
ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : 

EEC) ข้ึน โดยครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง 

และเขตจังหวัดอื่นที่ติดตอหรือเกี่ยวของ เพื่อพัฒนาความพรอมดานคมนาคม การขนสง โครงสราง 

พื้นฐานความตองการของผูประกอบการ การจัดหาทรัพยากรตางๆ และการเชื่อมโยงกับศูนยกลาง 

เศรษฐกิจอื่น โดยนโยบายดังกลาว สอดคลองกับนโยบายการสงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเขต 

พัฒนาพิเศษของรัฐบาลที่กำหนด เพื่อสงเสริมการคา การลงทุน และการอำนวยความสะดวกในการ 

ประกอบกิจการอันเปนปจจัยสำคัญตอการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

และเพื่อกระจายการพัฒนาไปยังพื้นที่ตางๆ ใหมีความเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ อันเปนการ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหทั่วถึง เปนประโยชนตอการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ การยกระดับ 

คุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ 

การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศโดยรวม สูการพัฒนาประเทศไทย สูความ 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดดำเนินการ 

พัฒนาหลักสูตร เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่เขตพัฒนาภาคตะวันออก โดยมุงเนน 

พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีความรู ความสามารถรอบดาน มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล 

พัฒนาผูเรียนใหเปนกำลังคนที่ใฝเรียนรู มีวินัย มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค 

มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบตอสังคม มีคุณธรรม และจริยธรรม สอดคลองกับความตองการของ 

ตลาดแรงงาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 18  จึงดำเนินการพัฒนาสงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี ใหสามารถดำเนินการ 

จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามนโยบายดังกลาว เพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดย 

วางกรอบการจัดการศึกษาที่มุงมั่นพัฒนาการศึกษาสูสากล พัฒนากำลังคนในพื้นที่เขตพัฒนา 

พิเศษภาคตะวันออก  ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีทักษะการทำงานท่ีหลากหลาย กระจายโอกาสเพ่ิมขีด 

ความสามารถในการพัฒนาประเทศใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เกิดผลเปนรูปธรรม อันจะสงผล 

ตอการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคและประเทศตอไป

คำนำ

(นางธนนันท คณะรมย)
ตำแหนง ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ

ผูอำนวยการกลุมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
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ความเปนมา

โดยกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดำเนินการพัฒนาการศึกษา 

เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic corridor : EEC)  สำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ประกอบดวยจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง มีการไดดำเนินการพัฒนา 

คุณภาพการศึกษา ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ภายใตยุทธศาสตร 6 ขอ คือ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติเนนพัฒนาสถาน 

ศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ดานภาษา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการ 

ประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม การใหความรูความเขาใจเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แบงเปน 3 ดาน 

ดานที่ 1 หลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  การเปดแผนการเรียนมีการ จัดทำรายวิชา 

เพิ่มเติม ปรับหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับการประกอบอาชีพ 10 อาชีพอุตสาหกรรม ดานที่ 2 มีการ 

พัฒนาครู และบุคลากรในโรงเรียน ใหมีความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ 10 อาชีพ 

อุตสาหกรรม เพื่อใหครูไดเห็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับผูเรียน ดานที่ 3 มีการ 

กำกับติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อใหเห็นผลที่เกิดขึ้นอยางชัดเจน มีการออกแบบเครื่องมือ 

ติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทั้ง 3 ระดับคือ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และระดับสถานศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถ 

ในการแขงขันเพื่อรองรับแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic corridor : 

EEC) 

ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางเครือขายระหวาง สถานศึกษาภายใน ภายนอกในระดับตาง ๆ และเครือขาย 

ภาคเอกชน และภาครัฐ  เพื่อเปนการปูพื้นฐานในการวางแผนประกอบอาชีพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 การสราง โอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษาในเขตพัฒนา 

พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic corridor : EEC)

สวนที่ 1 

บทนำ

1 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



แนวทางการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 

corridor :  EEC) มีจุดมุงหมายเพ่ือบูรณาการการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก (Eastern Economic corridor : EEC) ท้ังในและนอกระบบ โดยการวางแผนการ

ดําเนินงานรวมกันอยางตอเนื่อง เชื่อมโยงในแตละพ้ืนท่ีอยางเปน รูปธรรมเสริมสรางความรูเก่ียวกับ

การจัดทําแผนการศึกษาแบบบูรณาการ และความรูเก่ียวกับ 10 อุตสาหกรรม ในเขตระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีกรอบความคิดและเปาหมายสําคัญ คือ การมีความพรอม 

ดานเศรษฐกิจ ทักษะอาชีพ โดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตรพระราชา 

หลักการทรงงาน การนําหลักธรรมมาภิบาล มาประยุกตใชตลอดจนคํานึงถึงความเปนมิตร 

กับสิ่งแวดลอม เพ่ือใหประเทศเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนตามแนวทาง โดย 

1. การจัดการศึกษาทุกระดับท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยเนนการจัดการศึกษา

ท่ีใหความรู พ้ืนฐานดานเศรษฐศาสตร ดานเทคโนโลยี ทักษะอาชีพ ทักษะภาษา และอ่ืน ๆ 

ใหมีความเชื่อมโยง  สอดคลองกับความตองการและบริบทของแตละพ้ืนท่ี ดังนี้ 

 1.1 จัดการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงแบงเปน ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และ

ระดับมัธยมศึกษา  โดยใหมีแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู ประกอบดวย  

1) สรางเสริมประสบการณโดยการวางพ้ืนฐานความรูเก่ียวกับดานธุรกิจเบื้องตน

2) ใหความรู พ้ืนฐานเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (Eastern Economic corridor : EEC) 

3) เนนทักษะภาษาตางประเทศเพ่ือการศึกษาและการสื่อสาร

4) ใชเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ในการจัดการเรียนรูควบคูกับสถานการณจริง

หรือสถานการณจําลอง (Active Learning) 

5) มุงเนนการบูรณการจัดการเรียนรูรูปแบบ STEM Education

2. เนนผูเรียนในพ้ืนท่ีใหมีคุณลักษณะตรงตามความตองการของสถานประกอบการ เชน

เคารพกฎเกณฑและระเบียบของหนวยงาน  มีความละอายและรูจักสํานึกผิด  ความมีวินัย  ความขยัน 

ความซ่ือสัตยสุจริต ความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ มีความอดทน สุขภาพกายและใจดี มีวุฒิภาวะ

ทางอารมณ รูสิทธิหนาท่ีของตนเอง ความสามารถในการทํางานเปนทีม และการแสวงหาขอมูล

ขาวสารตาง ๆ การมีจิตสาธารณะ เปนตน 

3. หนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic

corridor : EEC) จัดทําแผนงานบูรณาการกับภารกิจปกติ ใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับความตองการ

ของพ้ืนท่ี ตามกระบวนการ มีสวนรวมของทุกภาคสวนและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด  

2 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



4. หนวยงานทางการศึกษาขับเคลื่อนแผนการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาการศึกษา

ในพ้ืนท่ีพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

5. การวิจัยเพ่ือการพัฒนาการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

(Eastern Economic corridor : EEC) 

วัตถุประสงค 

1.เพ่ือจัดทําแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

2.เพ่ือจัดทําเครื่องมือนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา

เพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

3.เพ่ือออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

กลุมเปาหมาย 

1. ผูอํานวยการโรงเรียนหรือรองผูอํานวยการโรงเรียน

2. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ

3. ครูผูรับผิดชอบโครงการ

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สถานศึกษาสามารถนําแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือรองรับเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีเครื่องมือนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล

การดําเนินงาน 

3. สถานศึกษาสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับ

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ได 
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สวนที่ 2 

กรอบและแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

การพัฒนากําลังคนภาครัฐเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในการเตรียมความพรอม

ทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองและรองรับความตองการพัฒนาตามบริบทของแตละพ้ืนท่ีในเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ใชกรอบและแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษพิเศษภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor : EEC) ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561 – 2580)

2. แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560 - 2579)

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564)

4. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564)

5. แผนพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560 – 2564)

6. อุตสาหกรรมกลุมเปาหมาย

1. ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561 – 2580)

ประเทศไทยจําเปนตองมีการวางแผนการพัฒนาท่ีรอบคอบและครอบคลุม ภายใตเง่ือนไขโครงสราง

ประชากร โครงสรางเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศสิ่งแวดลอม และปจจัยการพัฒนาตาง ๆ 

ท่ีเก่ียวของ โดยหลายประเด็นพัฒนาเปนเรื่องท่ีตองใชระยะเวลาในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดการปรับตัว 

ซ่ึงจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสราง การขับเคลื่อนการพัฒนาใหประเทศ

เจริญกาวหนาไปในอนาคตจึงจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนในระยะยาวท่ีตองบรรลุ พรอมท้ังแนวยุทธศาสตร

หลักในดานตาง ๆ เพ่ือเปนกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยางบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับ

จุดแข็งและจุดเดนของประเทศ และปรับปรุงแกไขจุดออนและจุดดอยตาง ๆ อยางเปนระบบ โดยยุทธศาสตร

ชาติจะเปนเปาหมายใหญในการขับเคลื่อนประเทศ และถายทอดไปสูแผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ

ท้ังในระดับยุทธศาสตร ภารกิจและพ้ืนท่ี ซ่ึงรวมถึงพ้ืนท่ีพิเศษตาง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือใหการพัฒนาประเทศสามารถดําเนินการไดอยางม่ันคง ม่ังค่ัง และ ยั่งยืน 

วิสัยทัศนประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบตอผลประโยชน

แหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ 

และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความม่ันคง 

ทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยความเจริญเติบโตของชาติ 

ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
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ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลง

ของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความม่ันคง 

ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความม่ันคง 

ในทุกมิติ ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความม่ันคง 

ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ

การเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม 

มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัว 

มีความอบอุน ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออม

สําหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีท่ีอยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืนจนเขาสู

กลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับผลประโยชน 

จากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน

ขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง 

ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตาง ๆ ท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ

เพ่ือใหสามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหง

อนาคตเพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก 

และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟน กับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญ 

ของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือให 

เปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก 

ทุนมนุษย  ทุนทางปญญาทุนทางการเ งิน ทุน ท่ี เปน เครื่ อง มือเครื่ องจักร ทุนทางสั งคม และทุน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใช การรักษาและการฟนฟู 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม 

จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึนและสิ่งแวดลอม

มีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม รัฐบาล 

มีนโยบายท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาค

สวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ 

และยั่งยืน 
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เปาหมายการพัฒนาประเทศ 

 เปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลาย

มิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาค 

ทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน

และประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย 

1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย

2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได

3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ

4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม

5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ

ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 

การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนา

ความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ“ประชารัฐ” 

โดยประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง ยุทธศาสตรชาติดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโต 

บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ โดยแตละยุทธศาสตรมีเปาหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติม่ันคง

ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช

อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคนเครื่องมือ 

เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได 

ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความม่ันคงท่ีมีอยู 

ในปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการท้ังกับสวนราชการ 

ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรท่ีไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพ้ืนฐาน

ของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชนตอการดําเนินการของยุทธศาสตรชาติดานอ่ืน ๆ ใหสามารถ

ขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายท่ีกําหนด 

2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนา

ท่ีมุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก (1) 

“ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดน
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ทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอ่ืน ๆ 

นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก

สมัยใหม (2) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศในมิติตาง ๆ 

ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ

สภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ (3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” 

ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหมรวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอ 

ความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและ 

ปรับปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและ 

การจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดี

อยูดี รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 

3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมาย

การพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทย 

มีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัยมีจิตสาธารณะ 

รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเปนพลเมืองดีของชาติ 

มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษ

ภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง 

เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการ

พัฒนาท่ีใหความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถ่ิน 

มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทําเพ่ือสวนรวม การกระจาย

อํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ินการเสริมสรางความเขมแข็ง 

ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทยท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม 

และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และ

สังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง 

5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือนํา ไปสู การบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนในทุกมิติท้ังดานสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันท้ังภายในและภายนอก 

ประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงานและการใหทุกฝายที่เกี่ยวของ 

ไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากท่สีุดเทาท่จีะเปนไปได โดยเปนการดําเนินการบนพืน้ฐานการเติบโต 

รวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตโดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลท้ัง 

3 ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 

6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
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ประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐ 

ท่ีทําหนาท่ีในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิ

บาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวมมีความทันสมัย และพรอม 

ท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยี

ขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและปฏิบัติงานเทียบได 

กับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม

เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคม 

ตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับ 

การทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจําเปน 

มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําและเอ้ือตอการพัฒนา 

โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรม

ตามหลักนิติธรรม 
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2. แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560 - 2579)

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัด ทํา  แผนการศึกษาแห งชาติ  พ.ศ .  2560-2579 

เพ่ือใชเปนแผนยุทธศาสตรระยะยาวสําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการศึกษาของประเทศ ไดนําไปใชเปน

กรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษา และเรียนรูสําหรับพลเมืองทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต 

โดยจุดมุงหมายท่ีสําคัญของแผน คือ การมุงเนนการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

และการศึกษาเพ่ือการมีงานทําและสรางงานได ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  และของโลก 

ท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค รวมท้ังความเปนพลวัตร เพ่ือใหประเทศไทยสามารถ 

กาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง ไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลว ซ่ึงภายใตกรอบแผนการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2560 - 2579   ไดกําหนดสาระสําคัญสําหรับบรรลุเปาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ 

ไดแก การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)  ความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา 

(Quality)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทยบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy)  ในระยะ 15  ป

ขางหนา ดังนี้ 

วิสัยทัศน 

“คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข 

สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

2. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 

3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม รูรักสามัคคี

และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เพ่ือนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา

ภายในประเทศลดลง 

ยุทธศาสตร 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ
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2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู

4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา

5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

ปจจัยและเง่ือนไขความสําเร็จ 

การดําเนินการตามวัตถุประสงค เปาหมายของแตละยุทธศาสตรตามท่ีกําหนดไวในแผนการ

ศึกษาแหงชาติจะประสบผลสําเร็จตามท่ีระบุไวในแตละยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาหนวยงานท้ังระดับ

นโยบายและระดับปฏิบัติการ ท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

ตองยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เปาหมายความสําเร็จใหทัน 

ตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในแตละพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผูเรียนในทุกชวงวัยตองดําเนินการ ดังนี้ 

1. การสรางการรับรู ความเขาใจและการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาสังคม

ในการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะตางๆ อยางกวางขวาง มุงเนนท่ีการจัดระบบการศึกษา 

ท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และมุงเนนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในทุกระดับ 

2. การสรางความเขาใจในเปาหมายและยุทธศาสตรการดําเนินงานของแผนฯ ของผูปฏิบัติ

ทุกหนวยงานทุกระดับ เพ่ือใหการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยง

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการกํากับ

ดูแลแตละยุทธศาสตรใหเกิดการนําไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเปนกลไกสนับสนุนใหบรรลุผล 

อยางเปนรปูธรรม 

3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการจัดการศึกษา จากการเปนผูจัดการศึกษาโดยรัฐ

มาเปนการจัดการศึกษาโดยทุกภาคสวนของสังคม ท่ีมุงการจัดการศึกษาเพ่ือความเทาเทียมและท่ัวถึง 

(Inclusive Education) ตลอดจนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับทุกคน ซ่ึงสอดคลองกับเปาหมาย

การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals) 

4. การจัดใหแผนการศึกษาแหงชาติเปนเสมือนแผนงบประมาณดานการจัดการศึกษาของ

รัฐ ระบบการจัดสรรงบประมาณประจําปใหยึดแผนงาน โครงการและเปาหมายการพัฒนาท่ีกําหนดไว 

ในยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เปนหลักในการพิจารณา เพ่ือใหการดําเนินงานพัฒนา
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การศึกษาเปนไปในทิศทางและเปาหมายการพัฒนาผู เรียนแตละชวงวัย และการพัฒนากําลังคน 

ตามความตองการของตลาดงานและประเทศ เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร ตัวชี้วัดในชวง

เวลาท่ีกําหนด 

5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสราง

การบริหารงานใหมีความชัดเจนในดานบทบาท หนาท่ีและการกระจายอํานาจและการตัดสินใจจากสวนกลาง 

สูระดับภูมิภาคและสถานศึกษา รวมท้ังการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคล 

ในแตละระดับใหสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีคุณภาพ ผูเรียนไดรับ

บริการการศึกษาท่ีมีมาตรฐานอยางเสมอภาคและเทาเทียม 

6. การสรางระบบขอมูลและสารสนเทศท่ีบูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกัน

คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงาน 

ตอสาธารณชนจะเปนกลไกในการสรางการรับรูของผูจัดการศึกษาและผูเรียน เพ่ือการปรับประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ และความรับผิดชอบตอผูเรียน ผานระบบการกํากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 

7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหรัฐสามารถใชเครื่องมือ

ทางการเงินในการกํากับการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติ และนโยบาย

รัฐบาล 
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3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564)

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) สําหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ป ซ่ึงเปนการ

แปลงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป  สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพรอม และวางรากฐาน 

ในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ. 2560 - 2564)  มีหลักการท่ีสําคัญ คือ 

1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  เพ่ือใหเกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอยาง

สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดี ซ่ึงเปนเง่ือนไข 

ท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนซ่ึงมุงเนนการพัฒนาคน มีความเปนคนท่ีสมบูรณ สังคมไทยเปนสังคม

คุณภาพ มีท่ียืนและเปดโอกาสใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิตท่ีดีมีความสุข และอยูรวมกันอยางสมานฉันท 

2) ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”  มุงสรางคุณภาพชีวิต และสุขภาวะท่ีดี สําหรับคนไทย

พัฒนาคนใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณ  มีวินัย  ใฝรู  มีความรู  มีทักษะ  มีความคิดสรางสรรค  มีทัศนคติท่ีดี

รับผิดชอบตอสังคม  มีจริยธรรม  และคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัย  และเตรียมความพรอมเขาสูสังคม

ผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ รวมถึงการสรางคนใหใชประโยชนและอยูกับสิ่งแวดลอมอยางเก้ือกูล อนุรักษ ฟนฟู 

ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม 

3) ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทย

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติ 

วา  “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 

4) ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทย ป 2579”  ท่ีเปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป

มาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปแรก  และเปาหมายในระดับยอยลงมา ควบคูกับกรอบ

เปาหมายท่ียั่งยืน (SDGs) 

5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต

จากการเพ่ิมผลิต ภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม” 

6) ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ป  ท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์

ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว” 

เปาหมายรวม เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว  ไดกําหนดเปาหมายรวมการพัฒนา 

ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบดวย 

1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดี

ของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู  มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ 
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มีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ 

มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเปนไทย 

2. ความเหลื่อมล้ําทางดานรายได และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง

ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ 

อยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการ

และดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก 

ท่ีเขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ มีระบบการผลิต

และใหบริการจากฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรูชั้นสูง

ใหมๆ ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสูภูมิภาคเพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา 
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4. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564)

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2560-2564) ถือเปนแผนแมบทหลัก 

ในการพัฒนาประเทศที ่ได ประกาศในราชกิจานุเบกษา เปนกฎหมายบังคับใชต ัง้แต วันที ่ 1 ตุลาคม 

2559 ถึงวันที ่ 30 กันยายน 2564 นั ้น มีหลักการสําคัญคือ "ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา" 

มุงสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีสําหรับคนไทย พัฒนาคนใหมีความเปนคนที่สมบูรณ มีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ 

มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบตอสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึงกระทรวงศึกษาธิการ 

ในฐานะหนวยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ไดตระหนักถึงความ

สําคัญ ดังกลาว ดังนั้น แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 256o-2564) จึง

กาํหนด เปาหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. เปาหมายหลัก

1.1 คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการ

เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 

1.2 กําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ 

1.3 มีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

1.4 คนไทยไดรับโอกาสในเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

1.5 ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีสวนรวม 

จากทุกภาคสวน 

2. วิสัยทัศน

"มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม" 

"ผู เรียน" หมายถึง เด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ท่ีไดรับบริการ 

จากกระทรวงศึกษาธิการ 

"มีความรูคูคุณธรรม" หมายถึง รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง ซ่ือสัตยสุจริต ขยันอดทน

สติปญญา แบงปนซ่ึงเปน 2 เง่ือนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

"มีคุณภาพชีวิตท่ีดี " หมายถึง มีอาชีพ มีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในการดํารงชีวิต 

"มีความสุข" หมายถึง ความอยูดีมีสุข สามารถอยูรวมกันอยางเอ้ืออาทร มีความสามัคคี 

"สังคม" หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 

3. พันธกิจ

3.1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูสากล 

3.2 เสริมสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางทั่วถึง เทา

เทียม 3.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
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4. ยุทธศาสตร 

4.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล ใหคนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศ 

ในอนาคต ตอบสนองการพัฒนาในดานคุณภาพและดานการตอบโจทยบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

4.2 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

ใหมีการผลิตครูไดสอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาทุกระดับ และมีสมรรถนะ

ตาม มาตรฐานวิชาชีพ สามารถใชศักยภาพในการสอนไดอยางเต็มท่ี ซ่ึงตอบสนองการพัฒนา

ในดาน คุณภาพ 

4.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของการพัฒนาประเทศ ใหกําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสรางศักยภาพ 

การแขงขันของประเทศ และมีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

อยางยั่งยืนตอบสนองการพัฒนาในดานคุณภาพ และดานการตอบโจทยบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

4.4 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู 

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต ใหบริการการศึกษาแกผูเรียนทุกกลุมทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบ 

และสภาพพื้นที่ ตอบสนองการพัฒนาในดานการเขาถึงการใหบริการและดานความเทาเทียม 

4.5 ยุทธศาสตรที ่ 5 ยุทธศาสตรส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการ

ศึกษา ใหคนไทยไดรับโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอบสนอง การพัฒนาในดานการเขาถึงการใหบริการ ดานความเทาเทียม และดานประสิทธิภาพ 

4.6 ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวน 

รวมในการจัดการศึกษา ใหมีการใชทรัพยากรท้ังดานงบประมาณและบุคลากรไดอยางคุมคา 

ไมเกิดการสูญเปลาและมีความคลองตัว ตอบสนองการพัฒนาในดานประสิทธิภาพการพัฒนา

การศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการ

ดําเนินการรวมกันอยางเปนเอกภาพโดยการเชื่อมโยงและบูรณาการกรอบแนวคิดขางตนมาใช 

เปนแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตรชาติเพ่ือพัฒนาประเทศใหมีความม่ันคงในทุกดานคนในชาติ 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและม่ังค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน 
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5. แผนพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560 – 2564)

กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(พ.ศ. 2560-2564) โดยมีความมุงหมาย ดังนี้ 

1. เปาหมายหลักของแผน

1.1 วัตถุประสงค 

เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานในการผลิตและพัฒนากําลังคนทุกระดับ 

การศึกษารองรับการพัฒนาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

1.2 พ้ืนท่ีเปาหมาย 

พ้ืนท่ีดําเนินการตามยุทธศาสตร ประกอบดวย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี 

และจังหวัดระยอง รวมถึเขตจังหวัดอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียง 

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกกําหนดเพ่ิมเติมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

2. วิสัยทัศน

มุงม่ันพัฒนาการศึกษาสูสากล พัฒนากําลังคนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีทักษะการทํางานท่ีหลากหลาย กระจายโอกาสเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

ของประเทศ 

3. พันธกิจ

3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพมาตรฐานสากล 

3.2 สงเสริมผูเรียนทุกระดับใหมีทักษะความสามารถรอบดาน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และ 

มีความสุข 

3.3 สงเสริมการพัฒนาผูเรียนทุกระดับใหมีความสามารถ มีมาตรฐานในการแขงขัน

ของ ประเทศและระดับสากล 

3.4 สรางและพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ

สราง ผูประกอบการและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

3.5 สงเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีเนนการมีสวนรวมแบบบูรณาการ 

ใหสอดคลองกับความตองการของพ้ืนท่ี 

4. เปาประสงคหลัก

ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีขีดความสามารถในการแขงขันของ 

ประเทศมีคุณภาพชีวิตท่ีดี คือ 

4.1 ผูเรียนมีทักษะดานภาษา มีทักษกรใชเทคโนโลยี และมีความรูดานอุตสาหกรรมใหม 

สามารถสรางนวัตกรรมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

4.2 ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรูดานอุตสาหกรรมใหม และมีศักยภาพ 

ในจัดการเรียนรูควบคูกับการปฏิบัติจกสถานการณจริงหรือสถานการณจําลอง 
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43 สถานศึกษาเปนแหลเรียนในกรพัฒนากําลังคนสูพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

4.4 เครือขายทุกภาคสวนท้ังในและตางประเทศมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

5. ตัวบงช้ี

5.1 การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) 

5.1.1 รอยละของผูเรียนและกําลังแรงงานไดรับการพัฒนาสมรรถนะและบริการ 

ทางการศึกษาท่ีเหมาะสม 

5.1.2 รอยละของแหลงเรียนรู สถานประกอบการ ท่ีไดรับการพัฒนาใหสามารถ 

จัดบริการทางการศึกษาและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

5.1.3 สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

 มีหลักสูตรรองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย 

5.1.4 รอยละของกรมการสงเสริมการเรียนรูท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

5.1.5 รอยละของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาให 

มีศักยภาพและสามารถจัดกาเรียนรูควบคูกับการปฏิบัติจกสถานการณจริงหรือสถานการณจําลอง 

5.1.6 รอยละของผูบรหิาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนและกําลังแรงงาน 

มีความรูและทักษะดานอุตสาหกรรมใหม 

5.2 ความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity) 

5.2.1 รอยละของผูสําเร็จกรศึกษาระดับอาชีศึกษาและอุดมศึกษามีทักษะอาชีพ 

รองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย 

5.2.2 อัตราการไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษาหรือผูผาน 

การอบรมทักษะอาชีพ 

5.2.3 รอยละของผูเรียนและกําลังแรงงาน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

5.2.4 ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนไดรับการสนับสนุนคาใชจายใน 

การศึกษา 15 ป 

5.3 คุณภาพการศึกษา (Quality) 

5.3.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะดานภาษา และมีมาตรฐานความสามารถทาง 

ภาษาตางประเทศ 

5.3.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

อยางเหมาะสมเพ่ือสรางนวัตกรรมทางการศึกษา 

5.3.3 รอยละของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความ 

ตระหนักในความสําคัญของการดํารงชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ความมีคุณธรรม จริยธรรมและการประยุค

ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 

5.3.4 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา มีสมรรถนะ 
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และเปนแรานท่ีมีคุณภาพเปนท่ีพอใจของสถานประกอบการ 

5.3.5 จํานวนโครงการ/งานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมท่ี 

นําไปใชประโยชนในการพัฒนาเพ่ือการอุตสาหกรรม พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู พัฒนานโยบาย 

สาธารณะ กรณีศึกษา และสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานสุนทรียะศิลปะ สิทธิบัตร 

และซอฟตแวร สงผลใหประเทศมีการแขงขันของประเทศเพ่ิมข้ึน 

5.4 ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

5.4.1 มีการปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ 

5.4.2 มีระบบการบรหิารงานบุคคลของคร ูอาจารย และบุคลากรทางการ

ศกึษา ที่มีประสิทธิภาพและเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

5.4.3 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและ 

ความตองการจําเปนของสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

5.4.4 จํานวนฐานขอมูลรายบุคคลดานการศึกษาของประเทศท่ีเปนปจจุบัน 

สามารถเชื่อมโยงและใชขอมูลระหวางหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

5.4.5 มีฐานขอมูลดานการศึกษาเพ่ือใชประโยชนในการวางแผน การบริหารจัด 

การศึกษาการติดตามและประเมินผลในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

5.4.6 มีระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกรศึกษาท่ีทันสมัย สนองตอบความ 

ตองการของผูใชบริการอยางมีประสิทธิภาพ 

5.4.7 มีกลไกสงเสริมใหทุกภาคสวนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา 

5.4.8 มีการปรบัระบบการจดัสรรเงินไปสูดานอุปสงคหรือตัวผูเรียน 

5.4.9 มีการปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวกับความเปนอิสระและความรับผิดขอบ 

ของสถานศึกษา (Autonomous & Accountability) 

5.4.10 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกระดับและประเภทการศึกษา 

ท่ีไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

5.4.11 จํานวนหนวยงาน องคกรภาครัฐ/เอกชน ท่ีมีสวนรวมจัดการศึกษาแบบ 

ประชารัฐเพ่ิมข้ึน 

5.5 การตอบโจทยบริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) 

5.5.1 รอยละของผูเรียนและกําลังแรงงาน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

5.5.2 รอยละของผลงานนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย หรือแกไขปญหา 

ชุมชน ทองถ่ิน และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

5.5.3 อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ ดานการศึกษาดีข้ึน (IMD) 

5.5.4 อันดับความพึงพอใจของผูประกอบการ ตอผูจบอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน (IMD) 

5.5.5 รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา โดยบูรณาการองคความรูแบบสะเต็ม 

ศึกษาเพ่ิมข้ึน 
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55.6 หลักสูตรของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) รวมกับ 

ตางประเทศเพ่ิมข้ึน 

5.5.7 รอยละของผูเรียนท่ีเรียนในระบบทวิภาคี/สหกิศึกษา ในสถานประกอบ 

การเพ่ิมข้ึน 

5.5.8 อัตราการไดงานทําประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษาระดับ 

อาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน 

5.5.9 มีฐานขอมูลความตองการกําลังคน (Demand) จําแนกตามกลุอุตสาหกรรม 

อยางครบถวน 

5.5.10 จํานวนเครือขายท้ังในและตางประเทศท่ีเขามามีสวนรวมในการจัด 

การศึกษา 
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6. อุตสาหกรรมกลุมเปาหมาย

อุตสาหกรรมเปาหมายท่ีมีศักยภาพท่ีจะเปนปจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) 

ของประเทศ เสนอตอกระทรวงอุตสาหกรรม และสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันจากท่ีเปนอยู 

ใหสูงข้ึน รวมท้ังม่ันใจวา 10 อุตสาหกรรมเปาหมายเหลานี้ เปนท่ีสนใจของนักลงทุนท่ัวโลก ท้ังนี้  10 

อุตสาหกรรม สามารถแบงเปน 2 กลุมดังนี้ 

กลุมท่ี 1 การตอยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม ประกอบดวย 

1) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (Next-generation Automotive)

2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics)

3) อุตสาหกรรมการทองเท่ียวกลุมรายไดดีและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical

and Wellness Tourism) 

4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)

5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)

กลุมท่ี 2  การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมใหมท่ีประเทศไทยมีศักยภาพในการ

แขงขัน และมีผูสนใจลงทุน ประกอบดวย 

1) อุตสาหกรรมหุนยนตเพ่ือการอุตสาหกรรม (Robotics)

- เพราะโลกมีความตองการสูง เชื่อวาจะใหญกวาอุตสาหกรรมรถยนตในอนาคต 

- เรามีความตองการใชการเพ่ิมประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการผลิตตาง ๆ 

- รวมท้ังเรามีฐานอุตสาหกรรมชิ้นสวนและไฟฟาดีมาก ซ่ึงนักลงทุนท่ัวโลกเห็นวา 

2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส (Aviation and Logistics)

- จํานวนเครื่องบินท่ีมากข้ึนตองการการซอมแซม และมีการขนสงทางอากาศมาก

มากข้ึน 

- เรามีสนามบินอูตะเภา และสนามบินอ่ืน ๆ ท่ีจะนํามาใชประโยชนในการสราง

อุตสาหกรรมการบินได 

3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)

