๒ ๔๐ 

๑/๑ - ง ๓๒๒๑๑ ทหารฝึก ๑ 
OT 32211 Military Training 1 

๐.๕ ๑ ๒๐ 

๑/๑ - ง ๓๒๒๒๑ กิจกรรมทางทหาร ๑ 
OT 32221 Military Activities 1 

- ๒ ๔๐ 

๑/๑ - ง ๓๒๒๓๑ การอบรมทางทหาร ๑ 
OT 32231 Personal Military 
Discipline 1 

- ๒ ๔๐ 

๑/๒ - ง ๓๒๒๔๑ คอมพิวเตอร์กราฟิก
และสื่อผสม 
OT 32241 Introduction to 
Computer Graphic and 
Multimedia 

๑.๐ ๒ ๔๐ 

๑/๒ ง ๓๒๑๐๒ ทหาร-ต ารวจ ๒ 
(อาชีพทหาร - ต ารวจ) 
OT 32102 Military–Police 
Science 2 

- ๑.๐ ๒ ๔๐ 

๑/๒ - ง ๓๒๒๑๒ ทหารฝึก ๒ 
OT 32212 Military Training 2 

๐.๕ ๑ ๒๐ 

๑/๒ - ง ๓๒๒๒๒ กิจกรรมทางทหาร ๒ 
OT 32222 Military Activities 2 

- ๒ ๔๐ 

๑/๒ - ง ๓๒๒๓๒ การอบรมทางทหาร ๒ 
OT 32232 Personal Military 
Discipline 2 

- ๒ ๔๐ 

 



๑๔๐ 

 

ชั้นปทีี่/ 
ภาคเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม 
จ านวน

หน่วยกิต 

เวลาเรียน 
คาบ/

สัปดาห์ 

เวลาเรียน 
คาบ/ 

ภาคเรียน 
๒/๑ ง ๓๓๑๔๒ การเขียนโปรแกรม

เบื้องต้น ๑ 
OT 33142 Introduction  to 
Programming 1 

- ๑.๐ ๒ ๔๐ 

๒/๑ - ง ๓๓๒๐๓ ทหาร - ต ารวจ ๓ 
OT 33203 Military – Police 
Science 3 

๐.๕ ๑ ๒๐ 

๒/๑ - ง ๓๓๒๐๓ ทหาร - ต ารวจ ๓ 
OT 33203 Military – Police 
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๑๔๓ 

       

ง ๓๒๒๐๑ ทหาร-ต ารวจ ๑ 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นปีที่ ๑                       ๑.๐ หน่วยกิต 
    

 ให้นักเรียนเตรียมทหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประเภทของเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย และ
บทบาท หน้าที่ทหาร - ต ารวจ และคุณลักษณะพ้ืนฐานของทหารทั้งสามเหล่าทัพและเหล่าต ารวจสามารถ
น าไปใช้พิจารณาการปฏิบัติงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกันได้อย่างเหมาะสมศึกษาเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของ
บุคคลส าคัญ  
 โดยมีหน่วยการเรียนรู้  ได้แก่  พ้ืนฐานการปฏิบัติงานในกิจการของกองทัพบก กองทัพเรือ 
กองทัพอากาศ และส านักงานต ารวจแห่งชาติ เครื่องแบบของ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และต ารวจ 
การจัดส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ความมั่นคงของชาติ การข่าวเบื้องต้นและ
ประวัติศาสตร์สงคราม 
 เพ่ือให้น าไปเป็นแบบอย่างแนวทางในการด ารงชีวิตและการปฏิบัติงาน มีจิตส านึกความรับผิดชอบ
หน้าที่ต่อตนเองและสังคม มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีความรู้ในเรื่อง
ประโยชน์และความส าคัญของข่าวสารข้อมูล วินัยและข้อก าหนดในการให้ข่าวสารของทหาร สามารถน าความรู้
ไปใช้ศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพและโรงเรียนนายร้อยต ารวจ   
 

ผลการเรียนรู้    
 ๑. เข้าใจหลักการ พ้ืนฐานการปฏิบัติงานในกิจการของเหล่าและน าทักษะไปใช้สนับสนุนซึ่งกันและกัน  
  และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพทหาร - ต ารวจ             

 ๒. เข้าใจโครงสร้างภารกิจ การจัดส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทยและกระทรวงกลาโหม
สามารถน าความรู้ไปใช้ติดต่อราชการได้อย่างเหมาะสม 

๓. เข้าใจพื้นฐานความม่ันคงของชาติ เพ่ือด ารงความรับผิดชอบต่อตนเองเพ่ือความมั่นคงของชาติ 
๔. เข้าใจความส าคัญและการใช้ประโยชน์ของข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนวินัยและข้อก าหนดการปฏิบัติ

ในการให้ข่าวสารของทหาร 
๕. ศึกษาเหตุการณ์รบและรูปแบบการท าสงครามในอดีต วิเคราะห์ความเป็นผู้น า แบบอย่างการเป็น

ผู้น าและปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 

รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 

       

ง ๓๒๑๐๒ ทหาร-ต ารวจ ๒ (อาชีพทหาร-ต ารวจ)  
 

รายวิชาพ้ืนฐาน                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     
ชั้นปีที่ ๑       ๑.๐ หน่วยกิต
      

ให้นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ ทราบถึงความจ าเป็นในการเป็นทหาร วิธีการท างานในการด าเนิน   
วิถีชีวิตทหาร บทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานในสายงานวิชาชีพของแต่ละเหล่า  

ฝึกให้มีคุณลักษณะทหารและผู้น า มีทักษะการจัดการ การท างานร่วมกัน มีกระบวนการแก้ปัญหา
ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีอาวุธอย่างเหมาะสมมีหน่วยการเรียนรู้ในเรื่อง ผู้น าครูทหาร     
ความจ าเป็นในการเป็นทหาร แนวทางการเลือกใช้อาชีพการติดต่อสื่อสาร อาวุธศึกษา การปฐมพยาบาล     
การสุขาภิบาลในสนาม การเดินทางไกลและพักแรม การอ่านและใช้แผนที่เข็มทิศ การฝึกไต่หน้าผา และ     
สนามฝึกผู้น า (Project X) 

เพ่ือเป็นแนวทางการเลือกวิชาชีพ ตามความถนัดหรือในความสนใจ การฝึกปฏิบัติให้มีประสบการณ์   
ในวิชาชีพทหาร มีทักษะ ความรู้ในการใช้เครื่องมือยุทโธปกรณ์ทางทหารเบื้องต้น และรู้จักการแสวงหาความรู้
เพ่ิมเติม มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานที่ดีรู้จักใช้พลังงาน ทรัพยากรในการท างานอย่างคุ้มค่า
และรักษาสิ่งแวดล้อม   

 

มาตรฐาน/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  
 

รวมทั้งหมด ๑๑ ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๔๕ 

       

ง ๓๓๒๐๓ ทหาร-ต ารวจ ๓ 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     
ชั้นปีที่ ๒    ๐.๕ หน่วยกิต 
    

 ให้ความรู้ความเข้าใจวิวัฒนาการของสงคราม หลักการ กระบวนการ และมีทักษะการยิงปืน         
ด้วยกระสุนจริงขั้นเบื้องต้น และสามารถแสวงหาความช านาญขั้นสูงขึ้นในรายวิชากิจกรรมทางทหารได้ต่อไป  
 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่วิวัฒนาการของสงคราม หลักการและเทคนิคการยิงปืนให้ได้ผลดี การปรับ
ศูนย์รบปืนเล็กยาว เอ็ม ๑๖ บุคคลท าการรบในเวลากลางวันและกลางคืน ป้อมสนามและเครื่องกีดขวาง        
รูปขบวนหมู่ปืนเล็กทางยุทธวิธี การด ารงชีพในป่า 
 เพ่ือให้เข้าใจหลักการและเทคนิคการยิงปืน และหลักการปรับศูนย์รบเพ่ือน าทักษะไปใช้ในการยิงปืน  
ด้วยกระสุนจริง มีความรู้และทักษะการปฏิบัติในการด ารงชีวิตให้อยู่รอดในสนามรบ มีความเข้าใจการจัดหมู่ปืนเล็ก
ของทหารราบ บทบาทหน้าที่ในแต่ละต าแหน่ง การสร้างและใช้ที่ก าบัง สามารถน าความรู้ไปใช้ศึกษาต่อ       
ในโรงเรียนเหล่าทัพ และโรงเรียนนายร้อยต ารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ผลการเรียนรู้  
 ๑. เข้าใจวิวัฒนาการของสงครามตั้งแต่ยุคในอดีต จนถึงปัจจุบัน และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี      

ที่น ามาใช้ในทางทหาร 
 ๒. เข้าใจหลักการและเทคนิคการยิงปืนหลักการปรับศูนย์รบน าทักษะไปใช้ในการยิงปืนด้วยกระสุนจริง 
 ๓. มีความเข้าใจและทักษะหลักการเล็ง การลั่นไก และท่ายิงมาตรฐาน ๕ ท่าน าไปใช้เป็นพื้นฐาน  

  ในการยิงปืนด้วยกระสุนจริงได้ 
 ๔. เข้าใจความหมาย ความส าคัญ และหลักการ วิธีการ ขั้นตอนกระบวนการฝึกและมีทักษะ           

ในการท าการรบในเวลากลางวันและกลางคืนเป็นบุคคล สามารถใช้ทักษะไปด ารงชีวิตให้อยู่รอด    
ในสนามรบได้ 

 ๕. มีความเข้าใจในอัตราการจัดของหมู่ปืนเล็กของทหารราบ บทบาทหน้าที่ในแต่ละต าแหน่งประเภท
และประโยชน์ของการจัดรูปขบวนในแบบต่างๆ  

 ๖. มีความรู้และหลักการเรื่องการด ารงชีพในป่า ฝึกการประกอบอาหารเองในสนาม น าความรู้          
ไปศึกษาหาความช านาญในเหล่าได้ 

 

รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔๖ 

       

ง ๓๓๒๐๔ ทหาร-ต ารวจ ๔ 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     
ชั้นปีที่ ๒             ๑.๐หน่วยกิต
    

 ให้นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๒ มีความรู้ความเข้าใจนิรภัยภาคพื้นเพื่อความตระหนักรู้เหตุ
อุบัติภัย สาธารณะภัย ให้ตั ้งตนอยู่ในความไม่ประมาท และการบรรเทาสาธารณะภัย มีความรู้เรื ่อง    
การปฏิบัติต่อข่าวสารที่เหมาะสม และแนวทางวิธีการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เรียนรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย
ทหาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน สิทธิของเชลยศึก กฎแห่งสงคราม  จัดให้มีการเรียน    
แยกเหล่า  
 เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการปฏิบัติงานในเหล่าของตนเอง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานก่อนที่ จะ
ส าเร็จหลักสูตร และจะต้องแยกย้ายไปศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าตามสังกัดของตนเอง โดยจัดครูผู้สอนเป็นครู
ของแต่ละเหล่า มีหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 
 เหล่าทหารบก ศึกษาการฝึกระดับความช านาญในกิจทหารทั่วไป ของทหาร ระดับ ๑ (พลทหารและ
สิบตรีกองประจ าการ) ซึ่งเป็นพ้ืนฐานความรู้ที่มีความส าคัญ ในการปฏิบัติหน้าที่ของก าลังพลเหล่าทหารบก     
ในฐานะลูกแถว และจะต้องฝึกระดับความช านาญเพ่ิมมากขึ้นเมื่อได้รับมอบหมาย ในต าแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น 
รวมทั้งการแนะน าหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 เหล่าทหารเรือ ศึกษาหน่วยการเรียนรู้การฝึกเป็นลูกเรือ พ้ืนฐานทหารเรือการผูกเรือใหญ่ดิ่งทราย
และดิ่งน้ าตื้นการกระเชียงร้อยรอกแก้รอก เงื่อนเชือกนกหวีดเรือ สามารถน าวิชาไปปฏิบัติเป็นลูกเรือในเรือได้ 
รวมทั้งการแนะน าหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ   
 เหล่าทหารอากาศ ศึกษาพ้ืนฐานจ าเป็นของกองทัพอากาศ การฝึกบินพ้ืนฐาน ระบบป้องกันภัย   
ทางอากาศการค้นหาและช่วยชีวิต และการส่งสิ่งอุปกรณ์ทางอากาศ อาวุธศึกษาที่มีใช้ในกองทัพอากาศ รวมทั้ง   
การแนะน าหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
 เหล่าต ารวจศึกษา ประวัติและวิวัฒนาการต ารวจไทย กฎหมายพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ    
พ.ศ.๒๔๔๗ โครงสร้างการจัดส่วนราชการของต ารวจการบริหารงานสายงานต ารวจและสถานีต ารวจ รวมทั้ง
การแนะน าหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
 

ผลการเรียนรู้  
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของวิชานิรภัยภาคพ้ืนเกิดความตระหนักรู้เหตุแห่ง 
     อุบัติภัยที่เป็นสาธารณภัย รู้จักป้องกันตนเองและน าความรู้ไปอบรมรุ่นน้องให้รู้จักป้องกันภัยด้วย 

๒. มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง กฎหมายทหาร สิทธิมนุษยชน กฎสงครามและการปฏิบัติต่อเชลยศึก 
 ๓. มีความรู้เรื่องการปฏิบัติต่อข่าวสารที่เหมาะสม และแนวทางวิธีการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน ์

 ๔. มีความรู้ความเข้าใจ การฝึกระดับความช านาญในกิจทหารทั่วไป ของทหาร ระดับ ๑ (พลทหาร        
 และสิบตรีกองประจ าการ)ในฐานะการเป็นนักเรียนทหาร ที่มีสิทธิเทียบเท่าในระดับพลทหารที่เป็น
 ก าลังส ารองของกองทัพบก และเป็นพื้นฐานความรู้ที่ส าคัญ ส าหรับความช านาญในระดับอ่ืนต่อไป 

 ๕. ศึกษาการผูกเรือใหญ่ ดิ่งทรายและดิ่งน้ าตื้น การกรรเชียง ร้อยรอกแก้รอก เงื่อนเชือกนกหวีดเรือ 
น าความรู้ไปปฏิบัติเป็นลูกเรือในเรือได้ 

 ๖. ศึกษาการฝึกบินพื้นฐาน ระบบป้องกันภัยทางอากาศ การส่งก าลังบ ารุงทางอากาศ อาวุธศึกษา
     ที่มีใช้ในกองทัพอากาศ น าความรู้ไปศึกษาหาความช านาญเพ่ิมเติมในเหล่าได้ 
 



๑๔๗ 

       

            ๗. ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการต ารวจไทยพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติพ.ศ.๒๔๔๗ โครงสร้าง
      การจัดส่วนราชการของต ารวจ การบริหารงานสายงานต ารวจและสถานีต ารวจน าความรู้ไปศึกษา
      หาความช านาญเพิ่มเติมในเหล่าได้ 
 ๘. มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่า 
 

รวมทั้งหมด ๘ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๘ 

       

ง ๓๒๒๑๑ ทหารฝึก ๑ 

รายวิชาเพ่ิมเติม               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นปีที่ ๑                   ๐.๕ หน่วยกิต 
 

 การฝึกบุคคลท่ามือเปล่าเป็นการฝึกนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ ให้มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะบุคคลท่ามือเปล่าและแถวชิด ซึ่งเป็นการสร้างคุณลักษณะพ้ืนฐาน ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพในอาชีพ   
ทหาร – ต ารวจ โดยมีหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ ท่าตรง ท่าพัก ท่าหันอยู่กับที่ ท่าเคารพ ท่าถอดหมวก – สวมหมวก 
ท่าเดิน ท่าวิ่ง ท่าหมอบและลุก แถวหน้ากระดาน แถวตอน การตรวจแถว การเปลี่ยนรูปแถวและการเปลี่ยน
ทิศทางขณะเคลื่อนที่ของรูปแถวตอน ซึ่งด าเนินงานโดย จัดนายทหาร นายต ารวจปกครอง และครูฝึก         
จากกองพันที่ท าการฝึกนักเรียนใหม่ในแต่ละปีการศึกษา ท าหน้าที่ฝึกและรับผิดชอบหลักในการฝึก        
นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ โดยมีนายทหาร นายต ารวจปกครอง และครูฝึก จากกองพันอ่ืนอีก ๓ กองพัน   
ให้การสนับสนุนก าลังพลในการฝึก มีการก าหนดตารางการปฏิบัติการฝึกวิชาทหารฝึกประจ าภาคเรียน     
จ านวน ๒ ภาคเรียน/ปีการศึกษา พร้อมทั้งก าหนดตารางการตรวจสอบปลายภาคการศึกษาของแต่ละภาคเรียน 
นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ จะต้องผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ทุกนาย    
 โดยใช้กระบวนการฝึกให้นักเรียนเตรียมทหารมีการเชื่อฟังค าสั่ง มีวินัย มีความอดทน มีทักษะ       
การท างานเป็นทีม มีความสมัครสมานร่วมใจแสดงออกอย่างพร้อมเพรียงกัน  
 เพ่ือให้ผู้เรียนใช้เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ   
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  และโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีทักษะพ้ืนฐานในการปฏิบัติบุคคลท่ามือเปล่าและแถวชิดในท่าตรง ท่าพัก ท่าหันอยู่กับที่          
     ท่าเคารพท่าถอดหมวก – สวมหมวก ท่าเดิน ท่าวิ่ง ท่าหมอบและลุก แถวหน้ากระดาน แถวตอน 
     การตรวจแถว การเปลี่ยนรูปแถวและการเปลี่ยนทิศทางขณะเคลื่อนที่ของรูปแถวตอนได้อย่าง     
     ถูกต้อง 
 ๒. มีการแสดงออกถึงการเชื่อฟังค าสั่ง การมีวินัย และมีความอดทน 
 ๓. มีทักษะในการท างานเป็นทีม การให้ความร่วมมือกับส่วนรวม และความสามัคคี 
 

รวมทั้งหมด ๓ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 

       

ง ๓๒๒๑๒ ทหารฝึก ๒ 

รายวิชาเพ่ิมเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นปีที่ ๑                  ๐.๕ หน่วยกิต 
 

 การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าเป็นการฝึกนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ ให้มีความรู้ความสามารถ
และทักษะบุคคลท่ามือเปล่าและแถวชิดได้อย่างช านาญ ซึ่งเป็นการสร้างคุณลักษณะพ้ืนฐาน ที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีพในอาชีพทหาร – ต ารวจ โดยฝึกทบทวนการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและแถวชิด ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกทุกนาย
จะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมการปฏิบัติด้วยการออกค าสั่ งให้ปฏิบัติและอธิบายการปฏิบัติ ได้                
ซึ่งด าเนินงานโดย จัดนายทหาร นายต ารวจปกครอง และครูฝึก จากกองพันที่ท าการฝึกนักเรียนใหม่ในแต่ละ  
ปีการศึกษา ท าหน้าที่ฝึกและรับผิดชอบหลักในการฝึกนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ โดยมีนายทหาร 
นายต ารวจปกครอง และครูฝึก จากกองพันอ่ืนอีก ๓ กองพันให้การสนับสนุนก าลังพลในการฝึก มีการก าหนด
ตารางการปฏิบัติการฝึกวิชาทหารฝึกประจ าภาคเรียน จ านวน ๒ ภาคเรียน/ปีการศึกษา พร้อมทั้งก าหนด
ตารางการตรวจสอบปลายภาคการศึกษาของแต่ละภาคเรียน นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ จะต้องผ่านเกณฑ์
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ทุกนาย    
 โดยใช้กระบวนการฝึกให้นักเรียนเตรียมทหารมีการเชื่อฟังค าสั่ง มีวินัย มีความอดทน มีทักษะ       
การท างานเป็นทีม มีความสมัครสมานร่วมใจแสดงออกอย่างพร้อมเพรียงกัน  
 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   

 ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีทกัษะในการปฏิบัติของบุคคลท่ามือเปล่าและแถวชิดได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 ๒. มีทักษะพ้ืนฐานเบื้องต้นในการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. มีการแสดงออกถึงการเชื่อฟังค าสั่ง การมีวินัย และมีความอดทน 
 ๔. มีทักษะในการท างานเป็นทีม การให้ความร่วมมือกับส่วนรวม และความสามัคคี 
 

รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๐ 

       

ง ๓๓๒๑๓ ทหารฝึก ๓ 

รายวิชาเพ่ิมเติม             กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นปีที่ ๒                  ๐.๕ หน่วยกิต 
 

 การฝึกบุคคลท่าอาวุธเป็นการฝึกนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๒ ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ
บุคคลท่าอาวุธและแถวชิดประกอบอาวุธ ซึ่งเป็นการสร้างคุณลักษณะพ้ืนฐาน ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพในอาชีพ
ทหาร–ต ารวจ โดยฝึกปฏิบัติในท่าเรียบอาวุธ ท่าพัก ท่าหันอยู่กับที่ ท่าคอนอาวุธ ท่าเฉียงอาวุธ ท่าอาวุธพร้อม 
ท่าแบกอาวุธ ท่าเดิน ท่าเคารพ ท่าตรวจอาวุธ ท่ารวมอาวุธ ท่าถอดหมวก -สวมหมวก ท่าหมอบและลุก          
ท่าติดดาบปลดดาบ และการใช้แถวชิดประกอบอาวุธในการสวนสนาม ซึ่งด าเนินงานโดย จัดนายทหาร  
นายต ารวจปกครอง และครูฝึก จากกองพันที่ท าการฝึกนักเรียนเตรียมทหารในชั้นปีที่ ๑ ในปีการศึกษา           
ที่ผ่านมา ท าหน้าที่ฝึกและรับผิดชอบหลักในการฝึกนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๒ เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยและ
ติดตามการพัฒนาของนักเรียน โดยมีนายทหาร นายต ารวจปกครอง และครูฝึก จากกองพันอ่ืนอีก ๓ กองพัน
ให้การสนับสนุนก าลังพลในการฝึก มีการก าหนดตารางการปฏิบัติการฝึกวิชาทหารฝึกประจ าภาคเรียน    
จ านวน  ๒ ภาคเรียน/ปีการศึกษา พร้อมทั้งก าหนดตารางการตรวจสอบปลายภาคการศึกษาของแต่ละ        
ภาคเรียน นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๒ จะต้องผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ทุกนาย    
 โดยใช้กระบวนการฝึกนักเรียนเตรียมทหารให้มีการเชื่อฟังค าสั่ง มีวินัย มีความอดทน มีทักษะ        
การท างานเป็นทีม มีความสมัครสมานร่วมใจแสดงออกอย่างพร้อมเพรียงกัน  
 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ   
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  และโรงเรียนนายร้อยต ารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีทักษะพ้ืนฐานในการปฏิบัติบุคคลท่าอาวุธและแถวชิดประกอบอาวุธในท่าเรียบอาวุธ ท่าพัก      
  ท่าหันอยู่กับที่  ท่าคอนอาวุธ ท่าเฉียงอาวุธ ท่าอาวุธพร้อม ท่าแบกอาวุธ ท่าเดิน ท่าเคารพ         
  ท่าตรวจอาวุธ ท่ารวมอาวุธ ท่าถอดหมวก - สวมหมวก ท่าหมอบและลุก ท่าติดดาบปลดดาบ       
  และการใช้แถวชิดประกอบอาวุธในการสวนสนามได้อย่างถูกต้อง 
 ๒. มีการแสดงออกถึงการเชื่อฟังค าสั่ง การมีวินัย และมีความอดทน 
 ๓. มีทักษะในการท างานเป็นทีม การให้ความร่วมมือกับส่วนรวม และความสามัคคี 
 

รวมทั้งหมด ๓ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๑ 

       

ง ๓๓๒๑๔ ทหารฝึก ๔ 

รายวิชาเพ่ิมเติม      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นปีที่ ๒                   ๐.๕ หน่วยกิต 
 

 การฝึกทบทวนบุคคลท่าอาวุธเป็นการฝึกนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๒ ให้มีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะบุคคลท่าอาวุธและแถวชิดประกอบอาวุธได้อย่างช านาญ ซึ่งเป็นการสร้างคุณลักษณะพ้ืนฐานที่จ าเป็น   
ต่อการด ารงชีพในอาชีพทหาร – ต ารวจ โดยฝึกทบทวนการฝึกบุคคลท่าอาวุธและแถวชิดประกอบอาวุธ        
ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกทุกนายจะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมการปฏิบัติด้วยการออกค าสั่งให้ปฏิบัติและอธิบาย
การปฏิบัติได้ มีการด าเนินงานโดย จัดนายทหาร นายต ารวจปกครอง และครูฝึก จากกองพันที่ท าการฝึก
นักเรียนเตรียมทหารในชั้นปีที่  ๑ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ท าหน้าที่ฝึกและรับผิดชอบหลักในการฝึก        
นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๒ เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยและติดตามการพัฒนาของนักเรียน โดยมีนายทหาร 
นายต ารวจปกครอง และครูฝึก จากกองพันอ่ืนอีก ๓ กองพันให้การสนับสนุนก าลังพลในการฝึก มีการก าหนด
ตารางการปฏิบัติการฝึกวิชาทหารฝึกประจ าภาคเรียน จ านวน ๒ ภาคเรียน/ปีการศึกษา พร้อมทั้งก าหนด
ตารางการตรวจสอบปลายภาคการศึกษาของแต่ละภาคเรียน นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่  ๒ จะต้องผ่านเกณฑ์
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ทุกนาย    
 โดยใช้กระบวนการฝึกนักเรียนเตรียมทหารให้มีการเชื่อฟังค าสั่ง มีวินัย มีความอดทน มีทักษะ       
การท างานเป็นทีม มีความสมัครสมานร่วมใจแสดงออกอย่างพร้อมเพรียงกัน  
 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีทักษะในการปฏิบัติของบุคคลท่าอาวุธและแถวชิดประกอบอาวุธได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 ๒. มีทักษะพ้ืนฐานเบื้องต้นในการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. มีการแสดงออกถึงการเชื่อฟังค าสั่ง การมีวินัย และมีความอดทน 
 ๔. มีทักษะในการท างานเป็นทีม การให้ความร่วมมือกับส่วนรวม และความสามัคคี 
 

รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 

       