- เพราะโลกกําลังตองการความยั่งยืน และท่ัวโลกกําลังกําหนดมาตรฐานดานชีวภาพ

เขากับการคา คือถาการผลิตไมหันมาใชเคมีชีวภาพ เชน ไบโอพลาสติก ในการหีบหอ ก็อาจจะสงออกไมได 

- เรามีฐานการเกษตรใหญท่ีสุดในอาเซียน ถาเราไมลงทุน ประเทศอ่ืนก็จะลงทุน 

4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)

- ความตองการสูงมาก และเปนมาตรการฐานใหมในการดํารงชีพ โดยเฉพาะ 

อีคอมเมิรซ 

- เอกชนไทยก็พรอม ตางชาติก็พรอมจะมาลงทุนตอยอดเทคโนโลย ี
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5) อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub)

- ในดานการรักษาพยาบาล เรามีหมอ พยาบาล ท่ีเกงมาก ทําไดดีเปนท่ีรูจักท่ัวโลก 

- ตอไปตองเพ่ิมการลงทุนในการผลิตยา อุปกรณการแพทย และระบบการ

รักษาพยาบาลระยะไกล เพราะมีผูสูงอายุเยอะข้ึนท่ัวเอเชีย คือตองทําใหครบวงจรการแพทย 
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ส่วนที่ 3 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

โครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

หลักสูตรแกนกลาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียน

พ้ืนฐาน ซึ่งระบุการจัดเวลาเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา ส่วนรายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาสามารถจัดให้

เหมาะสมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และบริบทของสถานศึกษา โดยการก าหนดเวลาเรียนในแต่ละระดับ

การศึกษา ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ก าหนดกรอบโครงสร้างวลาเรียนพ้ืนฐานส าหรับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 8 กลุ่ม มีเวลาเรียนรวม 880 ชั่วโมงต่อปี (22 หน่วยกิต) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมงต่อ

ปี และรายวิชากิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเน้นปีละไม่น้อยกว่า 200 

ชั่วโมงต่อปี รวมไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมงต่อปี 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย: กาหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียนพื้นฐานสาหรับกลุมสาระการ 

เรียนรู 8 กลุม มีเวลาเรียนรวม 3 ปี จานวน 1,640 ชั่วโมง (41 หนวยกิต) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 360 ชั่วโมงและรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพรอมและจุดเนนป ีละไมนอยกวา

 1,600 ชั่วโมง (40 หน่วยกิต) รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง 
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 ระดับประถมศึกษา : กาํหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียนพื้นฐานสําหรับกลุมสาระการเรียนรู

8 กลุม มีเวลาเรียนรวม 840 ชั่วโมตอป กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 ชั่วโมงตอป และรายวิชา/

กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพรอมและจุดเนนไมนอยกวา 40 ชั่วโมงตอป รวมไมนอย

กวา 1,000 ชั่วโมงตอป



แนวทางการจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก  

การจัดท าโครงสร้าง 

หลักสูตรสถานศึกษา จะต้องจัดท า 2 ส่วน ได้แก่ โครงสร้างเวลาเรียน และโครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 

โดย พิจารณาจากข้อมูลต่อไปนี้ 

1. เวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนด

ภายหลังจากประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 11 

กรกฎาคม 2551 ได้มีค าสั่ง ประกาศ และหนังสือราชการ เกี่ยวกับโครงสร้างเวลาเรียนอยู่หลายฉบับ 

ซึ่งบางฉบับยังมีผลบังคับใช้ และบางฉบับยกเลิกไปแล้ว รายละเอียดในภาคผนวก โดยสรุปดังนี้ 

กลุ่ มสาระการเรียนรู้ / 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
- ประวัติศาสตร ์
- 4 สาระ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
ภาษาต่างประเทศ 

จัดสรรเวลา 
ตามความ 
เหมาะสม 

40 ช่ัวโมงต่อป ี

จัดสรรเวลา 
ตามความ 
เหมาะสม 

40 ช่ัวโมงต่อป ี

จัดสรรเวลา 
ตามความ 
เหมาะสม 

80 ช่ัวโมงต่อ 3 ปี 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 840 ชั่วโมง/ปี 880 ชั่วโมง/ปี รวม 3 ปี 1,640 ชั่วโมง 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมงต่อปี 120 ชั่วโมงต่อปี รวม 3 ปี 360 ชั่วโมง 
ร า ย วิ ช า / กิ จ ก ร ร ม ที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตาม
ความพร้อมและจุดเน้นกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

สถานศึกษากําหนด สถานศึกษากําหนด สถานศึกษากําหนด 
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หมายเหตุ 

1. ชั้น ป. 1 – 3 อาจจัดเวลาเรียนเพ่ิมเติมให้เป็นเวลาส าหรับสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานในกลุ่ม

สาระ การเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ 

2. การจัดสรรเวลาเรียนในรายวิชาพ้ืนฐาน ผู้เรียนต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และ

ตัวชี้วัดที่หลักสูตรแกนกลาง ฯ ก าหนด 

3. การจัดเวลาเรียนต้องให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจบ และค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียน

4. วิชาหน้าที่พลเมือง สถานศึกษาทุกแห่งยังคงต้องจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง

เป้าหมาย ของการจัด คือ การส่งเสริมการสร้างความเป็นพลเมืองดีของชาติตามความพร้อม และ

บริบท ของสถานศึกษา โดยมีทางเลือกในการจัดการเรียนการสอน 4 ทางเลือก ดังนี้ 

1.) เพ่ิมวิชาหน้าที่พลเมืองในหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม 

ในกลุ่มสาระการ เรียนรู้สังคมศึกษาฯ (วัดผลรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง) 

2.) บูรณาการกับการเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืนทั้งรายวิชาพ้ืนฐาน หรือเพ่ิมเติมในกลุ่ม

สาระการ เรียนรู้สังคมศึกษาฯ (วัดผลรวมอยู่ในรายวิชานั้น ๆ) 

3.) บูรณาการกับการเรียนรู้ในรายวิชาพ้ืนฐาน หรือรายวิชาเพ่ิมเติม ในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้อ่ืน (วัดผลรวมอยู่ในรายวิชานั้นๆ) 

           4.) บูรณาการการเรียนรูกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หรือกิจกรรม/โครงการ/โครงงาน 

หรือวิถี ชีวิตประจําวันในโรงเรียน (วัดผล ผาน – ไมผาน ตามลักษณะของกิจกรรม) ทั้งนี้   

สถานศึกษาควรระบุไดวาจัดการเรียนการสอนหนาที่พลเมืองในลักษณะใด ผลการจัด 

บรรลุเป้าหมายหรือไม 

5. การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ระดับประถมศึกษาให้เรียนสาระประวัติศาสตร์ 40 ชม./

ปีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 40 ชม./ปี (3 นก.) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 80 ชม./3 ปี (2 นก.) 

6. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สถานศึกษาทุกแห่งยังคงต้องจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ ในชั้นป.1 - 3 จ านวน 200 ชม./ปี โดยเสนอทางเลือก 2 ทาง ดังนี้ 

1) จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เป็นรายวิชาพ้ืนฐาน จ านวน 200 ชม./ปี
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กลุ่มสาระการเรียนรู้..................................................................ชั้น................................... ......... 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
วิชา..................................จำนวน.................หน่วย 
กิต
สาระ.......................................................................... 

มาตรฐาน............................................................. 
ต ัวชีว้ัด............................................................. 

มาตรฐาน............................................................. 

ต ัวชีว้ัด............................................................. 
มาตรฐาน............................................................. 

ต ัวชีว้ัด.............................................................

สาระ.......................................................................... 
มาตรฐาน............................................................. 

ต ัวชีว้ัด............................................................. 
มาตรฐาน............................................................. 

ต ัวชีว้ัด............................................................. 
มาตรฐาน............................................................. 

ต ัวชีว้ัด.............................................................
สาระ........................................................................ .. 

มาตรฐาน............................................................. 
ต ัวชีว้ัด............................................................. 

มาตรฐาน............................................................. 
ต ัวชีว้ัด............................................................. 

มาตรฐาน............................................................. 

ต ัวชีว้ัด.............................................................

สาระ.......................................................................... 
มาตรฐาน............................................................. 

ต ัวชีว้ัด............................................................. 
มาตรฐาน............................................................. 

ต ัวช ี้วัด............................................................. 
มาตรฐาน............................................................. 

ต ัวชีว้ัด.............................................................
สาระ.......................................................................... 

มาตรฐาน............................................................. 
ต ัวชีว้ัด............................................................. 

มาตรฐาน............................................................. 
ต ัวชีว้ัด............................................................. 

มาตรฐาน............................................................. 

ต ัวชีว้ัด.............................................................

สาระ.......................................................................... 
มาตรฐาน............................................................. 

ต ัวชีว้ัด............................................................. 

มาตรฐาน............................................................. 
ต ัวชีว้ัด............................................................. 

มาตรฐาน............................................................. 

ต ัวชีว้ัด.............................................................
สาระ.......................................................................... 

มาตรฐาน............................................................. 
ต ัวชีว้ัด............................................................. 

มาตรฐาน............................................................. 
ต ัวชีว้ัด............................................................. 

มาตรฐาน............................................................. 
ต ัวชีว้ัด.............................................................

สาระ.......................................................................... 
มาตรฐาน............................................................. 

ต ัวชีว้ัด............................................................. 
มาตรฐาน............................................................. 

ต ัวชีว้ัด............................................................. 

มาตรฐาน............................................................. 
ต ัวชีว้ัด.............................................................
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3. เป้าหมาย จุดเน้น การพัฒนาผู้เรียนของท้องถิ่นและของโรงเรียน

เพ่ือให้การจัดการศึกษาของแต่ละโรงเรียนส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตามที่ท้องถิ่นและโรงเรียน 

ต้องการ ดังนั้น โรงเรียนควรพิจารณาก าหนดรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโครงสร้างหลักสูตร

สถานศึ กษา ให้ สอดคล้ องกับ เป้ าหมาย/จุ ด เน้ นการ พัฒนาผู้ เ รี ยนของกรอบหลั กสู ตร  

ระดับท้องถิ่น (จัดท าโดย เขตพื้นที่การศึกษา) และความต้องการ/จุดเน้นของโรงเรียน 

4. ระเบียบ แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตร ได้แก่

4.1 การก าหนดรายวิชา สถานศึกษาจะต้องน าความรู้และทักษะตามมาตรฐานการ

เรียนรู้ ของแต่ละ “กลุ่มสาระการเรียนรู้” (Learning areas) ไปจัดท าเป็น “รายวิชา” 

(Courses) โดยตั้งชื่อรายวิชา ให้สะท้อนสิ่งที่สอนในรายวิชานั้น ๆ ก าหนดรหัสวิชา รวมทั้ง

ระบุจ านวนเวลาเรียน หรือจ านวนหน่วยกิต ของรายวิชาเหล่านั้นก ากับไว้ด้วย ทั้งนี้

ระดับประถมศึกษาจัดท ารายวิชาเป็นรายปี ระดับมัธยมศึกษาจัดท าเป็นราย ภาคเรียน 

4.2 ประเภทของรายวิชา มีดังนี้ 

1) รายวิชาพ้ืนฐาน: เป็นรายวิชาที่เปิดสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการ

เรียนรู้/ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง ซึ่งเป็นสิ่งที่

ผู้เรียนทุกคนในระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องเรียนรู้ การตั้งชื่อรายวิชาพ้ืนฐานควร

สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือสะท้อน ถึงจุดเน้นและเนื้อหาสาระที่สอน และระดับ

ความยากง่ายของสิ่งที่สอนในรายวิชานั้น 

2) รายวิชาเพ่ิมเติม : เป็นรายวิชาที่สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถเปิดสอนเพ่ิมเติม

จากสิ่งทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง เพ่ือให้สอดคล้องกับจุดเน้น ความต้องการและความ

ถนัดของผู้ เรียน หรือความต้องการของท้องถิ่น โดยมีการก าหนด “ผลการเรียนรู้” 

เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องกับเกณฑ์การจบการศึกษา ส าหรับ

ชื่อรายวิชาเพ่ิมเติมนั้น ควรสอดคล้องกับกลุ่มสาระการ เรียนรู้ หรือสะท้อนถึงจุดเน้นและ

เนื้อหาสาระที่สอน และระดับความยากง่ายของสิ่งที่สอนในรายวิชานั้น 

28

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



4.3 การจัดรายวิชา 

4.3.1 ระดับประถมศึกษา 

รายวิชาพื้นฐาน 

1. ให้สถานศึกษาจัดรายวิชาพ้ืนฐานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มละ 1 รายวิชาต่อ

ปี ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ก าหนดเป็นรายวิชาสังคม

ศึกษา และรายวิชา ประวัติศาสตร์ โดยรายวิชาประวัติศาสตร์ให้จัดการเรียนการสอน 40 

ชั่วโมงต่อปี 

2. สาระเทคโนโลยี เป็นสาระหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงจัดอยู่ใน

รายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยไม่แยกเป็นรายวิชาเฉพาะ 

รายวิชาเพิ่มเติม 

สถานศึกษาสามารถก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมตามความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษา 

ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน โดยจัดเป็นรายปี และมีการก าหนดผลการเรียนรู้ของ

รายวิชานั้นๆ 

4.3.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายวิชาพื้นฐาน 

- ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ 

วิทยาศาสตร์ อาจจัดได้มากกว่า 1 รายวิชาในแต่ละภาค/ปี 

- สามารถจัดรายวิชาพ้ืนฐานใน 1 ภาคเรียน ให้เรียนครบ/ ไม่ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ได้ แต่เมื่อจบหนึ่งปีการศึกษา สถานศึกษาต้องจัดให้เรียนรายวิชาพ้ืนฐานครบทั้ง 8 

กลุ่มสาระการ เรียนรู้ 

- ก าหนดให้ 1 รายวิชามีค่าน้ าหนัก ไม่น้อยกว่า 0.5 หน่วยกิต (1 หน่วยกิต คิดเป็น 

40 ชั่วโมง/ภาคเรียน) และเมื่อรวมจ านวนหน่วยกิต ของรายวิชาพ้ืนฐานในแต่ละกลุ่มสาระ

การเรียนรู้แล้ว ต้องมีเวลาเรียนรวม 880 ชั่วโมงต่อปี (22 หน่วยกิต) 
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- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้จัดสาระประวัติศาสตร์ 

เป็นรายวิชาเฉพาะ ภาคเรียนละ 1 รายวิชา (0.5 หน่วยกิต) ทุกภาคเรียน รวม 6 รายวิชา 

(3.0 หน่วยกิต) 

รายวิชาเพิ่มเติม 

สถานศึกษาสามารถก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมตามความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษา 

ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน โดยจัดเป็นรายภาค และมีการก าหนดผลการเรียนรู้

ของรายวิชานั้นๆ 

4.3.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รายวิชาพื้นฐาน 

- ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ 

วิทยาศาสตร์ อาจจัดได้มากกว่า 1 รายวิชา โดยภายใน 3 ปี ต้องครบทุกตัวชี้วัดที่ก าหนด 

ในกลุ่มสาระการ เรียนรู้นั้น ๆ 

- ก าหนดให้ 1 รายวิชามีค่าน้ าหนัก ไม่น้อยกว่า 0.5 หน่วยกิต (1 หน่วยกิต คิดเป็น 

40 ชั่วโมง/ภาคเรียน) และเมื่อรวมจ านวนหน่วยกิต ของรายวิชาพ้ืนฐานในแต่ละกลุ่มสาระ

การเรียนรู้แล้ว ต้องมีเวลาเรียนรวม 1,640 ชั่วโมงต่อ 3 ปี (41 หน่วยกิต) 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ก าหนดตัวชี้วัดเป็นรายปี 

ใน การน าไปใช้ อาจจัดให้ตรงตามชั้นปีที่ก าหนด หรือยืดหยุ่นระหว่างปี ซึ่งอาจจัดไม่ตรงตาม

ชั้นปีที่ก าหนดได้ตามความเหมาะสมและศักยภาพของผู้เรียน 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้จัดรายวิชา 

ประวัติศาสตร์ให้ครบ 2 หน่วยกิต ภายใน 3 ปี 

รายวิชาเพิ่มเติม 

สถานศึกษาสามารถก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมตามความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษา 

ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน โดยจัดเป็นรายภาค และมีการก าหนดผลการเรียนรู้

ของรายวิชานั้นๆ 
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4.4 การก าหนดรหัสวิชา เพ่ือให้เกิดความสะดวกและความเข้าใจตรงกันใน 

การสื่อสาร สถานศึกษาจ าเป็นต้องก าหนดรหัสวิชาอย่างเป็นระบบ 

ระบบรหัสวิชา การก าหนดรหัสวิชาควรใช้ตัวเลขอารบิก เพ่ือสื่อสารและการจัดท าเอกสาร

หลักฐานการศึกษา ส าหรับรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน 

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข 6 หลัก ดังนี้ 

หลักที ่ี1 เีป็นรหัสตวัอัักษรแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ัคือ 
ท หมายถึง กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทย 
ค หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ั 
ว หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ส หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาัศาสนา แัละวัฒนธรรมั
พ หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศัึกษา 
ศ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ง หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้ใช้รหัสของแต่ละภาษาตาม 
ััััััััััััััััััััรายการ 
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5. เกณฑ์การจบการศึกษา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับการจบการศึกษาเป็น 3 ระดับ 

คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

5.1 เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 

1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชา

พ้ืนฐาน ตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

และรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมตามท่ี สถานศึกษาก าหนด 

2) ผู้ เรียนมีผลการประเมินรายวิชา พ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม

ที่สถานศึกษาก าหนด 

3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์

การประเมิน ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

4) ผู้ เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเก ณฑ์

การประเมินตามท่ี สถานศึกษาก าหนด 

5) ผู้ เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนและมีผลการประเมินผ่านเก ณฑ์

การประเมินตามท่ี สถานศึกษาก าหนด 

5.2 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วยกิต

และ รายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา

พ้ืนฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 

3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์

การประเมิน ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

4) ผู้ เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์

การประเมินตามท่ีสถานศึกษา 
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5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

5.3 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หน่วยกิต

และ รายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา

พ้ืนฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์

การประเมิน ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

4) ผู้ เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์

การประเมินตามท่ี สถานศึกษาก าหนด 

5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามท่ี สถานศึกษาก าหนด 

นอกจากนั้น การจัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้อง 

ให้ ความส าคัญกับเงื่อนไขคุณสมบัติผู้สมัครสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา คณะ/สาขาต่างๆ เช่น 

แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถานศึกษาจ าเป็นต้อง

จัดท า โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้มีรายวิชาและหน่วยกิตท่ีเรียนครบตามคุณสมบัติ 
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โครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียน........................................................... 

ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / 
กิจกรรม 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย 

คณ ิตศาสตร ์

ว ิทยาศาสตร ์

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

- ประวัต ิศาสตร ์

- ศาสนา ศ ีลธรรม จริยธรรม 
- หน ้าท ี่พลเมืองว ัฒนธรรม 

และการดำ เนินช วีิตในสังคม 

- เศรษฐศาสตร์ 
- ภูม ิศาสตร์ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศ ิลปะ 

การงานอาชีพและ 
เทคโนโลย ี
ภาษาต่างประเทศ 

รวมเวลาเรียน(พน ื้ ฐาน) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รายวิชา / กิจกรรมท่ี 

สถานศึกษาจัดเพิ่มเต ิมตาม 
ความพร้อมและจุดเน ้น 

รวมเวลาเรยีนท ั้งหมด 
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โครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียน........................................................... 

ระดับมัธยมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / 
กิจกรรม 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย 

คณ ิตศาสตร ์

ว ิทยาศาสตร ์

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

- ประวัต ิศาสตร ์

- ศาสนา ศ ีลธรรม จริยธรรม 
- หน ้าท ี่พลเมืองว ัฒนธรรม 

และการดำ เนินช วีิตในสังคม 

- เศรษฐศาสตร์ 
- ภูม ิศาสตร์ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศ ิลปะ 

การงานอาชีพและ 
เทคโนโลย ี
ภาษาต่างประเทศ 

รวมเวลาเรียน(พน ื้ ฐาน) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รายวิชา / กิจกรรมท่ี 

สถานศึกษาจัดเพิ่มเต ิมตาม 
ความพร้อมและจุดเน ้น 

รวมเวลาเรยีนท ั้งหมด 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี/รายภาค 
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(ตัวอย่าง) โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 
รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 4 80 

ง อิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น 

1.0 2 40 ง อิเล็กทรอนิกส์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

1.0 2 40 

ว คอมพิวเตอร์ 1 1.0 2 40 ว คอมพิวเตอร์ 2 1.0 2 40 
อ ภาษาใน

ชีวิตประจ าวัน 
1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 
รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 4 80 

ง อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
และวงจร 

1.0 2 40 ง วงจรดิจิทัล
เบื้องต้น 

1.0 2 40 

ว คอมพิวเตอร์ 3 1.0 2 40 ว คอมพิวเตอร์ 4 1.0 2 40 
อ ภาษาและ

วัฒนธรรม
ตะวันตก 

1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 
รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 4 80 

ง เขียนแบบไฟฟ้า
และ
อิเล็กทรอนิกส์ 

1.0 2 40 ง วงจรไฟฟ้า 1.0 2 40 

ว คอมพิวเตอร์ 5 1.0 2 40 ว คอมพิวเตอร์ 5 1.0 2 40 
อ ภาษาสังคม

ออนไลน์ 
1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

(Affluent, Medical and Wellness Tourism) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 
รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 100 รายวิชาเพิ่มเติม 1.5 3 60 

จ สัทอักษรจีนน่ารู้ 0.5 1 20 จ อักษรจีนน่ารู้ 0.5 1 20 
อ ภาษาใน

ชีวิตประจ าวัน 
1.0 2 40 อ การอ่านสื่อ

สิ่งพิมพ์
ภาษาอังกฤษ 

1.0 2 40 

ส กฎหมายการ
ท่องเที่ยว 

1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 
รายวิชาเพิ่มเติม 1.5 3 60 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 80 

จ ภาษาจีนเพ่ือ 
การสื่อสาร 1 

0.5 1 20 จ ภาษาจีนเพ่ือ 
การสื่อสาร 2 

0.5 1 20 

อ ภาษาและ
วัฒนธรรม
ตะวันตก 

1.0 2 40 อ ภาษาเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ 

1.0 2 40 

ท ยุวชนภาษา
พัฒนา 
สู่ EEC 

1.0 2 40 ส การจัดการ
ท่องเที่ยวรองรับ
เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 

1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

41 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 
รายวิชาเพิ่มเติม 1.5 3 60 รายวิชาเพิ่มเติม 1.5 3 60 

จ จีน 360 องศา 0.5 1 20 จ จีนพาเพลิน 0.5 1 20 
อ ภาษาเพ่ือธุรกิจ

บริการ 
1.0 2 40 อ โครงงานมัคคุเทศก์

น้อย 
1.0 2 40 

ส พลเมืองดิจิทัล 1.0 2 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 
รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 4 80 

ง การเกษตรชีวภาพ 1.0 2 40 ง การท าปุ๋ยชีวภาพ 1.0 2 40 
ง พืชสมุนไพร

ป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช 

1.0 2 40 ง การขยายพันธุ์พืช 1.0 2 40 

อ ภาษาใน
ชีวิตประจ าวัน 

1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 
รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 4 80 รายวิชาเพิ่มเติม 1.0 2 40 

ง พืชสวนครัว
ชีวภาพ 

1.0 2 40 ง เทคโนโลยีชีวภาพ 1.0 2 40 

อ ภาษาและ
วัฒนธรรม
ตะวันตก 

1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหั
ส 

รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหั
ส 

รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.
0 

2
2 

44
0 

รายวิชาพื้นฐาน 11.
0 

2
2 

44
0 

รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 12
0 

รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 4 80 

ง การผลิตสารก าจัด
แมลง 

1.0 2 40 ง การปลูกพืชไร้ดิน 1.0 2 40 

ง เทคโนโลยีการเกษต
ร 

1.0 2 40 ง โครงงาน
เทคโนโลยีการเกษต
ร 

1.0 2 40 

อ ภาษาเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม 

1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (Food for the Future) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 
รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 4 80 รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 4 80 

ง การแปรรูปอาหาร 
1 

1.0 2 40 ง การแปรรูป
อาหาร 2 

1.0 2 40 

อ ภาษาใน
ชีวิตประจ าวัน 

1.0 2 40 ง ธุรกิจเบื้องต้น 1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 
รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 4 80 รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 4 80 

ง หลักการตลาด 1.0 2 40 ง ธุรกิจออนไลน์ 1.0 2 40 
อ ภาษาและ

วัฒนธรรม
ตะวันตก 

1.0 2 40 ง นวัตกรรมการผลิต
อาหารเบื้องต้น 

1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 
รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 4 80 รายวิชาเพิ่มเติม 1.0 2 40 

ว วิทยาศาสตร์
อาหาร 

1.0 2 40 ง โครงงาน
นวัตกรรมอาหาร 

1.0 2 40 

อ ภาษาบริการ
อาหารและ
เครื่องดื่ม 

1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 
รายวิชาเพิ่มเติม 4.0 8 160 รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 

ว หุ่นยนต์เบื้องต้น 
1 

1.0 2 40 ว ระบบหุ่นยนต์
พ้ืนฐาน 

1.0 2 40 

ง งานช่างพ้ืนฐาน 1.0 2 40 ว การพัฒนาหุ่นยนต์
เบื้องต้น 

1.0 2 40 

ค คณิตศาสตร์
ส าหรับ
คอมพิวเตอร์ 1 

1.0 2 40 ค คณิตศาสตร์
ส าหรับ
คอมพิวเตอร์ 2 

1.0 2 40 

อ ภาษาใน
ชีวิตประจ าวัน 

1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 
รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 4 80 

ว การเขียน
โปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์เบื้องต้น 

1.0 2 40 ง งานไฟฟ้า
เบื้องต้น 

1.0 2 40 

ว วิทยาการหุ่นยนต์
และเทคโนโลยี 

1.0 2 40 ง ช่างเชื่อมไฟฟ้า 1.0 2 40 

อ ภาษาและ
วัฒนธรรมตะวันตก 

1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 
รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 4 80 

ว หุ่นยนต์อัตโนมัติ 1.0 2 40 ว วิทยาศาสตร์
อากาศยาน 

1.0 2 40 

ว วิทยาการหุ่นยนต์ 1.0 2 40 ง หลักการตลาด 1.0 2 40 
อ ภาษาส าหรับการ

อุตสาหกรรม 
1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemical) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 
รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 4 80 

ว พลังงานศึกษา 1.0 2 40 ว พลังงานทดแทน
และการใช้
ประโยชน์ 

1.0 2 40 

ค คณิตศาสตร์
เพ่ิมเติม 1 

1.0 2 40 ค คณิตศาสตร์
เพ่ิมเติม 2 

1.0 2 40 

อ ภาษาใน
ชีวิตประจ าวัน 

1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 
รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 4 80 

ง พืชพลังงาน
ทดแทน 

1.0 2 40 ว ปฏิบัติการแปรรูป
เชื้อเพลิง 

1.0 2 40 

ค คณิตศาสตร์
เพ่ิมเติม 3 

1.0 2 40 ค คณิตศาสตร์
เพ่ิมเติม 4 

1.0 2 40 

อ ภาษาและ
วัฒนธรรม
ตะวันตก 

1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 
รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 4 80 

ง เชื้อเพลิงเพ่ือการ
คมนาคม 

1.0 2 40 ว โครงงานด้าน
พลังงานทดแทน 

1.0 2 40 

ค คณิตศาสตร์
เพ่ิมเติม 5 

1.0 2 40 ค คณิตศาสตร์
เพ่ิมเติม 6 

1.0 2 40 

อ ภาษาส าหรับ 
การอุตสาหกรรม 

1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 
รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 

ว การออกแบบ 
อัลกอริทึ่ม 

1.0 2 40 ว การพัฒนา
โปรแกรมเบื้องต้น 

1.0 2 40 

ว เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ต 

1.0 2 40 ว การสื่อสารข้อมูล
และเครือข่าย 

1.0 2 40 

อ ภาษาใน
ชีวิตประจ าวัน 

1.0 2 40 ค คณิตศาสตร์
ส าหรับ
อุตสาหกรรม
ดิจิทัล 

1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 
รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 4 80 

ว สนุกกับโค้ดดิ้ง 1.0 2 40 ว สนุกกับบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

1.0 2 40 

ว ความรอบรู้
อินเตอร์เน็ต 

1.0 2 40 ว โครงงานอินเตอร์เน็ต 1.0 2 40 

อ ภาษาและ
วัฒนธรรม
ตะวันตก 

1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 
รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 4 80 

ว อินเตอร์เน็ตออฟติง 1.0 2 40 ว สร้างเกมส์ 2 มิติ 1.0 2 40 
ว ระบบปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 
1.0 2 40 ว อินเตอร์เน็ตแห่ง 

สรรพสิ่ง 
1.0 2 40 

อ ภาษาส าหรับ
คอมพิวเตอร์ 

1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 
รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 4 80 

ว วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

1.0 2 40 ว โรคอุบัติใหม่ 1.0 2 40 

ค คณิตศาสตร์
เพ่ิมเติม 1 

1.0 2 40 ค คณิตศาสตร์
เพ่ิมเติม 2 

1.0 2 40 

อ ภาษาใน
ชีวิตประจ าวัน 

1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 
รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 4 80 

ว หลักการใช้ยา 1.0 2 40 ว ไทยเมดิคัลสปา 1.0 2 40 
ค คณิตศาสตร์

เพ่ิมเติม 3 
1.0 2 40 ค คณิตศาสตร์

เพ่ิมเติม 4 
1.0 2 40 

อ ภาษาและ
วัฒนธรรม
ตะวันตก 

1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

59 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 
รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 4 80 

ส พลเมืองดิจิทัล 1.0 2 40 ว วิทยาศาสตร์การ
กีฬา 

1.0 2 40 

ค คณิตศาสตร์
เพ่ิมเติม 5 

1.0 2 40 ค คณิตศาสตร์
เพ่ิมเติม 6 

1.0 2 40 

อ ภาษาเพ่ือ
การแพทย์ 

1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

60 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

61 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

62 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

63 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

64 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

65 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 22 440 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

66 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 4 80 รายวิชาเพิ่มเติม 1.0 2 40 

ว การเขียน
โปรแกรมข้ันตอน
วิธ ี

1.0 2 40 ว การเขียนโปรแกรม
ภาษาไพทอน 

1.0 2 40 

อ ภาษาเพ่ือการ
พัฒนาบุคลิกภาพ 

1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 

67 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 4 80 รายวิชาเพิ่มเติม 1.0 2 40 

ว การเขียน
โปรแกรม
ประยุกต์ 

1.0 2 40 ง วงจรไฟฟ้าและ
อิเลคทรอนิกส์ 

1.0 2 40 

อ ภาษาเพ่ืออาชีพ 1.0 2 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 

68 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 4 80 รายวิชาเพิ่มเติม 1.0 2 40 

ง เทคนิคปฏิบัติการ
พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม 

1.0 2 40 ว เทคนิคปฏิบัติการ
พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

1.0 2 40 

อ ภาษาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 

69 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

(Affluent, Medical and Wellness Tourism) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม 4.0 8 160 รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 