ง ๓๒๒๒๑ กิจกรรมทางทหาร ๑ 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     
ชั้นปีที่ ๑               -  หน่วยกิต
      

 สร้างทักษะพ้ืนฐานนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ ให้มีลักษณะทหาร-ต ารวจ ที่ด ี
 มีหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ การกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต การข้ามเครื่องกีดขวาง กายบริหารทางทหาร 
สามารถน าความรู้และทักษะไปใช้ในการศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพ และโรงเรียนนายร้อยต ารวจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 เพ่ือฝึกให้ตรงต่อเวลาปฏิบัติประจ า เชื่อฟังค าสั่ง มีวินัย กล้าหาญ เสียสละและอดทน มีความสามัคคี
ร่วมแรงร่วมใจ ควบคุมสภาพจิตใจตนเองได้ มีความเป็นผู้น า มีจิตวิญญาณทหารพ้ืนฐาน  สามารถเข้าสู่       
แนวทางการด ารงชีวิตในการประกอบอาชีพทหาร–ต ารวจ  
 

ผลการเรียนรู้  
 ๑. เสริมสร้างคุณลักษณะทหาร เช่น การตรงต่อเวลาการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติประจ า การเชื่อฟัง
     ค าสั่ง ความมีวินัย เสียสละ อดทน  
 ๒. ฝึกให้เกิดความกล้าหาญและความเด็ดขาดในการตัดสินใจปฏิบัติภารกิจ ตามค าสั่งของ      
     ผู้บังคับบัญชา   
 ๓. สร้างความเชื่อม่ันในตนเองและลักษณะผู้น าซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในอาชีพทหาร – ต ารวจ 
 ๔. พัฒนาสมรรถภาพร่างกายและทักษะความคล่องแคล่วในการปฏิบัติการทางทหาร 
   

รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 

       

ง ๓๒๒๒๒ กิจกรรมทางทหาร ๒ 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     
ชั้นปีที่ ๑                  -  หน่วยกิต
      

 เป็นรายวิชาที่เสริมสร้างทักษะให้นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ มีลักษณะทหาร-ต ารวจ ที่ด ี
 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้  การไต่หน้าผา การถอดประกอบอาวุธ การฝึกสนามฝึกผู้น า (ProjectX) และ
กายบริหารทางทหาร สามารถน าความรู้และทักษะไปใช้ในการศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพ และโรงเรียน  
นายร้อยต ารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เพ่ือฝึกให้ตรงต่อเวลาตามระเบียบปฏิบัติประจ า เชื่อฟังค าสั่ง มีวินัย กล้าหาญ เสียสละและอดทน      
มีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ ควบคุมสภาพจิตใจตนเองได้ มีความเป็นผู้น า มีจิตวิญญาณทหารพื้นฐานสามารถ
เข้าสู่แนวทางการด ารงชีวิตในการประกอบอาชีพทหาร – ต ารวจ 
 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. ได้คุณลักษณะทหารในการท างานเป็นทีมและร่วมกับผู้อ่ืน 
 ๒. สร้างความเชื่อม่ันในตนเองและเพ่ือนร่วมทีมในการปฏิบัติภารกิจ 
 ๓. ฝึกให้มลีักษณะผู้น าและพร้อมเป็นผู้ตามที่ดีที่จะช่วยให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายของหน่วย 
     ส าเร็จลุล่วง 
 ๔. ได้รู้จักการวางแผนในการปฏิบัติภารกิจ  และใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
 ๕. รู้กลไกพ้ืนฐานการท างาน และการบ ารุงรักษาอาวุธประจ ากาย 
 

รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 

       

ง ๓๓๒๒๓ กิจกรรมทางทหาร ๓ 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     
ชั้นปีที่ ๒                                           -  หน่วยกิต
   

 สร้างทักษะให้นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๒ มีลักษณะทหาร–ต ารวจ ตรงต่อเวลาปฏิบัติประจ า     
เชื่อฟังค าสั่ง มีวินัย กล้าหาญ เสียสละและอดทน 
 หน่วยการเรียนรู้ดังนี้ การใช้เลื่อนข้ามล าน้ า การถอดประกอบอาวุธ การยิงปืนจัดกลุ่ม การยิงปืน
ปรับศูนย์รบ การข้ามเครื่องกีดขวาง กายบริหารประกอบอาวุธ  
 เพ่ือให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ ควบคุมสภาพจิตใจตนเองได้ มีความเป็นผู้น า มีจิตวิญญาณ
ทหารพื้นฐานสามารถเข้าสู่แนวทางการด ารงชีวิตในการประกอบอาชีพทหาร–ต ารวจ สามารถน าความรู้และ
ทักษะไปใช้ในการศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพ และโรงเรียนนายร้อยต ารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. ฝึกให้มีทักษะ ความช านาญและความมีสมาธิในการใช้อาวุธประจ ากาย 
 ๒. ได้รับความรู้ถึง สมรรถนะและขีดความสามารถของอาวุธประจ ากาย 
 ๓. ให้เกิดความกล้าหาญและคุ้นเคยกับอาวุธที่จะต้องน าไปใช้ในอาชีพ 
 ๔. รู้จักการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้ดีขึ้น 
 

รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 



๑๕๕ 

       

ง ๓๓๒๒๔ กิจกรรมทางทหาร ๔ 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     
ชั้นปีที่ ๒                                           -  หน่วยกิต
   

 สร้างทักษะให้นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ มีลักษณะทหาร–ต ารวจ ตรงต่อเวลาปฏิบัติประจ า    
การเชื่อฟังค าสั่ง  
 หน่วยการเรียนรู้ดังนี้ การลงทางดิ่ง การถอดประกอบอาวุธ การข้ามเครื่องกีดขวาง การฝึกสนามฝึก
ผู้น า (ProjectX) และกายบริหารประกอบอาวุธ  
 เพ่ือฝึกให้มีวินัย กล้าหาญ เสียสละและอดทน มีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ ควบคุมสภาพจิตใจ
ตนเองได้ มีความเป็นผู้น า มีจิตวิญญาณทหารพื้นฐานสามารถเข้าสู่แนวทางการด ารงชีวิตในการประกอบอาชีพ
ทหาร – ต ารวจ สามารถน าความรู้และทักษะไปใช้ในการศึกษาต่อ ในโรงเรียนเหล่าทัพ และโรงเรียนนายร้อย
ต ารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการเรียนรู้  
 ๑. ฝึกให้เกิดความกล้าและความเด็ดขาดในการตัดสินใจปฏิบัติภารกิจ – ตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
     ทีม่ีการเสี่ยงอันตราย   
 ๒. ไดรู้้จักการวางแผนร่วมกันในการปฏิบัติภารกิจและการแก้ปัญหา   
 ๓. ฝึกให้มีทักษะในการใช้อาวุธประจ ากาย 
 

รวมทั้งหมด ๓ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕๖ 

       

ง ๓๒๒๓๑ การอบรมทางทหาร ๑ 

รายวิชาเพ่ิมเติม               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นปีที่ ๑             - หน่วยกิต 
 

 การอบรมแบบธรรมเนียมทหารและแนวทางการพัฒนาตนเอง โดยการอบรมต่อเนื่องในเรื่อง ประวัติ
และกิจการของโรงเรียนเตรียมทหาร ระเบียบปฏิบัติประจ า สิ่งที่ควรปฏิบัติและข้อห้าม การปฏิบัติตนใน   
โอกาสต่าง ๆ ระบบนักเรียนใหม่ ระบบเกียรติศักดิ์ ระบบอาวุโส ระบบการปกครองบังคับบัญชา อ านาจ      
การบังคับบัญชา เครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร การรักษาการณ์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน    
เตรียมทหาร ข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ ระเบียบการลงทัณฑ์และการตัดคะแนนความประพฤติ        
พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร คุณธรรมจริยธรรมของทหาร – ต ารวจ และมารยาทแบบธรรมเนียมประเพณี        
ทางทหาร – ต ารวจ ซึ่งด าเนินงานโดย จัดนายทหาร นายต ารวจปกครอง และครูฝึก จากกองพันที่ท าการฝึก
นักเรียนใหม่ในแต่ละปีการศึกษา ท าหน้าที่อบรมและรับผิดชอบหลักในการอบรมนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ 
มีการก าหนดตารางการอบรมประจ าภาคเรียนจ านวน ๒ ภาคเรียน/ปีการศึกษา พร้อมทั้งก าหนดตาราง      
การตรวจสอบการอบรมปลายภาคการศึกษาของแต่ละภาคเรียน นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ จะต้อง      
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนอักษร S (ร้อยละ ๖๐) ทุกนาย   
 โดยใช้กระบวนการมุ่งเน้นให้นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ มีลักษณะนิสัยมารยาทแบบธรรมเนียม
ประเพณีทหาร – ต ารวจ มีจิตวิญญาณทหาร ตรงต่อเวลาปฏิบัติประจ า เชื่อฟังค าสั่ง สามัคคี มีวินัย กล้าหาญ 
เสียสละ อดทน รักเกียรติ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสุภาพบุรุษ และเคารพผู้มีอาวุโสสูงกว่า  
 เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในเรื่องประวัติและกิจการของโรงเรียนเตรียมทหาร และมีความตระหนัก   
ในเรื่องมารยาทแบบธรรมเนียมประเพณีทหาร – ต ารวจ มีจิตวิญญาณทหาร ตรงต่อเวลาปฏิบัติประจ า เชื่อฟัง
ค าสั่ง สามัคคี มีวินัย กล้าหาญ เสียสละ อดทน รักเกียรติ เป็นสุภาพบุรุษ เคารพผู้มีอาวุโสสูงกว่า รักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สามารถเข้าสู่แนวทางการศึกษาในโรงเรียนเหล่าทัพและโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ตลอดจนด ารงชีวิตในการ
ประกอบอาชีพทหาร – ต ารวจได ้
 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู้และตระหนักในเรื่องลักษณะนิสัย มารยาททางทหารแบบธรรมเนียมประเพณีทหาร – ต ารวจ 
      การมีจิตวิญญาณทหาร การตรงต่อเวลา การเชื่อฟังค าสั่ง ความสามัคคี การมีวินัย ความกล้าหาญ 
      ความเสียสละ ความอดทน การรักในเกียรติ การเป็นสุภาพบุรุษ การเคารพผู้มีอาวุโสสูงกว่า ความรัก
      ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
      ประมุข 
 ๒. มีความรู้และเข้าใจในเรื่อง ประวัติและกิจการของโรงเรียนเตรียมทหาร  ระเบียบปฏิบัติประจ าวัน     
      สิ่งที่ควรปฏิบัติและข้อห้าม การปฏิบัติตนในโอกาสต่าง ๆ ระบบนักเรียนใหม่ ระบบเกียรติศกัดิ์ ระบบ
      อาวุโส ระบบการปกครองบังคับบัญชา อ านาจการบังคับบัญชา เครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร     
      การรักษาการณ์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนเตรียมทหาร ข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ 
      ระเบียบการลงทัณฑ์ และการตัดคะแนนความประพฤติ พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร คุณธรรมจริยธรรม
      ของทหาร – ต ารวจ และมารยาทแบบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร – ต ารวจ 
 

รวมทั้งหมด  ๒  ผลการเรียนรู้ 



๑๕๗ 

       

ง ๓๒๒๓๒ การอบรมทางทหาร ๒ 

รายวิชาเพ่ิมเติม               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นปีที่ ๑              - หน่วยกิต 
 

 การอบรมแบบธรรมเนียมทหารและแนวทางการพัฒนาตนเอง โดยการอบรมต่อเนื่องในเรื่อง       
ความสามัคคีและความรักหมู่คณะ เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบทหาร–ต ารวจ ความจ าเป็น
ในการเป็นทหาร ระบบเกียรติศักดิ์ ระบบอาวุโส ระบบการปกครองบังคับบัญชา อ านาจการบังคับบัญชา 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนเตรียมทหาร ข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ ระเบียบการลงทัณฑ์และ
การตัดคะแนนความประพฤติ พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร คุณธรรมจริยธรรมของทหาร–ต ารวจ และมารยาท   
แบบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร – ต ารวจ ซึ่งด าเนินงานโดย จัดนายทหาร นายต ารวจปกครอง และครูฝึก 
จากกองพันที่ท าการฝึกนักเรียนใหม่ในแต่ละปีการศึกษา ท าหน้าที่อบรมและรับผิดชอบหลัก  ในการอบรม     
ทางทหารนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ มีการก าหนดตารางการอบรมทางทหารประจ าภาคเรียนจ านวน        
๒ ภาคเรียน/ปีการศึกษา พร้อมทั้งก าหนดตารางการตรวจสอบการอบรมปลายภาคการศึกษาแต่ละภาคเรียน 
นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ จะต้องผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนอักษร S (ร้อยละ ๖๐) ทุกนาย    
 โดยใช้กระบวนการมุ่งเน้นให้นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ มีลักษณะนิสัยมารยาทแบบธรรมเนียม
ประเพณีทหาร–ต ารวจ มีจิตวิญญาณทหาร ตรงต่อเวลาปฏิบัติประจ า เชื่อฟังค าสั่ง สามัคคี มีวินัย กล้าหาญ 
เสียสละ อดทน รักเกียรติ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสุภาพบุรุษ และเคารพผู้มีอาวุโสสูงกว่า 
 เพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับความรู้เรื่องเครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบทหาร–ต ารวจ      
ความสามัคคีและความรักหมู่คณะ ความจ าเป็นในการเป็นทหาร ระบบเกียรติศักดิ์ ระบบอาวุโส ระบบ       
การปกครองบังคับบัญชา อ านาจการบังคับบัญชา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนเตรียมทหาร ข้อบังคับ
ทหารว่าด้วยการเคารพ ระเบียบการลงทัณฑ์และการตัดคะแนนความประพฤติ พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร และ   
มีความตระหนักในเรื่องลักษณะนิสัยมารยาทแบบธรรมเนียมประเพณีทหาร–ต ารวจ มีจิตวิญญาณทหาร     
ตรงต่อเวลาปฏิบัติประจ า เชื่อฟังค าสั่ง สามัคคี มีวินัย กล้าหาญ เสียสละ อดทน รักเกียรติ เป็นสุภาพบุรุษ 
เคารพผู้มีอาวุโสสูงกว่า รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถเข้าสู่แนวทางการศึกษาในโรงเรียนเหล่าทัพ  และโรงเรียน             
นายร้อยต ารวจ ตลอดจนด ารงชีวิตในการประกอบอาชีพทหาร–ต ารวจได ้
   

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู้และตระหนักในเรื่องลักษณะนิสัย มารยาททางทหาร แบบธรรมเนียมประเพณี            
      ทหาร – ต ารวจ การมีจิตวิญญาณทหาร ความเป็นผู้น า การเชื่อฟังค าสั่ง ความสามัคคี การมีวินัย 
      ความกล้าหาญ ความเสียสละ ความอดทน การรักในเกียรติ การเป็นสุภาพบุรุษ การเคารพผู้มี 
      อาวุโสสูงกว่า ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
      พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒. มีความรู้และเข้าใจในเรื่อง เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบทหาร – ต ารวจ  
      ความสามัคคีและความรักหมู่คณะ ความจ าเป็นในการเป็นทหาร ระบบเกียรติศักดิ์ ระบบ   
      อาวุโส ระบบการปกครองบังคับบัญชา อ านาจการบังคับบัญชา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
      นักเรียนเตรียมทหาร ข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ ระเบียบการลงทัณฑ์  และการตัด     
      คะแนนความประพฤติ พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร คุณธรรมจริยธรรมของทหาร – ต ารวจ และ
      มารยาทแบบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร – ต ารวจ 

รวมทั้งหมด ๒ ผลการเรียนรู้ 
 



๑๕๘ 

       

ง ๓๓๒๓๓ การอบรมทางทหาร ๓ 
รายวิชาเพ่ิมเติม               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นปีที่ ๒             - หน่วยกิต 
 

 การอบรมแบบธรรมเนียมทหารและแนวทางการพัฒนาตนเอง โดยการอบรมต่อเนื่องในเรื่อง         
การบังคับบัญชาและการเป็นผู้น า ธงและการสาบานธง การรักษาการณ์ เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบ
เครื่องแบบทหารและต ารวจ ค่านิยมพ้ืนฐาน กฎ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติของนักเรียนเตรียมทหาร 
คุณลักษณะของนายทหาร–นายต ารวจที่ดี มารยาทในการเข้าสังคมและการปฏิบัติตนในโอกาสต่าง ๆ ระบบ
เกียรติศักดิ์ ระบบอาวุโส ระบบการปกครองบังคับบัญชา อ านาจการบังคับบัญชา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักเรียนเตรียมทหาร ข้อบังคับทหารว่าด้วยการลา ระเบียบการเขียนรายงาน พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร คุณธรรม
จริยธรรมของทหาร–ต ารวจ และมารยาทแบบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร–ต ารวจ ซึ่งด าเนินงาน             
โดยจัดนายทหาร นายต ารวจปกครอง และครูฝึกจากกองพันที่ท าการฝึกนักเรียนเตรียมทหารในชั้นปีที่ ๑       
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ท าหน้าที่อบรมและรับผิดชอบหลักในการอบรมนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๒ เพ่ือให้
เกิดความคุ้นเคยและติดตามการพัฒนาของนักเรียน มีการก าหนดตารางการอบรมทางทหารประจ าภาคเรียน
จ านวน ๒ ภาคเรียน/ปีการศึกษา พร้อมทั้งก าหนดตารางการตรวจสอบการอบรมปลายภาคการศึกษาแต่ละ
ภาคเรียน นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๒ จะต้องผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนอักษร S (ร้อยละ ๖๐)  ทุกนาย    
 โดยใช้กระบวนการมุ่งเน้นให้นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ มีลักษณะนิสัยมารยาทแบบธรรมเนียม
ประเพณีทหาร–ต ารวจ มีจิตวิญญาณทหาร ตรงต่อเวลาปฏิบัติประจ า เชื่อฟังค าสั่ง สามัคคี มีวินัย กล้าหาญ 
เสียสละ อดทน รักเกียรติ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสุภาพบุรุษ และเคารพผู้มีอาวุโสสูงกว่า 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบังคับบัญชา และการเป็นผู้น า ธงและการสาบานธง    
การรักษาการณ์ เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบทหารและต ารวจ ค่านิยมพ้ืนฐาน กฎ ระเบียบ 
และแนวทางการปฏิบัติของนักเรียนเตรียมทหาร คุณลักษณะของนายทหาร–นายต ารวจที่ดี ตลอดจนคุณธรรม
จริยธรรมของทหาร–ต ารวจ และมารยาทแบบธรรมเนียมประเพณีทางทหารและต ารวจ สามารถเข้าสู่แนวทาง
การศึกษาในโรงเรียนเหล่าทัพ และโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ตลอดจนด ารงชีวิตในการประกอบอาชีพ         
ทหาร – ต ารวจได ้
 

ผลการเรียนรู้ 
  ๑. มีความรู้และตระหนักในเรื่องลักษณะนิสัย มารยาททางทหาร แบบธรรมเนียมประเพณี      

ทหาร–ต ารวจ การมีจิตวิญญาณทหาร ตรงต่อเวลา เชื่อฟังค าสั่ง สามัคคี มีวินัย กล้าหาญ 
เสียสละ อดทน รักในเกียรติ  เป็นสุภาพบุรุษ เคารพผู้มีอาวุโสสูงกว่า รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  ๒. มีความรู้และเข้าใจในเรื่อง การบั งคับบัญชาและการเป็นผู้น า ธงและการสาบานธง              
การรักษาการณ์ เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบทหารและต ารวจ ค่านิยม
พ้ืนฐาน กฎ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติของนักเรียนเตรียมทหาร คุณลักษณะของ
นายทหาร-นายต ารวจที่ดี มารยาทในการเข้าสังคมและการปฏิบัติตนในโอกาสต่างๆ ระบบ
เกียรติศักดิ์ ระบบอาวุโส ระบบการปกครองบังคับบัญชา อ านาจการบังคับบัญชา คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของนักเรียนเตรียมทหาร ข้อบังคับทหารว่าด้วยการลา ระเบียบการเขียนรายงาน 
พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร คุณธรรมจริยธรรมของทหาร–ต ารวจ และมารยาทแบบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหารและต ารวจ 

รวมทั้งหมด ๒ ผลการเรียนรู้ 
 



๑๕๙ 

       

ง ๓๓๒๓๔ การอบรมทางทหาร ๔ 

รายวิชาเพ่ิมเติม               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นปีที่ ๒             - หน่วยกิต 
 

 การอบรมแบบธรรมเนียมทหารและแนวทางการพัฒนาตนเอง โดยการอบรมต่อเนื่องในเรื่อง 
พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ ธงและการสาบานธง คุณลักษณะของนายทหาร–นายต ารวจที่ดี ความสามัคคี 
การตรงต่อเวลา มารยาทในการเข้าสังคม ระบบเกียรติศักดิ์ ระบบอาวุโส ระบบการปกครองบังคับบัญชา 
อ านาจการบังคับบัญชา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนเตรียมทหาร ข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ 
ระเบียบการลงทัณฑ์และการตัดคะแนนความประพฤติ พ.ร.บ.ว่าด้วยวิ นัยทหาร คุณธรรมจริยธรรม            
ของทหาร–ต ารวจ และมารยาทแบบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร–ต ารวจ ซึ่งด าเนินงานโดยจัดนายทหาร 
นายต ารวจปกครอง และครูฝึกจากกองพันที่ท าการฝึกนักเรียนเตรียมทหารในชั้นปีที่ ๑ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ท าหน้าที่อบรมและรับผิดชอบหลักในการอบรมนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๒ เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคย         
และติดตามการพัฒนาของนักเรียน มีการก าหนดตารางการอบรมทางทหารประจ าภาคเรียนจ านวน            
๒ ภาคเรียน/ ปีการศึกษา พร้อมทั้งก าหนดตารางการตรวจสอบการอบรมปลายภาคการศึกษาแต่ละภาคเรียน 
นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๒ จะต้องผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนอักษร S (ร้อยละ ๖๐) ทุกนาย    
 โดยใช้กระบวนการมุ่งเน้นให้นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ มีลักษณะนิสัยมารยาทแบบธรรมเนียม
ประเพณีทหาร–ต ารวจ มีจิตวิญญาณทหาร ตรงต่อเวลาปฏิบัติประจ า เชื่อฟังค าสั่ง สามัคคี มีวินัย กล้าหาญ 
เสียสละ อดทน รักเกียรติ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสุภาพบุรุษ และเคารพผู้มีอาวุโสสูงกว่า 
 เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ ธงและการสาบานธง 
คุณลักษณะของนายทหาร–นายต ารวจที่ดี ความสามัคคี การตรงต่อเวลา มารยาทในการเข้าสังคม ระบบ
เกียรติศักดิ์ ระบบอาวุโส ระบบการปกครองบังคับบัญชา อ านาจการบังคับบัญชา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักเรียนเตรียมทหาร รวมทั้งตระหนักในเรื่องลักษณะนิสัย มารยาททางทหาร แบบธรรมเนียมประเพณีทหาร 
ต ารวจการมีจิตวิญญาณทหาร ความเป็นผู้น า การเชื่อฟังค าสั่ง ความสามัคคี การมีวินัย ความกล้าหาญ      
ความเสียสละ ความอดทน การรักในเกียรติ การเป็นสุภาพบุรุษ การเคารพผู้มีอาวุโสสูงกว่า ความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สามารถเข้าสู่แนวทางการศึกษาในโรงเรียนเหล่าทัพ  และโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ตลอดจนด ารงชีวิต           
ในการประกอบอาชีพทหาร – ต ารวจได ้
 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู้และตระหนักในเรื่องลักษณะนิสัย มารยาททางทหาร แบบธรรมเนียมประเพณีทหาร 

 ต ารวจ การมีจิตวิญญาณทหาร ตรงต่อเวลา เชื่อฟังค าสั่ง สามัคคี มีวินัย กล้าหาญ เสียสละ 
 อดทน รักในเกียรติ เป็นสุภาพบุรุษ เคารพผู้มีอาวุโสสูงกว่า รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

 ๒. มีความรู้และเข้าใจในเรื่องพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ ธงและการสาบานธง คุณลักษณะของ
 นายทหาร–นายต ารวจที่ดี ความสามัคคี  การตรงต่อเวลา มารยาทในการเข้าสังคม ระบบ     
 เกียรตศิักดิ์  ระบบอาวุโส ระบบการปกครองบังคับบัญชา อ านาจการบังคับบัญชา คุณลักษณะ   
 ที่พึงประสงค์ของนักเรียนเตรียมทหาร ข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ ระเบียบการลงทัณฑ์
 และการตัดคะแนนความประพฤติ พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร คุณธรรมจริยธรรมของทหาร – ต ารวจ 
 และมารยาทแบบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร – ต ารวจ 

รวมทั้งหมด ๒ ผลการเรียนรู้ 
 



๑๖๐ 

       

ง ๓๒๑๔๑ คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมส านักงาน 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นปีที่ ๑                     ๑.๐ หน่วยกิต 

ศึกษาและฝึกทักษะวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเตรียมทหาร
เรียนรู้ความหมาย ประโยชน์ และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะเน้นที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ ประเภทของคอมพิวเตอร์ หลักการท างานและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ วิธีดูแล
รักษาในส่วนของฮาร์ดแวร์ระดับเบื้องต้นเรียนรู้หลักการใช้ระบบปฏิบัติการของไมโครคอมพิวเตอร์ 
ระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟน เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจการใช้งานเมนูต่างๆ และการท างานของ
ไอคอนหลัก ๆ การใช้โปรแกรมที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน เรียนรู้ระบบเครือข่ายเพ่ือให้นักเรียนรู้จัก
ประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพา เทคโนโลยี ในการเชื่อมต่อเครือข่าย ระบบเครือข่ายไร้สาย            
รูปแบบของระบบเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงวิธีการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
การเชื่อมต่ออินทราเน็ตอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น เรียนรู้โปรแกรมส านักงาน โปรแกรมสร้างเอกสารโปรแกรมตาราง
การค านวณ โปรแกรมสร้างพรีเซนเทชั่น 