พ การจัดการ
สุขภาพ 

1.0 2 40 ส การท่องเที่ยว EEC 
อย่างยั่งยืน 

1.0 2 40 

จ ภาษาจีนใน
ชีวิตประจ าวัน 1 

1.0 2 40 จ ภาษาจีนใน
ชีวิตประจ าวัน 2 

1.0 2 40 

อ ภาษาเพ่ือการ
พัฒนาบุคลิกภาพ 

1.0 2 40 อ การเขียนใน
ชีวิตประจ าวัน 

1.0 2 40 

ท ภาษาไทยเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 

1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 

พ การจัดการ
โปรแกรมสุขภาพ
และธุรกิจฟิตเนส 

1.0 2 40 ง ธุรกิจการโรงแรม 1.0 2 40 

จ ภาษาจีนเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 

1.0 2 40 จ โครงงานมัคคุเทศก์
น้อย 

1.0 2 40 

อ ภาษาเพ่ืออาชีพ 1.0 2 40 อ ภาษาเพ่ือการ
ท างาน 

1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 

ง สมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

1.0 2 40 พ ชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

1.0 2 40 

จ ความถนัด
ภาษาจีน 1 

1.0 2 40 จ ความถนัด
ภาษาจีน 2 

1.0 2 40 

อ ภาษาเพ่ือ
อุตสาหกรรม 

1.0 2 40 พ หัตถบ าบัด 1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม 4.0 8 160 รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 4 80 

ง การปลูกไม้ผล 1.0 2 40 ง การเพาะเห็ด 1.0 2 40 
ง ดินและปุ๋ย 1.0 2 40 ง การเกษตรยุคใหม่ 1.0 2 40 
ง การรักษาพืช 1.0 2 40 ง ธุรกิจเพ่ืออาชีพ 
อ ภาษาเพ่ือ

บุคลิกภาพและ
การสื่อสาร 

1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  
หรือ 41 หน่วย

กิต 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  
หรือ 41 หน่วย

กิต 
รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 

ง เทคโนโลยีการเกษตร 1.0 2 40 ง การผลิตพืชผัก 1.0 2 40 
ง เทคโนโลยีหลังการ

เก็บเก่ียว 
1.0 2 40 ง พืชสมุนไพรและ

ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 

1.0 2 40 

อ ภาษาเพ่ืออาชีพ 1.0 2 40 ง การผลิตสัตว์
เศรษฐกิจ 

1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  
หรือ 41 หน่วย

กิต 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  
หรือ 41 หน่วย

กิต 
รายวิชาเพิ่มเติม 4.0 8 160 รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 

ง หลักการเกษตร
ผสมผสาน 

1.0 2 40 ง พลังงานทดแทน
และผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

1.0 2 40 

ง โครงงานสมุนไพร
เพ่ือสุขภาพ 

1.0 2 40 ง การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

1.0 2 40 

ง การจัดสวนใน
ภาชนะ 

1.0 2 40 ง โครงงาน
เทคโนโลยีชีวภาพ
และการเกษตร 

1.0 2 40 

อ ภาษาเพ่ือ
เทคโนโลยีการเกษตร 

1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (Food for the Future) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 รายวิชาเพิ่มเติม 1.0 2 40 

ง ธุรกิจเพ่ืออาชีพ 1.0 2 40 ง บัญชีเบื้องต้น 1.0 2 40 
ง ผลิตภัณฑ์การ

แปรรูปอาหาร 
1.0 2 40 

อ ภาษาเพ่ือ
บุคลิกภาพและ
การสื่อสาร 

1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 4 80 

ง เทคโนโลยีอาหาร 1.0 2 40 ง การบรรจุภัณฑ์ 1.0 2 40 
ง การประกอบ

ธุรกิจ SME 
1.0 2 40 ส กฎหมายพาณิชย์

และธุรกิจ 
1.0 2 40 

อ ภาษาเพ่ืออาชีพ 1.0 2 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 4 80 

ง ชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

1.0 2 40 ง โครงงานเทคโนโลยี
การแปรรูปอาหาร 

1.0 2 40 

ง การเงินธุรกิจ 1.0 2 40 ง ธุรกิจออนไลน์ 1.0 2 40 
อ ภาษาเพ่ือธุรกิจ

อาหาร 
1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 4 80 

ว การเขียน
โปรแกรมภาษา C 

1.0 2 40 ว การเขียน
โปรแกรมภาษา C 

1.0 2 40 

ว หลักการควบคุม
และอิเล็กทรอนิกส์
พ้ืนฐาน 

1.0 2 40 ว การออกแบบและ
ควบคุมหุ่นยนต์ 

1.0 2 40 

อ ภาษาเพ่ือ
บุคลิกภาพและ
การสื่อสาร 

1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม 4.0 8 160 รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 

ว Internet of 
thing 

1.0 2 40 ว หุ่นยนต์เพื่อการ
อุตสาหกรรม 

1.0 2 40 

ว System for AI 1.0 2 40 ว การออกแบบ
นวัตกรรมหุ่นยนต์ 

1.0 2 40 

ว หลักการ
แก้ปัญหาและ
การเขียน
โปรแกรม
เบื้องต้น 

1.0 2 40 ว 

การเขียนโปรแกรม
แบบไดนามิก 

1.0 2 40 

อ ภาษาเพ่ืออาชีพ 1.0 2 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม 4.0 8 160 รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 

ว หุ่นยนต์อัตโนมัติ 1.0 2 40 ว ปฏิบัติการหุ่นยนต์ 1.0 2 40 
ว หุ่นยนต์ Beam 1.0 2 40 ว หุ่นยนต์ขั้นสูง 1.0 2 40 
ว หุ่นยนต์ท ามือ 1.0 2 40 ว โครงงานหุ่นยนต์ 1.0 2 40 
อ ภาษาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemical) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 รายวิชาเพิ่มเติม 4.0 8 160 

ว ชีววิทยาของเซลล์
และชีวเคมี 

1.0 2 40 ว กลศาสตร์ 1.0 2 40 

ว พลังงานทดแทน
และผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

1.0 2 40 ว 
ปริมาณสัมพันธ์
ของสาร 

1.0 2 40 

อ ภาษาเพ่ือการ
พัฒนาบุคลิกภาพ 

1.0 2 40 ว พันธุศาสตร์ 1.0 2 40 

ว เคมีและชีววิทยา
ทางพลังงาน 

1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม 5.0 10 200 รายวิชาเพิ่มเติม 4.0 8 160 

ว คลื่นกลและทัศน
ศาสตร์ 

1.0 2 40 ว เสียงและไฟฟ้า 1.0 2 40 

ว ทฤษฎีจลน์ของ
แก๊ส และกรดเบส 

1.0 2 40 ว ไฟฟ้าเคมี 1.0 2 40 

ว กายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยาของ
พืช 

1.0 2 40 ว กายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยาของ
สัตว์ 

1.0 2 40 

ว เทคโนโลยีเซลล์
เชื้อเพลิงจุลชีพ 

1.0 2 40 ว เชื้อเพลิงชีวภาพ 1.0 2 40 

อ ภาษาเพ่ืออาชีพ 1.0 2 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม 5.0 10 200 รายวิชาเพิ่มเติม 4.0 8 160 

ว ฟิสิกส์สสาร 1.0 2 40 ว ฟิสิกส์ยุคใหม่ 1.0 2 40 
ว เคมีอินทรีย์ 1.0 2 40 ว นิเวศวิทยา 1.0 2 40 
ว กายวิภาคศาสตร์

และสรีรวิทยาของ
พืช 

1.0 2 40 ว การจัด
การพลังงานชุมชน 

1.0 2 40 

ว สัมมนาทาง
เชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ 

1.0 2 40 ว โครงงานทาง
เชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ 

1.0 2 40 

อ ภาษาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม 4.0 8 160 รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 

ว ดิจิทัลเบื้องต้น 1.0 2 40 ว วิศวกรรมซอฟแวร์ 1.0 2 40 
ค คณิตศาสตร์และ

สถิติเพ่ือ
อุตสาหกรรม
ดิจิทัล1      

1.0 2 40 ค คณิตศาสตร์และ
สถิติเพ่ือ
อุตสาหกรรม
ดิจิทัล 2 

1.0 2 40 

ว เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

1.0 2 40 ว การจัดการ
สารสนเทศ 

1.0 2 40 

อ ภาษาเพ่ือการ
พัฒนาบุคลิกภาพ 

1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 4 80 

ว การเขียน
โปรแกรม 
เชิงวัตถุ 

1.0 2 40 ว การเขียนโปรแกรม
สมองกลฝังตัว 

1.0 2 40 

ว ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับโครงสร้าง
ข้อมูล 

1.0 2 40 ว ทักษะการสื่อสาร
และการน าเสนอ
ผลงาน 

1.0 2 40 

อ ภาษาเพ่ืออาชีพ 1.0 2 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 4 80 รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 

ว ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

1.0 2 40 ว การสร้างสรรรค์
นวัตกรรม 

1.0 2 40 

ว การออกแบบวงจร
ดิจิทัล 

1.0 2 40 ส พลเมืองดิจิทัล 1.0 2 40 

ว ทักษะภาษาจาก
สื่อดิจิทัล 

1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 4 80 

ว ความถนัดทาง
การแพทย์ 

1.0 2 40 ว พืชสมุนไพร 1.0 2 40 

พ สุคนธ์บ าบัด 1.0 2 40 ว ไทยสัปปายะ 1.0 2 40 
อ ภาษาเพ่ือการ

พัฒนาบุคลิกภาพ 
1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 4 80 รายวิชาเพิ่มเติม 1.0 2 40 

ส กฎหมายทาง
การแพทย์และ
จรรยาบรรณ
ทางการแพทย์ 

1.0 2 40 พ การนวดฝ่าเท้า 1.0 2 40 

พ หัตถบ าบัด 1.0 2 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 4 80 

ว 
การสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ 

1.0 2 40 ว เทคนิคปฏิบัติการ
พ้ืนฐานทาง
การแพทย์ 

1.0 2 40 

ว เคมีเวชภัณฑ์ 1.0 2 40 1.0 2 40 
พ ระบาดวิทยา 1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

120 ชั่วโมงต่อปี 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  
หรือ 41 หน่วย

กิต 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  
หรือ 41 หน่วย

กิต 
รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 4 80 รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 4 80 

ง การเงินธุรกิจ 1.0 2 40 ง การบัญชีเพื่อการ
จัดการ 

1.0 2 40 

อ ภาษาเพ่ือการ
พัฒนาบุคลิกภาพ 

1.0 2 40 ส เศรษฐศาสตร์โลจิ
สติกส์ 

1.0 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

ง การจัดการ
คลังสินค้า 

ว การวางแผนอุป
สงค์และสินค้าคง
คลัง 

อ ภาษาอังกฤษเพื่อ 

การบินและ

โลจิสติกส 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. รหัส รายวิชา นก. ค/
ส 

ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน รวม 3 ปี  
1,640 ชั่วโมง  

หรือ 41 หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

ว การจัดการธุรกิจ 
โลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทาน 

ว การขนส่งและการ
กระจายสินค้า 

ว โลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศ 

ว ความปลอดภัยใน
การขนส่งและ
สิ่งแวดล้อม 

อ ภาษาและ
วัฒนธรรมใน
อาเซียน 

อ ภาษาและ
วัฒนธรรมของโลก 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี 
- ชุมนุม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

รวม 3 ปี 
360 ชั่วโมง 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



แนวทางการจัดท ารายวิชาเพิ่มเติม 

เมื่อสถานศึกษาก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละปี/ภาคเรียน เรียบร้อยแล้ว จะต้อง

เขียน ค าอธิบายรายวิชา ทั้งรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติมไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาด้วย 

คำอธิบายรายวิชาคืออะไร 
คำอธิบายรายวิชา เป็นข้อมูลรายละเอียดของแต่ละรายวิชา ประกอบด้วยมาตรฐาน

การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ เวลาเร ียน รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต ระดับชั้น เพ่ือใช้เป็น
กรอบทิศทางที่ผู้สอนใช้ใน การวางแผนและออกแบบการเรียนการสอน 

ค าอธิบายรายวิชามีไว้เพื่ออะไร 
1. เพ่ือสร้างความเข้าใจว่าในรายวิชานั้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้องค์ความรู้ ฝ ึกทักษะ/

กระบวนการ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสำคัญอะไรบ้าง 

2. เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้สอนน าไปออกแบบการจัดการเรียนรู้

ค าอธิบายรายวิชามีลักษณะอย่างไร 
คำอธิบายรายวิชามีลักษณะเป็นความเรียงที่ประกอบด้วยองค์ความรู้  ทักษะ/

กระบวนการ และ คุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ คำอธิบายรายวิชาของรายวิชา พื้นฐาน 
 ให้ว ิเคราะห์ จ ากตัว ชี ้ว ัดและ  สาระการเรียนรู้แกนกลางที่หลักสูตรแกนกลางฯ กำหนด 
ส าหรับค าอธิบายรายวิชา เพ่ิมเติมให ้วิเคราะห ์จาก ผลการเรียนรู้ที่สถานศึกษาก าหนดขึ้น 
ค าอธิบายรายวิชาเขียนเป็นรายปีสำหรับระดับประถมศึกษา และเป็น รายภาคเรียนส าหรับระดับ
มัธยมศึกษา 

องค์ประกอบสำคัญของคำอธิบายรายวิชาคืออะไร 
องค์ประกอบสำคัญของคำอธิบายรายวิชา จำแนกได้ 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย รหัสวิชา......ชื่อรายวิชา……กลุ่มสาระการเรียนรู้........ 

ชั้นปี....... จำนวน ชั่วโมงหรือหน่วยกิต 
ส่วนที่  2 ประกอบด้วย องค์ความรู้  ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค ์ โดยมีแนวการเขียนที่สำคัญ ดังนี้ 

1. ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง
2. ผู้เรียนสามารถทำอะไรได้บ้าง
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อะไรบ้าง ตามหลักสูตรแกนกลาง ฯ
และตามธรรมชาติของวิชา 

ส่วนที่ 3 ประกอบด้วยรหัสตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ทั้งหมดในรายวิชานั้น 
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ค าอธิบายรายวิชาเขียนอย่างไร 

รายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชาพ้ืนฐานเป็นรายวิชาที่สอนให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
การเขียนคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน มีขั�นตอนดังนี้ 
1. วิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปีในระดับประถมศึกษา ส าหรับมัธยมศึกษาตอนต้นวิเคราะห์

ตัวชี้วัดชั้นปี เพ่ือก าหนดเป็นรายภาค หรือตัวชี้วัดช่วงชั้นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นราย
ภาคและสาระการเรียนรู้แกนกลางตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

2.วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นจากกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ความตองการและบริบทของโรงเรียน เพื่อกําหนดสาระการเรียนรูทองถิ่นที่เกี่ยว

ของกับตัวชี้วัดในรายวิชานั้น

3. จัดกลุ่มตัวชี้ วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ ท้องถิ่นที่ มี
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เพ่ือหลอมรวมและเรียบเรียง เขียนเป็นความเรียง ให้เห็นสิ่งที่ต้องการ  
ให้ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถ และ คุณลักษณะในรายวิชานั้น 

4. เขียนรายละเอียดตามองค์ประกอบของคําอธิบายรายวิชา

รายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาเพ่ิมเติมเป็นรายวิชาที่โรงเรียนก าหนดขึ้นตามจุดเน้น ความต้องการของโรงเรียน 

หรือ ท้องถิ่น การเขียนค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม มีข้ันตอนดังนี้ 
1. ก าหนดผลการเรียนรู้ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้ก าหนดขึ้น

2. ก าหนดสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้

3. จัดกลุ่มผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเพ่ือหลอมรวม

และเรียบเรียง เขียนเป็นความเรียง ให้เห็นสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถ และ

คุณลักษณะใน รายวิชานั้น 

4. เขียนรายละเอียดตามองค์ประกอบของค าอธิบายรายวิชา

การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สถานศึกษาสามารถท า ได้หลายวิธี 

ในที่นี้ได้เสนอ ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัดประกอบการสร้างความรู้ความเข้าใจ 2 รูปแบบ 
ดังต่อไปนี้ 
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รูปแบบท่ี 1 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด เป็นสิ่งท่ีผู้เรียนควรรู้และ
สามารถปฏิบัติได้ 

แบบบันทึกการวิเคราะห์เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้..............................   รายวิชา ...............................ชั้น............................... 
สาระ......................................................................... 
มาตรฐาน................................................................................................................................. 

ตัวช ้ีวัด รู้อะไร ทำอะไรได้ 
   สาระการเรียนรู้ 

   แกนกลาง 
  สาระการเรียนรู้ 

ท้องถิน่ 

รูปแบบท่ี 2 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด เป็นความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และ  

     คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
แบบบันทึกการวิเคราะห์เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้..............................   รายวิชา ...............................ชั้น............................... 

สาระ......................................................................... 

มาตรฐาน................................................................................................................................. 

ตัวชี ้วัด ความรู้
ทักษะี/ี

กระบวนการ
คุณลักษณะอันพึงี

ประสงค์
สาระการเร ยนรู้ี

ท้องถิ่น
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(ตัวอย่าง) ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ 

ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา.............. รายวิชาการแปรรูปอาหาร 1      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3     ภาคเรียนที่ 1 - 2  เวลา 60  ชั่วโมง         จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

      ศึกษาความส าคัญและหลักการแปรรูปอาหาร  การเลือกอาหาร  ภาชนะ  อุปกรณ์และ
เครื่องใช้เทคนิค วิธีการแปรรูปอาหาร ฝึกปฏิบัติการแปรรูปอาหารตามฤดูกาลของท้องถิ่น โดยวิธีการ
ตาก การใช้น้ าตาล การดอง การใช้สารปรุงแต่ง  ความส าคัญของสารปรุงแต่งอาหาร  ชนิด คุณสมบัติ
และปริมาณชนิดคุณสมบัติและปริมาณที่ใช้  การเก็บรักษา  การสงวนคุณค่าทางโภชนาการ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการท างาน  การจัดการ  วิเคราะห์ขั้นตอนการท างาน  ทักษะการปฏิบัติ 
ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคา  จัดนิทรรศการจ าหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ-
รายจ่ายและประเมินผล 

       เ พ่ือให้ผู้ เรียนเกิดทักษะในการวิเคราะห์งาน วางแผนการด าเนินงาน การเลือกใช้ 
การจัดเตรียมวัสดุ การจัดการท างานเป็นระบบ  การน าความรู้ ทักษะกระบวนการในการเรียนรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความมุ่งมั่น
ท างานจนส าเร็จ เห็นคุณค่าของการท างาน  ท างานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบปลอดภัยและ
สะอาดใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด   

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความส าคัญและหลักการแปรรูปอาหาร
2. เลือกอาหาร  ภาชนะ  อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการถนอมอาหารได้อย่างเหมาะสม
3. อธิบายวิธีการแปรรูปอาหารในท้องถิ่น
4. ปฏิบัติการแปรรูปอาหารโดยวิธีการตาก
5. ปฏิบัติการแปรรูปอาหารโดยวิธีการหมักดอง
6. ปฏิบัติการแปรอาหารโดยวิธีการใช้น้ าตาล
7. เก็บรักษา  บรรจุอาหารที่แปรรูปแล้วได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการและสุขลักษณะ
8. ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคา จัดจ าหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ-

รายจ่ายและประเมินผล 

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา.............. รายวิชาการแปรรูปอาหาร 2               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3    ภาคเรียนที่ 1 – 2  เวลา 60  ชั่วโมง        จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

      ศึกษาความส าคัญและหลักการแปรรูปอาหาร การเลือกอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์และเครื่องใช้ 
เทคนิค วิธีการแปรรูปอาหาร ฝึกปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ประเภทการอบ การรมควัน การใช้สาร 
ปรุงแต่ง ความส าคัญของสารปรุงแต่งอาหาร  ชนิด คุณสมบัติและปริมาณที่ใช้ การเก็บรักษา  
การสงวนคุณค่า ทางโภชนาการ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการท างาน การจัดการ วิเคราะห์ขั้นตอนการท างาน ทักษะการ
ปฏิบัติ ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคา จัดนิทรรศการจ าหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชี
รายรับ - รายจ่าย และประเมินผล

        เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดทักษะในการวิเคราะห์งาน วางแผนการด าเนินงาน การเลือกใช้  
การจัดเตรียมวัสดุ การจัดการท างานเป็นระบบ การน าความรู้ ทักษะกระบวนการในการเรียนรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความมุ่งมั่น
ท างานจนส าเร็จ เห็นคุณค่าของการท างาน ท างานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบปลอดภัยและ
สะอาด ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด   

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกความส าคัญและหลักการแปรรูปอาหาร
2. เลือกวัตถุดิบในการแปรรูปอาหาร
3. ปฏิบัติการแปรรูปอาหารโดยวิธีการอบ
4. ปฏิบัติการแปรรูปอาหารโดยวิธีการรมควัน
5. ปฏิบัติการแปรรูปอาหารโดยวิธีการใช้สารปรุงแต่ง
6. เก็บรักษา  บรรจุอาหารที่แปรรูปแล้วได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการและสุขลักษณะ
7. ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคา  จัดจ าหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ-

รายจ่ายและประเมินผล 

รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ง30224  รายวิชาหลักการตลาด       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 2        ภาคเรียนที่ 1 -2      เวลา 40 ชั่วโมง      จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับความรู พ้ืนฐานการตลาด แนวความคิดทางการตลาด หนาที่ทางการตลาด 
พฤติกรรมผูบริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื้อ การแบงสวนตลาด ตลาดเป้าหมาย ผลิตภัณฑและ
การก าหนดต าแหนง ผลิตภัณฑ์ การก าหนดราคา การจัดจ าหนาย และการสงเสริมการขาย เทคโนโลยี
ทางการตลาดและจรรยาบรรณนักการตลาด 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  ทักษะการสื่อสาร ทักษะในการใช้ชีวิต ทักษะ
กระบวนการท างานร่วมกัน การแก้ปัญหาในการท างาน และทักษะการใช้เทคโนโลยี 

        เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการตลาด  มีจิตส านึกต่อส่วนรวม ใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพและท างานได้ย่างมีกระบวนการขั้นตอนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  และน าไปเป็น
แนวทางในการศึกษาต่อในอนาคตได้ 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกความรู้พ้ืนฐานการตลาดและแนวความคิดทางการตลาด
2. อธิบายพฤติกรรมผู้บริโภค
3. บอกกระบวนการตัดสินใจซื้อ
4. วางแผนเขียนสวนประสมการตลาดตามหลักการ
5. มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างานร่วมกัน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเจตคติท่ีดี

ต่ออาชีพ มีใจรักในการบริการ มีความรับผิดชอบ และมีจิตส านึกในการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 

102

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ง 30224  รายวิชาธุรกิจเบื้องต้น        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  ภาคเรียนที่ 1 – 2   เวลา 40 ช่ัวโมง      จ านวน 1.0 หน่วยกิต   

ศึกษาความหมายและความส าคัญของธุรกิจ จรรยาบรรณและคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ 
รูปแบบขององค์การธุรกิจ การเลือกท าเลที่ตั้ง การจัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจ การใช้
เทคโนโลยีประกอบธุรกิจ และความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  ทักษะการปฏิบัติงาน กระบวนการท างานร่วมกันและ
การแก้ปัญหาในการท างาน  

        เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจทั่วไป  มีจิตส านึกใช้พลังงานทรัพยากรในการ
ท างานอย่างคุ้มค่าและยั่ งยืน  เ พ่ือการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม และสามารถน าไปประยุกต์ ใช้ 
ในชีวิตประจ าวันและศึกษาต่อในอนาคตได้ 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกความรู้พ้ืนฐานทางธุรกิจ
2. บอกรูปแบบขององค์การธุรกิจ
3. อธิบายเกี่ยวการเลือกท าเลที่ตั้ง
4. บอกแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจ
5. เลือกใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ
6. มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างานร่วมกัน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีใจรักในการบริการ 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ง32252 รายวิชาธุรกิจออนไลน์     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6        ภาคเรียนที่ 1 - 2      เวลา 40 ชั่วโมง      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการธุรกิจออนไลน์  รูปแบบและประโยชน์การขาย
สินค้าออนไลน์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ตลาดเป้าหมาย แนวโน้มการตลาด
ออนไลน์ จรรยาบรรณของธุรกิจออนไลน์ กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารธุรกิจออนไลน์ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  ทักษะการปฏิบัติงาน กระบวนการท างานร่วมกัน
และการแก้ปัญหาในการท างาน และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจออนไลน์ 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจทั่วไป  มีจิตส านึกใช้พลังงานทรัพยากรในการท างาน
อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ และน าไปศึกษาต่อในอนาคตได้ 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายเกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการธุรกิจออนไลน์  
2. บอกรูปแบบและประโยชน์การขายสินค้าออนไลน์
3. ให้เหตุผลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ตลาดเป้าหมาย

แนวโน้มการตลาดออนไลน์ 
4. ใช้จรรยาบรรณการขายออนไลน์ กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและมีทักษะในการขายสินค้าออนไลน์  
6. มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างานร่วมกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเจตคติที่ดีต่อ

อาชีพ มีใจรักในการบริการ มีความรับผิดชอบและมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม   

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 

104 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ง30224  รายวิชาวัตกรรมการผลิตอาหารเบื้องต้น   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3      ภาคเรียนที่ 1 - 2       เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1 หน่วยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับอาหารฟังก์ชัน อาหารเพ่ือสุขภาพ การใช้สารปรุงแต่งอาหาร หรือสารสกัด  
ทางโภชนาการ เพ่ือผลิตอาหารคุณภาพสูง รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ของอาหาร การตรวจสอบย้อนกลับ 
ความปลอดภัยของอาหาร และเทคโนโลยีการเก็บรักษา  

โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่น่าสนใจ  

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้มีความก้าวหน้าทันสมัยโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และค านึงถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายเกี่ยวกับอาหารฟังก์ชัน และอาหารเพ่ือสุขภาพ
2. ใช้สารปรุงแต่งอาหาร หรือสารสกัดทางโภชนาการ เพื่อผลิตอาหารคุณภาพสูง
3. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ของอาหาร
4. ตรวจสอบย้อนกลับความปลอดภัยของอาหาร
5. เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสร้างนวัตกรรมอาหาร
6. เห็นคุณค่าของการเลือกใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ง30226 รายวิชาโครงงานนวัตกรรมอาหาร           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6       ภาคเรียนที่ 1 - 2       เวลา 40 ชั่วโมง     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาหลักการความรู้และวิธีการจัดท าโครงงาน โครงงานนวัตกรรมอาหาร การวิเคราะห์
โครงงานเพ่ือการตัดสินใจ การจัดท าโครงงาน การปฏิบัติตามโครงงานที่ก าหนด การประเมินและ
ปรับปรุงงาน การเขียนรายงานและการน าผลงานไปใช้ประโยชน์  

โดยมีทักษะการคิด  มีทักษะกระบวนในการท างานตามขั้นตอน ด้วยการสังเกต วิเคราะห์ 
สร้างทางเลือก ประเมินทางเลือก และฝึกกระบวนการท างานกลุ่ม มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  
ในการท างาน มีวิธีการ มีทักษะชีวิต มีหลักการและเหตุผล เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  
กับงานอาชีพ และมีทักษะในการสื่อสารเพ่ือน าเสนอโครงงาน 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าโครงงานนวัตกรรมอาหาร และน าไปใช้ในการ
ประกอบ อาชีพที่สุจริตบนพ้ืนฐานของการมีคุณธรรมจริยธรรม และสร้างแนวคิดใหม่ๆ ในการ
ประกอบอาชีพ เพ่ือสนองความต้องการในการด ารงชีวิตที่ดี 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายขั้นตอนการจัดท าโครงงานนวัตกรรมอาหาร
2. เลือกโครงงานตามความสนใจ
3. ศึกษา ค้นคว้า ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับโครงงานนวัตกรรมอาหาร
4. วางแผนการจัดท าโครงงาน โครงงานนวัตกรรมอาหารได้อย่างเป็นขั้นตอน
5. ปฏิบัติงานตามแผนเพ่ือน าไปประกอบอาชีพ
6. ประยุกต์ใช้โครงงานนวัตกรรมอาหาร
7. ร่วมกันเขียนรายงานโครงงานและน าเสนอโครงงาน

 รวมทั้งหมด  7 ผลการเรียนรู้ 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ ..................  รำยวิชำ กำรบัญชีเบื้องต้น          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 -6    ภำคเรียนที่  1-2    เวลำ  80  ชั่วโมง        จ ำนวน  2.0  หน่วยกิต 

ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ  วัตถุประสงค์  และประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี  ข้อสมมติฐาน
ของการบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ การวิเคราะห์รายการค้า สมุดรายวันทั่วไป 
การผ่านรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป และการจัดท างบการเงิน 
ส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียว 

โดยฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์รายการค้า และการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป การผ่าน
รายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป พัฒนาให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ คิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหาในการท างานอย่างมีเหตุผล 

เพ่ือให้เกิดลักษณะนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานบัญชี  มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ประหยัดและ
อดออม ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพบัญชี และการน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ วัตถุประสงค์  ประโยชน์และสมมติฐานการบัญชี  

2. อธิบายความหมายของสินทรัพย์  หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
3. วิเคราะห์รายการค้า
4. บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปไปยังบัญชีแยก

ประเภททั่วไป และการจัดท างบการเงิน 
5. ปฏิบัติงานบัญชีเบื้องต้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ไป ส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียว
6. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี  

รวมทั้งหมด  6   ผลกำรเรียนรู้ 

107 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ ..................  รำยวิชำ กำรบรรจุภัณฑ์             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 -6    ภำคเรียนที่ 1-2    เวลำ  40  ชั่วโมง        จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบรรจุภัณฑ์ หน้าที่และประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ ประเภทและลักษณะ  
ของบรรจุภัณฑ์ วัสดุบรรจุภัณฑ์ การออกแบบ ปฏิบัติ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
บรรจุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการบรรจุภัณฑ์ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  ทักษะการปฏิบัติงาน  ทักษะกระบวนการท างานร่วมกัน
และ การแก้ปัญหาในการท างาน  

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์ไปประยุกต์ใช้เพ่ือการ
ด ารงชีวิตและประกอบอาชีพด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ มีคุณธรรม ใช้พลังงานและทรัพยากร 
อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน และเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในอนาคตได้ 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายหลักการบรรจุภัณฑ์  

2. อธิบายหน้าที่และประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์  
3. จัดประเภทและลักษณะของบรรจุภัณฑ์ วัสดุบรรจุภัณฑ์
4. ออกแบบ ปฏิบัติพัฒนาบรรจุภัณฑ์และวัสดุบรรจุภัณฑ์
5. บอกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม
6. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์  
7. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างานร่วมกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเจตคติที่ดีต่อ

อาชีพ มีใจรักในการบริการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบและมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   

รวมทั้งหมด  7   ผลกำรเรียนรู้ 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ ………………   รำยวิชำ  กำรประกอบกำรธุรกิจ SME    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4-6  ภำคเรียนที่ 1-2       เวลำ  40  ชั่วโมง          จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต          

ศึกษาความหมาย ลักษณะ วัตถุประสงค์ ประเภทและรูปแบบของธุรกิจ  SME การเป็น
ผู้ประกอบการ การเริ่มต้นธุรกิจขนาดย่อม  การจัดตั้งธุรกิจ กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและประโยชน์ของธุรกิจขนาดย่อม SME คุณลักษณะและคุณสมบัติ 
ของผู้ประกอบการประสบความส าเร็จ ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม การตลาดส าหรับธุรกิจ SME 
และการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานขั้นพ้ืนฐาน 

 โดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ประกอบด้วย การท างานร่วมกัน แก้ปัญหาในการท างาน 
มีทักษะกระบวนในการท างานตามขั้นตอน ด้วยการสังเกต วิเคราะห์ สร้างทางเลือก ประเมินทางเลือก 
และฝึกกระบวนการท างานกลุ่ม มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน มีวิธีการ หลักการและ
เหตุผล  เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับงานอาชีพ  