โดยจัดประสบการณ์ให้เรียนรู้การประกอบ ดูแลในส่วนของฮาร์ดแวร์ การติดตั้งระบบปฏิบัติการ    
การใช้โปรแกรมส านักงานโดยการปฏิบัติจริง ศึกษา ค้นคว้า สรุปรายงาน ระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายไร้สาย 
โดยมีการวัดและประเมินผล ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะ
ที่ต้องการวัด 

เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการท างานในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับผู้ใช้ (User) การใช้งาน
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมส านักงาน ระบบเครือข่าย ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี        
ที่มุ่งเน้นทักษะปฏิบัติจริงในห้องเรียน วางแผนและปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ 
ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวันและใช้ในการประกอบอาชีพ
ทหารและต ารวจในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้น า        
และความเป็นทหาร รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สามารถท างาน เป็นระบบ     
มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง  และท างานร่วมกัน        
กับผู้อ่ืนได ้

 

มาตรฐาน/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 

รวมทั้งหมด ๒๕ ตัวชี้วัด 
 



๑๖๑ 

       

ง ๓๒๒๔๑  คอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อผสม 
รายวิชาเพ่ิมเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นปีที่ ๑                     ๑.๐ หน่วยกิต 

ศึกษาและฝึกทักษะวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเตรียมทหาร
เรียนรู้การท างานและวิธีการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ของโปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านกราฟิกและสื่อผสม เพ่ือ
ออกแบบตัดต่อ/ตกแต่งภาพและสร้างข้อความที่สวยงามได้อย่างกลมกลืน อีกทั้งยังสามารถศึกษาทักษะ
เพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถ  ตัดต่อภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวประกอบ
กับข้อความและเสียง เพ่ือสร้างผลงานเป็นวีดิทัศน์น าเสนอตามหัวข้อด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  

โดยจัดประสบการณ์ด้วยการผลิตผลงานที่สวยงาม มีคุณค่า สื่อความหมาย และใช้ได้จริง               
ในชีวิตประจ าวัน ทั้งแบบภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวประกอบด้วยข้อความและเสียงด้วยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางด้านกราฟิกและสื่อผสม ด้วยการปฏิบัติจริง ศึกษา ค้นคว้า สรุปรายงาน ความแตกต่างของภาพนิ่ง         
แต่ละประเภท เทคนิคการท าสื่อผสมประเภทต่างๆ โดยมีการวัดและประเมินผล ด้วยวิธีการที่หลากหลายตาม
สภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด  

เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการท างานในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับผู้ใช้ (User) การใช้งาน
โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านกราฟิกและสื่อผสม ที่มุ่งเน้นทักษะปฏิบัติจริงในห้องเรียน วางแผนและปฏิบัติงาน
ตามแผนที่วางไว้ น าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง  ๆ     
ในชีวิตประจ าวัน ใช้ในการประกอบอาชีพทหารและต ารวจในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ มีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้น า ความเป็นทหาร รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ สามารถท างานอย่างเป็นระเบียบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง และท างานร่วมกันกับผู้อื่นได้ 

 

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. มีความสามารถน าความรู้ในการตัดต่อเสียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๘. มีความสามารถน าความรู้ในการตกแต่งภาพไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ๙. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้เครื่องมือ และใช้เทคนิคในการสร้างภาพแบบเวคเตอร์  

๑๐. รู้จักการวางแผนการท างาน การแบ่งงาน และการท างานเป็นกลุ่ม 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 



๑๖๒ 

       

ง ๓๓๑๔๒ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ๑ 

รายวิชาพ้ืนฐาน               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นปีที่ ๒               ๑.๐ หน่วยกิต 

ศึกษาและฝึกทักษะวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นรายวิชาที่มุ่งให้นักเรียนเตรียมทหารใช้
คอมพิวเตอร์ในระดับผู้ผลิต คือ เปลี่ยนจากผู้ใช้ (User) มาเป็นผู้สร้างโปรแกรม (Programmer) ใช้เองได้     
โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้สัญลักษณ์และการเขียนผังงาน  ผังงานโปรแกรม การเขียนผังงานการท างานแบบ
ตามล าดับ การเขียนผังงานการท าตามเงื่อนไข การเขียนผังงานการท าซ้ า หลักการเขียนโปรแกรม ชนิดข้อมูล 
(Data Type) ตัวแปร (Variable) การประกาศตัวแปร (Declaration) เครื่องหมายด าเนินการและนิพจน์ 
(Operator and Expression) การแสดงผลและการรับข้อมูล (Data Output and Input) ควบคุมการท างาน
ของโปรแกรมด้วยค าสั่งตัดสินใจ (Decision Control Statement) ควบคุมการท างานของโปรแกรมด้วยค าสั่ง
วนลูป (Repetition Control Statement) แล้วน าความรู้ที่ได้มาประยุกตต์ามความต้องการ 

โดยจัดประสบการณ์ด้วยการผลิตผลงาน ตามหัวข้อของการเรียนรู้ตามขั้นตอนของการสร้าง         
และพัฒนาโปรแกรมเบื้องต้น เช่น การประกาศตัวแปร การแสดงผลและการรับข้อมูล ค าสั่งตัดสินใจ ค าสั่ง    
วนลูปด้วยการปฏิบัติจริง ศึกษา ค้นคว้า สรุปรายงาน โดยมีการวัดและประเมินผล ด้วยวิธีการที่หลากหลาย      
ตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด  
 เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะในการออกแบบและสร้างโปรแกรมขึ้นมาใช้งาน ที่มุ่งเน้นทักษะปฏิบัติจริง
ในห้องเรียน เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ออกแบบและสร้างผลงานด้านโปรแกรมอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ สามารถประเมิน พัฒนาและปรับปรุงงาน
ของตนเองได้ ปลูกฝังเจตคติที่ดีในการเขียนโปรแกรม เพ่ือให้ เกิดค่านิยมในการผลิตโปรแกรมใช้ด้วยตนเอง     
น าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆในชีวิตประจ าวัน       
ใช้ในการประกอบอาชีพทหารและต ารวจในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
ความเป็นผู้น า มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง  และท างานร่วมกัน
กับผู้อ่ืนได ้
 

มาตรฐาน/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 

 

รวมทั้งหมด ๒๒ ตัวชี้วัด 
 



๑๖๓ 

       

ง ๓๓๒๔๒ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ๒ 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นปีที่ ๒               ๑.๐ หน่วยกิต 
 

 ศึกษาและฝึกทักษะวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นรายวิชาที่มุ่งให้นักเรียนเตรียมทหาร           
ใช้คอมพิวเตอร์ในระดับผู้ผลิต คือ เปลี่ยนจากผู้ใช้ (User) มาเป็นผู้สร้างโปรแกรม (Programmer) ใช้เอง         
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) แล้วน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ตามความต้องการ 

โดยจัดประสบการณ์ด้วยการผลิตผลงาน ตามหัวข้อของการเรียนรู้ตามขั้นตอนของการสร้าง และพัฒนา
โปรแกรมเบื้องต้น เช่น การใช้อาร์เรย์ การสร้างฟังก์ชัน การส่งค่าผ่านพารามิเตอร์ ด้วยการปฏิบัติจริง ศึกษา 
ค้นคว้า สรุปรายงาน โดยมีการวัดและประเมินผล ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริง ให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด  
 เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะในการออกแบบและสร้างโปรแกรมขึ้นมาใช้งาน ที่มุ่งเน้นทักษะปฏิบัติจริงใน
ห้องเรียน เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ออกแบบและสร้างผลงานด้านโปรแกรมอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ สามารถประเมิน พัฒนาและปรับปรุงงานของตนเองได้ 
ปลูกฝังเจตคติที่ดีในการเขียนโปรแกรม เพ่ือให้เกิดค่านิยมในการผลิตโปรแกรมใช้ด้วยตนเอง น าประสบการณ์
ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆในชีวิตประจ าวัน ใช้ในการประกอบอาชีพ
ทหารและต ารวจในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นผู้น า มีความรอบคอบ 
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อม่ันในตนเอง และท างานร่วมกันกับผู้อื่นได้ 
 

ผลการเรียนรู้  
๑. เพ่ือให้เกิดกระบวนการความคิดอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์

     ในการศึกษาและบูรณาการกับวิชาอ่ืน 
๒. ฝึกจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการท างานตามสถานการณ์ร่วมกับผู้อ่ืนและรู้จักวิธีคิด

     อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน 
๓. รู้จักการวางแผน ออกแบบ และเขียนค าสั่งโปรแกรม ให้เหมาะสมกับความสามารถของฟังก์ชัน   

     แตล่ะชนิดเพ่ือตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้ที่มีความต้องการใช้โปรแกรมท่ีหลากหลาย 
๔. เพ่ือน าฟังก์ชันที่สร้างข้ึนมาเองมาประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ตามความเหมาะสมของแต่ละ   

     โปรแกรม 
๕. สามารถพัฒนาโปรแกรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออาชีพทหาร-ต ารวจ สังคมส่วนรวม         

     และประเทศชาติ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักกฎหมาย 
 

รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 

จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ 

 

๑. เข้าใจและใช้ภาษาต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
แสดงความรู้สึกนึกคิด แสดงความคิดรวบยอดในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา งานอาชีพ ชุมชนและ
สังคมโลกในรูปแบบที่เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

๒. มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์กับบุคคล เวลาว่างและสวัสดิการ 

   การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทาง การท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ 
ภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายในวงศัพท์ประมาณ ๓,๖๐๐-๓,๗๕๐ ค า (ค าศัพท์ที่ระดับ
การใช้แตกต่างกัน) 

๓. ใช้ประโยคผสม (Compound Sentences) และประโยคซับซ้อน (Complex Sentences) ที่ใช้        
สื่อความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการได้ 

๔. อ่าน เขียน ข้อความที่เป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียง ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ที่มีตัวเชื่อมข้อความ  (D i scourse Marke rs )  ได้ 

๕. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษาและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา                          
ตามบริบทของข้อความท่ีพบในแต่ละระดับชั้น และสามารถน าไปใช้ได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

 ๖. มีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ สืบค้นข้อมูลความรู้ในสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ    
    ที่เรียนตามความสนใจ และระดับชั้นจากสื่อที่หลากหลาย 

๗. ฝึกฝนการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง  
     รักการอ่านและหาความเพลิดเพลินจากการอ่านและเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ และประกอบ
     อาชีพได้ 

๘. จัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้โลกศึกษา (Global Education) เป็นสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สถานการณ์โลก เรียนรู้ เรื่องสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย เศรษฐศาสตร์  ความยุติธรรม            
ความเสมอภาค สันติภาพ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างในด้าน
ชีวิตความเป็นอยู่ ศาสนา และวัฒนธรรมได้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๖๘ 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ 

สาระการเรียนรู้ 
สาระที่ ๑ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  (Communication) 
สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม (Cultures) 
สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน (Connections) 
สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก (Communities) 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที ่๑ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
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   น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูด   
และการเขียน 

ตัวชี้วัด  ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓  

สาระที ่๒ ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้              

ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
ตัวชี้วัด  ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓ 
 

มาตรฐาน ต ๒.๒   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา        
กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ตัวชี้วัด  ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒  

สาระที ่๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
มาตรฐาน ต ๓.๑    ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็นพ้ืนฐาน    

ในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
ตัวชี้วัด  ม.๔-๖/๑  
 
 
 
 



๑๖๙ 

สาระที ่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 รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 

ช้ันปีท่ี/ 
ภาคเรยีน 

รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม 
จ านวน 

หน่วยกิต 

เวลาเรียน 
คาบ/

สัปดาห ์

เวลาเรียน 
คาบ/ 

ภาคเรยีน 

๑/๑ อ ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
๑ 

- ๑.๐ ๒ ๔๐ 

  
EN 32101 Foundation 
English 1 

  
      

๑/๑  - อ ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๑ ๑.๕ ๓ ๖๐ 
    EN 32201 English Plus 1       

๑/๑  - จ ๓๒๒๐๑ ภาษาจีน ๑ - ๑ ๒๐ 
    CH 32201 Chinese 1       

๑/๒ อ ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
๒ 

- ๑.๐ ๒ ๔๐ 

  
EN 32102 Foundation 
English 2 

  
      

๑/๒  - อ ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2 ๑.๕ ๓ ๖๐ 
    EN 32202 English Plus 2       

๑/๒  - จ ๓๒๒๐๑ ภาษาจีน ๑ - ๑ ๒๐ 
  CH 32201 Chinese 1    

๒/๑ อ ๓๓๑๐๓ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
๓ 

- ๑.๐ ๒ ๔๐ 

  
EN 33103 Foundation 
English 3 

    
      

๒/๑  - อ ๓๓๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๓ ๑.๕ ๓ ๖๐ 
    EN 33203 English Plus 3       

๒/๑  - จ ๓๓๒๐๒ ภาษาจีน ๒ - ๑ ๒๐ 
    CH 33202 Chinese 2       

๒/๒ อ ๓๓๑๐๔ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
๔ 

- ๑.๐ ๒ ๔๐ 

  
EN 33104 Foundation 
English 4 

  
      

๒/๒  - อ ๓๓๒๐๔ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๔ ๑.๕ ๓ ๖๐ 
    EN 33204 English Plus 4       

๒/๒  - จ ๓๓๒๐๒ ภาษาจีน ๒ - ๑ ๒๐ 
    CH 33202 Chinese 2       

รวม ๔ วิชา ๘ วิชา ๑๐.๐ ๒๔ ๔๘๐ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๓ 

อ ๓๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑ 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นปีที่ ๑                             ๑.๐  หน่วยกิต 
 

 นักเรียนเตรียมทหารสามารถปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานต่างๆ อ่านออกเสียงข้อความข่าวถูกต้องตาม
หลักการอ่าน อธิบายและเขียนประโยค และข้อความให้สัมพันธ์กับสื่ อที่ ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ           
จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ แสดงความคิดเห็น โดยให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ สนทนา
และเขียนตอบโต้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องราวใกล้ตัว พูดและเขียนเพ่ือให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนบรรยาย
ความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น สังคมและโลก เขียนสรุปใจความ
ส าคัญ แสดงความคิดเห็นโดยให้เหตุผล ยกตัวอย่างประกอบ เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง กริยาท่าทางในการสื่อสาร
อย่างเหมาะสม อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียม เข้าร่วมแนะน าและ          
จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม ใช้ภาษาในการสืบค้น สรุปความรู้จากสื่อและ           
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ
ชุมชน 
 ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน มีกระบวนการสอนให้นักเรียนเตรียมทหารสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การปรับจุดเน้นการเรียนการสอนให้เป็นตามธรรมชาติของ    
การเรียนรู้  โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) โดยวิธีการสอนจะเน้น     
การสื่อสารจากทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนตามล าดับ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการสืบค้นข้อมูล ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี และการเข้าร่วม/
แนะน าจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม เน้นการสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการ
ฝึกฟังและพูด เพ่ือให้นักเรียนใช้ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวันตามสถานการณ์ต่างๆ  ได้ ส่งเสริมการ   
อ่านข่าวและบทความที่น่าสนใจ เพ่ือฝึกการเดาความหมายศัพท์จากบริบท (Context Clues) และสรุป
ใจความส าคัญของเรื่องที่อ่าน ฝึกให้นักเรียนเขียนเรียงความ เพ่ือสามารถน าความรู้เรื่องค าศัพท์และไวยากรณ์
มาประยุกต์ใช้ได้ถูกต้องตามหลักการเขียน โดยทุกทักษะจะส่งเสริมให้นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 การสอนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ นักเรียนเตรียมทหารมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในการใช้ภาษาต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการฟัง       
การพูด การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ             
มีสุนทรียภาพทางภาษา และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ         
และฝึกฝนอย่างจริงจัง สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือการท างาน การอาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ             
โดยมีเหตุผล วิจารณญาณ และมีขันติธรรม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความรู้สึกนึกคิด         
แสดงความคิดรวบยอดในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา งานอาชีพ ชุมชน และสังคมโลกในรูปแบบที่เหมาะสมกับ
บุคคล กาลเทศะ นอกจากนั้นยังมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในเรื่องเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประยุกต์ความรู้ทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่ได้รับ ไปใช้บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืน ได้เหมาะสมกับกาลเทศะ สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อ่ืน เป็นพ้ืนฐานของความล้ าหน้าทางความคิด ความเป็นผู้น า เพ่ือมุ่งสู่
ความเป็นสากลระดับกลุ่มอาเซียนและสังคมโลก 

 ความเ 



๑๗๔ 

มาตรฐาน/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 
 

     

รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๕ 

อ ๓๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒ 
   

รายวิชาพ้ืนฐาน                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นปีที่ ๑                        ๑.๐  หน่วยกิต 
 

 นักเรียนเตรียมทหารสามารถปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานต่างๆ อ่านออกเสียงข้อความข่าวถูกต้องตาม
หลักการอ่าน เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน าและอธิบายอย่างคล่องแคล่ว อธิบายและเขียนประโยค     
และข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ   
แสดงความคิดเห็น โดยให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ สนทนาและเขียนตอบโต้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง     
และเรื่องราวใกล้ตัว พูดและเขียนเพ่ือให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ 
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตน
เกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น สังคมและโลก เขียนสรุปใจความส าคัญ แสดงความคิดเห็นโดยให้เหตุผล 
ยกตัวอย่างประกอบ เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง กริยาท่าทางในการสื่อสารอย่างเหมาะสม อภิปรายวิถีชีวิต 
ความคิด ความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียม เข้าร่วมแนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม    
อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาในการสืบค้น สรุปความรู้จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง  ๆ และใช้ภาษาสื่อสาร        
ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนและชุมชน 
 ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน มีกระบวนการสอนให้ นักเรียนเตรียมทหารสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การปรับจุดเน้นการเรียนการสอนให้เป็นตามธรรมชาติของ   
การเรียนรู้ โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) โดยวิธีการสอน จะเน้น    
การสื่อสาร จากทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนตามล าดับ เน้นการสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการฝึก
ฟังและพูด เพ่ือให้นักเรียนใช้ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวันตามสถานการณ์ต่างๆได้ ส่งเสริมการอ่านข่าว
และบทความที่น่าสนใจ เพื่อฝึกการเดาความหมายศัพท์จากบริบท (Context Clues) และสรุปใจความส าคัญ
ของเรื่องที่อ่าน ฝึกให้นักเรียนเขียนเรียงความ เพ่ือสามารถน าความรู้เรื่องค าศัพท์และไวยากรณ์มาประยุกต์ใช้
ได้ถูกต้องตามหลักการเขียน โดยทุกทักษะจะส่งเสริมให้นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่าง          
มีประสิทธิภาพ  
 การสอนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ นักเรียนเตรียมทหารมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในการใช้ภาษาต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการฟัง      
การพูด การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ             
มีสุนทรียภาพทางภาษา และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและ
ฝึกฝนอย่างจริงจัง สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือการท างาน การอาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ โดย           
มี เหตุผล วิจารณญาณ และมีขันติธรรม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความรู้สึกนึกคิด             
แสดงความคิดรวบยอดในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา งานอาชีพ ชุมชน และสังคมโลกในรูปแบบที่เหมาะสมกับ
บุคคลและกาลเทศะ นอกจากนั้นยังมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในเรื่อง
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประยุกต์ความรู้ทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่ได้รับ ไปใช้บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืน ได้เหมาะสมกับกาลเทศะ สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งอ่ืนๆ เป็นพ้ืนฐานของความล้ าหน้าทางความคิด ความเป็นผู้น า   
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสากลระดับกลุ่มอาเซียนและสังคมโลก 
 
 



๑๗๖ 
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๑๗๗ 

อ ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๑ 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นปีที่ ๑                                     ๑.๕ หน่วยกิต 
 

 ให้นักเรียนเตรียมทหารมีความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ และเข้าใจค าศัพท์ในบริบททางทหาร ฝึกอ่าน       
ออกเสียง สามารถออกเสียงค าและประโยคได้ถูกต้อง ศึกษาโครงสร้างรูปประโยค และค าศัพท์ในระดับพ้ืนฐานที่ใช้
เกี่ยวกับระบบนักเรียนใหม่ ระเบียบวินัยทางทหาร – ต ารวจขั้นพ้ืนฐาน ศึกษาและฝึกฝน การใช้ภาษาในการ
ทักทาย การอ าลา การพูดแนะน าตัวตามเหล่าทัพของตนเอง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรียนรู้เกี่ยวกับ
ยานพาหนะตลอดจนอาวุธและเครื่องมือต่าง ๆ ของทหาร เช่น รถถัง เครื่องบิน ชนิดของปืน เป็นต้น เรียนรู้เกี่ยวกับ
ภาษาที่ใช้ในการฝึกทางทหารเบื้องต้น ส่งเสริมให้รู้จักรักเกียรติ มีอุดมการณ์ความรักชาติ เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ มีทักษะการอ่านจับใจความส าคัญและตอบค าถามจากหนังสืออ่านนอกเวลาและสื่อต่าง ๆ 
สามารถฟังค า ข้อความ ประโยค บทสนทนาแล้วเติมค าและตอบค าถามได้ ฝึกเขียนประโยคความเดียว 
ประโยคความซ้อน และข้อความสั้นๆได้ถูกต้องตามหลักการเขียน เรียนรู้ประโยคเบื้องต้นที่ใช้ในการน าเสนอ
ผลงาน  
 ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม มีกระบวนการสอนให้ นักเรียนเตรียมทหารสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องการทหาร ตั้งแต่การปรับจุดเน้นการเรียนการสอนให้เป็นตาม
ธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) โดยวิธีการสอน 
จะเน้นการสื่อสาร จากทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนตามล าดับ เน้นการสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง      
เน้นการฝึกฟังและพูด เกี่ยวกับค าสั่งทางทหาร เพ่ือให้นักเรียนใช้ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวั น         
ตามสถานการณ์ต่างๆได้ ส่งเสริมการอ่านข่าวและบทความทางทหารที่น่าสนใจ เพื่อฝึกการเดาความหมายศัพท์
จากบริบท (Context Clues) และสรุปใจความส าคัญของเรื่องที่ อ่าน ฝึกให้นักเรียนเขียนเรียงความ          
เพ่ือสามารถน าความรู้เรื่องค าศัพท์และไวยากรณ์มาประยุกต์ ใช้ได้ถูกต้องตามหลักการเขียน โดยทุกทักษะ    
จะส่งเสริมให้นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 การสอนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ นักเรียนเตรียมทหารมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทางด้านวิชาชีพทหาร ต ารวจ ในการใช้ภาษาต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล แสดงความรู้สึกนึกคิด แสดงความคิดรวบยอดในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา งานอาชีพ ชุมชน 
และสังคมโลกในรูปแบบที่เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ นอกจากนั้นยังมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ   
ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในเรื่องเกี่ยวกับทหาร ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และสังคมได้ และสามารถ
ประยุกต์ความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมที่ได้รับ ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพทหาร ต ารวจ ในอนาคต 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ เพ่ืออ่านออกเสียงค าศัพท์และประโยคในบริบททางทหาร               

เช่น ระบบนักเรียนใหม่และระเบียบวินัยทางทหาร–ต ารวจขั้นพ้ืนฐาน ได้อย่างถูกต้อง  
๒. กล่าวทักทาย การอ าลา และการแนะน าตัวตามเหล่าทัพของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๓. เข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน สามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อบทเรียนบริบทวิชา

ทหาร และน าความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ 
๔. อธิบายความหมายค าศัพท์ ส านวนเกี่ยวกับการฝึกเบื้องต้น เครื่องใช้ส่วนตัว อาวุธ พาหนะของ

ทหาร และสามารถน ามาใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ๕. เรียนรู้ค าสั่งเบื้องต้นทางทหารและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 



๑๗๘ 

 ๖. อ่านและสรุปความ ตีความ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง      
 ๗. อธิบายส่วนประกอบของประโยค ค า วลี ไวยากรณ์ ได้อย่างถูกต้อง 
 ๘. เขียนประโยคความเดี่ยว ประโยคความรวมและข้อความสั้นๆ ได้ถูกต้อง 
 ๙. สามารถกล่าวบทน า เนื้อหา และบทสรุปในการน าเสนอผลงานได้ 
 

รวมทัง้หมด ๙ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗๙ 

อ ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๒ 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นปีที่ ๑                                     ๑.๕ หน่วยกิต 
 

 ให้นักเรียนเตรียมทหารมีความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษในบริบททางทหาร มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน 
และเขียน โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักและกฎเกณฑ์ด้านไวยากรณ์ในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือสามารถ     
พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกทหารเบื้องต้น เครื่องแบบของทหาร-ต ารวจ อาวุธและเครื่องมือต่าง ๆ 
บอกความแตกต่างในชั้นยศทางทหารของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และไทย เรียนรู้การจัดโครงสร้างของ
หน่วยทหาร การเป็นทหารอาชีพ ซึ่งต้องสละชีพเพ่ือประเทศชาติและจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ อ่าน ศึกษา 
ค้นคว้าข้อมูลชีวประวัติของผู้น าทางทหารประเทศต่าง ๆ อ่านจับใจความจากหนังสืออ่านนอกเวลาและ       
ตอบค าถามได้ สามารถเขียนโดยใช้ค าเชื่อมในการเขียนบันทึกประจ าวันได้ 
 ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม มีกระบวนการสอนให้ นักเรียนเตรียมทหารสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องการทหาร ตั้งแต่การปรับจุดเน้นการเรียนการสอนให้เป็น   
ตามธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) โดยวิธี 
การสอนจะเน้นการสื่อสาร จากทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนตามล าดับ เน้นการสอนแบบนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง เน้นการฝึกฟังและพูด เกี่ยวกับค าสั่ งทางทหาร เพ่ือให้นักเรียนใช้ภาษาต่างประเทศใน
ชีวิตประจ าวันตามสถานการณ์ต่างๆได้ ส่งเสริมการอ่านข่าวและบทความทางทหารที่น่าสนใจ เพื่อฝึกการเดา
ความหมายศัพท์จากบริบท (Context Clues) และสรุปใจความส าคัญของเรื่องที่อ่าน ฝึกให้นักเรียนเขียน
เรียงความ เพ่ือสามารถน าความรู้เรื่องค าศัพท์และไวยากรณ์มาประยุกต์ใช้ ได้ถูกต้องตามหลักการเขียน       
โดยทุกทักษะจะส่งเสริมให้นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 การสอนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ นักเรียนเตรียมทหารมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทางด้านวิชาชีพทหาร-ต ารวจ ในการใช้ภาษาต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล แสดงความรู้สึกนึกคิด แสดงความคิดรวบยอดในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา งานอาชีพ ชุมชน 
และสังคมโลกในรูปแบบที่เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ นอกจากนั้นยังมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ    
ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในเรื่องเกี่ยวกับทหาร ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และสังคมได้ และสามารถ
ประยุกต์ความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมที่ได้รับ ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพทหาร ต ารวจ ในอนาคต 
 