เพ่ือเป็นการปลูกฝังหลักการด าเนินธุรกิจที่ถูกต้อง ฝึกประสบการณ์ทักษะ ให้เกิดแนวคิดทาง
ธุรกิจ และศักยภาพในการตัดสินใจเป็นผู้ประกอบการอาชีพสุจริตที่ดีในอนาคต มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
ค านึงถึงจริยธรรม ความพอเพียง มุ่งมั่น ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ และน าความรู้  
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. อธิบายเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อม  หรือ SME
2. อธิบายความหมาย  ลักษณะ วัตถุประสงค์  ประโยชน์  ของธุรกิจขนาดย่อม
3. บอกคุณลักษณะ คุณสมบัติ ของผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อม
4. บอกจรรยาบรรณและความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการด าเนินงานทางธุรกิจ
6. เขียนแผนธุรกิจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับโครงการ
7. วางแผนการด าเนินงานและแผนศักยภาพในอนาคต
8. ปลูกฝังหลักการด าเนินธุรกิจที่ถูกต้อง ฝึกประสบการณ์ทักษะ ให้เกิดแนวคิดทางธุรกิจ และ

ศักยภาพในการตัดสินใจเป็นผู้ประกอบการอาชีพสุจริตที่ดีในอนาคต 
รวมทั้งหมด 8  ผลกำรเรียนรู้ 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ ..................  รำยวิชำ ธุรกิจเพื่ออำชีพ            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 -6  ภำคเรียนที่ 1-2    เวลำ  40  ชั่วโมง        จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาแนวคิดทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนแบ่งทางการตลาด หลักการขายสินค้าและ
บริการ วิวัฒนาการการขาย ประเภทและลักษณะของงานขาย ความรู้เกี่ยวกับตนเอง กิจการ ผลิตภัณฑ์
และลูกค้า คู่แข่งขัน โอกาสทางการขาย การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา รวมทั้งศึกษาถึงช่องทางการ
จัดจ าหน่ายการส่งเสริมการตลาด และการก้าวหน้าของธุรกิจ 

โดยใช้กระบวนการศึกษาด้วยตนเอง การท างานกลุ่ม การสังเคราะห์ การปฏิบัติกระบวนการกลุ่ม 
และกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติจริง 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจหลักการและขั้นตอนการท างานด้านการขาย การตลาด และการ
โฆษณา มีจิตส านึกในการใช้จริยธรรมทางธุรกิจ 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมาย ความส าคัญและแนวคิดทางการตลาด
2. เปรียบเทียบส่วนแบ่งทางการตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด
3. บอกวิธีการเลือกหลักการขายและการโฆษณาสินค้าและบริการ
4. ส ารวจตลาดเพ่ือจัดจ าหน่ายสินค้าที่เราผลิตขึ้น
5. ออกแบบการโฆษณาขายสินค้าเพ่ือดึงดูดผู้บริโภค
6. บอกความส าคัญของการส่งเสริมการขายและการโฆษณาสินค้าและบริการ
7. ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมการขายและการโฆษณา

รวมทั้งหมด  7 ผลกำรเรียนรู้ 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ ..................  รำยวิชำ ผลิตภัณฑ์กำรแปรรูปอำหำร        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 -6  ภำคเรียนที่ 1-2    เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 

 ศึกษา ความหมาย ความส าคัญของการแปรรูปอาหาร จากผลผลิตทางเกษตรในท้องถิ่น หลักการ
แปรรูปอาหาร การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ การวางแผนและล าดับขั้นตอนการปฏิบัติ การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ และการจ าหน่ายผลผลิต 

โดยใช้ทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะ
กระบวนการปฏิบัติ เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์การแปรรูปอาหาร 

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ออกแบบสร้าง
ผลิตภัณฑ์ การแปรรูปอาหาร มีความรับผิดชอบในการท างาน ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด  
อดออม มุ่งม่ัน อดทน เสียสละการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ให้คุ้มค่าถูกวิธี       

ผลกำรเรียนรู้ที่ 
1. อธิบายความหมายและความส าคัญของการแปรรูอาหาร
2. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติได้เหมาะสม
3. ปฏิบัติการแปรรูปอาหารจากผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่น
4. ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย
5. มีทักษะในอาชีพ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และจ าหน่ายได้หลายช่องทาง

รวมทั้งหมด 5 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ ..................  รำยวิชำ กำรเงินธุรกิจ          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 -6  ภำคเรียนที่ 1-2      เวลำ  40  ชั่วโมง        จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในองค์กรธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมาย 
ความส าคัญของการเงินธุรกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการวางแผนทางด้านการเงิน 
การจัดหาเงินทุนเพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจ การจัดสรรเงินทุน การควบคุมการใช้เงิน การลงทุน การเพ่ิม
ทุน นโยบายการจัดสรรก าไรปันผลและการจ่ายปันผล  

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการท างาน ทักษะกระบวนการกลุ่ม และทักษะ  
การสื่อสาร น าไปสู่การปฏิบัติจริง 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  ท างานร่วมกันด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต  มีทักษะในการด ารงชีวิต 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายบทบาท และหน้าที่ของฝ่ายการเงิน
2. บอกความส าคัญของการเงินธุรกิจ
3. วางแผนทางด้านการเงิน การจัดหาเงินทุน การจัดสรรเงินทุน การควบคุมทางการเงิน และ

การประเมินผลทางการเงิน 
4. ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
5. มีทักษะและเจตคติที่ดีในการท างานอยา่งมีประสิทธภิาพ ท างานร่วมกันด้วยความซื่อสัตยส์ุจริต

รวมทั้งหมด 5  ผลกำรเรียนรู้ 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ ..................       รำยวิชำ โครงงำนทำงเทคโนโลยีกำรแปรรูปอำหำร 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 -6  ภำคเรียนที่ 1-2   
เวลำ  40  ชั่วโมง                 จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาหลักการความรู้และวิธีการจัดท าโครงงาน การวิเคราะห์โครงงานเพ่ือการตัดสินใจ 
การจัดท าโครงงาน การปฏิบัติตามโครงงานที่ก าหนด การประเมินและปรับปรุงงาน การเขียนรายงานและ
การน าผลงานไปใช้ประโยชน์  

โดยมีทักษะการแสวงหาความรู้ประกอบด้วย การศึกษาค้นคว้า รวบรวม สังเกต ส ารวจและ
บันทึก มีทักษะกระบวนในการท างานตามขั้นตอน ด้วยการสังเกต วิเคราะห์ สร้ างทางเลือก ประเมิน
ทางเลือก และฝึกกระบวนการท างานกลุ่ม มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน มีวิธีการ หลักการ
และเหตุผล เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับงานอาชีพ  

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าโครงงานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและน าไปใช้ใน
การประกอบอาชีพที่สุจริตบนพื้นฐานของการมีคุณธรรมจริยธรรม และสร้างแนวคิดใหม่ๆ ในการประกอบ
อาชีพ เพ่ือสนองความต้องการในการด ารงชีวิตที่ดี 

ผลกำรเรียนรู้ที ่ 
1. เลือกโครงงานตามความสนใจ
2. ศึกษา ค้นคว้า ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพที่เลือก
3. วางแผนการด าเนินงานได้อย่างเป็นขั้นตอน
4. ปฏิบัติงานตามแผนจนเกิดทักษะในงานอาชีพ
5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในท้องถิ่น เพื่องานอาชีพ
6. เขียนรายงานโครงงานและสามารถน าเสนอโครงงาน

รวมทั้งหมด 6  ผลกำรเรียนรู้ 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ ..................  รำยวิชำ เทคโนโลยีอำหำร          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 -6   ภำคเรียนที่ 1-2      เวลำ  40  ชั่วโมง        จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 

  ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาหาร ส่วนประกอบของอาหาร บูรณาการความรู้ พ้ืนฐานด้าน 
ความปลอดภัยของอาหาร โภชนาการอาหาร การเน่าเสียของอาหาร และการทดสอบทางประสาทสัมผัส 
กับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแปรรูปอาหารและถนอมอาหารเหมาะสมและความก้าวหน้า 
ของอุตสาหกรรมอาหารประเทศไทย  

โดยมีทักษะการแสวงหาความรู้ประกอบด้วย การศึกษาค้นคว้า รวบรวม สังเกต ส ารวจและ
บันทึก มีทักษะกระบวนในการท างานตามขั้นตอน ด้วยการสังเกต วิเคราะห์ สร้างทางเลือก ประเมิน
ทางเลือก และฝึกกระบวนการท างานกลุ่ม มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน มีวิธีการ หลักการ
และเหตุผล เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับงานอาชีพ  

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ  
ที่สุจริตบนพ้ืนฐานของการมีคุณธรรมจริยธรรม และสร้างแนวคิดใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพ เพ่ือสนอง
ความต้องการในการด ารงชีวิตที่ดี 

ผลกำรเรียนรู้ 
1.  อธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาหาร
2. จ าแนกส่วนประกอบของอาหาร
3. ใช้เทคโนโลยีในการแปรรูปอาหารและถนอมอาหาร
4. ปฏิบัติตามข้ันตอนในการใช้เทคโนโลยีอาหาร
5. น าไปใช้ในการประกอบอาชีพที่สุจริตบนพื้นฐานของการมีคุณธรรมจริยธรรม และสร้าง

แนวคิดใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพ 

รวมทั้งหมด 5  ผลกำรเรียนรู้ 

114 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ ..................  รำยวิชำ กำรขำยออนไลน์             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 -6   ภำคเรียนที่ 1-2      เวลำ  40  ชั่วโมง        จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการขายออนไลน์  รูปแบบและประโยชน์การขาย
สินค้าออนไลน์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ตลาดเป้าหมาย แนวโน้มการตลาด
ออนไลน์ จรรยาบรรณการขายออนไลน์ กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการขายออนไลน์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการขายออนไลน์ 

โดยใช้กระบวนการท างานร่วมกัน การแก้ปัญหาในการท างาน เพ่ือแสวหาความรู้เกี่ยวกับ
หลักการกระบวนการขายออนไลน์  รูปแบบและประโยชน์การขายสินค้าออนไลน์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ตลาดเป้าหมาย แนวโน้มการตลาดออนไลน์ จรรยาบรรณการขายออนไลน์ 
กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการขายออนไลน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการขาย
ออนไลน์ 

  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าความรู้เกี่ยวกับการขายออนไลน์ไปประยุกต์ใช้ 
เพ่ือการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย์  และยังน าไปเป็น
แนวทางในการศึกษาต่อในอนาคตได้ 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการขายออนไลน์
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและประโยชน์การขายสินค้าออนไลน์
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ตลาด

เป้าหมาย แนวโน้มการตลาดออนไลน์ 
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณการขายออนไลน์ กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

กับการขายออนไลน์ 
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและมีทักษะในการขายสินค้าออนไลน์  
6. มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างานร่วมกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเจตคติที่ดีต่อ

อาชีพ มีใจรักในการบริการ มีความรับผิดชอบและมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งหมด 6  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ ง……….....   รำยวิชำกำรเพำะเห็ด     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 ภำคเรียนที่ 1-2        เวลำ 40 ชั่วโมง      จ ำนวน 1 หน่วยกิต 

ศึกษาการจ าแนกเห็ดราและชนิดของเห็ด ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ชีววิทยาของเห็ด 
เทคนิคและวิธีการผลิตเห็ดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  การจัดการโรงเรือน  และการดูแลรักษาเห็ด 
การเก็บเกี่ยว การแปรรูปและคุณค่าทางอาหารของเห็ด  และการตลาด ตลอดจนการวินิจฉัยเห็ดพิษ 
และสารเคมีบางชนิดที่มีในเห็ดที่มีโทษและประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิต เพ่ือให้ได้มาตรฐานตามหลักการ
รับรองของกรมวิชาการเกษตรและสากล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

โดยใช้กระบวนการในการท างาน กระบวนการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์  กระบวนการ
ทางเทคโนโลยีเพ่ือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเพาะเห็ดโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและค านึงถึงการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้มีหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการเพาะเห็ด  มีทักษะในการปฏิบัติงานโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและค านึงถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายหลักการจ าแนกเห็ดราและชนิดของเห็ด ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยาของเห็ด
2. อธิบายเทคนิคและวิธีการผลิตเห็ดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ
3. มีทักษะในการผลิตเห็ดเพ่ือบริโภคและจ าหน่าย
4. อธิบายวิธีการจัดการโรงเรือนและการดูแลรักษาเห็ด
5. มีทักษะในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเห็ดที่ถูกต้องและเหมาะสม
6. เลือกใช้เทคโนโลยีในการเก็บรักษาและแปรรูปเห็ดได้อย่างเหมาะสมและค านึงถึงการอนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งหมด  6  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ ง……….....รำยวิชำพืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภำพ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 ภำคเรียนที่ 1-2        เวลำ 40 ชั่วโมง      จ ำนวน 1 หน่วยกิต 

ศึกษาความส าคัญของพืชที่มีคุณค่าทางสมุนไพร ที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวันลักษณะของ  
ล าต้น ใบ ดอก ผล ราก การเจริญเติบโต ถิ่นที่อยู่ วัตถุดิบ สารธรรมชาติ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิจัย 
ระบบการผลิต เทคโนโลยีการผลิต การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนวิธีการน าไปใช้ในการท าผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพให้เกิดประโยชน์ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ไทย 

โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล บันทึกและอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด  ความเข้าใจ 
สามารถปฏิบัติ และน าเสนอสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 

เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริตและการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
มุ่งมั่นในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะ มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีค่านิยมที่เหมาะสม 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. บอกความส าคัญและประโยชน์ของสมุนไพร
2. บอกแหล่งของพืชสมุนไพร
3. อธิบายและ น าสมุนไพรไปใช้ในการรักษาข้ันพ้ืนฐาน
4. อธิบายวัตถุดิบ สารธรรมชาติ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิจัย
5. ท าตามขั้นตอนระบบการผลิต เทคโนโลยีการผลิต และการควบคุมคุณภาพ
6. การประกอบผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ
7. เห็นคุณค่าในการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

รวมทั้งหมด  7  ผลกำรเรียนรู้ 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ ง……….....    รำยวิชำกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจก     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 ภำคเรียนที่ 1-2        เวลำ 40 ชั่วโมง      จ ำนวน 1 หน่วยกิต 

ศึกษาประโยชน์และความส าคัญทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงสัตว์ สรีรวิทยา การปรับปรุง
พันธุ์ โภชนาการ การจัดการและการเลี้ยงดู การแปรรูป การจัดจ าหน่าย การพัฒนาการเลี้ยงสัตว์  
ในประเทศไทยและกฎหมายที่เก่ียวข้อง   

โดยใช้กระบวนการในการท างาน กระบวนการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์  กระบวนการ
ทางเทคโนโลยีเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการผลิตสัตว์เศรษฐกิจทั่วไป โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
ค านึงถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้มีหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจทั่วไป  มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและค านึงถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายประโยชน์และความส าคัญทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงสัตว์
2. อธิบายสรีวิทยาและการปรับปรุงพันธ์และภาวะโภชนาการของสัตว์เศรษฐกิจ
3. อธิบายและและวิธีการแปรรูปสัตว์เศรษฐกิจและการจ าหน่าย
4. วิเคราะห์พัฒนาการการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย
5. มีทักษะในการจัดการฟาร์มและการเลี้ยงดูสัตว์เศรษฐกิจ
6. มีทักษะในการแปรรูปผลผลิตจากสัตว์เศรษฐกิจ
7. ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
8. ค านึงถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งหมด  8  ผลกำรเรียนรู้ 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ ง……….....  รำยวิชำกำรเกษตรยุคใหม่(ชีวภำพ)     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 ภำคเรียนที่ 1-2        เวลำ 40 ชั่วโมง      จ ำนวน 1 หน่วยกิต 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ การใช้วัสดุ -ทรัพยากร 
ทางธรรมชาติในท้องถิ่นเพ่ือน ามาผลิต การใช้เครื่องมือ -อุปกรณ์ในการผลิต การน าปุ๋ยอินทรีย์ 
ไปใช้ประโยชน์  

โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ได้อย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ในท้องถิ่น/ชุมชน การเลือกวัสดุ/ทรัพยากรธรรมชาติ   รวมทั้งเศษสิ่งเหลือใช้ในท้องถิ่นมาผลิต 
ปุ๋ยอินทรีย ์  

เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติการท าปุ๋ยอินทรีย์  การน าปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ การจัดท า
บรรจุภัณฑ์  การค านวณค่าใช้จ่าย  การก าหนดราคาขาย  การจัดจ าหน่าย  การท าบัญชีรายรับ-
รายจ่าย  และการประเมินผล 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
2. เตรียมวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
3. ใช้เทคโนโลยีชีวภาพและเทคนิคทางการเกษตรอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม
4. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์แต่ละประเภท
5. จัดท าโครงงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รวมทั้งหมด  5  ผลกำรเรียนรู้ 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ ง……….....         รำยวิชำกำรรักษำพืช    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 ภำคเรียนที่ 1-2        เวลำ 40 ชั่วโมง     จ ำนวน 1 หน่วยกิต 

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการให้น้ าแก่พืช ควรให้เหมาะสมกับชนิดและอายุของพืช วิธีการ
ให้น้ าที่นิยมกันมาก  เช่น การให้น้ าแบบพ่นฝอย การใช้บัวรดน้ า ระบบน้ าหยด การวางท่อ การใส่ปุ๋ย
แก่พืชผักให้เหมาะสมกับชนิดของผัก วิธีการใส่ปุ๋ยที่นิยม เช่น การหว่าน ละลายน้ ารด โรยเป็นแถว
รองก้นหลุม การพรวนดินแก่พืชผัก เพ่ือก าจัดวัชพืชและท าดินให้ร่วนซุย การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
เช่น โรค แมลง วัชพืชและศัตรูอ่ืน ซึ่งท าลายผักสวนครัวอย่างถูกวิธี  เช่น การเขตกรรม  การใช้
สิ่งมีชีวิตก าจัด  การใช้สารสมุนไพร  เป็นต้น รวมถึงการรักษาพืชผักที่เหมาะสมกับชนิดของผัก 
จะท าให้พืชผักที่เลือกปลูกมีการเจริญเติบโตดีมีผลผลิตสูง 

โดยใช้กระบวนการท างานร่วมกัน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาความรู้ 
และทักษะการจัดการในการฝึกปฏิบัติงาน เพ่ือจัดเตรียมอุปกรณ์ในการรักษาพืชอย่างถูกต้อง และ
สามารถรักษาพืชอย่างถูกต้องตามกระบวนการ 

เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้เกี่ยวกับการรักษาพืช ไปประยุกต์ใช้เพ่ือการด ารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างานร่วมกัน 
มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ และตระหนักถึง
ความส าคัญของรักษาพืชโดยค านึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

ผลกำรเรียนรู้  
1. เข้าใจความส าคัญ หลักการและกระบวนการรักษาพืช
2. บอกหลักการให้น้ า ใส่ปุ๋ย พรวนกิน การก าจัดศัตรูพืช และการรักษาพืช
3. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการรักษาพืชอย่างถูกต้อง
4. รักษาพืชอย่างถูกต้องตามกระบวนการ
5. ตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาพืชอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีคุณธรรม

จริยธรรม และลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน 

รวมทั้งหมด  5  ผลกำรเรียนรู้ 

120

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ ง……….....         รำยวิชำดินและปุ๋ย     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 ภำคเรียนที่ 1-2        เวลำ 40 ชั่วโมง      จ ำนวน 1 หน่วยกิต 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประเภท และประโยชน์ของดิน และปุ๋ยอินทรีย์ การใช้
วัสดุ-ทรัพยากรทางธรรมชาติในท้องถิ่นเพ่ือน ามาผลิต การใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์ในการผลิต การน าดิน 
และปุ๋ยอินทรีย์ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า  เกิดประโยชน์สูงสุด โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง เหมาะสมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

โดยใช้กระบวนการท างานร่วมกัน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหา
ความรู้ และทักษะการจัดการในการฝึกปฏิบัติงาน เพ่ือจ าแนกประเภทเครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการ
ปรับปรุงดินเพ่ือการเกษตร เข้าใจความหมายความส าคัญของธาตุอาหารพืช ปุ๋ ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ 
ปฏิบัติการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือการเกษตร ใช้ปุ๋ยเพ่ือการเกษตรตามหลักการ  

    เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้เกี่ยวกับดินและปุ๋ย ไปประยุกต์ใช้เพ่ือการด ารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างานร่วมกัน 
มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ และตระหนักถึง
ความส าคัญของการใชดินและปุ๋ยโดยค านึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

ผลกำรเรียนรู้  
1. เขาใจความส าคัญ หลักการและกระบวนการจัดการดินและปุยเบื้องตน้
2. บอกหลักการปรับปรุงดินเพ่ือการเกษตร
3. อธิบายเกี่ยวกับธาตุอาหารพืช ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์
4. วางแผนและเตรียมการจัดการดินเพื่อการเกษตร
5. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือการเกษตรตามหลักและกระบวนการ
6. ใช้ปุ๋ยเพ่ือการเกษตรตามหลักการ
7. ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ดินและปุ๋ย

รวมทั้งหมด  7  ผลกำรเรียนรู้ 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ ง……….....   รำยวิชำหลักกำรเกษตรผสมผสำน       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 ภำคเรียนที่ 1-2        เวลำ 40 ชั่วโมง     จ ำนวน 1 หน่วยกิต 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการเกษตรผสมผสาน หลักการและวิธีการ
ของการเกษตรผสมผสาน สภาพทางการประกอบอาชีพทางด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ในปัจจุบัน 
ความสัมพันธ์ระหว่างพืช กับสัตว์ การจัดการฟาร์ม การวางแผน การจัดระบบเกษตรผสมผสาน 
ระบบการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ที่สอดคล้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การใช้แรงงาน ทุน ที่ดิน 
และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การน าวัสดุเหลือใช้จากการผลิตมาใช้ประโยชน์ 

โดยฝึกทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการจัดการการท างาน ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการ
แสวงหาความรู้  และการสร้างชิ้นงานทางการเกษตรอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการเลือกใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการท าเกษตรผสมผสาน สามารถเรียนรู้และ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข โดยค านึงถึงความปลอดภัยในการท างานและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
คุ้มค่านักเรียน มีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการท างาน มีเจตคติ 
ที่ดีต่อการท างานสามารถน าความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ควบคู่กับเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนางาน
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยอยู่บนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ผลกำรเรียนรู้ 
1. บอกความหมายและความส าคัญของการท าเกษตรผสมผสาน
2. อธิบายประโยชน์ของการท าเกษตรผสมผสานได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายหลักการและวิธีการของการเกษตรแบบผสมผสานได้อย่างถูกต้อง
4. สามารถวางแผน ขั้นตอนการจัดระบบ การท าเกษตรผสมผสาน การจัดการฟาร์ม
5. สามารถออกแบบจ าลองพ้ืนที่ที่ก าหนดในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบเกษตรผสมผสาน
6. สามารถเลือกชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ก าหนดไปด าเนินการปฏิบัติในพ้ืนที่
7. สามารถจดบันทึกการปฏิบัติงาน ค านวณค่าใช้จ่าย ในการท าเกษตรผสมผสาน
8. สามารถสรุปประเมินผลการท าเกษตรผสมผสาน
9. น าข้อมูลความรู้เรื่องการท าเกษตรผสมผสานมาใช้ในชีวิตประจ าวัน
10. ถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการท าเกษตรผสมผสานแก่ชุมชนและสังคม

รวมทั้งหมด  10  ผลกำรเรียนรู้ 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ ง……….....         รำยวิชำกำรปลูกไม้ผล    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 ภำคเรียนที่ 1-2        เวลำ 40 ชั่วโมง     จ ำนวน 1 หน่วยกิต 

ศึกษาวิเคราะห์  ความหมาย  ความส าคัญ และประโยชน์ของไม้ผล ความต้องการของ
ตลาดไม้ผล การเลือกพ้ืนที่ปลูกไม้ผล การเตรียมดินปลูก การเลือกพันธุ์  วิธีปลูก การดูแลรักษา 
การป้องกันก าจัด การตัดแต่งกิ่ง วิธีการขยายพันธุ์ การเก็บเกี่ยว การจัดการหลัง การเก็บเกี่ยว  
โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม การแก้ปัญหาในการท างาน ทักษะการจัดการ  

เลือกปลูกไม้ผลตามความต้องการของตลาด ตั้งแต่งานเตรียมดินปลูก เลือกใช้วิธีการ
ปลูกที่เหมาะสมกับชนิดของไม้ผล ตัดแตง่ก่ิง ฝึกขยายพันธุ์ ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว 

        เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ ในการปลูกไม้ผล เห็นคุณค่าของการท างาน 
จนเป็นนิสัยที่ดีในการท างานด้วยความรอบคอบ ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมา
ประยุกต์ใช้อย่างประหยัด คุ้มค่า ถูกวิธี  และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของไม้ผล
2. วิเคราะห์ข้อมูล ความต้องการของตลาดไม้ผล
3. เลือกพ้ืนที่การปลูกไม้ผลได้อย่างเหมาะสม
4. อธิบายวิธีการคัดเลือกพันธุ์และการเตรียมดินปลูกไม้ผล
5. ปฏิบัติการปลูกไม้ผลตามความต้องการของตลาด
6. ปฏิบัติการดูแลรักษา
7. ปฏิบัติการขยายพันธุ์ ตัดแต่งกิ่งไม้ผล
8. ปฏิบัติการเก็บเกี่ยว

รวมทั้งหมด  8  ผลกำรเรียนรู้ 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ ง……….....    รำยวิชำกำรผลิตพืชผัก     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 ภำคเรียนที่ 1-2        เวลำ 40 ชั่วโมง     จ ำนวน 1 หน่วยกิต 

ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของพืชผัก การผลิตพืชผัก 
โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การผลิตพืชผักในดิน การผลิตพืชผักไร้ดิน การผลิตพืชผักลอยฟ้า เป็นต้น 
มีการวางแผนการผลิตพืชผักโดยค านึงถึงการจ าแนกชนิดของพืชผัก พื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับผลิต
พืชผัก วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการผลิตพืชผัก ลักษณะของเมล็ดพันธุ์พืชผักที่ดี การเตรียมปลูก ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก การปฏิบัติดูแลรักษา การป้องกันโรค และการก าจัดศัตรูพืช 
โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม การแก้ปัญหาในการท างาน 

 โดยเลือกผลิตพืชผักให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดด้วยวิธีการต่าง ๆ ตั้งแต่
การท าแปลงเพาะเมล็ด ทดสอบความงอกของเมล็ด การเพาะเมล็ด หว่านเมล็ด ย้ายกล้า การดูแล
รักษา การเก็บเกี่ยว 

       เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการผลิตพืชผัก  ตัดสินใจเลือกผลิตพืชผัก 
ที่เหมาะสม  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ และน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของพืชผัก
2. จ าแนกชนิดของพืชผัก
3. วิเคราะห์ความต้องการพืชผักของตลาด และตัดสินใจผลิตปลูกพืชผักได้อย่างเหมาะสม
4. ปฏิบัติการเพาะกล้าพืชผัก ทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ และย้ายกล้าพืชผักไปปลูกลง

แปลง 
5. ปฏิบัติการดูแลรักษา ป้องกันโรค และก าจัดศัตรูพืชผักทั่วไป
6. อธิบายและสามารถปฏิบัติการเก็บเก่ียว
7. มีความรู้พ้ืนฐาน มีเจตคติที่ดี เห็นคุณค่าและความส าคัญของการผลิตพืชผัก

รวมทั้งหมด  7  ผลกำรเรียนรู้ 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ ง……….....     รำยวิชำกำรจัดสวนในภำชนะ      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 ภำคเรียนที่ 1-2        เวลำ 40 ชั่วโมง      จ ำนวน 1 หน่วยกิต 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดสวน หลักการและกระบวนการ 
จัดสวนในภาชนะ การวางแผน และออกแบบสวนในภาชนะ  

โดยใช้กระบวนการท างานร่วมกัน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาความรู้ 
และทักษะการจัดการในการฝึกปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการจัดสวนในภาชนะ 
สามารถจัดเตรียมภาชนะ พรรณไม เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดสวน จัดสวนในภาชนะ
อย่างมีระบบตาม รวมถึงการดูแลสวนในภาชนะ 

เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้เกี่ยวกับการจัดสวนในภาชนะไปประยุกต์ใช้เพ่ือการด ารงชีวิต
และประกอบอาชีพด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ มีคุณธรรม มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการ
ท างานร่วมกัน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดสวน หลักการและกระบวนการจัดสวนในภาชนะ

การวางแผน และออกแบบสวนในภาชนะ 
2. จัดเตรียมภาชนะ พรรณไม เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และวัสดุตกแต่งในการจัดสวนใน

ภาชนะ 
3. จัดสวนในภาชนะอย่างมีระบบตามหลักการและกระบวนการ
4. ดูแลสวนในภาชนะตามหลักการและกระบวนการ
5. มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างานร่วมกัน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

รวมทั้งหมด  5  ผลกำรเรียนรู้ 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ ง……….....     รำยวิชำธุรกิจเพื่ออำชีพ       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 ภำคเรียนที่ 1-2        เวลำ 40 ชั่วโมง      จ ำนวน 1 หน่วยกิต 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของธุรกิจ จรรยาบรรณและคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ 
รูปแบบขององค์การธุรกิจ การเลือกท าเลที่ตั้ง  การใช้กลยุทธ์ทางการตลาด  การจัดหาแหล่งเงินทุน
ในการประกอบธุรกิจ  การใช้เทคโนโลยีประกอบธุรกิจ และความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  ทักษะการกระบวนการท างาน  ทักษะการท างาน
ร่วมกัน และการแก้ปัญหาในการท างาน  

        เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจทั่วไป  มีจิตส านึกใช้พลังงานทรัพยากรในการ
ท างานอย่างคุ้มค่าและยั่ งยืน  เ พ่ือการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ าวันและศึกษาต่อไปในอนาคต 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. บอกความรู้พ้ืนฐานทางธุรกิจ
2. บอกรูปแบบขององค์การธุรกิจ
3. อธิบายเกี่ยวการเลือกท าเลที่ตั้ง
4. มีบอกวิธีการจัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจ
5. ใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดในการประกอบธุรกิจ
6. มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างานร่วมกัน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีใจรักในการบริการ 

รวมทั้งหมด  6  ผลกำรเรียนรู้ 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ ง……….....   รำยวิชำโครงงำนสมุนไพรเพื่อสุขภำพ   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 ภำคเรียนที่ 1-2        เวลำ 40 ชั่วโมง      จ ำนวน 1 หน่วยกิต 

ศึกษา สืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสรรพคุณของพืชสมุนไพรที่ใช้ในการบ าบัดและ
ดูแลสุขภาพ  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ  การแปรรูปสมุนไพร  การน าพืชสมุนไพรมาใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์โครงงานเพ่ือการตัดสินใจ การจัดท าโครงงาน การปฏิบัติตามโครงงาน
ที่ก าหนด การประเมินและปรับปรุงงาน การเขียนรายงานและการน าผลงานไปใช้ประโยชน์  

โดยมีทักษะการแสวงหาความรู้ประกอบด้วย การศึกษาค้นคว้า รวบรวม สังเกต ส า รวจ
และบันทึก มีทักษะกระบวนในการท างานตามขั้นตอน ด้วยการสังเกต วิเคราะห์ สร้างทางเลือก 
ประเมินทางเลือก และฝึกกระบวนการท างานกลุ่ม มีทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ มีวิธีการ 
หลักการและเหตุผล เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  

เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีในการท างานและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความรู้ ทักษะ 
เห็นคุณค่าของการเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค และได้ชิ้นงานที่น าไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
และน าความรู้พ้ืนฐานมาใช้ในการสร้างงาน สร้างอาชีพและด ารงชีวิตอย่างมีความสุขได้   

ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายสรรพคุณของพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
2. อธิบายการน าสมุนไพรไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
3. ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ
4. จัดท าโครงงานสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ
5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในท้องถิ่น
6. เขียนรายงานโครงงานและสามารถน าเสนอโครงงาน
7. เห็นคุณค่าของสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
8. มีเจตคติท่ีดีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข

รวมทั้งหมด  8  ผลกำรเรียนรู้ 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ ง……….....    รำยวิชำเทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6      ภำคเรียนที่ 1-2        เวลำ 40 ชั่วโมง    จ ำนวน 1 หน่วยกิต 