ผลการเรียนรู้ 

๑. สามารถออกเสียงค าศัพท์ วลี ประโยค และบทสนทนา ตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ถูกต้อง 
๒. น าค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างไวยากรณ์ที่เรียน ไปใช้ในการสื่อสารตามสถานการณ์จริงได้อย่าง

เหมาะสม 
๓. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ  สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน

เรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคด ีพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ   
๔. ตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อบทเรียนบริบทวิชาทหาร และน าความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ 
๕. วิเคราะห์ อธิบายและเปรียบเทียบข้อมูลชีวประวัติของผู้น าทางทหารประเทศต่าง ๆ ของไทยกับ

ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๖. เข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน สามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อบทเรียนบริบท     

วิชาทหาร และน าความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ 



๑๘๐ 

๗. เขียนบันทึกประจ าวันโดยใช้ค าเชื่อมได้อย่างถูกต้อง 
๘. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกทหารเบื้องต้น 
๙. พูดน าเสนอผลงานได้ถูกต้องตามหลักการน าเสนอผลงาน 
 

รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๘๑ 

จ ๓๒๒๐๑ ภาษาจีน ๑ 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นปีที่ ๑                           - หน่วยกิต 
 

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักพ้ืนฐานภาษาจีน ออกเสียงภาษาจีนในระบบพินอิน ฝึกการสะกด มีความเข้าใจ   
การประสมเสียงทั้งพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ กล่าวแนะน าตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง พูดค าทักทาย 
ขอบคุณ ลาก่อน และบทสนทนาถามทุกข์สุขได้  ใช้ประโยคค าถามและประโยคค าสั่งอย่างง่าย  ๆ ได้ นับเลข
ภาษาจีนตั้งแต่หนึ่งถึงร้อยได้ สามารถบอกวัน เดือน ปี เป็นภาษาจีนได้ถูกต้อง บอกค าศัพท์เกี่ยวกับสมาชิก    
ในครอบครัว ถาม-ตอบ เรื่องเวลาเป็นชั่วโมง-นาที ตั้งแต่ตีหนึ่งไปจนถึงเที่ยงคืนของอีกวัน บอกกิจวัตร
ประจ าวันเป็นภาษาจีนในแต่ละช่วงเวลา และใช้ไวยากรณ์ค าช่วย เพ่ือน ามาเติมในประโยคให้ความหมาย
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และถูกต้องตามมาตรฐานเดียวกับภาษาที่ ใช้ในสาธารณรัฐประชาช นจีน และศึกษา
ประวัติศาสตร์จีนผ่านทางการท าความรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญในกรุงปักกิ่ง พร้อมประวัติความเป็นมาของ
สถานที่นั้น ศึกษาวัฒนธรรมจีนผ่านทางอาหารจีน และวัฒนธรรมการกินของชาวจีน  เพ่ือให้เกิดความรู้  
ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าเสนอ สื่อสาร เห็นคุณค่า น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีคุณธรรม และค่านิยม    
ที่ดีงาม ชีวิตการฝึกทหารของประเทศจีนรวมถึงวัฒนธรรมทางทหาร เช่น การสวนสนามแบบจีน เครื่องแต่ง
กายทหารจีน เป็นต้น 
 ในการสอนวิชาภาษาจีน มีกระบวนการสอนให้ นักเรียนเตรียมทหารสามารถใช้ภาษาจีนเบื้องต้น     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเรียนการสอนให้เป็นตามธรรมชาติของการเรียนรู้ เน้นการสื่อสาร 
(Communicative Language Teaching: CLT) โดยวิธีการสอน จะเน้นการสื่อสาร จากทักษะฟัง พูด อ่าน 
และเขียนตามล าดับ เน้นการสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการฝึกฟังและพูด เพ่ือให้นักเรียนใช้
ภาษาจีนในชีวิตประจ าวันตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ ส่งเสริมการอ่านบทความท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ
ประเทศจีน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ฝึกให้นักเรียนเขียนตัวอักษรจีน เพ่ือสามารถน าความรู้เรื่องค าศัพท์
และตัวอักษรจีนมาใช้ได้อย่างถูกต้องตามหลักการเขียน โดยทุกทักษะจะส่งเสริมให้นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยี
ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 การสอนภาษาอังกฤษจีน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ นักเรียนเตรียมทหารมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์      
ในการใช้ภาษาจีนเบื้องต้นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความรู้สึก   
นึกคิด แสดงความคิดรวบยอดในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา งานอาชีพ ชุมชน และสังคมโลกในรูปแบบ           
ที่เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ นอกจากนั้นยังมีทักษะในการใช้ภาษาจีนในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในเรื่อง
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประยุกต์ความรู้ทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่ได้รับ ไปใช้ในวิชาชีพทหาร ต ารวจ ในอนาคต ได้เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. อ่านออกเสียงภาษาจีนและสัทอักษรจีนในระบบพินอิน 
๒. เขียนสัญลักษณ์ท่ีใช้แทนการผันวรรณยุกต์ พยัญชนะ และตัวสะกดภาษาจีน 
๓. ฟังและพูดภาษาจีนเบื้องต้น และกล่าวแนะน าตนเองรวมถึงประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
๔. อ่านอักษรพินอิน อักษรจีน และเขียนภาษาจีนตามล าดับขีดได้ 
๕. อธิบายวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีนได้อย่างถูกต้อง 

 

รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 



๑๘๒ 

อ ๓๓๑๐๓ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๓ 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นปีที่ ๒                                              ๑.๐ หน่วยกิต 
 

 นักเรียนเตรียมทหาร ปฏิบัติตามค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อ จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ
และแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน สนทนาและเขียนโต้ตอบอย่างถูกต้อง พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลอธิบาย 
และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม เขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล        
โดยสามารถใช้ค าศัพท์ระดับปานกลางถึงยาก ประมาณ ๑๒๐ ค าขึ้นไปได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ พูดและ
เขียนสรุปใจความส าคัญแก่นสารที่ได้จากการวิเคราะห์สถานการณ์ที่น่าสนใจ แสดงความคิดเห็น  พร้อมทั้ง     
ให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ข่าวในชีวิตประจ าวันที่เกิดขึ้นจริงในสังคม โดยเลือกใช้
ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมในเรื่องการด าเนินชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม อธิบายและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ และส านวน        
ที่เกี่ยวกับการพักผ่อนและนันทนาการ อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ     
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย  ค้นคว้าและสืบค้น ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในเรื่องมารยาทในการเขียน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในเรื่องสุขภาพและความเจ็บป่วย และ
น าเสนอด้วยการพูดและการเขียน โดยใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสืบค้น ค้นคว้าข่าวอาชญากรรมรูปแบบต่างๆ และวิธีป้องกัน เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร    
ของโรงเรียน โดยจัดท าเป็นแผ่นพับเพ่ือน าเสนอโรงเรียนให้ เป็นสถานที่ท่องเที่ ยวที่น่ าสนใจเป็น
ภาษาตา่งประเทศได ้
 ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน มีกระบวนการสอนให้ นักเรียนเตรียมทหารสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การปรับจุดเน้นการเรียนการสอนให้เป็นตามธรรมชาติของ   
การเรียนรู้  โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) โดยวิธีการสอนจะเน้น    
การสื่อสาร จากทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนตามล าดับ เน้นการสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการฝึก
ฟังและพูด เพ่ือให้นักเรียนใช้ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวันตามสถานการณ์ต่างๆได้ ส่งเสริมการอ่านข่าว
และบทความที่น่าสนใจ เพื่อฝึกการเดาความหมายศัพท์จากบริบท (Context Clues) และสรุปใจความส าคัญ
ของเรื่องที่อ่าน ฝึกให้นักเรียนเขียนเรียงความ เพ่ือสามารถน าความรู้เรื่องค าศัพท์และไวยากรณ์มาประยุกต์ใช้
ได้ถูกต้องตามหลักการเขียน โดยทุกทักษะจะส่งเสริมให้นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 การสอนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ นักเรียนเตรียมทหารมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในการใช้ภาษาต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความรู้สึก
นึกคิด แสดงความคิดรวบยอดในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา งานอาชีพ ชุมชน และสั งคมโลกในรูปแบบ           
ที่เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ นอกจากนั้นยังมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด อ่าน เขียน 
ในเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประยุกต์ความรู้       
ทางภาษาและวัฒนธรรมที่ได้รับ ไปใช้บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
 



๑๘๓ 

มาตรฐาน/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 
 

รวมทั้งหมด ๑๘ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๘๔ 

อ ๓๓๑๐๔ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๔ 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นปีที่ ๒                                              ๑.๐ หน่วยกิต 
 

 นักเรียนเตรียมทหาร ปฏิบัติตามค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อ โดยสามารถเขียนประโยคได้ถูกต้องตาม              
หลักไวยากรณ์จากหัวข้อข่าวหนังสือพิมพ์ จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดง   
ความคิดเห็น เลือกใช้สนทนาชีวิตประจ าวันได้ พูดแสดงความต้องการเสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้      
ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองได้ พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลอธิบาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม เขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างมีเหตุผล 
โดยสามารถใช้ค าศัพท์ระดับปานกลางถึงยาก ประมาณ ๑๕๐ ค าขึ้นไปได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ พูดและ
เขียนสรุปใจความส าคัญแก่นสารที่ได้จากการวิเคราะห์สถานการณ์ที่น่าสนใจ แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับมารยาทท่ีควรท าและไม่ควรท าในสถานการณ์ต่างๆ โดยเลือกใช้ภาษา 
น้ าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมในเรื่องมารยาทสังคมได้อย่างเหมาะสม 
อธิบายและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ และส านวน ที่เกี่ยวกับกีฬาและ
งานอดิเรก อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
กับวัฒนธรรมไทย เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศได้ 
 ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน มีกระบวนการสอนให้ นักเรียนเตรียมทหารสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การปรับจุดเน้นการเรียนการสอนให้เป็นตามธรรมชาติของ    
การเรียนรู้  โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) โดยวิธีการสอนจะเน้น          
การสื่อสาร จากทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนตามล าดับ เน้นการสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการฝึก
ฟังและพูด เพ่ือให้นักเรียนใช้ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวันตามสถานการณ์ต่างๆได้ ส่งเสริมการอ่านข่าว
และบทความที่น่าสนใจ เพื่อฝึกการเดาความหมายศัพท์จากบริบท (Context Clues) และสรุปใจความส าคัญ
ของเรื่องที่อ่าน ฝึกให้นักเรียนเขียนเรียงความ เพ่ือสามารถน าความรู้เรื่องค าศัพท์และไวยากรณ์มาประยุกต์ใช้
ได้ถูกต้องตามหลักการเขียน โดยทุกทักษะจะส่งเสริมให้นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาได้ อย่าง         
มีประสิทธิภาพ  
 การสอนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ นักเรียนเตรียมทหารมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในการใช้ภาษาต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความรู้สึก
นึกคิด แสดงความคิดรวบยอดในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา งานอาชีพ ชุมชน และสังคมโลกในรูปแบบที่
เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ นอกจากนั้นยังมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด อ่าน เขียน    
ในเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประยุกต์ความรู้       
ทางภาษาและวัฒนธรรมที่ได้รับ ไปใช้บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
 
 
 
 
 
 



๑๘๕ 

มาตรฐาน/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 
 

รวมทั้งหมด ๑๙ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๖ 

อ ๓๓๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๓ 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นปีที่ ๒                                               ๑.๕ หน่วยกิต 
 