ศึกษาลักษณะทางชีวะวิทยา สรีระวิทยา  และชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทางการเกษตร 
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของพืชหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
การบรรจุ  การขนส่ง เทคโนโลยีการเก็บรักษา  

โดยใช้กระบวนการในการท างาน กระบวนการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ กระบวนการ
ทางเทคโนโลยีเพ่ือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม
และค านึงถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้มีหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร 
มีทักษะในการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมและค านึงถึงการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายลักษณะทางชีวะวิทยา สรีระวิทยา  และชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทางการ

เกษตร 
2. อธิบายปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของพืชหลังการเก็บเกี่ยว
3. เลือกใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม
4. อธิบายวิธีการและเลือกใช้การบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลผลิตทางการเกษตร
5. เลือกใช้การขนส่งที่เหมาะสมกับประเภทของผลผลิตทางการเกษตร
6. เลือกใช้เทคโนโลยีในการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสมและค านึงถึง

การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งหมด  6  ผลกำรเรียนรู้ 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ ง……….....    รำยวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 ภำคเรียนที่ 1-2        เวลำ 40 ชั่วโมง         จ ำนวน 1 หน่วย 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการเกษตร  เพ่ือการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และ
ประมง  เทคโนโลยีในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ หลักการวนเกษตร การควบคุมศัตรูพืชด้วย
ชีววิธีและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร  

โดยใช้กระบวนการในการท างาน กระบวนการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์  กระบวนการ
ทางเทคโนโลยีเพ่ือศึกษาและปฏิบัติงานการใช้เทคโนโลยีการเกษตรให้เหมาะสมกับชนิดและประเภท
ของการเกษตรที่เหมาะสมและค านึงถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้ 

เพ่ือให้มีหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและค านึงถึ งการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์และประมง
2. อธิบายการใช้เทคโนโลยีในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ
3. อธิบายหลักการวนเกษตร
4. อธิบายการเทคโนโลยีในการควบคุมพืชด้วยชีววิธี
5. วิเคราะห์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร

รวมทั้งหมด  5  ผลกำรเรียนรู้ 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา...........รายวิชา อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน                  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3      ภาคเรียนท่ี 1 – 2 เวลา 40 ช่ัวโมง      จํานวน 1.0 หนวยกิต  

ศึกษา อธิบายและปฏิบัติเ ก่ียวกับ ระบบความปลอดภัยในงานอิเล็กทรอนิกส อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส RLC หมอแปลงไฟฟา รีเลย ไมโครโฟน ลําโพง อุปกรณสารก่ึงตัวนํา เทคนิคการบัดกรี 

การใชมัลติมิเตอร การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนบนแผนวงจรพิมพ เรียนรูวิธีประกอบวงจรได

อยางถูกตองจําแนกประเภทของแผนพิมพวงจรได บอกลักษณะของแผนพิมพวงจรอเนกประสงคแบบ

ตางๆไดถูกตอง รูข้ันตอนในการสรางแผนวงจรพิมพดวยตัวเองไดถูกตอง 

โดยใชกระบวนการทางการทํางาน การเขียน อธิบาย ฝกปฏิบัติงาน ใชอุปกรณ ตรวจสอบ 

ใชเครื่องมือ ทําตามข้ันตอน รวมถึง การคนควา รวบรวม สังเกต เห็นคุณคาของการนําความรูไปใช

ประโยชนในชีวิตประจําวัน ฝกใหผูเรียนมีคุณภาพ ใชทรัพยากรอยางคุมคา และยั่งยืน มีคุณธรรมในการ

ทํางาน มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี 

เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ สามารถปฏิบัติตามได เห็นประโยชน เห็นความสําคัญ รับผิดชอบ

รวมกิจกรรม  ตระหนักในความสําคัญของการทํางานอยางมีข้ันตอน ใหผูเรียนมีความซ่ือสัตย ขยัน อดทน 

มีความรับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค  ประหยัด คํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน มีจิตสาธารณะ

และสามารถทํางานเปนทีม  นําความรูไปประยุกตใชเพ่ือการมีงานทําโดยใชสื่อเทคโนโลยีตอยอดการ

เรียนรู  

ผลการเรียนรู  

1. อธิบายเก่ียวกับระบบความปลอดภัยในงานอิเล็กทรอนิกส อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

2. อธิบายการทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน

3. ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนบนแผนวงจรพิมพ 

4. จําแนกประเภทของแผนพิมพวงจร

5. บอกลักษณะของแผนพิมพวงจรอเนกประสงคแบบตางๆ

6. สรางแผนวงจรพิมพดวยตัวเอง

7. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



8. มีกิจนิสัยในการคนควาความรูเพ่ิมเติมและปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบและ

ปลอดภัย        

รวมท้ังหมด 8 ผลการเรียนรู 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา.......... รายวิชา อิเล็กทรอนิกสในชีวิตประจําวัน  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3   ภาคเรียนท่ี 1 – 2 เวลา 40 ช่ัวโมง   จํานวน 1.0 หนวยกิต  

ศึกษา วิเคราะหความรูเก่ียวกับเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

ในชีวิตประจําวัน การซอมเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายในบาน โดยเรียนรูทฤษฎีการ

เลือกใชเครื่องมือในการทํางานใหเหมาะสม  การลงมือปฏิบัติตามข้ันตอนโดยใชกระบวนการทํางาน 

การตัดสินใจ การแกปญหาการทํางานอยางมีเหตุผล 

โดยใชกระบวนการทางการทํางาน การเขียน อธิบาย ฝกปฏิบัติงาน ใชเครื่องมือ ทําตามข้ันตอน 

รวมถึง การคนควา รวบรวม สังเกต เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

ฝกใหผูเรียน มีคุณภาพ ใชทรัพยากรอยางคุมคา และยั่งยืน มีคุณธรรมในการทํางาน มีความสามารถ 

ในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี 

เพ่ือใหเกิดความตระหนัก และเห็นคุณคาของการทํางาน สามารถนําความรูไปประยุกตใช 

ในชีวิตประจําวัน นําไปสรางอาชีพ มีความสามารถในการตัดสินใจ ใฝเรียนรู มีคุณธรรม จริยธรรม 

รับผิดชอบ และคานิยมท่ีเหมาะสม มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม คํานึงถึงความ

ปลอดภัยในการนําความรูไปประยุกตใชเพ่ือการมีงานทําโดยใชสื่อเทคโนโลยีตอยอดการเรียนรู 

ผลการเรียนรู  

1. อธิบายเก่ียวกับเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน

2. อธิบายเก่ียวกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในชีวิตประจําวัน

3. ซอมเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายในบาน

4. การเลือกใชเครื่องมือในการทํางานใหเหมาะสม

5. ทํางานอยางมีข้ันตอน

6. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ

7. มีกิจนิสัยในการคนควาความรูเพ่ิมเติมและปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบและ

ปลอดภัย        

รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียน 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา......... รายวิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร            กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3    ภาคเรียนท่ี 1 - 2  เวลา 40 ช่ัวโมง     จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ศึกษา อธิบายและปฏิบัติเก่ียวกับ โครงสรางอะตอม สารก่ึงตัวนําชนิดพี ชนิดเอ็นและรอยตอ 

พีเอ็น โครงสรางสัญลักษณ คุณลักษณะทางไฟฟาและการใหไบแอสไดโอด ซีเนอรไดโอด ทรานซิสเตอร 

เฟตและอุปกรณไทริสเตอร การทํางานของวงจรคอมมอนแบบตางๆ วงจรขยายแบบคลาส ดารลิงตัน

วงจรคอมพลีเมน-ตารี การใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในวงจรขยายสัญญาณ วงจรเพาเวอรซัพพลายและวงจร

อ่ืนๆ  การอานคูมืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส  การแปลความหมายของคุณลักษณะทางไฟฟา 

โดยใชกระบวนการทางการทํางาน การอธิบาย เขียน อาน แปลความ ฝกปฏิบัติงาน ใชอุปกรณ 

ตรวจสอบ ใชเครื่องมือ ทําตามข้ันตอน การประกอบ รวมถึง การคนควา รวบรวม เห็นคุณคาของการนํา

ความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน ฝกใหผูเรียน ใชทรัพยากรอยางคุมคา และยั่งยืน มีคุณธรรมในการ

ทํางาน  มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี 

เ พ่ือใหมีความรู  ความเขาใจ สามารถปฏิบัติตามได เห็นประโยชน เห็นความสําคัญ 

กระตือรือรน เอาใจใส รับผิดชอบ รวมมือ รวมกิจกรรม ตระหนักในความสําคัญของการทํางานอยาง 

มีข้ันตอน ใหผูเรียนมีความซ่ือสัตย ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค คํานึงถึงความ

ปลอดภัยในการ นําความรูไปประยุกตใชเพ่ือการมีงานทําโดยใชสื่อเทคโนโลยีตอยอดการเรียนรู  

ผลการเรียนรู  

1. เขาใจเก่ียวกับการทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

2. อธิบายการทํางานของวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบตาง ๆ

3. ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบตาง ๆ

4. วัด ทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟาของอุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส

5. ใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสไดอยางถูกตอง

6. อานคูมืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส

7. แปลความหมายของคุณลักษณะทางไฟฟาของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร

8. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
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9. มีกิจนิสัยในการคนควาความรูเพ่ิมเติมและปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบและปลอดภัย

รวมท้ังหมด 9 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา....... รายวิชา วงจรดิจิตอลเบ้ืองตน  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3   ภาคเรียนท่ี 1 – 2 เวลา 40 ช่ัวโมง     จํานวน 1.0 หนวยกิต  

ศึกษา อธิบายและปฏิบัติเก่ียวกับระบบตัวเลข การคํานวณและแปลงเลขฐานตาง ๆ รหัสไบนารี่

และรหัสตาง ๆ คณิตศาสตรทางลอจิก การลดรูปลอจิกเกท โลจิกไดอะแกรม วงจรบวกลบเลขไบนารี่ 

การเขารหัส ถอดรหัส วงจรคอมบิเนชั่นเบื้องตน ฟลิปฟลอบ วงจรนับ วงจรเลื่อนขอมูล วงจรแสดงผล

หนวยความจํา คุณสมบัติของไอซีตระกูลตาง ๆ และการอานคูมือดิจิตอล 

โดยใชกระบวนการทางการทํางาน การเขียน ฝกปฏิบัติงาน การคนควา รวบรวม สังเกต สํารวจ

และการบันทึก เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน ฝกใหผูเรียนมีคุณภาพ 

ใชทรัพยากรอยางคุมคา และยั่งยืน มีคุณธรรมในการทํางาน มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด 

การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี 

เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจ สามารถปฏิบัติตามได เห็นประโยชน เห็นความสําคัญ กระตือรือรน 

เอาใจใส  รับผิดชอบ รวมกิจกรรม  ตระหนักในความสําคัญของการทํางานอยางมีข้ันตอน ใหผูเรียน 

มีความซ่ือสัตย ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค  ประหยัด คํานึงถึงความปลอดภัย 

ในการทํางาน มีจิตสาธารณะ และสามารถทํางานเปนทีม  นําความรูไปประยุกตใชเพ่ือการมีงานทําโดย 

ใชสื่อเทคโนโลยีตอยอดการเรียนรู  

ผลการเรียนรู  

1. อธิบายหลักการทํางานของวงจรดิจิตอลเบื้องตน

2. ปฏิบัติประกอบวงจรดิจิตอลเบื้องตน

3. ทดสอบวงจรดิจิตอลเบื้องตน

4. คํานวณวงจรดิจิตอลเบื้องตน

5. มีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติมและปฏิบัติงานอยางละเอียดรอบคอบและ

ปลอดภัย 

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา.........  รายวิชา เขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส        กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3    ภาคเรียนท่ี 1 - 2  เวลา 40 ช่ัวโมง     จํานวน 1.0 หนวยกิต  

ศึกษา อธิบาย และปฏิบัติงานเก่ียวกับการเขียนรูปสัญลักษณ อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

ตามมาตรฐานสากล การเขียนแบบและอานแบบบล็อกไดอะแกรม (Block Diagram) สกีเมติกเซอรกิต

ไดอะแกรม (Schemetic Circuit Diagram) ซิงเกิลไลนไดอะแกรม (Single LineDiagram) วายริง

ไดอะแกรม (Wiring Diagram) พิกทอเรียล ไดอะแกรม (Pictorial Diagram) ผังงาน (Flow Chart) 

เขียนวงจรพิมพ (Printed Circuit Broad) การเขียนแบบการเดินสายไฟฟา ระบบแสงสวาง ระบบรักษา

ความปลอดภัย ระบบสายสัญญาณความถ่ีสูง ระบบสายดิน ระบบภาพและระบบเสียงภายในอาคารท่ีพัก

อาศัย ตลอดจนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบตาง ๆ 

โดยใชกระบวนการทางการทํางาน การอาน เขียน ฝกปฏิบัติงาน ใชอุปกรณ รวมถึง 

การคนควา รวบรวม สังเกต เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  ฝกใหผูเรียน 

มีคุณภาพ ใชทรัพยากรอยางคุมคา และยั่งยืน มีคุณธรรมในการทํางาน มีความสามารถในการสื่อสาร 

การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี 

เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจ สามารถปฏิบัติตามได เห็นประโยชน เห็นความสําคัญ รับผิดชอบ 

ปฏิบัติ ตระหนักในความสําคัญของการทํางานอยางมีข้ันตอน ใหผูเรียนมีความซ่ือสัตย ขยัน อดทน 

มีความรับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค  ประหยัด บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณและเครื่องมือเขียนแบบ 

คํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน มีจิตสาธารณะและสามารถทํางานเปนทีม  นําความรูไปประยุกตใช

เพ่ือการมีงานทําโดยใชสื่อเทคโนโลยีตอยอดการเรียนรู  

ผลการเรียนรู  

1. เขาใจหลักการงานเขียนแบบไฟฟา

2. เขาใจหลักการงานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส

3. อานแบบในงานไฟฟา

4. อานแบบในงานอิเล็กทรอนิกส  

5. เขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

6. มีกิจนิสัยในการบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณและเครื่องมือเขียนแบบ
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7. มีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติมและปฏิบัติงานอยางละเอียดรอบคอบและ

ปลอดภัย 

รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา................. รายวิชา วงจรไฟฟา   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3   ภาคเรียนท่ี  1 – 2 เวลา 40 ช่ัวโมง     จํานวน 1.0 หนวยกิต  

ศึกษา อธิบายและปฏิบัติเก่ียวกับ กฎของโอหม กําลังไฟฟา การหาคาความตานทานรวมแบบ

อนุกรม ขนาน ผสม การตอตัวตานทานแบบเดลตา - สตาร และ สตาร - เดลตา วงจรแบงแรงดันไฟฟา 

วงจรแบงกระแสไฟฟา วงจรบริดจ การแกปญหาทางวงจรไฟฟา การเกิดไฟฟากระแสสลับและกระแสตรง 

รูปคลื่นสัญญาณ คาพารามิเตอรตางในวงจรไฟฟากระแสสลับและกระแสตรง 

โดยใชกระบวนการทางการทํางาน การเขียน ฝกปฏิบัติงาน การคนควา รวบรวม สังเกต 

เห็นคุณคา ของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน ฝกใหผูเรียนมีคุณภาพ ใชทรัพยากรอยาง

คุมคา และยั่งยืน มีคุณธรรมในการทํางาน มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใช

ทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี 

เ พ่ือใหมีความรู   ความเขาใจ สามารถปฏิบัติตามได เห็นประโยชน เห็นความสําคัญ 

กระตือรือรน เอาใจใส  รับผิดชอบ รวมมือ รวมกิจกรรม  ตระหนักในความสําคัญของการทํางานอยาง 

มีข้ันตอน ใหผูเรียนมีความซ่ือสัตย ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค  ประหยัด 

คํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน มีจิตสาธารณะและสามารถทํางานเปนทีม นําความรูไปประยุกตใช

เพ่ือการมีงานทําโดยใชสื่อเทคโนโลยีตอยอด  การเรียนรู 

ผลการเรียนรู  

1. อธิบายเก่ียวกับกฎและทฤษฎีวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ

2. คํานวณ คาตาง ๆ ในวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับได

3. ประกอบวงจรตาง ๆ ในวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับได

4. ทดสอบคาตางๆ โดยใชเครื่องมือวัดและทดสอบวงจรไฟฟา

5. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ

6. มีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติมและปฏิบัติงานอยางละเอียดรอบคอบและ

ปลอดภัย 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ค2........    รายวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 ภาคเรียนท่ี 1-2        เวลา 40 ช่ัวโมง      จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ศึกษาการอาน เขียน บอกคาของเลขโดด และระบุคําตอบเก่ียวกับ ระบบตัวเลข ระบบ

ตัวเลขโรมัน ระบบตัวเลขฐานตาง ๆ การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข การประยุกตของจํานวนเต็มและ

เลขยกกําลัง การแกโจทยปญหาจํานวนเต็มและเลขยกกําลัง 

โดยใชทักษะกระบวนการ จัดประสบการณ หรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวัน 

ใหผูเรียนไดศึกษา คนควา โดยการปฏิบัติจริง การเรียนรูจากการใชคําถาม ประกอบการอธิบาย 

และแสดงเหตุผล เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการแกปญหา การสื่อสารและสื่อความหมาย 

ทางคณิตศาสตร การเชื่อมโยง การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค 

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด  มีความซ่ือสัตย มีระเบียบวินัย ใฝเรียนรู 

มุงม่ันในการทํางาน มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อม่ันในตนเองรูจักนําความรูไป

ประยุกตใชในการดํารงชีวิตไดอยางพอเพียง มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร และสามารถนําความรู

คณิตศาสตรไปใชในการศึกษาตอและประกอบอาชีพใหสอดคลองกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

ผลการเรียนรู  

1. อานและเขียนคาของเลขโดดในระบบตัวเลขโรมัน

2. บอกคาของเลขโดดในตัวเลขของฐานตางท่ีกําหนดให

3. แสดงวิธีเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลขฐานตาง ๆ และระบุคําตอบ

4. ใชความรูเก่ียวกับจํานวนเต็มและเลขยกกําลัง ในการแกโจทยปญหาและระบุคําตอบ

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ค2........    รายวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3       ภาคเรียนท่ี 1-2  เวลา 40 ช่ัวโมง    จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ศึกษาเก่ียวกับ การวัด ความเปนมาของการวัด การวัดความยาว การวัดพ้ืนท่ี การวัด

ปริมาตรและน้ําหนัก การวัดเวลา การประยุกตเก่ียวกับอัตราสวน สัดสวน และรอยละ 

โดยใชกระบวนการ จัดประสบการณ หรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวัน ใหผูเรียน 

ไดศึกษา คนควา โดยการปฏิบัติจริง การเรียนรูจากการใชคําถาม ประกอบการอธิบาย และแสดง

เหตุผล เ พ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการแกปญหา การสื่อสารและสื่อความหมาย 

ทางคณิตศาสตร การเชื่อมโยง การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค 

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด  มีความซ่ือสัตย มีระเบียบวินัย ใฝเรียนรู 

มุงม่ันในการทํางาน มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อม่ันในตนเองรูจักนําความรู 

ไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตไดอยางพอเพียง มีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร และสามารถนําความรู

ทางคณิตศาสตรไปใชในการศึกษาตอและประกอบอาชีพใหสอดคลองกับโครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

ผลการเรียนรู  

1. เปรียบเทียบหนวยความยาว  หนวยพ้ืนท่ี หนวยปริมาตร หนวยน้ําหนัก และหนวยเวลา

ในระบบเดียวกันและตางระบบ และเลือกใชหนวยการวัดไดอยางเหมาะสม 

2. คาดคะเนความยาว พ้ืนท่ี ปริมาตร น้ําหนัก และเวลา ไดอยางใกลเคียงและอธิบาย

วิธีการท่ีใชในการคาดคะเน 

3. ใชความรูเก่ียวกับความยาว พ้ืนท่ี ปริมาตร น้ําหนัก และเวลา ในการแกปญหา

สถานการณตาง ๆ 

4. ใชความรูเก่ียวกับอัตราสวน สัดสวน และรอยละ แกปญหาหรือสถานการณตางๆ

และระบุคําตอบ 

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ค2........     รายวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมเติม 3           กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3       ภาคเรียนท่ี 1-2   เวลา 40 ช่ัวโมง     จํานวน 1.0 หนวยกิต 

          ศึกษาเก่ียวกับ พหุนามและเศษสวนพหุนาม การบวก การลบ การคูณ และการหาร เอกนาม

และพหุนาม การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสวนพหุนาม สมการเศษสวนของพหุนาม 

โจทยปญหาเก่ียวกับเศษสวนของพหุนาม การประยุกตของการแปลงทางเรขาคณิต การเลื่อนขนาน 

การสะทอนและการหมุนในการสรางสรรค งานศิลปะหรือออกแบบ 

โดยใชกระบวนการ จัดประสบการณ หรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวัน ใหผูเรียน 

ไดศึกษา คนควา โดยการปฏิบัติจริง การเรียนรูจากการใชคําถาม ประกอบการอธิบาย และแสดง

เหตุผล เ พ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการแกปญหา การสื่อสารและสื่อความหมาย 

ทางคณิตศาสตร การเชื่อมโยง การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค 

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด  มีความซ่ือสัตย มีระเบียบวินัย ใฝเรียนรู 

มุงม่ันในการทํางาน มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อม่ันในตนเองรูจักนําความรู 

ไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตไดอยางพอเพียง มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร และสามารถนําความรู

คณิตศาสตรไปใชในการศึกษาตอและประกอบอาชีพใหสอดคลองกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

ผลการเรียนรู  

1. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารของเอกนามและพหุนาม

2. บวก ลบ คูณ และหารเศษสวนพหุนามท่ีกําหนดให

3. แกสมการเศษสวนของพหุนาม

4. แกโจทยปญหาเก่ียวกับเศษสวนของพหุนามไดและตระหนักถึงความสมเหตุสมผล

ของคําตอบท่ีได 

5. ประยุกตใชความรูเก่ียวกับการเลื่อนขนาน การสะทอน และการหมุนในการฝกสรางสรรค

งานศิลปะหรือออกแบบ 

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ค2........      รายวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมเติม 4          กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3       ภาคเรียนท่ี 1-2    เวลา 40 ช่ัวโมง             จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ศึกษาเก่ียวกับ กรณฑท่ี 2 การบวก ลบ คูณ และหารจํานวนจริงซ่ึงเก่ียวกับกรณฑท่ีสอง 

การแปรผัน สมการแสดงการแปรผันระหวางปริมาณตางๆ ท่ีแปรผันตอกัน โดยใชความรูเก่ียวกับ 

การแปรผันแกปญหาสถานการณท่ีกําหนด  

   โดยใชกระบวนการ จัดประสบการณ หรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวัน ใหผูเรียน 

ไดศึกษา คนควา โดยการปฏิบัติจริง การเรียนรูจากการใชคําถาม ประกอบอธิบาย และแสดงเหตุผล 

เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการแกปญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร 

การเชื่อมโยง การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค 

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด  มีความซ่ือสัตย มีระเบียบวินัย ใฝเรียนรู 

มุงม่ันในการทํางาน มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อม่ันในตนเองรูจักนําความรู 

ไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตไดอยางพอเพียง มีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร และสามารถนําความรู

คณิตศาสตร ไปใชในการศึกษาตอและประกอบอาชีพใหสอดคลองกับโครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

ผลการเรียนรู   

1. บวก ลบ คูณ และหารจํานวนจริงซ่ึงเก่ียวกับกรณฑท่ีสองท่ีกําหนดใหและฝกแกปญหา

2. เขียนสมการแสดงการแปรผันความสัมพันธระหวางปริมาณตาง ๆ

3. ใชความรูเก่ียวกับการแปรผัน แกปญหาหรือสถานการณท่ีกําหนดใหสําเร็จ

รวมท้ังหมด 3  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ค2........    รายวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมเติม 5   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3      ภาคเรียนท่ี 1-2   เวลา 40 ช่ัวโมง            จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ศึกษาเก่ียวกับ พาราโบลา การเขียนกราฟพาราโบลา ลักษณะของกราฟพาราโบลา 

การเตรียมความพรอมในการใหเหตุผล ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ขอความคาดการณและ

การใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  

โดยใชกระบวนการ จัดประสบการณ หรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวัน ใหผูเรียน 

ไดศึกษา คนควา โดยการปฏิบัติจริง การเรียนรูจากการใชคําถาม ประกอบอธิบาย และแสดงเหตุผล 

เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการแกปญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร 

การเชื่อมโยง การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค 

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด  มีความซ่ือสัตย มีระเบียบวินัย ใฝเรียนรู 

มุงม่ันในการทํางาน มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อม่ันในตนเองรูจักนําความรู 

ไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตไดอยางพอเพียง มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร และสามารถนําความรู

คณิตศาสตรไปใชในการศึกษาตอและประกอบอาชีพใหสอดคลองกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

ผลการเรียนรู  

1. เขียนกราฟพาราโบลาท่ีกําหนดให

2. บอกลักษณะของกราฟพาราโบลาท่ีกําหนดให

3. ใชความรูเรื่องแบบรูปและความสัมพันธ ใหเหตุผลเพ่ือหาคําตอบ

4. เขียนขอความคาดการณและใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยางงาย

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ค2........    รายวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมเติม 6            กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3      ภาคเรียนท่ี 1-2      เวลา 40 ช่ัวโมง        จํานวน 1.0 หนวยกิต  

 ศึกษาเก่ียวกับ การใหเหตุผลทางเรขาคณิต สมบัติรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม การสราง 

รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และการใหเหตุผล 

โดยใชกระบวนการจัดประสบการณ หรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวัน ใหผูเรียนได

ศึกษา คนควา โดยการปฏิบัติจริง การเรียนรูจากการใชคําถาม ประกอบอธิบาย และแสดงเหตุผล 

เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการแกปญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร 

การเชื่อมโยง การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค 

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด  มีความซ่ือสัตย มีระเบียบวินัย ใฝเรียนรู 

มุงม่ันในการทํางาน มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อม่ันในตนเองรูจักนําความรู 

ไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตไดอยางพอเพียง มีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร และสามารถนําความรู

ทางคณิตศาสตรไปใชในการศึกษาตอและประกอบอาชีพใหสอดคลองกับโครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

ผลการเรียนรู  

1. นําสมบัติเก่ียวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมไปใชในการใหเหตุผลโดยการพิสูจน

2. สรางและใหเหตุผลเก่ียวกับการสรางรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และรูปวงกลม

ท่ีกําหนดให 

รวมท้ังหมด 2 ผลการเรียนรู 

144 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ค2........   รายวิชาคณติศาสตรคอมพิวเตอร 1   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3    ภาคเรียนเรยีน 1-2       เวลา 20 ชั่วโมง    จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ศึกษาระบบตัวเลขฐานตาง ๆ (ระบบตัวเลขฐานสิบ, ฐานสอง, ฐานแปด และฐานสิบหก) 

การเขียนระบบเลขฐานตาง ๆ ในรูปแบบกระจาย การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลขตาง ๆ การคํานวณ

ในระบบเลขฐานตาง ๆ  

โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตร ไดแก  การคิด การแกปญหา การสื่อสารและสื่อ

ความหมายทางคณิตศาสตร และการเช่ือมโยง  

เพ่ือใหเกิดความตระหนักและเห็นคุณคา มีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร  มีความมุงมั่น 

ในการทํางาน ทํางานอยางเปนระบบ มีระเบียบวินัย  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  และมีความ

เช่ือมั่นในตนเอง   

ผลการเรยีนรู 

1. แสดงวิธีการหาคาของเลขโดดในระบบตัวเลขฐานตาง ๆ และระบุคําตอบ

2. เขียนเลขฐานตาง ๆ ในรูปแบบการกระจาย

3. แสดงวิธีเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลขฐานตาง ๆ และระบุคําตอบ

4. แสดงวิธีการคํานวณและระบุคําตอบของผลรวมและผลตางของระบบตัวเลขที่ฐานเหมือน

 และตางกัน 

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ค2........   รายวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร 2           กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3    ภาคเรียนเรยีน 1-2     เวลา 20 ชั่วโมง      จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ศึกษา พิสูจน นําเสนอ ขอความคาดการณ การเขียนประโยคเง่ือนไข การเขียนบทกลับ 

ของประโยคเง่ือนไข การเช่ือมประโยคเง่ือนไขดวยคําเช่ือม “ก็ตอเมื่อ” การเขียนประโยคในรูป 

“ก็ตอเมื่อ” ใหเปนประโยคเง่ือนไข 2 ประโยค การใหเหตุผลการ และพิสูจนขอความคาดการณ 

โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน ไดแก ความสามารถในการแกปญหา 

การสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร การใหเหตุผล การเช่ือมโยงความรู และการคิด

สรางสรรค 

เพ่ือใหเกิดความตระหนักและเห็นคุณคา มีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร  มีความมุงมั่น 

ในการทํางาน ทํางานอยางเปนระบบ มีระเบียบวินัย รอบคอบ มีความรับผิดชอบ และม ี

ความเช่ือมั่นในตนเอง   

ผลการเรยีนรู 

1. อธิบายขอความคาดการณที่สรางขึ้นจากสถานการณทีก่ําหนด

2. เขียนขอความที่กําหนดใหอยูในรูปประโยคเง่ือนไข

3. บอกขอความที่เปนเหตุ และขอความที่เปนผลของประโยคเง่ือนไข

4. บอกประโยคเง่ือนไขที่กําหนดให เปนจริงหรือไมเปนจริง

5. เขียนบทกลบัของประโยคเง่ือนไขที่กําหนด

6. เขียนประโยคเง่ือนไขและบทกลับที่เปนจริงในรูปของการเช่ือมประโยค “ก็ตอเมื่อ”

7. เขียนบทนิยามที่อยูในรูป “ก็ตอเมื่อ” ใหเปนประโยคเง่ือนไข 2 ประโยค

8. นําบทนิยาม สมบัติของจาํนวน และสมบัติของเรขาคณิต ไปใชในการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตรอยางงาย 

9. แสดงวิธีการพิสูจนขอความคาดการณทีก่ําหนด

รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ค3........รายวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมเติม 5        กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6        ภาคเรียนเรียน 1-2     เวลา 60 ชั่วโมง      จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ศึกษา อธิบาย หาคา ตรวจสอบ นําไปใช ในสาระ ลําดับจํากัด ลําดับอนันต อนุกรมจํากัด 

อนุกรมอนันต การนําความรูเกี่ยวกับลําดับและอนุกรมไปใชในการแกปญหามูลคาของเงินและคาราย

งวด ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน อนุพันธ ปริพันธไมจํากัดเขตและจํากัดเขตของฟงกชัน

พีชคณิต ปญหาเกี่ยวกับอนุพันธ ปริพันธไมจํากัดเขตและจํากัดเขตของฟงกชันพีชคณิต  

โดยใชกิจกรรมการเรียนรูผานกระบวนการทางคณิตศาสตร เนนจัดประสบการณจากรูปภาพ

จากของจริงไปสูการใชสัญลักษณ การจัดกิจกรรมกลุมหรือเกมใหผูเรียนมีสวนรวมในการสราง

ความคิดรวบยอด ใชโจทยที่หลากหลาย เพื่อฝกทักษะการคิดคํานวณและฝกการแกโจทยปญหา โดย

เรียงลําดับโจทยจากงายไปหาโจทยที่มีความซับซอนมากข้ึน เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะเปนลําดับข้ัน 

สงเสริมการอธิบาย ใหเหตุผลประกอบการแกปญหา เนนการแกปญหาโดยใชวิธีการที่หลากหลาย 

เพื่อใหเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร มีความซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ 

มีความมุงมั่นในการทํางาน อยางเปนระบบ  

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายวาลําดับที่กําหนดใหเปนลําดับลูเขาหรือลูออก

2. หาผลบวก n พจนแรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต

3. หาผลบวกอนุกรมอนันต

4. นําความรูเกี่ยวกับลําดับและอนุกรมไปใชในการแกปญหามูลคาของเงินและคารายงวด

5. ตรวจสอบความตอเน่ืองของฟงกชันที่กําหนดให

6. หาอนุพันธของฟงกชันพีชคณิตที่กําหนดใหและนําไปใชแกปญหา

7. หาปริพันธไมจํากัดเขตของฟงกชันพีชคณิตที่กําหนดให และนําไปใชแกปญหา

8. หาปริพันธจํากัดเขตของฟงกชันพีชคณิตที่กําหนดให และนําไปใชแกปญหา

รวมท้ังหมด 8 ผลการเรียนรู 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ค3........รายวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมเติม 6              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6  ภาคเรียนเรียน 1-2 เวลา 60 ชั่วโมง          จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ศึกษา เลือกใช หาคา นําไปใช ในสาระ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาเฉลี่ยเลขคณิตถวงนํ้าหนัก 

มัธยฐาน ฐานนิยม พิสัย สวนเบี่ยงเบนควอไทล สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน สัมประสิทธ์ิ 

การแปรผัน ควอรไทล เปอรเซ็นไทล การแจกแจงเอกรูป การแจกแจงทวินาม และการแจกแจงปกติ 

โดยใชกิจกรรมการเรียนรูผานกระบวนการทางคณิตศาสตร เนนจัดประสบการณจากรูปภาพ

จากของจริงไปสูการใชสัญลักษณ การจัดกิจกรรมกลุมหรือเกมใหผูเรียนมีสวนรวมในการสราง

ความคิดรวบยอด ใชโจทยที่หลากหลาย เพื่อฝกทักษะการคิดคํานวณและฝกการแกโจทยปญหา 

โดยเรียงลําดับโจทยจากงายไปหาโจทยที่มีความซับซอนมากข้ึน เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะเปนลําดับ

ข้ัน สงเสริมการอธิบาย ใหเหตุผลประกอบการแกปญหา เนนการแกปญหาโดยใชวิธีการที่หลากหลาย 

เพื่อใหเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ ดีตอคณิตศาสตร มีความซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ 

มีความมุงมั่นในการทํางาน อยางเปนระบบ  

ผลการเรียนรู 

1. เลือกใชคากลางของขอมลูทีเ่หมาะสมในการแกปญหา

2. เลือกใชคาวัดการกระจายของขอมลูทีเ่หมาะสมในการแกปญหา

3. เลือกใชคาวัดตําแหนงที่ของขอมลูในการแกปญหา

4. หาความนาจะเปนของเหตุการณที่เกิดจากตัวแปรสุมที่มกีารแจกแจงเอกรูป และนําไปใช

ในการแกปญหา 

5. หาความนาจะเปนของเหตุการณที่เกิดจากตัวแปรสุมที่มกีารแจกแจงทวินาม และนําไปใช

ในการแกปญหา 

6. หาความนาจะเปนของเหตุการณที่เกิดจากตัวแปรสุมที่มกีารแจกแจงปกติ และนําไปใชใน

การแกปญหา 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ค3........ รายวิชาคณิตศาสตรและสถิติเพ่ืออุตสาหกรรมดิจิทัล1

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6

ภาคเรียนเรียน 1-2 เวลา 60 ชั่วโมง             จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ศึกษา อธิบาย เปรียบเทียบ ใชวิธีการ สรางแบบจําลอง ในสาระคากลาง และการวัด 

การกระจายตามลักษณะของขอมูล คามาตรฐานในการเปรียบเทียบขอมูล ความสมมูลระหวาง

ประพจนสองประพจน สัจนิรันดร การอางเหตุผล ระบบอสมการเชิงเสน กราฟของระบบอสมการ 

เชิงเสนและกําหนดการเชิงเสนไปใชในงานอาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล 

โดยใชกิจกรรมการเรียนรูผานกระบวนการทางคณิตศาสตร เนนจัดประสบการณจากรูปภาพ

จากของจริงไปสูการใชสัญลักษณ การจัดกิจกรรมกลุมหรือเกมใหผูเรียนมีสวนรวมในการสราง

ความคิดรวบยอด ใชโจทยที่หลากหลายในอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อฝกทักษะการคิดคํานวณและ 

การแกโจทยปญหา โดยเรียงลําดับโจทยจากงายไปหาโจทยที่มีความซับซอนมากข้ึน เพื่อใหผูเรียนได

ฝกทักษะเปนลําดับข้ัน สงเสริมการอธิบาย ใหเหตุผลประกอบการแกปญหา เนนการแกปญหา 

โดยใชเทคโนโลยีและวิธีการที่หลากหลาย  

เพื่อใหเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ ดีตอคณิตศาสตร มีความซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ 

มีความมุงมั่นในการทํางาน อยางเปนระบบ  

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายความรูเกี่ยวกับสถิติพื้นฐานประกอบการตัดสินใจในงานอาชีพ

2. อธิบายความรูเกี่ยวกับตรรกศาสตรในการสื่อสารและสื่อความหมายในงานอาชีพ

3. อธิบายความรูเกี่ยวกับกําหนดการเชิงเสนในงานอาชีพ

4. นําความรูเกี่ยวกับคากลาง การวัดการกระจายตามลักษณะของขอมูล และคามาตรฐาน

ในการเปรียบเทียบขอมูลไปประยุกตใชในงานอาชีพ 

5. สรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรและใชวิธีการของกําหนดการเชิงเสนในการแกปญหา

เพื่องานอาชีพ 

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ค3........ รายวิชาคณิตศาสตรและสถิติเพ่ืออุตสาหกรรมดิจิทัล2 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6

ภาคเรียนเรียน 1-2 เวลา 60 ชั่วโมง             จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ศึกษา การแกระบบสมการ อธิบาย แสดงวิธีทํา และนําไปใช ในสาระ เมทริกซและเมทริกซ

สลับเปลี่ยน การบวกเมทริกซ การคูณเมทริกซกับจํานวนจริง การคูณระหวางเมทริกซ ดีเทอรมิแนนต 

ปญหาที่เกี่ยวของการบวกเมทรกิซ การคูณเมทริกซกับจาํนวนจริง การคูณระหวางเมทริกซและดีเทอร

มิแนนต การแกระบบสมการเชิงเสน โดยใชเมทริกซ สมการพหุนามตัวแปรเดียว ระยะหางระหวางจดุ

สองจุด ระยะหางระหวางจุดกับเสนตรง จุดกึ่งกลาง ระยะหางระหวางเสนตรงสองเสน ความชัน 

ของเสนตรง สมการเสนตรง เสนขนาน เสนต้ังฉาก วงกลม พาราโบลา วงรี ไฮเปอรโบลา 

โดยใชกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร มีความสามารถในการคิด การแกปญหา 

การสื่อสารทางคณิตศาสตร  

เพื่อใหเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ 

มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายลักษณะเมทริกซและเมทริกซสลับเปลี่ยน

2. อธิบายการบวก เมทริกซ การคูณเมทริกซกับจํานวนจริง การคูณระหวางเมทริกซ และหา

เมทริกซสลับเปลี่ยน หาดีเทอรมิแนนตของเมทริกซ n×n เมื่อ n เปนจํานวนนับที่ไมเกินสาม 

3. แสดงวิธีการหาผลลัพธของการบวกเมทริกซ การคูณเมทริกซกับจํานวนจริง การคูณ

ระหวางเมทริกซ  และหาเมทริกซ สลับเปลีย่น หาดีเทอรมิแนนตของเมทริกซ n×n เมื่อ n เปนจํานวน

นับที่ไมเกินสาม 

4. หาเมทริกซผกผันของเมทริกซ 2×2 และแกระบบสมการเชิงเสนโดยใชเมทริกซผกผัน

5. แกสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสี่ ที่มีสัมประสิทธ์ิเปนจํานวนเต็ม

6. นําความรูเรื่องการแกสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสี่ไปใชในการแกปญหา

7.นําความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะหไปใชในการแกปญหา

8.นําความรูเกี่ยวกับภาคตัดกรวยไปใชในการแกปญหา

รวมท้ังหมด 8 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ค2........       รายวิชาคณิตศาสตรสาํหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร           ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3

ภาคเรียนเรียน 1-2       เวลา 40 ชั่วโมง           จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ศึกษา คนควา ฝกทกัษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องตอไปน้ี ระบบเลขฐาน ระบบตัวเลขฐาน

ตาง ๆ (ระบบตัวเลขฐานสิบ, ฐานสอง, ฐานแปด และฐานสิบหก) การเขียนระบบเลขฐานตาง ๆ 

ในรูปแบบกระจาย การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลขตาง ๆ การคํานวณในระบบเลขฐานตาง ๆ การให

เหตุผล  ขอความคาดการณ การเขียนประโยคเงื่อนไข การเขียนบทกลับของประโยคเงื่อนไข 

การเช่ือมประโยคเงื่อนไขดวยคําเช่ือม “ก็ตอเมื่อ” การเขียนประโยคในรูป “ก็ตอเมื่อ” ใหเปน

ประโยคเงื่อนไข 2 ประโยค การใหเหตุผลและพิสูจนขอความคาดการณ 

โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตร ไดแก ความสามารถในการแกปญหา การสื่อสาร 

การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร การใหเหตุผล การเช่ือมโยงความรู และการคิดสรางสรรค 

เพื่อใหเกิดความตระหนักและเห็นคุณคา มีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร  มีความมุงมั่น 

ในการทํางาน ทํางานอยางเปนระบบ มีระเบียบวินัย  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  และม ี

ความเช่ือมั่นในตนเอง   

ผลการเรียนรู 

1. แสดงวิธีการหาคาของเลขโดดในระบบตัวเลขฐานตาง ๆ และระบุคําตอบ

2. เขียนเลขฐานตาง ๆ ในรปูแบบการกระจาย

3. แสดงวิธีเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลขฐานตาง ๆ และระบุคําตอบ

4. แสดงวิธีการคํานวณและระบุคําตอบของผลรวมและผลตางของระบบตัวเลขที่ฐานเหมือน

และตางกัน 

5. อธิบายขอความคาดการณที่สรางข้ึนจากสถานการณที่กําหนด

6. เขียนขอความที่กําหนดใหอยูในรูปประโยคเงือ่นไข

7. บอกขอความที่เปนเหตุ และขอความที่เปนผลของประโยคเงื่อนไข

8. บอกประโยคเงื่อนไขที่กําหนดให เปนจริงหรือไมเปนจรงิ

9. เขียนบทกลับของประโยคเงื่อนไขที่กําหนด

10. เขียนประโยคเงื่อนไขและบทกลบัที่เปนจริงในรูปของการเช่ือมประโยค “ก็ตอเมื่อ”

11. เขียนบทนิยามที่อยูในรูป “ก็ตอเมื่อ” ใหเปนประโยคเงือ่นไข 2 ประโยค
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12. นําบทนิยาม สมบัติของจํานวน และสมบัติของเรขาคณิต ไปใชในการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตรอยางงาย 

13. พิสูจนขอความคาดการณ ที่นักเรียนสรางข้ึนเอง

รวมท้ังหมด 13 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา............. รายวิชา Internet of thing            กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6   ภาคเรียนท่ี 1 – 2    เวลา 40  ช่ัวโมง     จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ศึกษาระบบการทํางานของอินเทอรเน็ต ระบบเครือขายคอมพิวเตอร การสื่อสารผานระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร การติดตั้งระบบอินเทอรเน็ตสวนบุคคล วิเคราะห อภิปรายเก่ียวกับเทคโนโลยี

อินเทอรเน็ตในปจจุบัน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการติดตอสื่อสาร อุปกรณทางเทคโนโลยี 

อินเทอรเน็ต เว็บ และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โปรแกรมประยุกตเฉพาะทาง การเชื่อมตออุปกรณ ความรู

เก่ียวกับอินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง(Internet of Things) การเชื่อมตอเซ็นเซอรเขากับอุปกรณควบคุม 

การควบคุมการทํางานของอุปกรณ IoT ผานเครือขายอินเทอรเน็ต การสรางเครือขายของอุปกรณ IoT 

การวิเคราะหขอมูลและการประยุกตใชงานในการพัฒนาเทคโนโลยี  

โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล 

กระบวนการทํางาน กระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการกลุม กระบวนการคิดวิเคราะห และกระบวนการ

ออกแบบสําหรับสรางผลงานดวยตนเอง  

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและ 

นําความรูไปใชในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ เฝาระวังและพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายความรูเก่ียวกับอินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT)

2. ใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรค

3. สรางชิ้นงานจากโปรแกรมประยุกตเฉพาะทางได

4. นําความรูไปใชเปนแนวทางในการประกอบอาชีพท่ีมีคุณธรรมและเจตคติท่ีดีตออาชีพ

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา........ รายวิชาการพัฒนาแอปพลิเคช่ัน        กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3      ภาคเรียนท่ี 1 – 2        เวลา 20 ช่ัวโมง   จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ศึกษา บอก แสดง ออกแบบ เขียน และพัฒนา หลักการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณมือถือ 

ข้ันตอนการพัฒนาแอปพลิ เคชั่นบนอุปกรณ มือถือ โปรแกรมแอปพลิ เคชั่นบนอุปกรณ มือถือ 

ตามสถานการณตัวอยาง แอปพลิเคชั่นบนอุปกรณมือถือเพ่ือแกปญหาในชีวิตประจําวันโดยใช

กระบวนการทางเทคโนโลยี 

โดย แสดงข้ันตอนเขียนโปรแกรม พัฒนาแอปพลิเคชั่น และแกปญหาในชีวิตประจําวันโดยใช

กระบวนการทางเทคโนโลยี อยางมีทักษะการคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี  

เพ่ือใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และสรางสรรค 

ผลการเรียนรู  

1. บอกหลักการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณมือถือดวยภาษาและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

2. แสดงข้ันตอนการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณมือถือ

3. ออกแบบและเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณมือถือ อยางมีประสิทธิภาพ

4. ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณมือถือ เพ่ือแกปญหาในชีวิตประจําวันอยาง

สรางสรรค โดยใชกระบวนการทางเทคโนโลยี 

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา .........    รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี 1

กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 

ภาคเรียนท่ี 1-2        เวลา 80 ชั่วโมง            จํานวน 2.0 หนวยกติ 

ศึกษา อธิบาย บอก ใช เขียน โครงสรางของการเขียนโปรแกรมภาษาซี ตัวแปรและชนิด

ขอมูล โอเปอรเรเตอรและการดําเนินการตาง ๆ เขียนคําสั่งงานดวยโปรแกรมภาษาซี หลักการทํา

โครงงาน สรางชิ้นงานตามหลักการทํางานอยางมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ 

โดยใชการแกปญหาการเขียนคําสั่งงานดวยโปรแกรมภาษาซี แกปญหาสรางชิ้นงาน 

ดวยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา และรวบรวมขอมูล ทักษะการคิด ทักษะ

การแกปญหา สรางสรรค พัฒนา และประดิษฐโครงงานคอมพิวเตอร รวมท้ังนําเสนอผลงาน 

ทางวิชาการ  

เพ่ือใหแกปญหา สรางชิ้นงานตามหลักการทํางานอยางมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายโครงสรางของการเขียนโปรแกรมภาษาซี 

2. บอกตัวแปรและชนิดขอมูล

3. ใชโอเปอรเรเตอรและการดําเนินการตาง ๆ

4. เขียนคําสั่งงานดวยโปรแกรมภาษาซี

5. อธิบายหลักการทําโครงงาน สรางชิ้นงานตามหลักการทํางานอยางมีจิตสํานึกและความ

รับผิดชอบ 

รวมท้ังหมด  5 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา .........   รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี 2 

กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 

ภาคเรียนท่ี 1-2        เวลา 80 ชั่วโมง           จํานวน 2.0 หนวยกติ 

         ศึกษาคุณสมบัติของชุดอุปกรณของไมโครคอนโทลเลอร แผงวงจรหลัก และวงจรแสดงผล 

การพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรสําหรับควบคุมการทํางานของหุนยนต ควบคุมการขับเคลื่อน

หุนยนตกับการหลบหลีกสิ่งกีดขวาง การตรวจจับ วัดระยะทางดวยอุปกรณเพ่ิมเติม 

โดยใชทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา การใชทักษะชีวิตในการสรางสรรคผลงาน 

พัฒนาโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอรสําหรับควบคุมการทํางานของหุนยนตใหสอดคลอง 

กับสถานการณ 

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด และนําความรูไปใชประโยชนในการแกปญหาใหสอดคลองกับ

สถานการณ 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายหลักการทํางานของไมโครคอนโทลเลอร แผงวงจรหลัก และวงจรแสดงผล

2. เขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอรสําหรับควบคุมการทํางาน ของหุนยนต

3. เขียนโปรแกรมการขับเคลื่อนหุนยนตใหสอดคลองกับสถานการณ

รวมท้ังหมด  3  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  จ21201 รายวิชา  สัทอักษรจีน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3  ภาคเรียนท่ี 1- 2 เวลา  20  ชั่วโมง      จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ศึกษา ระบุ พูดออกเสียง ประสมเสียง เขียน เกี่ยวกับตัวอักษรของสัทอักษรจีนตามระบบ 

พินอิน ประกอบดวย พยัญชนะ สระวรรณยุกต การผันเสียงวรรณยุกตตามระบบพินอิน การประสม

เสียงสัทอักษรจีนตามระบบพินอิน ตัวอักษร คํา กลุมคํา ประโยคภาษาจีนตามระบบพินอิน เชน 

การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกตเสียงสาม การเปลี่ยนเสียงของ 不 และการเปลี่ยนรปูหรือลดรูปสระ 

โดยใชทักษะการฟง พูด อาน และเขียน 

เพื่อให นักเรียนเรียนรูหลักการออกเสียงภาษาจีน มุ งมั่นในการทํางาน ใฝ เรียนรู  

มีความสามารถในการคิด การสื่อสาร มีเจตคติที่ดีตอภาษาจีน และสามารถนําความรูไปบูรณาการ

เพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพเพื่อรองรับเขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

ผลการเรียนรู 

1. ฟงและระบุตัวอักษรของสัทอักษรจีนตามระบบพินอินได

2. พูดออกเสียงพยัญชนะ สระ และผันเสียงวรรณยุกตตามระบบพินอินไดถูกตองตาม

หลักการออกเสียง 

3. พูดและเขียนประสมเสียงสัทอักษรจีนตามระบบพินอินไดถูกตอง

4. อานตัวอักษร คํา กลุมคํา ประโยคภาษาจีนตามระบบพินอินไดถูกตอง

5. เขียนสัทอักษรจีนตามระบบพินอินเรื่องการเปลี่ยนรูปหรือลดรูปสระไดถูกตอง

รวมท้ังหมด    5    ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  จ21201 รายวิชา  อักษรจีนนารู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3    ภาคเรียนท่ี  1 - 2 เวลา  20  ชั่วโมง       จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ศึกษา บอก อธิบาย เขียน คนควา นําเสนอ แยกโครงสราง จัดหมวด เกี่ยวกับความเปนมา

ของวิวัฒนาการอักษรจีน และวิวัฒนาการอักษรภาพ เสนขีดอักษรจีน ลําดับขีดอักษรจีน 

และโครงสรางอักษรจีนและหมวดคําอักษรจีน  

โดยใชทักษะการฟง พูด อาน เขียน คิดวิเคราะห การสืบคนความรูโดยใชเทคโนโลยี 

การทํางานเปนกลุม  

เพื่อใหนักเรียนเรียนรูภาษาจีนอยางถูกตองตามหลักการเขียนและถูกตองตามกลุม

ความหมาย มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น มุงมั่นในการทํางาน ใฝเรียนรู ใชเทคโนโลยีในการ

สืบคนขอมูลไดอยางถูกตองและเหมาะสม มีความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร 

มีเจตคติที่ดีตอภาษาจีน และสามารถนําความรูไปบูรณาการเพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพเพือ่

รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายความเปนมาของวิวัฒนาการอักษรจีนได

2. รวมกันคนควาตัวอยางอักษรภาพพรอมนําเสนอวิวัฒนาการอักษรน้ันโดยใช

เทคโนโลยี 

3. บอกช่ือและเขียนเสนขีดอักษรจีนถูกตองตามหลักการเขียน

4. เขียนลําดับขีดอักษรจีนถูกตองตามหลักการเขียน

5. แยกโครงสรางตัวอักษรจีนและจัดหมวดคําศัพทไดถูกตองตามกลุมความหมาย

รวมท้ังหมด    5   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  จ22201 รายวิชา  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1 – 3      ภาคเรียนท่ี  1 - 2 เวลา  20  ชั่วโมง        จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ศึกษา ปฏิบัติตาม ใช บรรยาย สนทนาโตตอบ คนควา ยกตัวอยาง เกี่ยวกับคําสั่ง คําแนะนํา 

คําขอรอง และคําอธิบาย เชน ปายจราจร และปายตาง ๆ ตัวอักษร คําศัพท กลุมคํา ประโยคที่ใช 

ในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย สี อาหาร คํา วลี และประโยคบรรยายเกี่ยวกับตนเองและ

เหตุการณตาง ๆ  ในชีวิตประจําวัน เรื่องราวหรือเหตุการณตาง ๆ  ในชีวิตประจําวัน เชน การเรียน การ

ทองเที่ยว และวิธีการใชพจนานุกรมจีน-ไทย-จีนและพจนานุกรมออนไลน 

โดยใชการฟง พูด อาน เขียน สนทนาโตตอบ เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการคิด 

ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

เช่ือมโยงความรูภาษาจีนกับสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน   

เพื่อใหนักเรียนเรียนรูภาษาจีนอยางถูกตองและเหมาะสมตามหลักภาษาและหลักการอาน 

ในระบบเสียงภาษาจีน ใชภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ ใฝเรียนรู 

มีเจตคติที่ดีตอภาษาจีน และสามารถนําความรูไปบูรณาการเพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

ผลการเรียนรู 

1. ปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนํา คําขอรอง และคําอธิบายที่ฟงและอาน

2. อานออกเสียงตัวอักษร คําศัพท กลุมคํา ประโยคที่ใชในชีวิตประจําวันถูกตองตามหลักการ

อานในระบบเสียงภาษาจีน 

3. ใชคํา วลี และประโยคบรรยายเกี่ยวกับตนเองและเหตุการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน

4. สนทนาโตตอบเรือ่งราวหรือเหตุการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน

5. คนควาคําศัพท ความหมายของคําศัพท และยกตัวอยางประโยค โดยใชพจนานุกรมจีน-

ไทย-จีนและพจนานุกรมออนไลน 

รวมท้ังหมด    5    ผลการเรียนรู 

159 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  จ22202    รายวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1-3   ภาคเรียนท่ี  1-2 เวลา  20  ชั่วโมง        จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ศึกษา พูด เขียน แตงประโยค ต้ังคําถาม ตอบคําถาม ระบุ ใหเหตุผล เกี่ยวกับภาพหรือ

สัญลักษณตรงตามความหมายของคํา กลุมคํา ประโยค วงคําศัพท 150 - 200 คํา การต้ังคําถาม 

และตอบคําถามบทสนทนาหรือภาพประกอบ การแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ และให

ความชวยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจําวัน และการแสดงความรูสึกและความคิดเห็น

ของตนเอง 

โดยใชทักษะการฟง พูด อาน เขียน การคิดวิเคราะห การใหเหตุผล เพื่อใหนักเรียน 

มีความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถ

ในการใชทักษะชีวิต  

เพื่อใหนักเรียนเรียนรูภาษาจีนอยางถูกตองและเหมาะสมตามหลักภาษา มุงมั่นในการทํางาน 

ใฝเรียนรู มีเจตคติที่ดีตอภาษาจีน และสามารถนําความรูไปบูรณาการเพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบ

อาชีพเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

ผลการเรียนรู 

1. ระบุภาพหรือสัญลักษณตรงตามความหมายของคํา กลุมคํา ประโยค จากการฟงหรอือาน

2. แตงประโยค บทสนทนา หรือบทความสั้น ๆ โดยใชวงคําศัพท 150 - 200 คํา

3. ต้ังคําถามและตอบคําถามจากการฟงและอานบทสนทนาหรือจากการดูภาพประกอบ

4. พูดและเขียนแสดงความตองการขอความชวยเหลือ และใหความชวยเหลือการตอบ

รับและปฏิเสธในชีวิตประจําวัน 

5. พูดและเขียนแสดงความรูสึก และความคิดเห็นของตนเองและใหเหตุผลประกอบ

สั้นๆ เกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ รอบตัว 

รวมท้ังหมด    5    ผลการเรียนรู 

160 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  จ23201 รายวิชาจีน 360 องศา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1 – 3      ภาคเรียนท่ี  1 – 2  เวลา  20  ชั่วโมง       จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ศึกษา บอก บรรยาย คนควา รวบรวม สรุป นําไปใช เปรียบเทียบ เขารวม เกี่ยวกับประวัติ

และผลงานสําคัญของบุคคลสําคัญของจีน เชน จิ๋นซีฮองเต  บู เ ช็คเทียน ความเหมือนหรือ 

ความแตกตางระหวางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของจีนและไทย เชน อาหารการกิน  การแตงงาน 

ช่ือ คําศัพทที่เกี่ยวของ และประวัติความเปนมาและความสําคัญเกี่ยวกับเทศกาลและวันสําคัญของจนี 

เชน วันตรุษจีน วันไหวพระจันทร ความเหมือนและความแตกตางระหวางเทศกาลสําคัญของจีนที่จัด

ในจีนและไทย และกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมจีน เชน วันชาติจีน วันไหวบะจาง 

โดยการใชเทคโนโลยีในการคนควาหาขอมูล การทํางานเปนกลุม การปฏิบัติตนตามหลัก

วัฒนธรรมเพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ 

ใน การแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

เพื่อใหนักเรียนเรียนรูวัฒนธรรมจีนตามความสนใจของตนเองอยางถูกตองและเหมาะสม 

มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น มุงมั่นในการทํางาน ใฝเรียนรู มีเจตคติที่ดีตอภาษาและวัฒนธรรม

จีน และสามารถนําความรูไปบูรณาการเพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพเพื่อรองรับเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

ผลการเรียนรู 

1. บรรยายประวัติและผลงานสําคัญของบุคคลสําคัญของจีน

2. คนควา รวบรวม และสรุปความเหมือนหรือความแตกตางระหวางวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

ของจีนและไทย และนําไปใชอยางถูกตองเหมาะสม 

3. บอกช่ือ คําศัพทที่เกี่ยวของ และบรรยายประวัติความเปนมาและความสําคัญอยางสั้นๆ

เกี่ยวกับเทศกาลและวันสําคัญของจีน 

4. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางเทศกาลสําคัญของจีนที่จัดในประเทศ

จีนและประเทศไทย และปฏิบัติตนตามเทศกาลอยางเหมาะสม 

5. เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมจีนตามความสนใจ

รวมท้ังหมด    5    ผลการเรียนรู 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  จ23202 รายวิชาจีนพาเพลิน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1 – 3      ภาคเรียนท่ี  1 - 2 เวลา  20  ชั่วโมง  จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ศึกษา บรรยาย คนควา เลือกใช แสดงบทบาทสมมติ เกี่ยวกับสี่วรรณกรรมย่ิงใหญของจีน 

ความเปนมา และคําศัพทเกี่ยวกับวัฒนธรรมสาํคัญของจนี ประกอบดวย การตัดกระดาษ การถักเชือก 

การเขียนพูกันจีน ประวัติและความเปนมาของงิ้วจีน และความหมายของสีสันที่ใชวาดหนากากงิ้ว 

และกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมจีน คือ การตัดกระดาษ การถักเชือก การเขียนพูกันจีน 

และรองเพลงจีน 

โดยใชทักษะการบรรยาย แสดงบทบาทสมมติ การสืบคนความรูโดยใชเทคโนโลยี การทํางาน

เปนกลุม เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ

แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี  

เพื่อใหนักเรียนเรียนรูวัฒนธรรมจีนอยางถูกตองเหมาะสมตามความสนใจของตนเอง มีทักษะ

ในการทํางานรวมกับผูอื่น มุ งมั่นในการทํางาน ใฝ เรียนรู  ใช เทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล 

ไดอยางถูกตองและเหมาะสม มีเจตคติที่ดีตอภาษาจีน และสามารถนําความรูไปบูรณาการเพื่อ 

เปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

ผลการเรียนรู 

1. รวมกันแสดงบทบาทสมมติเรื่องสี่วรรณกรรมย่ิงใหญของจีน

2. บอกความเปนมา และคําศัพทเกี่ยวกับวัฒนธรรมสําคัญของจีน ประกอบดวย การตัด

กระดาษ การถักเชือก การเขียนพูกันจีน 

3. บรรยายประวัติและความเปนมาของงิ้วจีน และอธิบายความหมายของสีสันที่ใชวาด

หนากากงิ้ว 

4. เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมจีนตามความสนใจ

รวมท้ังหมด    4   ผลการเรียนรู 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  จ32205   รายวิชาภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4 – 6    ภาคเรียนท่ี 1 – 2  เวลา  20  ชั่วโมง  จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ศึกษา ใช อธิบาย สรางสถานการณจําลอง แสดงบทบาทสมมติ เกี่ยวกับสกุลเงินจีน 

สัญลักษณที่อยูบนธนบัตร และอัตราแลกเปลี่ยนระหวางคาเงินจีนและไทย การพูดซื้อขายและตอรอง

ราคาสินคา คําศัพทและประโยคที่เกี่ยวของกับการจองต๋ัวรถโดยสาร ต๋ัวรถไฟ และต๋ัวเครื่องบิน  

การจองหองพัก และการเขาพักในโรงแรม    

โดยใชการฟง พูด อาน เขียน สาธิต สืบคน แสดงบทบาทสมมติ และการทํางานเปนกลุม 

เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแกปญหา 

ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  

เพื่อใหนักเรียนเรียนรูภาษาจีนอยางถูกตองและเหมาะสมตามหลักภาษา มีทักษะในการ

ทํางานรวมกับผูอื่น มุงมั่นในการทํางาน ใฝเรียนรู มีเจตคติที่ดีตอภาษาจีน และสามารถนําความรู 

ไปบูรณาการเพือ่เปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

ผลการเรียนรู 

1. ใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมสบืคนขอมลูเพือ่อธิบายสกุลเงินจีน สญัลักษณทีอ่ยูบนธนบัตร

และอัตราแลกเปลี่ยนระหวางคาเงินจีนและไทย 

2. ใชคําศัพท และประโยคพูดซือ้ขายและตอรองราคาสินคา

3. อธิบายคําศัพทที่เกี่ยวของกบัการจองต๋ัวรถโดยสาร ต๋ัวรถไฟ และต๋ัวเครื่องบิน และสราง

สถานการณจําลองสาธิตวิธีการจองต๋ัว 

4. แสดงบทบาทสมมติในการจองหองพกั และการเขาพักในโรงแรม

รวมท้ังหมด    4    ผลการเรียนรู 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  จ32206 รายวิชาโครงงานมัคคุเทศกนอย กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4 – 6    ภาคเรียนท่ี  1 - 2 เวลา  20  ชั่วโมง       จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ศึกษา บรรยาย ใช ปฏิบัติตาม จําลองสถานการณ ออกแบบ เผยแพร เกี่ยวกับคําศัพท และ

ประโยคในการถามทางและบทสนทนาบนรถโดยสาร คําสั่งหรือคําช้ีแจงในสนามบินและบนเครื่องบิน 