 นักเรียนเตรียมทหาร ได้เรียนรู้โครงสร้างไวยากรณ์ ค าศัพท์ ส านวน และหลักการใช้ภาษา การอ่าน
สรุปใจความส าคัญของบทความ ที่เกี่ยวกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน     
การฟัง และการพูดเพ่ือการสื่อสาร โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษเพ่ือการทหาร ได้แก่ เรื่ององค์การ
สนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (NATO) และ US Military customs and courtesies ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมและมารยาททางทหารของประเทศสหรัฐอเมริกา การอ่านเรื่องเกี่ยวกับภารกิจการทหารและต ารวจ
เบื้องต้น การเรียนรู้เรื่องชั้นยศ เหล่า การจัดหน่วยก าลังรบ แบบธรรมเนียมและมารยาททหารสากล สามารถ
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างแบบธรรมเนียมทหารของไทยและตะวันตก เรียนรู้
สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีทางการทหารที่ทันสมัยของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ เรียนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Self-sufficiency Economy) การฝึกทักษะการฟังจากสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ เช่น 
ข่าวจากส านักข่าว CNN ของประเทศสหรัฐอเมริกา ส านักข่าว BBC ของประเทศอังกฤษ บทเพลงและ
ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ และบทความจาก YouTube ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นการฟังเพ่ือสรุปใจความส าคัญ การ
ฝึกอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน หนังสือเรื่องสั้น ๆ บทความจากนิตยสารภาษาอังกฤษ เช่น นิตยสาร FORUM 
และหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษต่าง ๆ เป็นต้น เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานในการอ่าน การเรียนรู้ เรื่องราวใน
ประเทศประชาคมอาเซียน (ASEAN) เพ่ือจับใจความส าคัญของเนื้อเรื่อง เพ่ือตอบค าถามท้ายเรื่อง และการเดา
ความหมายของค าศัพท์จากบริบท โดยมุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สามารถเขียนบรรยายจาก
หัวข้อที่ก าหนดได้  
 ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม มีกระบวนการสอนให้ นักเรียนเตรียมทหารสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องการทหาร ตั้งแต่การปรับจุดเน้นการเรียนการสอนให้เป็นตาม
ธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) โดยวิธีการสอน 
จะเน้นการสื่อสาร จากทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนตามล าดับ เน้นการสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง     
เน้นการฝึกฟังและพูด เกี่ยวกับค าสั่งทางทหาร เพ่ือให้นักเรียนใช้ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวัน          
ตามสถานการณ์ต่างๆได้ ส่งเสริมการอ่านข่าวและบทความทางทหารที่น่าสนใจ เพ่ือฝึกการเดาความหมาย
ศัพท์จากบริบท (Context Clues) และสรุปใจความส าคัญของเรื่องที่อ่าน ฝึกให้นักเรียนเขียนเรียงความ          
เพ่ือสามารถน าความรู้เรื่องค าศัพท์และไวยากรณ์มาประยุกต์ใช้ได้ถูกต้องตามหลักการเขียน โดยทุกทักษะจะ
ส่งเสริมให้นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 การสอนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักเรียนเตรียมทหารมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทางด้านวิชาชีพทหาร ต ารวจ ในการใช้ภาษาต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล แสดงความรู้สึกนึกคิด แสดงความคิดรวบยอดในเรื่องที่ เกี่ยวกับการศึกษา งานอาชีพ ชุมชน 
และสังคมโลกในรูปแบบที่เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ นอกจากนั้นยังมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศใน
การฟัง พูด อ่าน เขียน ในเรื่องเกี่ยวกับทหาร ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และสังคมได้ และสามารถประยุกต์
ความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมที่ได้รับ ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพทหาร ต ารวจ ในอนาคต 
 



๑๘๗ 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายโครงสร้างไวยากรณ์ ค าศัพท์ ส านวน และหลักการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง 
๒. เขียนเรื่องราวตามหัวข้อที่ก าหนดได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
๓. อ่านสรุปใจความส าคัญของบทความ ที่เกี่ยวกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

๔. ฟังและพูดเพ่ือการสื่อสาร ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษเพ่ือการทหาร ได้แก่ เรื่ององค์การ
สนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (NATO) และ US Military customs and courtesies           
ซึ่งเก่ียวข้องกับวัฒนธรรมและมารยาททางทหารของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

๕. อธิบายเรื่องเกี่ยวกับภารกิจการทหารและต ารวจเบื้องต้น ชั้นยศ เหล่า การจัดหน่วยก าลังรบ         
แบบธรรมเนียมและมารยาททหารสากลได้อย่างถูกต้อง 

๖. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างแบบธรรมเนียมทหารของไทยและตะวันตกได้ 
๗. อธิบายสิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีทางการทหารที่ทันสมัย ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ

อังกฤษได ้

๘. อธิบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Self-sufficiency Economy) และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

๙. ฟังสื่อมัลติมีเดียต่างๆ เช่น ข่าวจากส านักข่าว CNN ของประเทศสหรัฐอเมริกา ส านักข่าว BBC        
ของประเทศอังกฤษ  บทเพลง และภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ ตลอดจนบทความจาก YouTube ต่าง ๆ 
เป็นต้น เพ่ือสรุปใจความส าคัญ 

๑๐. พูดสรุปจับใจความส าคัญจากการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน หนังสือเรื่องสั้นๆ บทความจากนิตยสาร     
ภาษาอังกฤษ เช่น นิตยสาร  FORUM และหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษต่าง ๆ เป็นต้น   

๑๑. น าเสนอเรื่องราวที่เก่ียวกับประเพณีไทย และประเพณขีองประเทศอาเซียนที่ได้อ่านอย่างเหมาะสม 
 

รวมทั้งหมด ๑๑ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๘ 

 
อ ๓๓๒๐๔ ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๔ 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นปีที่ ๒                                               ๑.๕ หน่วยกิต 
 

 นักเรียนเตรียมทหาร ได้ เรียนรู้โครงสร้างไวยากรณ์  ค าศัพท์ ส านวน และหลักการใช้ภาษา             
การอ่านสรุปใจความส าคัญของบทความ ที่ เกี่ยวกับบุคคล สถานที่  หรือเหตุการณ์ต่างๆที่ เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน การฟัง และการพูดเพ่ือการสื่อสาร โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษเพ่ือการทหาร ได้แก่
เรื่องการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (Peacekeeping Operations) กฎการปะทะ (Rules Of Engagement) 
การลาดตระเวน (Patrol) นอกจากนั้นยังสามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง        
แบบธรรมเนียมทหารของไทยและตะวันตก การเขียนเรียงความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพ่ือแสดง  
ความยึดมั่นในอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การฝึกทักษะการฟังจากสื่อมัลติมีเดียต่างๆ เช่น ข่าวจาก
ส านักข่าว CNN ของประเทศสหรัฐอเมริกา ส านักข่าว BBC ของประเทศอังกฤษ บทเพลงและภาพยนตร์
ภาษาอังกฤษ ตลอดจนบทความจาก YouTube ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นการฟังเพ่ือสรุปใจความส าคัญ การฝึก
อ่านหนังสือ  นอกเวลาเรียน หนังสือเรื่องสั้นๆ บทความจากนิตยสารภาษาอังกฤษ เช่น นิตยสาร FORUM และ
หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษต่าง ๆ เป็นต้น เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานในการอ่าน การเรียนรู้หลักและค าศัพท์
ค่านิยม ๑๒ ประการ การฝึกเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    
 ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม มีกระบวนการสอนให้ นักเรียนเตรียมทหารสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องการทหาร ตั้งแต่การปรับจุดเน้นการเรียนการสอนให้เป็น  
ตามธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) โดย        
วิธีการสอนจะเน้นการสื่อสาร จากทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนตามล าดับ เน้นการสอนแบบนักเรียนเป็น
ศูนย์กลางเน้นการฝึกฟังและพูด เกี่ยวกับค าสั่งทางทหาร เพ่ือให้นักเรียนใช้ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวัน          
ตามสถานการณ์ต่างๆได้ ส่งเสริมการอ่านข่าวและบทความทางทหารที่น่าสนใจ เพ่ือฝึกการเดาความหมาย
ศัพท์จากบริบท (Context Clues) และสรุปใจความส าคัญของเรื่องที่อ่าน ฝึกให้นักเรียนเขียนเรียงความ          
เพ่ือสามารถน าความรู้เรื่องค าศัพท์และไวยากรณ์มาประยุกต์ใช้ได้ถูกต้องตามหลักการเขียน โดยทุกทักษะ    
จะส่งเสริมให้นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 การสอนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักเรียนเตรียมทหารมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทางด้านวิชาชีพทหาร ต ารวจ ในการใช้ภาษาต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล แสดงความรู้สึกนึกคิด แสดงความคิดรวบยอดในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา งานอาชีพ ชุมชน 
และสังคมโลกในรูปแบบที่เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ นอกจากนั้นยังมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ    
ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในเรื่องเกี่ยวกับทหาร ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และสังคมได้ และสามารถ
ประยุกต์ความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมที่ได้รับ ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพทหาร ต ารวจ ในอนาคต 
 
 
 
 

 



๑๘๙ 

ผลการเรียนรู้ 
๑. อธิบายโครงสร้างไวยากรณ์ ค าศัพท์ ส านวน และหลักการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง 
๒. อ่านสรุปใจความส าคัญของบทความ ที่เกี่ยวกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น             

ในชีวิตประจ าวัน 

๓. ฟังและพูดเพ่ือการสื่อสาร ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษเพ่ือการทหาร ได้แก่ เรื่อง การ
ปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (Peacekeeping Operations) กฎการปะทะ (Rules Of Engagement)                 
การลาดตระเวน (Patrol) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

๔. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างแบบธรรมเนียมทหารของไทยและตะวันตกได้ 
๕. เขียนเรียงความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพ่ือแสดงความยึดมั่นในอุดมการณ์ความรักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ ได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และความเหมาะสม 
๖. ฟังสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ เช่น ข่าวจากส านักข่าว CNN ของประเทศสหรัฐอเมริกา ส านักข่าว BBC 

ของประเทศอังกฤษ บทเพลง และภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ ตลอดจนบทความจาก YouTube     
ต่าง ๆ เป็นต้น เพ่ือสรุปใจความส าคัญ 

๗. กล่าวสรุปใจความส าคัญจากการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน หนังสือเรื่องสั้นๆ บทความจาก
นิตยสารภาษาอังกฤษ เช่น นิตยสาร FORUM และหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษต่าง ๆ เป็นต้น 

    ๘. อธิบายความหมายหลักค่านิยม ๑๒ ประการได้อย่างถูกต้อง 
    ๙. เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๙๐ 

จ ๓๓๒๐๒ ภาษาจีน ๒ 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นปีที่ ๒                                          - หน่วยกิต 
 

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักพ้ืนฐานภาษาจีน ได้แก่ ระบบการออกเสียง สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงในภาษาจีน 
ไวยากรณ์ ค าศัพท์ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่านพินอิน สระ และพยัญชนะ ทักษะการเขียน
ภาษาจีนตามล าดับขีด ฝึกเขียนตามค าบอกและประโยคง่ายๆ ประโยคค าถาม รวมถึงบทสนทนาภาษาจีน     
ในชีวิตประจ าวัน เช่น ค าศัพท์ เกี่ยวกับการแนะน าตัว การทักทาย ค าพูดการกล่าวขอโทษ ประโยคสื่อสาร     
ในการซื้อของ การท่องเที่ยว บทสนทนาเกี่ยวกับร้านอาหาร ค าศัพท์เรื่องกีฬา ค าศัพท์เรื่องสัตว์ต่าง ๆ        
เป็นภาษาจีน ค าศัพท์และเนื้อหาเกี่ยวกับทหาร ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานเดียวกันกับภาษาที่ใช้             
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื้อหา เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก วัฒนธรรมและประเพณีของชาวจีน รวมถึง
ความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างจีนกับไทย   
 ในการสอนวิชาภาษาจีน มีกระบวนการสอนให้ นักเรียนเตรียมทหารสามารถใช้ภาษาจีนเบื้องต้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเรียนการสอนให้เป็นตามธรรมชาติของการเรียนรู้  เน้นการสื่อสาร 
(Communicative Language Teaching: CLT) โดยวิธีการสอน จะเน้นการสื่อสาร จากทักษะฟัง พูด อ่าน 
และเขียนตามล าดับ เน้นการสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการฝึกฟังและพูด เพ่ือให้นักเรียน           
ใช้ภาษาจีนในชีวิตประจ าวันตามสถานการณ์ต่างๆได้ ส่งเสริมการอ่านบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ของประเทศจีน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ฝึกให้นักเรียนเขียนตัวอักษรจีน เพ่ือสามารถน าความรู้       
เรื่องค าศัพท์และตัวอักษรจีนมาประยุกต์ใช้ได้ถูกต้องตามหลักการเขียน โดยทุกทักษะจะส่งเสริมให้นักเรียนใช้
สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 การสอนภาษาอังกฤษจีน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักเรียนเตรียมทหารมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์      
ในการใช้ภาษาจีนเบื้องต้นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความรู้สึก
นึกคิด แสดงความคิดรวบยอดในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา งานอาชีพ ชุมชน และสังคมโลกในรูปแบบ           
ที่เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ นอกจากนั้นยังมีทักษะในการใช้ภาษาจีนในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในเรื่อง
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประยุกต์ความรู้ทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่ได้รับ ไปใช้ในวิชาชีพทหาร ต ารวจ ในอนาคต ได้เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. ออกเสียงภาษาจีนได้อย่างถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
๒. เขียนสัญลักษณ์ท่ีใช้แทนวรรณยุกต์ภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง 
๓. ใช้ไวยากรณ์  ค าศัพท์ และส านวนภาษาจีน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๔. ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนในชีวิตประจ าวันได้ 
๕. อ่านอักษรพินอินและเขียนภาษาจีนตามล าดับขีดได้ 
๖. อธิบายถึงประโยชน์ที่ได้รับ จากการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศจีนและภาษาจีนได้ 
๗. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางการทหารและการทูตระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน 

 

รวมทั้งหมด ๗ ผลการเรียนรู้ 
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