การสนทนาในรานอาหารหรือภัตตาคาร และโครงงานมัคคุเทศกนอย 

โดยใชการฟง พูด อาน เขียน สนทนาโตตอบ สัมภาษณ และการทํางานเปนกลุม เพื่อให

นักเรียนมีความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแกปญหา 

ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  

เพื่อใหนักเรียนเรียนรูภาษาจีนอยางถูกตองและเหมาะสมตามหลักภาษาและระดับบุคคล 

มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น มุงมั่นในการทํางาน ใฝเรียนรู มีเจตคติที่ดีตอภาษาจีน และสามารถ

นําความรูไปบูรณาการเพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (EEC)  

ผลการเรียนรู 

1. ใชคําศัพท วลี และประโยคถามทาง และพูดสนทนาบนรถโดยสารกับพนักงานอยาง
เหมาะสมกับระดับบุคคล 

2. สนทนาโตตอบและปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําช้ีแจงตามสถานการณจําลองในสนามบินและ
บนเครื่องบิน 

3. จําลองสถานการณการสนทนาในรานอาหารหรือภัตตาคารอยางเหมาะสมตามหลักภาษา
4. รวมกันออกแบบโครงงานมัคคุเทศกนอย ใชภาษาจีนสื่อสารในสถานการณจริง บรรยาย

สถานที่สําคัญในทองถ่ิน สัมภาษณนักทองเที่ยวชาวจีน และเผยแพรบนสื่อออนไลนอยางเหมาะสม 

รวมท้ังหมด    4    ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  จ33205     รายวิชาความถนัดทางภาษาจีน 1  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4 – 6   ภาคเรียนท่ี 1 - 2 เวลา  20  ชั่วโมง        จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ศึกษา แตงประโยค จับใจความ ตอบคําถาม จับคู เขียนเรียงประโยค เกี่ยวกับคําศัพท 600 

คํา ประโยค รูปภาพ บทสนทนา และบทความสั้น ๆ ใน ขอสอบ HSK ระดับ 3  

โดยใชทักษะการฟง พูด อาน และเขียน เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการคิด และ

ความสามารถในการสื่อสาร  

เพื่อใหนักเรียนเรียนรูภาษาจีนอยางถูกตองและเหมาะสมตามหลักภาษา เขาใจและถายทอด

ความหมายตรงตัวหรือความหมายแฝงทางภาษาไดอยางเหมาะสมตามหลักวัฒนธรรมจีน มีเจตคติที่ดี

ตอภาษาจีน และสามารถนําความรูไปบูรณาการเพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพเพื่อรองรับ 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

ผลการเรียนรู 

1. ฟง พูด อาน และเขียนคําศัพท HSK ระดับ 3  600 คํา และแตงประโยคหรอืยกตัวอยาง

ประกอบอยางถูกตองตามหลักภาษา 

2. ฟง จับใจความ และตอบคําถามจากประโยค รูปภาพ และบทสนทนาภาษาจีนในขอสอบ

HSK ระดับ  3 

3. อาน จับใจความ ตอบคําถาม และจบัคู จากประโยค บทสนทนา บทความสั้น ๆ ใน

ขอสอบ HSK ระดับ 3 

4. เขียนคําศัพท และเขียนเรียงประโยคในขอสอบ HSK ระดับ3 อยางถูกตองตามหลกัภาษา

รวมท้ังหมด    4    ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  จ33206      รายวิชาความถนัดทางภาษาจีน 2 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี   4 – 6    ภาคเรียนท่ี  1 - 2 เวลา  20  ชั่วโมง  จํานวน 0.5 หนวยกิต 

ศึกษา แตงประโยค จับใจความ ตอบคําถาม เขียนเรียงประโยค เขียนเรื่อง เกี่ยวกับคําศัพท 

1,200 คํา ประโยค ภาพ บทสนทนา และบทความสั้น ๆ ใน ขอสอบ HSK ระดับ 4 

โดยใชทักษะการฟง พูด อาน และเขียน เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการคิด และ

ความสามารถในการสื่อสาร และความสามารภในการแกปญหา 

เพื่อใหนักเรียนเรียนรูภาษาจีนอยางถูกตองและเหมาะสมตามหลักภาษา เขาใจและถายทอด

ความหมายตรงตัวหรือความหมายแฝงทางภาษาไดอยางเหมาะสมตามหลักวัฒนธรรมจีน มีเจตคติที่ดี

ตอภาษาจีน และสามารถนําความรูไปบูรณาการเพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพเพื่อรองรับ 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

ผลการเรียนรู 

1. ฟง พูด อาน และเขียนคําศัพท HSK ระดับ 4  1,200 คํา และแตงประโยคหรือยกตัวอยาง

ประกอบอยางถูกตองตามหลักภาษา 

2. ฟง จับใจความ และตอบคําถามจากประโยค และบทสนทนาภาษาจีนในขอสอบ HSK

ระดับ 4 

3. อาน จับใจความ ตอบคําถาม และเรียงประโยค จากประโยค บทสนทนา บทความสั้น ๆ

ในขอสอบ HSK ระดับ4 

4. เขียนเรียงประโยค และ เขียนเรื่องจากภาพและคําศัพททีก่ําหนดใหในขอสอบ HSK ระดับ

4 อยางถูกตองตามหลักภาษา 

รวมท้ังหมด    4    ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา........... รายวิชา ยุวชนภาษาพัฒนาสู EEC          กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3      ภาคเรียนท่ี 1 – 2      เวลา 40 ช่ัวโมง    จํานวน 1.0 หนวยกิต  

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ บทบาทหนาท่ี คุณลักษณะและมารยาทของยุวชนภาษา

พัฒนาสู  EEC ตลอดจนใชสืบคนขอมูลเ ก่ียวกับแหลง อุตสาหกรรมทองเ ท่ียวในชุมชนโดย 

ใชแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสพูดนําเสนอขอมูลจากการศึกษาคนควาเก่ียวกับแหลงอุตสาหกรรม

ทองเท่ียวในชุมชนประกอบการใชสื่อท่ีสนใจ ฝกการเปนยุวชนภาษาพัฒนาสู EEC โดยใชสถานการณ

จําลองและสถานการณจริง 

โดยใชแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส ทักษะการนําเสนอขอมูล การใชสื่อการเรียนรู สถานการณ

จําลองและสถานการณจริงเพ่ือฝกการเปนยุวชนภาษาพัฒนาสู EEC 

เพ่ือใหเปนตัวอยางท่ีดีในการใชภาษาไทยท่ีถูกตอง มีมารยาทและมีคุณธรรม นําไปใช 

ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลการเรียนรู 

1. บอกความหมาย ความสําคัญของการเปนยุวชนภาษาพัฒนาสู EEC

2. อธิบายบทบาทหนาท่ีของยุวชนภาษาพัฒนาสู EEC

3. บอกคุณลักษณะและมารยาทของการเปนยุวชนภาษาพัฒนาสู EEC

4. สืบคนขอมูลเก่ียวกับแหลงอุตสาหกรรมทองเท่ียวในชุมชนโดยใชแหลงขอมูล

อิเล็กทรอนิกส 

5. พูดนําเสนอขอมูลจากการศึกษาคนควาเก่ียวกับแหลงอุตสาหกรรมทองเท่ียวในชุมชน

ประกอบการใชสื่อท่ีสนใจ 

6. ฝกการเปนยุวชนภาษาพัฒนาสู EEC โดยใชสถานการณจําลอง

7. ปฏิบัติการยุวชนภาษาพัฒนาสู EEC แนะนําสถานท่ีทองเท่ียวในทองถ่ินโดยใชสถานการณ

จริง 

8. เปนตัวอยางท่ีดีในการใชภาษาไทยท่ีถูกตอง

รวมท้ังหมด 8 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ท.............. รายวิชา การเขียนเพ่ือการส่ือสาร   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6      ภาคเรียนท่ี 1 – 2       เวลา 40 ช่ัวโมง  จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ศึกษา เลือกใช เรียงลําดับ คํา ความหมาย ระดับของภาษา และการเรียงคําในประโยค การเขียน 

กรอบแนวคิด หรือผังความคิดจากเรื่องท่ีอาน การเขียนยอความ การเขียนสรุปความ การเขียนบันทึก 

การเขียนจดหมายประเภทตาง ๆ การเขียนความเรียง การเขียนเรียงความ การเขียนบทความ การเขียน

ประกาศ  การเขียนรายงานเชิงวิชาการ และการเขียนอางอิง 

โดยใชกระบวนการเขียนสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ฝกเขียนสรุปความ ฝกเขียนยอความ ฝกเขียน

บันทึก เขียนความเรียงและเรียงความท่ีแสดงความรู ความคิดเห็น ความรูสึก ฝกการเขียนจดหมาย 

ความเรียง บทความ ประกาศ และเขียนรายงานการศึกษาคนควาตามหลักการเขียนเชิงวิชาการโดยอาง

อิงขอมูลสารสนเทศ  

เพ่ือใหสามารถเขียนไดตามวัตถุประสงค ใชภาษาในการเรียบเรียงไดถูกตอง เลือกใชคําใหถูกตอง

ตามความหมายและระดับของภาษาโดยใชภาษาท่ีเหมาะสมตามรูปแบบงานเขียนประเภทตางๆและอางอิง 

ไดอยางถูกตอง พรอมท้ังมีมารยาทในการเขียน 

ผลการเรียนรู 

1. เลือกใชคําไดถูกตองตามความหมายและระดับของภาษา

2. เรียงลําดับคําเขาประโยคไดถูกตอง

3. เขียนกรอบแนวคิด หรือผังความคิดจากเรื่องท่ีอาน

4. เขียนยอความ สรุปความ จากการอานหรือฟงสื่อท่ีมีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย มีมารยาทในการเขียน

5. เขียนบันทึกรูปแบบตาง ๆ พรอมท้ังมีมารยาทในการเขียน

6. เขียนจดหมายประเภทตาง ๆ พรอมท้ังมีมารยาทในการเขียน

7. เขียนความเรียงและเรียงความ พรอมท้ังมีมารยาทในการเขียน

8. เขียนประกาศรูปแบบตาง ๆ พรอมท้ังมีมารยาทในการเขียน

9. เขียนรายงานเชิงวิชาการโดยใชภาษาท่ีเหมาะสม และอางอิงไดอยางถูกตอง พรอมท้ังมีมารยาทในการเขียน

รวมท้ังหมด 9 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ท31......... รายวิชา การพูดในท่ีประชุมชน          กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6  ภาคเรียนท่ี 1 – 2    เวลา 40 ช่ัวโมง     จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการพูด หลักการ วิธีการ วาทศิลปท่ีใชในการพูด มารยาท

ในการพูด  พูดในท่ีประชุมชนประเภทตางๆ เชน การพูดแนะนําตัว การพูดเลาประสบการณ การพูด

บรรยาย การพูดพรรณนา การพูดโฆษณา การพูดประชาสัมพันธ การสัมภาษณ การเปนพิธีกร 

ในโอกาศตาง ๆ 

โดยกระบวนการทางภาษา  กระบวนการคิด  กระบวนการกลุม  กระบวนการปฏิบัติ  ศึกษาแหลงรู 

การใชสื่อเทคโนโลยีประกอบการพูด 

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ  มีทักษะในการพูด  การนําเสนอขอมูล  มีมารยาทและ 

มีคุณธรรม นําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ   

ผลการเรียนรู  

1. อธิบายความหมายพูดในท่ีประชุมชน

2. พูดแนะนําตนเองในท่ีประชุมชนอยางมีมารยาทในการพูด

3. พูดเลาประสบการณในชีวิตอยางมีมารยาทในการพูด

4. พูดบรรยาย และการพูดพรรณนาอยางมีมารยาทในการพูด

5. พูดโฆษณาสินคาอยางมีมารยาทในการพูด

6. พูดประชาสัมพันธอยางมีมารยาทในการพูด

7. พูดสัมภาษณไดเหมาะสมอยางมีมารยาทในการพูด

8. ทําหนาท่ีพิธีกรในโอกาสตาง ๆ อยางมีมารยาทในการพูด

รวมท้ังหมด 8 ผลการเรียนรู 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ท........  รายวิชา ภาษาไทยเพ่ือการทองเท่ียว      กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6  ภาคเรียนท่ี 1-2   เวลา 40 ช่ัวโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ศึกษาและระบุ วิเคราะหรายละเอียดและความสําคัญสถานท่ีแหลงทองเท่ียวในภาค

ตะวันออกเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ออกแบบโฆษณาประชาสัมพันธเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจการ

ทองเท่ียว พูดเชิญชวน เพ่ือการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ/เชิงอนุรักษ/เชิงวัฒนธรรม ใชภาษาไทยในสื่อ

สังคมออนไลนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวอยางมีคุณธรรม ใชอวัจนภาษาสื่อสาร วิเคราะหประโยชน 

ท่ีไดรับจากการทองเท่ียว รวมท้ังออกแบบนวัตกรรมประกอบการทองเท่ียว 

โดยใชทักษะกระบวนการทางภาษา กระบวนการเขียน กระบวนการพูด กระบวนการสราง

องคความรู ทักษะปฏิบัติ ใชทักษะความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด และ

ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

เพ่ือใหเกิดความเขาใจและเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ใชภาษาไทยอยางสรางสรรค 

มีมารยาทในการเขียนและพูด อีกท้ังเห็นคุณคาความสําคัญของการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 

ผลการเรียนรู 

1. ระบุสถานท่ีแหลงทองเท่ียวในภาคตะวันออกและมีมารยาทในการเขียนและพูด

2. วิ เคราะหรายละเอียดและความสําคัญของแหลงทองเท่ียวในภาคตะวันออกเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจ 

3. ออกแบบโฆษณาประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวในภาคตะวันออกเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจการ

ทองเท่ียว 

4. พูดเชิญชวนเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ/เชิงอนุรักษ/เชิงวัฒนธรรมอยางมีมารยาท

5. ใชภาษาไทยในสื่อสังคมออนไลนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวอยางมีคุณธรรม

6. ใชอวัจนภาษาเพ่ือประชาสัมพันธการทองเท่ียว

7. วิเคราะหประโยชนท่ีไดรับจากการทองเท่ียว

8. ออกแบบนวัตกรรมประกอบการทองเท่ียวอยางสรางสรรค 

9. เห็นคุณคาความสําคัญของการใชภาษาไทยอยางถูกตอง

รวมท้ังหมด  9  ผลการเรียนรู 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



คําอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ท........     รายวิชา ภาษาไทยเชิงสรางสรรคเพ่ืออนาคต       กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6  ภาคเรียนท่ี 1-2 เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง   จํานวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาและฝกเขียนสารคดีเชิงสรางสรรคโดยใชการอธิบาย การบรรยายและการพรรณนา 

เขียนบทความแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะพลเมืองดิจิทัล เขียนคําขวัญเก่ียวกับปจจัยพ้ืนฐาน

ในอนาคตเชิงสรางสรรค เขียนสารจรรโลงใจเก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพชีวิตในอนาคตอยางสรางสรรค 

วิ เคราะหการใชภาษาไทยในสื่อสังคมออนไลน นําเสนอสารโนมนาวใจผานสื่อสังคมออนไลน 

อยางสมเหตุสมผล พูดเลาเรื่องตลกขบขันคลายเครียดอยางสรางสรรค รวมท้ังใชภาษาไทยและวิธี 

การนําเสนอขอเท็จจริงในโลกออนไลนรูปแบบใหม 

โดยใชกระบวนการเขียน กระบวนการพูด กระบวนการสรางองคความรู ทักษะปฏิบัติ ทักษะ 

การขับรอง ใชทักษะความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด และความสามารถในการใช

เทคโนโลย ี

เพ่ือใหเกิดความเขาใจและเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ใชภาษาไทยอยางสรางสรรค มีเหตุผล 

อีกท้ังเห็นคุณคาความสําคัญของการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 

ผลการเรียนรู 

1. เขียนสารคดีเชิงสรางสรรคโดยใชการอธิบาย การบรรยายและการพรรณนา

2. เขียนบทความแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะพลเมืองดิจิทัล

3. เขียนคําขวัญเก่ียวกับปจจัยพ้ืนฐานในอนาคตเชิงสรางสรรค

4. วิเคราะหการใชภาษาไทยในสื่อสังคมออนไลน

5. เขียนสารจรรโลงใจเก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพชีวิตในอนาคตอยางสรางสรรค

6. นําเสนอสารโนมนาวใจผานสื่อสังคมออนไลนอยางสมเหตุสมผล

7. พูดเลาเรื่องตลกขบขันคลายเครียดอยางสรางสรรค

8. ใชภาษาไทยและวิธีการนําเสนอขอเท็จจริงในโลกออนไลนรูปแบบใหม

9. เห็นคุณคาความสําคัญของการใชภาษาไทยอยางถูกตอง

รวมท้ังหมด   9  ผลการเรียนรู 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ท........  รายวิชา ภาษาไทยเชิงวิเคราะห      กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6  ภาคเรียนท่ี 1-2 เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง  จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ศึกษาและฝกเขียน พูดแสดงทรรศนะเก่ียวกับสินคาอยางมีเหตุผล วิเคราะหสื่อโฆษณาจากเรื่อง 

ท่ีอานฟง และดู เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของสินคาหรือผลิตภัณฑ ประเมินคาขอมูลจากสถิติ กราฟ 

แผนภูมิ รูปภาพ ขาว และงานเขียนตาง ๆ ประเมินคาความนาเชื่อถือและความเปนไปไดของสื่อโฆษณา 

ออกแบบชิ้นงาน นวัตกรรมท่ีเกิดจากการวิเคราะหวิจารณหรือประเมินคาจากการดู ฟง หรืออาน รวมท้ัง

จําแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องท่ีดู ฟง หรืออาน  

โดยใชกระบวนการเขียน กระบวนการพูด กระบวนการสรางองคความรู ทักษะปฏิบัติ ใชทักษะ

ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด และความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

เพ่ือใหเกิดความเขาใจและเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และมีเหตุผล อีกท้ังเห็นคุณคาความสําคัญ

ของการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 

ผลการเรียนรู 

1. วิเคราะหสื่อโฆษณา

2. เขียนและพูดแสดงทรรศนะเก่ียวกับสินคาอยางมีเหตุผล

3. เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของสินคาหรือผลิตภัณฑ

4. ประเมินคาขอมูลจากสถิติ กราฟ แผนภูมิ รูปภาพ ขาว และงานเขียนตาง ๆ อยางสมเหตุสมผล

5. ประเมินคาความนาเชื่อถือและความเปนไปไดของสื่อโฆษณา

6. ออกแบบชิ้นงาน นวัตกรรมท่ีเกิดจากการวิเคราะหวิจารณหรือประเมินคาจากการดู ฟง

หรืออาน 

7. จําแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องท่ีดู ฟง หรืออาน

8. วิเคราะหเรื่องท่ีฟงและดูอยางมีเหตุผล

9. เห็นคุณคาความสําคัญของการใชภาษาไทยอยางถูกตอง

รวมท้ังหมด   9  ผลการเรียนรู 

172 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ท......... รายวิชา ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาอาชีพ 1           กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6     ภาคเรียนท่ี 1 – 2       เวลา 40 ช่ัวโมง       จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ศึกษา บอก ระบุ อธิบาย ตีความ ใช นําไปใช จําแนก วิเคราะห สังเคราะห ประเมิน หลักการ

พูด และการเขียน หลักการใชภาษาไทย ลักษณะของสื่อ แหลงเรียนรูในชุมชน เอกสาร ท่ีเก่ียวของ 

กับงานอาชีพ อีกท้ังโครงสรางและความสําคัญของเอกสารตาง ๆ รวมถึงขอมูลในเอกสารท่ีเก่ียวของ

ในงานอาชีพ ความสําคัญและคุณคาของการใชภาษาไทยในงานอาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเองในงานอาชีพ 

ใชกระบวนการอาน กระบวนการเขียน กระบวนการฟงและดู และกระบวนการพูด รวมท้ัง

ความสามารถในการคิด  การสื่อสาร  และการใชทักษะชีวิต 

เพ่ือใหผูเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาไทยในงานอาชีพ 

ผลการเรียนรู 

1. บอกคุณคาของภาษาไทยและอธิบายหลักการใชภาษาไทย

2. ใชกระบวนการพูด และเขียนเพ่ือสื่อสารในงานอาชีพไดอยางถูกตองตามหลักการ

ใชภาษาไทย 

3. อธิบายและจําแนกลักษณะของสื่อและแหลงเรียนรูในชุมชน

4. อธิบาย วิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาการฟง การดู การอานสารท่ีเก่ียวของใน

งานอาชีพ 

5. ใชกระบวนการฟง การดู และการอานไปพัฒนาตนเองในงานอาชีพ

6. อธิบายโครงสราง และความสําคัญของเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานอาชีพ

7. ระบุใจความสําคัญ วิเคราะหจุดมุงหมาย ตีความขอมูลในเอกสารท่ีเก่ียวของแลวนําไปใช

พัฒนาตนเองในงานอาชีพ 

8. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาไทยในงานอาชีพ

รวมท้ังหมด 8 ผลการเรียนรู 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ท......... รายวิชา ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาอาชีพ 2  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6    ภาคเรียนท่ี 1 – 2       เวลา 40 ช่ัวโมง        จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ศึกษา อธิบาย นําเสนอ พูด และเขียน  รูปแบบ ข้ันตอนการเตรียม และวิธีนําเสนอในงาน
อาชีพ นําเสนอผลงานของตนเองโดยใชวิธีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนางานตนเองในงานอาชีพ การพูด
ติดตอกิจธุระ และแนวทางการใชภาษาไทยเพ่ือการพูดติดตอกิจธุระในงานอาชีพ การพูดติดตอกิจธุระ
ในงานอาชีพ ความสําคัญ หลักการและแนวทางการใชภาษาเพ่ือเขียนสื่อสารในงานอาชีพ เอกสาร 
ท่ีเก่ียวของกับอาชีพ  

โดยใชกระบวนการนําเสนอดวยวิธีการตาง ๆ รวมท้ังความสามารถในการคิด การสื่อสาร 
การใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี 

เพ่ือใหผูเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาไทยในงานอาชีพ มีมารยาทใน 
การพูดและการเขียน 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายรูปแบบ ข้ันตอนการเตรียม และวิธีนําเสนอในงานอาชีพ

2. พูดนําเสนอผลงานของตนเองโดยใชวิธีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนางานตนเองในงานอาชีพ

3. อธิบายจุดมุงหมายของการพูดติดตอกิจธุระและแนวทางการใชภาษาไทยเพ่ือการพูด

ติดตอกิจธุระในงานอาชีพ 

4. พูดติดตอกิจธุระในงานอาชีพไดถูกตองตามหลักการใชภาษา และมีมารยาทในการพูด

5. อธิบายความสําคัญ หลักการและแนวทางการใชภาษาเพ่ือเขียนสื่อสารในงานอาชีพ

6. เขียนเอกสารท่ีเก่ียวของกับงานอาชีพ และมีมารยาทในการเขียน

7. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาไทยในงานอาชีพ

รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



คําอธบิายรายวิชา 

รหัสวิชา อ212.....     รายวิชาภาษาในชีวิตประจําวัน      กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3  ภาคเรียนท่ี 1-2         เวลา 40 ชั่วโมง     จํานวน 1 หนวยกิต 

ศึกษา เรียบเรียง บอก เปรียบเทียบ คําศัพท วลี ประโยคเกี่ยวกับการสือ่สารในชีวิตประจาํวัน

ตามสถานการณที่กําหนดให เชน การแนะนําตนเอง การพูดซื้อขายสิ่งของ การแนะนําสถานที่

ทองเที่ยวงานอดิเรก กิจกรรมวันหยุด ความหมายของปายประกาศ ปายเตือน เครื่องหมาย สัญลักษณ 

ตารางเวลาการคมนาคม  ตารางเรียน กําหนดการตาง ๆ ขอความสั้น ๆ เชน รายการซื้อของ 

(shopping list)  บันทึกเตือนความจํา (memo) 

โดยใชการฟง การพูด การอาน การเขียน การสืบคน การคนควา การปฏิบัติ การแสดง 

ความคิดเห็น รวมทั้งความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการ

แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  และความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

เพื่อใหสามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม 

ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

ผลการเรียนรู 

1. ใชคําศัพท วลี ประโยค สื่อสารในชีวิตประจําวันตามสถานการณที่กําหนดให

เชน การแนะนําตนเอง การพูดซื้อขายสิ่งของ การแนะนําสถานที่ทองเที่ยว เปนตน 

2. สนทนาและแลกเปลีย่นขอมูลตามหัวขอที่กาํหนดใหได เชน งานอดิเรก กิจกรรมวันหยุด

3. อานและบอกความหมายของปายประกาศ ปายเตือน เครื่องหมาย สัญลักษณ

4. อานและเปรียบเทยีบตารางเวลาการคมนาคม  ตารางเรียน กําหนดการตาง ๆ

5. ถามและตอบเกี่ยวกบัตารางเวลาการคมนาคม  ตารางเรียน กําหนดการตาง ๆ

6. ฟง พูด เกี่ยวกับการซื้อของ หรือ บันทึกเตือนความจํา (memo)

7. อานและเขียนขอความสั้น ๆ โดยใชเทคโนโลยี เชน รายการซื้อของ (shopping list)

บันทึกเตือนความจํา (memo) 

รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



คําอธบิายรายวิชา 

รหัสวิชา อ212.....  รายวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพภาษาอังกฤษ   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3  ภาคเรียนท่ี 1-2         เวลา 40 ชั่วโมง          จํานวน 1 หนวยกิต 

ศึกษา เขาใจ ระบุ จับใจความ แผนพับ ใบปลิว ปายโฆษณา โปสการดจากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ 

เกี่ยวกับการทองเที่ยวในทองถ่ิน  ความหมายคําศัพทสําหรับโฆษณาทองเที่ยว คําคุณศัพทที่ใช

บรรยายสถานที่ทองเที่ยว คําศัพทเกี่ยวกับการเดินทาง สถานที่ทองเที่ยว วิธีการเดินทาง  และ

กิจกรรมตาง ๆ  ฉลากอาหารและยา  ประเภทของขาวตาง ๆ ในหนังสือพิมพ ขาวสั้นในหนังสือพิมพ 

โดยใชการฟง การพูด การอาน การเขียน การสรุปความ การต้ังคําถามและตอบคําถาม 

การสืบคน รวมทั้งความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา 

ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

เพื่อใหเกิดการใฝเรียนรู  มุงมั่นในการทํางาน คิดอยางสรางสรรค และนําไปสูการใช

ภาษาอังกฤษถูกตองตามหลักไวยากรณและเหมาะสมกับบริบท 

ผลการเรียนรู 

1. เขาใจและบอกความหมายคําศัพทสําหรับโฆษณาทองเที่ยว คําคุณศัพทที่ใชบรรยายสถานที่

ทองเที่ยว คําศัพทเกี่ยวกับการเดินทาง 

2. ต้ังคําถามและตอบเกี่ยวกบัสถานทีท่องเที่ยว วิธีการเดินทาง  และกิจกรรมตาง ๆ

3. อานและอธิบายฉลากอาหารและยา

4. ต้ังคําถามและตอบจากฉลากอาหารและยา

5. สืบคนขาวหนังสือพมิพโดยใชเทคโนโลยี

6. เขาใจและบอกความหมายประเภทของขาวตาง ๆ ในหนังสอืพิมพ

7. อานและเขียนสรปุใจความสําคัญจากขาวสั้นในหนังสือพมิพ

8. อานแผนพับ แผนปลิว โฆษณา โปสการดจากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยว

ในทองถ่ิน 

รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



คําอธบิายรายวิชา 

รหัสวิชา อ222.....  รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3  ภาคเรียนท่ี 1-2      เวลา 40 ชั่วโมง         จํานวน 1 หนวยกิต 

ศึกษา บอก  พูด แสวงหาความรู เปรียบเทียบ  จําแนก  เลือก เลือกใช สืบคน วิเคราะห 

ออกแบบ สราง นําเสนอ และประเมิน ความหมายของคําศัพท สํานวนเกี่ยวกับวัฒนธรรมตะวันตก 

ความเหมือนและความแตกตางสํานวน สุภาษิต คําพังเพย ของเจาของภาษากับภาษาไทย 

การใชสํานวน สุภาษิต คําพังเพยของวัฒนธรรมตะวันตกใหเหมาะสมกับสถานการณที่กําหนดให 

ประเพณีตาง ๆ ที่สําคัญของวัฒนธรรมตะวันตก  ความเหมือนและความแตกตางของวิถีชีวิต 

ความเช่ือ และวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทย 

โดยการฟง การพูด การอาน การเขียน การนําเสนอและรายงานหนาช้ันเรียน การอธิบาย 

การอภิปราย การเลือกใช  การนําไปใช  การสืบคน รวมทั้งความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ

การคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใช

เทคโนโลยี 

เพื่อใหมีความคิดสรางสรรค ความรูเทาทันสื่อเทคโนโลยี ความสามารถในการแสวงหา

ความรูไดดวยตนเองจากแหลงความรูที่หลากหลายและเช่ือมโยงกับกลุมสาระอื่น ๆ และนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ  

ผลการเรียนรู 

1. บอกและเขียนความหมายของคําศัพท สํานวนเกี่ยวกับวัฒนธรรมตะวันตก

2. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางสํานวน สุภาษิต คําพังเพย ระหวางเจา

ของภาษากับภาษาไทย 

3. เลือกใชสํานวน สุภาษิต คําพังเพยของวัฒนธรรมตะวันตกใหเหมาะสมกับสถานการณที่กําหนดให

4. นําเสนอ สํานวน สภุาษิต คําพังเพยของวัฒนธรรมตะวันตกไดอยางสรางสรรค

5. สืบคน และอธิบายประเพณีตาง ๆ ที่สําคัญของวัฒนธรรมตะวันตก

6. สามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเองจากแหลงความรูที่หลากหลายและเช่ือมโยงกับ

กลุมสาระอื่น ๆ รวมถึงสามารถนําเสนอในรูปแบบการรายงานหนาช้ันเรียนได 

7. วิเคราะห/อภิปรายความเหมือนและความแตกตางของวิถีชีวิต ความเช่ือ และวัฒนธรรม

ของเจาของภาษากับของไทยและนําไปใชอยางมีเหตุผล 

รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



คําอธบิายรายวิชา 

รหัสวิชา อ222..... รายวิชาภาษาเพ่ือประชาสัมพันธ     กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 ภาคเรียนท่ี 1-2        เวลา 40 ชั่วโมง      จํานวน 1 หนวยกิต 

ศึกษา บอก จําแนก พูด เขียน นําเสนอ ออกแบบ สราง ประเมิน เกี่ยวกับ ความหมายของ

คําศัพท วลี สํานวนที่ใชในงานประชาสัมพันธ ประโยคพื้นฐานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ  

ขอมูลเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ ประเภทของสื่อประชาสัมพันธในชีวิตประจําวัน ไดแก สื่อบุคคล 

สื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศนสื่อกิจกรรม สื่อมวลชน สื่อสมัยใหม วิธีการออกแบบและวิธีการสรางสื่อ

ประชาสัมพันธ เชน ใบปลิว แผนพับ ปายประกาศ คําเตือน หรือ เอกสารแนะนําสื่อสิ่งพิมพ 

ขอมูลเพื่อประชาสัมพันธ 

โดยใชการฟง พูด อาน เขียน สืบคน สราง ใชเทคโนโลยี นําเสนอ รวมทั้งความสามารถ 

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะ

ชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

เพื่อใหมีความคิดสรางสรรค  มีความรู เทาทันสื่อเทคโนโลยี และนําไปประยุกตใช 

ในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองและเหมาะสมตามสถานการณ  

ผลการเรียนรู 

1. บอกความหมายของคําศัพท วลี สํานวนที่ใชในงานประชาสมัพันธ  

2. ฟง พูด ประโยคพื้นฐานเกี่ยวกบังานประชาสมัพันธ

3. อาน เขียน ประโยคพื้นฐานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ

4. สืบคนและนําเสนอ ขอมูลเกี่ยวกบัสื่อประชาสัมพันธ

5. จําแนกประเภทของสือ่ประชาสัมพันธในชีวิตประจําวัน ไดแก สื่อบุคคล สื่อสิง่พิมพ

สื่อโสตทัศนสือ่กิจกรรม สื่อมวลชน สื่อสมัยใหม 

6. รวมกันออกแบบและสรางสื่อประชาสัมพันธโดยใชเทคโนโลยี

7. ประเมินสื่อประชาสมัพันธที่รวมกันออกแบบ โดยพจิารณาความถูกตองของหลัก

ไวยากรณ ความสวยงาม ความประณีต และความคิดสรางสรรคของช้ินงาน 

8. นําเสนอเพื่อประชาสัมพันธสือ่ประชาสัมพันธที่รวมกันออกแบบ

รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู 
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คําอธบิายรายวิชา 

รหัสวิชา อ232.....         รายวิชาภาษาเพ่ือการแพทย    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 ภาคเรียนท่ี 1-2         เวลา 40 ชั่วโมง     จํานวน 1 หนวยกิต 

ศึกษา  เขาใจ คําศัพทเกี่ยวกับการแพทย เชน อวัยวะในรางกายมนุษย อาการเจ็บปวยและ

โรคภัยไขเจ็บ ภาษาทางการแพทย แผนกตาง ๆ ในโรงพยาบาล ช่ือตําแหนงในการปฏิบัติงาน อุปกรณ

และเครื่องมือแพทย ฯลฯ คําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา และคําช้ีแจงเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

เบื้องตน ความประทับใจในการทํางานของแพทย 

โดยใชการฟง พูด อาน เขียน  สนทนา  จดบันทึก นําเสนอ และใชเทคโนโลยี รวมทั้ง

ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถ 

ในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี  

เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษสําหรับการแพทย 

อยางถูกตองและเหมาะสมกับบริบท 

ผลการเรียนรู 

1. อานออกเสียงคํา เขาใจ และบอกความหมายของคําศัพทเกี่ยวกับการแพทย เชน อวัยวะ

ในรางกายมนุษย อาการเจ็บปวยและโรคภัยไขเจ็บ ภาษาทางการแพทย แผนกตาง ๆ ในโรงพยาบาล 

ช่ือตําแหนงในการปฏิบัติงาน อุปกรณและเครื่องมือแพทย ฯลฯ 

2. ใชคําศัพท วลี ประโยคอธิบายคําศัพทที่เกี่ยวของทางการแพทย เชน หนาที่อวัยวะตาง ๆ

ในรางกายมนุษย อาการเจ็บปวยและโรคภัยไขเจ็บ 

3. พูดสนทนาตามสถานการณที่กําหนดให โดยใชวลี สํานวน ประโยค ในการติดตอสื่อสาร

ไดอยางเหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรม และนําเสนอหนาช้ันเรียน 

4. จดบันทึก และเขียนรายงาน เกี่ยวกับอาการเจ็บปวยและโรคภัยไขเจ็บ

5. พูดและปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา และคําช้ีแจง เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

เบื้องตน 

6. ตระหนักถึงความสําคัญของแพทย โดยเขียนเรียงความเกี่ยวกับความประทับใจใน

การทํางานของแพทยจากประสบการณของตนเองผานสื่ออิเลคทรอนิกส เชน จดหมายอิเลคทรอนิกส 

(e-mail) 

รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธบิายรายวิชา 

รหัสวิชา อ232.....    รายวิชาภาษาสําหรับคอมพิวเตอร    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 ภาคเรียนท่ี 1-2        เวลา 40 ชั่วโมง      จํานวน 1 หนวยกิต 

ศึกษา คําศัพทเทคนิคเกี่ยวกับช้ินสวนและอุปกรณคอมพิวเตอร เอกสารคูมือเกี่ยวกับอุปกรณ

คอมพิวเตอร การใหความชวยเหลือและการแกปญหาจากกลองขอความที่ปรากฏ ความรูเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร  ใบสมัคร ลงทะเบียนและกรอกขอมลูออนไลน การประกอบอาชีพธุรกิจคอมพิวเตอร

และการศึกษาตอ 

โดยใชการฟง การดู การพูด การอาน การเขียน การปฏิบัติและการนําเสนอ รวมทั้ง

ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถ 

ในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

เพื่อใหมีตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษสําหรับ

คอมพิวเตอร  มีความรู เท าทันสื่ อ เทคโนโล ยี  และนําไปประยุกต ใช ในชี วิตประจํ า วันได 

อยางมีประสิทธิภาพ 

ผลการเรียนรู 

1. เขียนคําศัพทตามคําบอก อานออกเสียงคํา บอกความหมายคําศัพทเทคนิคเกี่ยวกับ

ช้ินสวนและอุปกรณคอมพิวเตอร 

2. อานและตอบคําถามจากเอกสาร คูมือเกี่ยวกับอุปกรณคอมพิวเตอร

3. อานขอความเกี่ยวกับใหความชวยเหลือและการแกปญหาจากกลองขอความที่ปรากฏ

พรอมทั้งปฏิบัติตามไดโดยใชเทคโนโลยี 

4. นําเสนอความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

5. เขียนใบสมัคร ลงทะเบียนและกรอกขอมูลออนไลน

6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาทักษะทางภาษาและการแสวงหาความรูดวยตนเอง

จากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 

7. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพธุรกิจ

คอมพิวเตอรและการศึกษาตอ 

รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธบิายรายวิชา 

รหัสวิชา อ232...          รายวิชาภาษาในงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ              ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3

ภาคเรียนท่ี 1-2                เวลา 40 ชั่วโมง              จํานวน 1 หนวยกิต 

ศึกษา บอก ระบุ อธิบาย ฟง พูด อาน เขียน เปรียบเทียบ แปลความ คําศัพทหรือสํานวน 

ประโยคพื้นฐานที่เกี่ยวกับงานบริการอาหารและเครื่องด่ืม อุปกรณที่อยูบนโตะอาหาร  มารยาททั่วไป

ที่ใชบนโตะอาหารสากล ความแตกตางทางวัฒนธรรมในงานบริการอาหารและเครื่องด่ืมของแตละ

ประเทศ การสื่อสารดวยการแสดงสีหนา ทาทางเพื่อสื่อถึงทัศนคติ อารมณและเจตนาตามบริบท 

และสถานการณ แนวทางและข้ันตอนในการบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

โดยใชการฟง การพูด การอาน การเขียน การปฏิบัติ รวมทั้งความสามารถในการสื่อสาร 

ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

และความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในการบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

ในสถานการณจริง ปฏิบัติตามมารยาทสากลในการบริการอาหารและเครื่องด่ืม และสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมกับบริบท 

ผลการเรียนรู 

1. บอกและอธิบายคําศัพทหรือสํานวนที่เกี่ยวกับงานบรกิารอาหารและเครื่องด่ืม

2. ฟง พูดประโยคพื้นฐานในสถานการณที่เกิดข้ึนจริงในงานบรกิารอาหารและเครือ่งด่ืม

3. อาน เขียนประโยคพื้นฐานในสถานการณที่เกิดข้ึนจรงิในงานบริการอาหารและเครือ่งด่ืม

4. ระบุและอธิบายวิธีการใชอุปกรณทีอ่ยูบนโตะอาหาร

5. ปฏิบัติตามมารยาททัว่ไปที่ใชบนโตะอาหารสากล

6. เปรียบเทยีบความแตกตางทางวัฒนธรรมในงานบริการอาหารและเครื่องด่ืมของ

แตละประเทศ 

7. แปลความหมายการสื่อสารดวยการแสดงสีหนา ทาทาง ทีส่ือ่ถึงทัศนคติและอารมณและ

เจตนาตามบรบิทและสถานการณ 

8. ตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในการบรกิารอาหารและเครื่องด่ืม

โดยการนําเสนอแนวทางและข้ันตอนในการบริการอาหารและเครื่องด่ืมผานเทคโนโลยี 

รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู 
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คําอธบิายรายวิชา 

รหัสวิชา อ232.....   รายวิชาภาษาเพ่ือสิ่งแวดลอม       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 ภาคเรียนท่ี 1-2       เวลา 40 ชั่วโมง        จํานวน 1 หนวยกิต 

ศึกษา เขาใจ ระบุ จับใจความ ออกแบบ วิเคราะห คําศัพท สํานวน วลีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 

ปญหาสิ่งแวดลอมที่อยูใกลตัว บทความเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม สื่อประชาสัมพันธ รณรงค ปองกันปญหา

สิ่งแวดลอม 

โดยใชการฟง การพูด การอาน การเขียน การสืบคน การคนควา การอธิบาย การปฏิบัติ 

การแสดงความคิดเห็น การนําเสนอ  การสรางสื่อประชาสัมพันธ การเผยแพร รวมทั้งความสามารถ

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะ

ชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

เพื่อใหตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอม เกิดความรวมมือในการทํางานรวมกันอยาง 

มีวิจารณญาณ และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

ผลการเรียนรู 

1. เขาใจและบอกความหมายของคําศัพท สํานวน วลีเกี่ยวกับสิง่แวดลอม

2. สืบคน ระบุและอธิบายปญหาสิ่งแวดลอมที่อยูใกลตัว

3. วิเคราะห และระบุสาเหตุของปญหาสิ่งแวดลอมจากขอมูลทีก่ําหนดให

4. พูดสนทนาโตตอบเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมที่อยูใกลตัวนักเรียนอยางมีวิจารณญาณ

5. อาน สรุปใจความสําคัญ ตอบคําถามบทความเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

6. นําเสนอแนวทางแกไขปญหาสิ่งแวดลอมใกลตัว

7. ออกแบบและสรางสื่อประชาสัมพันธ รณรงค ปองกันปญหาสิ่งแวดลอม

8. ใชเทคโนโลยีเปนสื่อเผยแพรสื่อประชาสัมพันธทีร่ณรงค ปองกันปญหาสิ่งแวดลอม

รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู 
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คําอธบิายรายวิชา 

รหัสวิชา อ232.....           รายวิชาภาษาสําหรับการอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ               ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3

ภาคเรียนท่ี 1-2     เวลา 40 ชั่วโมง              จํานวน 1 หนวยกิต 

ศึกษา บอก เขียน ใหขอมูล อธิบาย สรุป คําศัพทเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเช้ือเพลิง คูมือหรือ

คําแนะนําในการปฏิบัติการอุตสาหกรรมเช้ือเพลิง เครื่องหมาย สัญลักษณ ประกาศ คําเตือนเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน แผนประชาสัมพันธ และแบบฟอรมการปฏิบัติงาน 

โดยใชการฟง การพูด การอาน การเขียน การสนทนา และการจัดทํา รวมทั้งความสามารถ 

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะ

ชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษสําหรับ 

การอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงอยางถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะและบริบท 

ผลการเรียนรู 

1. เขียนคําศัพทตามคําบอก อานออกเสียงคํา บอกความหมายของคําศัพทเกี่ยวกบั

อุตสาหกรรมเช้ือเพลิง 

2. อานและสรุปคูมือหรือคําแนะนําในการปฏิบัติการอุตสาหกรรมเช้ือเพลงิ

3. อธิบายและใหขอมูลเกี่ยวกับเครือ่งหมาย สัญลักษณ ประกาศ คําเตือนเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในสถานทีป่ฏิบัติงาน 

4. เขียนคําเตือนเกี่ยวกบัความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานและจัดทําแผนประชาสมัพันธ

5. สนทนาโตตอบและสื่อสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน

อยางเหมาะสมกบักาลเทศะ 

6. เขียนกรอกแบบฟอรมการปฏิบัติงาน

7. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษสําหรับการอุตสาหกรรม

เช้ือเพลิงโดยใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารอยางถูกตองและเหมาะสมกบับริบท 

รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู 

183 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



คําอธบิายรายวิชา 

รหัสวิชา อ232..... รายวิชาภาษาเพ่ือคมนาคม       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3  ภาคเรียนท่ี 1-2       เวลา 40 ชั่วโมง        จํานวน 1 หนวยกิต 

ศึกษา บอก ฟง พูด เขียน สรุป นําเสนอ ความหมายของคําศัพทเกี่ยวกับตําแหนง 

ของสถานที่ ทิศทาง ยานพานะ การเดินทาง ปายสัญลักษณจราจร กฎจราจรพื้นฐาน สํานวนการบอก

ทิศทาง และการใชสํานวนที่แสดงถึงหนาที่ของภาษา (Functions) ที่เกี่ยวของในการสนทนา เชน 

การทักทาย (Greeting) การแนะนําตัวเอง (Introduction) และการขอและการใหคําแนะนํา (Asking 

and Giving Advice) เปนตน การสนทนาตามระดับภาษา มารยาททางสังคม และวัฒนธรรม 

ของเจาของภาษา 

โดยใชทักษะการฟง พูด อาน และเขียน นําเสนอ และกระบวนการทํางานกลุม 

ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด และความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

เพื่อใหมีความตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาเพื่อการคมนาคมในชีวิตประจําวัน 

และนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ  

ผลการเรียนรู 

1. บอกคําศัพทและสํานวนเกี่ยวกับการบอกตําแหนงของสถานที่ ทิศทาง ยานพาหนะ

การเดินทาง ปายสญัลกัษณและกฎจราจร 

2. ฟง-พูดเกี่ยวกบัตําแหนงของสถานที่ ทิศทาง และการเดินทาง โดยใชคําศัพท สํานวน และ

ภาษาที่เหมาะสม 

3. แสดงบทบาทสมมติเกีย่วกบัเดินทาง และกริยาทาทางในการสนทนาตามระดับภาษา

มารยาททางสงัคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

4. เขียนสรปุบันทึกการเดินทางเปนภาษาอังกฤษ

5. ตระหนักถึงความสําคัญ และเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษ เพื่อการคมนาคม

โดยการเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับการจราจรและความปลอดภัยบนทองถนนและนําเสนอขอมลู 

โดยใชเทคโนโลยี 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธบิายรายวิชา 

รหัสวิชา อ232.....      รายวิชา ภาษาสังคมออนไลน       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 ภาคเรียนท่ี 1-2       เวลา 40 ชั่วโมง        จํานวน 1 หนวยกิต 

ศึกษา บอก ฟง พูด อาน เขียน นําเสนอ ความหมายของคําศัพท สํานวนที่ใชบนสื่อสังคม

ออนไลน ขอมูลเกี่ยวกับวิธีการใชแอพพลิเคช่ันตาง ๆ  หลักการกระจายขอมูลผานสื่อสังคมออนไลน 

ในเชิงขอมูลสวนตัว (Profile) เชิงพาณิชย (Online Marketing) ไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

สิทธิสวนบุคคล สาระสําคัญความสําคัญของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร  

โดยใชทักษะการฟง พูด อาน และเขียน นําเสนอ และกระบวนการทํางานกลุม รวมทั้ง

ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถ 

ในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

เพื่อใหมีความตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน 

และไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา และสิทธิสวนบุคคลของผูอื่น 

ผลการเรียนรู 

1. บอกคําศัพท ความหมายและสํานวนภาษาที่ใชในสื่อสังคมออนไลน  

2. เขียนขอมูลจากการอานผานสื่อสังคมออนไลน

3. สืบคนวิธีการกระจายขอมูลในสื่อสังคมออนไลนดวยตนเองและนําเสนอในช้ันเรียน

4. เลือกใชสื่อสังคมออนไลนในการสรางขอมลูสวนตัว (Profile) และเชิงพาณิชย

(Online Marketing)      

5. ตระหนักถึงประโยชนและโทษของการใชสื่อสังคมออนไลน โดยการนําเสนอสาระสําคัญ

ของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธบิายรายวิชา 

รหัสวิชา อ232.....     รายวิชาภาษาเพ่ือการบริการ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3  ภาคเรียนท่ี 1-2       เวลา 40 ชั่วโมง        จํานวน 1 หนวยกิต 

ศึกษา พูดแสดงความคิดเห็น โตตอบ นําเสนอขอมูล  แสดงความรูสึกและใหเหตุผล 

เขียนนําเสนอ  อธิบาย และสรุป เกี่ยวกับสินคาและบริการในหางสรรพสินคา ไดแก การซื้อขายสินคา 

อาหารเครื่องด่ืม เขาชมภาพยนตร และการเขารับการบริการซอมหรือเปลี่ยนสินคาในรานคา 

การตอรองราคาสินคา การใหบริการในรานอาหาร ไดแกการสั่งอาหาร การแนะนําอาหาร สถานที่

ทองเที่ยวในทองถ่ิน ไดแก เกาะเสม็ด เขาชีจรรยสินคาและการบริการ ไดแก สินคาและผลิตภัณฑข้ึน

ช่ือในทองถ่ิน บริการดานความงาม สถานการณที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการบริการในโรงแรมและที่พัก ไดแก 

การติดตอจองที่พัก การขอขอมูลเกี่ยวกับที่พัก การรับบริการในที่พัก วัฒนธรรมเกี่ยวกับการใหและ

รับบริการ ความเหมือนหรือความแตกตางของขนบธรรมเนียม ประเพณี ชีวิตความเปนอยู ขอมูล

เกี่ยวกับการทองเที่ยวในทองถ่ิน 

โดยใชกระบวนการทางภาษาในการคนควา การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงอธิบายและ 

ใหเหตุผล การนําเสนอขอมูลอยางงาย การโตตอบและเขียนนําเสนอ ความสามารถในการสื่อสาร 

ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและ

ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจดวยวิธีการที่หลากหลาย มีความกระตือรือรนในการใชทักษะ

ทางภาษาอยางถูกตองตามสถานการณ มีทัศนคติเชิงบวกที่กระตุนความคิดสรางสรรค การให 

ความรวมมือ มีความตระหนัก ยอมรับ และเห็นความสําคัญของความคิดเห็นที่แตกตาง 

 ผลการเรียนรู 

1. แสดงความรูสกึและใหเหตุผลเกี่ยวกับสินคาและบริการในหางสรรพสินคาโดยใชสือ่ที่

เหมาะสม 

2. พูดแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรคเกี่ยวเรื่องการใหบรกิารในรานอาหาร

3. พูดนําเสนอขอมลูเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวในทองถ่ิน โดยใชสื่อเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม

4. รวมกันเขียนนําเสนอขอมลูเกี่ยวกับสินคาและการบริการ ในรูปแบบของสือ่สิง่พิมพ  

5. เขียนหรือพูดโตตอบเกี่ยวกับสถานการณที่เกิดข้ึนเกี่ยวกบัการบริการในโรงแรมและที่พัก

6. เห็นความสําคัญของวัฒนธรรมเกี่ยวกับการใหและรบับรกิารตาง ๆ ของเจาของภาษากับ

ของไทย โดยการ อธิบายความเหมือนหรือความแตกตางของขนบธรรมเนียม ประเพณี 

ชีวิตความเปนอยู  
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7. รวมกันคนควา สรุปและนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวในทองถ่ิน ในรูปแบบ

สื่อมัลติมีเดีย 

รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธบิายรายวิชา 

รหัสวิชา อ232.....    รายวิชาโครงงานมัคคุเทศกนอย      กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 ภาคเรียนท่ี 1-2       เวลา 40 ชั่วโมง        จํานวน 1 หนวยกิต 

ศึกษา พูด แสดงความคิดเห็น โตตอบ นําเสนอขอมูล  แสดงความรูสึกและใหเหตุผล 

เขียนนําเสนอ  อธิบาย และสรุป เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษในทองถ่ิน ปญหาหรือผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการทองเที่ยว ไดแก ปญหาขยะ ปญหา 

ความแออัด ปญหาอาชญากรรม แหลงทองเที่ยวที่สําคัญในทองถ่ิน ไดแก เกาะมันใน เกาะมันนอก 

ตลาดนํ้า เปนตน ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวในทองถ่ิน ไดแก ขอมูลการเดินทาง สถานที่ต้ัง 

กิจกรรมที่นาสนใจในสถานที่ทองเที่ยว สถานการณที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับสถานที่ทองเทีย่วในทองถ่ิน ไดแก 

การถามทาง การขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

ชีวิตความเปนอยู วัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทย เทศกาลหรือประเพณีสําคัญในทองถ่ิน 

ไดแก  เทศกาลผลไมประจําฤดู  เทศกาลดนตรี  เทศกาลเลนวาว  

โดยใชกระบวนการทางภาษาในการคนควา การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงอธิบายและ 

ใหเหตุผล การนําเสนอขอมูลอยางงาย การโตตอบและเขียนนําเสนอ ความสามารถในการสื่อสาร 

ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและ

ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจดวยวิธีการที่หลากหลาย มีความกระตือรือรนในการใชทักษะ

ทางภาษาอยางถูกตองตามสถานการณ มีทัศนคติเชิงบวกที่กระตุนความคิดสรางสรรค การให 

ความรวมมือ มีความตระหนัก ยอมรับ และเห็นความสําคัญของความคิดเห็นที่แตกตาง 

ผลการเรียนรู 

1. แสดงความรูสึกและความคิดเห็นอยางสรางสรรคเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

ในทองถ่ิน 

2. ตระหนักถึงปญหาหรือผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการทองเที่ยว โดยใชโปสเตอรรณรงค

เกี่ยวกับการทองเที่ยว 

3. แสดงความสนใจเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในทองถ่ินโดยการพูดนําเสนอขอมูลดวย

การใชสื่อเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 

4. เขียนนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวในทองถ่ิน ในรูปแบบของสื่อสิ่งพมิพ  

5. เขียนหรือพูดโตตอบเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวในทองถ่ิน
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6. อธิบายความเหมือนหรอืความแตกตางของขนบธรรมเนียม ประเพณี ชีวิตความเปนอยู

วัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทย 

7. รวมกันคนควา สรุปและนําเสนอขอมลูเกี่ยวกับเทศกาลหรือประเพณีสําคัญในทองถ่ิน

ในรูปแบบสือ่มัลติมีเดีย 

รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธบิายรายวิชา 

รหัสวิชา อ312.....                                         รายวิชาภาษาเพื่อบุคลิกภาพและการสื่อสาร  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6  ภาคเรียนท่ี 1-2    

เวลา 40 ชั่วโมง              จํานวน 1 หนวยกิต 

ศึกษา ระบุ อธิบาย อภิปราย จับใจความ ความสําคัญและความหมายของบุคลิกภาพ 

ลักษณะของบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ  ทฤษฎีที่สําคัญตอการพัฒนาบุคลิกภาพและ 

การสื่อสาร หลักการเตรียมตัวในการพูดตอหนาประชุมชน การเขียนบทพูด (script) ที่ถูกตองและ

เหมาะสมตามหลักสากล การใชวัจนภาษาและอวัจนภาษาในการพูดตอหนาประชุมชน การใชภาษาที่

สงเสริมบุคลิกภาพ 

โดยใชการฟง การพูด การอาน การเขียน การสืบคน การปฏิบัติ การแสดงความคิดเห็น 

รวมทั้งความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา 

ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

เพื่อใหเกิดการใฝเรียนรู  มุงมั่นในการทํางาน  เห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษในการ

พัฒนาบุคลิกภาพและประสิทธิภาพในการสื่อสาร 

ผลการเรียนรู 

1. ระบุความสําคัญและบอกความหมายของบุคลิกภาพ ลักษณะของบุคลิกภาพและ

การพัฒนาบุคลกิภาพ 

2. สืบคนและบอกทฤษฎีที่สําคัญตอการพฒันาบุคลกิภาพในการสือ่สารโดยใชเทคโนโลยี

ที่หลากหลาย 

3. รูหลกัการเตรียมตัวในการพูดตอหนาประชุมชนและสามารถเขียนบทพูด (script)

ที่ถูกตองและเหมาะสมตามหลกัสากล 

4. ใชวัจนภาษาและอวัจนภาษาในการพูดตอหนาประชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ

5. พูดอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัการใชภาษาที่สงเสริมบุคลิกภาพ

6. จับใจความสําคัญ ถามตอบคําถามจากสถานการณที่กําหนดให

รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธบิายรายวิชา 

รหัสวิชา อ312.....    รายวิชาการเขียนในชีวิตประจําวัน   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ภาคเรียนท่ี 1-2       เวลา 40 ชั่วโมง        จํานวน 1 หนวยกิต 

ศึกษา ระบุ บรรยาย อภิปราย จับใจความ การสื่อสารในชีวิตประจําวันรูปแบบตาง ๆ 

ตามวัตถุประสงคเชน การบรรยายตนเอง, โรงเรียน, งานอดิเรก  การเขียนในโอกาสตาง ๆ เชน 

การแสดงความยินดี การแสดงความเสียใจ  การเขียนไปรษณียบัตรถึงเพื่อน แนวทางการเขียนสื่อสาร

ผานจดหมายอิเลคทรอนิกส เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 

โดยใชการฟง การพูด การอาน การเขียน การสืบคน การคนควา การปฏิบัติ การแสดง 

ความคิดเห็น รวมทั้ งความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ 

ในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

เพื่อใหเกิดการใฝเรียนรู  มุงมั่นในการทํางาน คิดอยางสรางสรรค และนําไปสูการใช

ภาษาอังกฤษถูกตองตามหลักไวยากรณและเหมาะสมกับบริบท  

ผลการเรียนรู 

1. เขียนขอความสื่อสารโดยใชถอยคําและไวยากรณไดถูกตอง

2. เขียนสื่อสารในชีวิตประจําวันรปูแบบตาง ๆ ไดตามวัตถุประสงคโดยใชภาษาเรียบเรียง

ถูกตองมีขอมลูและสาระสําคัญชัดเจน เชน การบรรยายตนเอง, โรงเรียน, งานอดิเรก 

3. สืบคนขอมลูเกี่ยวกับการเขียนในโอกาสตาง ๆ โดยใชภาษาอังกฤษ เชน การแสดง

ความยินดี การแสดงความเสียใจ 

4. เขียนขอความในโอกาสตาง ๆ อยางถูกตองและเหมาะสมกบักาลเทศะ

5. อานและเขียนไปรษณียบัตรถึงเพือ่น

6. ระบุแนวทางการเขียนสื่อสารผานจดหมายอิเลคทรอนิกส เชน การใชคําข้ึนตน

การใชคําลงทาย การเรียบเรียงเน้ือหา เขียนสื่อสารผานทางสื่ออิเลคทรอนิกสใชระดับภาษาเหมาะสม

กับบริบทและถูกตองตามหลักการเขียน เชน จดหมายอเิลก็ทรอนิกส (e-mail) 

รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธบิายรายวิชา 

รหัสวิชา อ322.....          รายวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ภาคเรียนท่ี 1-2      เวลา 40 ชั่วโมง       จํานวน 1 หนวยกิต 

ศึกษา บอก เขียน สรุป วิเคราะห ตีความ คัดลือก เปรียบเทียบความแตกตาง คําศัพท 

สํานวน โครงสรางทางภาษาในสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับอาชีพความตองการ เสนอ ตอบรับและ

ปฏิเสธการใหความชวยเหลือเกี่ยวกับการทํางาน สถานการณจําลอง อาชีพ   ที่นาสนใจในทองถ่ิน 

ในสถานการณตาง ๆ คุณสมบัติของอาชีพตามความสนใจ อยางนอย ๓ อาชีพ โดยใชแหลงขอมูล 

ที่หลากหลาย ตามสถานการณที่กําหนด อาชีพอิสระกับอาชีพประจําวัน ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจ  

โดยใชการอาน พูด เขียน คัดเลือก นําเสนอ แสดงความคิดเห็น แสดงบทบาทสมมติ รวบรวม 

เผยแพรประชาสัมพันธ รวมทั้งความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ 

ในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

เพื่อใหมีความสรางสรรค มีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน มีวิจารณญาณในการคคิดอยาง 

มีเหตุผล และสามารถนําภาษาอังกฤษไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  

ผลการเรียนรู 

1. อานออกเสียง พรอมทั้งบอกความหมาย คําศัพท สํานวน โครงสรางทางภาษาใน

สถานการณตาง ๆเกี่ยวกับอาชีพที่กําหนดให  

2. พูดและเขียนแสดงความตองการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือเกี่ยวกับ

การทํางานในสถานการณจําลอง เพื่อนําไปใชในชีวิตจรงิอยางสรางสรรค 

3. นําเสนออาชีพที่นาสนใจในทองถ่ินดวยความภาคภูมิใจ โดยใชสื่อเทคโนโลยี

4. วิเคราะห ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงหรอือาน เกี่ยวกับอาชีพในสถานการณตางๆ

5. คัดเลือกอาชีพตามความสนใจ อยางนอย ๓ อาชีพ แลวบอกคุณสมบัติทีส่ําคัญของ

อาชีพน้ัน ๆ โดยใชแหลงขอมลูทีห่ลากหลายอยางมีวิจารณญาณ 

6. แสดงบทบาทสมมติ เกี่ยวกับอาชีพที่สนใจ ตามสถานการณที่กําหนด โดยนําเสนอผาน

สื่อมลัติมิเดีย 

7. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางอาชีพอิสระกบัอาชีพประจําโดยใชขอมูลทีร่วบรวมได

อยางมีเหตุผล 

8. เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจ โดยใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค

รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู 
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คําอธบิายรายวิชา 

รหัสวิชา อ322.....        รายวิชาภาษาเพื่อการมงีาน       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ภาคเรียนท่ี 1-2       เวลา 40 ชั่วโมง        จํานวน 1 หนวยกิต 

ศึกษา บอก จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ ใหเหตุผล ความหมาย

คําศัพท สํานวน โครงสรางทางภาษาที่ใชในการทํางาน ในสถานการณตาง ๆ ประกาศ โฆษณา 

รับสมัครงาน รายละเอียดจากสิ่งที่อานจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเลคทรอนิกส การฟงและอาน 

ขาว เหตุการณ กิจกรรม ตามสถานการณที่สนใจ แบบฟอรมแบบตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน หรือ 

การประกอบอาชีพ จดหมายอิเลคโทรนิกส ขอดี ขอเสียของการทํางานที่บาน (Working from 

Home) และการทํางานที่ที่ทํางาน (Working from Office) ภาษาอังกฤษในการทํางาน 

โดยใชการบอก พูดสนทนา โตตอบ อาน เขียนสรุปความ บอกรายละเอียด ยกตัวอยาง 

แสดงความคิดเห็น ใหเหตุผล กรอกแบบฟอรม มีความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร 

ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

เพื่อใหมีมารยาทสังคม มีสัมพันธภาพที่ดีตอเพื่อนรวมงาน มีความรอบคอบ มีเหตุผล 

มีความสรางสรรค รูเทาทันสื่อเทคโนโลยี รูวิธีการแกปญหา มีความตระหนัก และนําไปใชในชีวิตวัน 

 ผลการเรียนรู 

1. อานคําศัพท สํานวน โครงสรางทางภาษาที่ใชในการทํางาน ในสถานการณตาง ๆ และ

บอกความหมาย สรปุความ 

2. อานประกาศ โฆษณา รับสมัครงาน และบอกรายละเอียดจากสิง่ที่อาน จากสื่อสิ่งพิมพ

และสื่ออิเลคทรอนิกส 

3. จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟง

และอานเกี่ยวกับการทํางานพรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ 

4. พูดสนทนาโต ตอบ ตามมารยาทสังคม เพือ่สรางสัมพันธภาพที่ดีในที่ทํางาน เกี่ยวกบัขาว

เหตุการณ กิจกรรม ตามสถานการณที่สนใจ 

5. กรอกแบบฟอรมแบบตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับการทํางาน หรือ การประกอบอาชีพ อยางรอบคอบ

เพื่อนําไปใชในสถานการณจรงิ 

6. เขียนจดหมายอเิลคทรอนิกส  เพื่อนําไปใชสมัครงานตามตําแหนงทีส่นใจ อยางสรางสรรค

7. บอกขอดี ขอเสียของการทํางานทีบ่าน (Working from Home) และการทํางานทีท่ี่

ทํางาน (Working from Office) 
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8. ตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในการทํางาน โดยการนําเสนอความคิด

หรือแนวทางในการปฏิบัติตนกับอาชีพในยุคปจจุบัน 

รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู 
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คําอธบิายรายวิชา  

รหัสวิชา อ332.....           รายวิชาภาษาเพ่ือการวิจัย     กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ภาคเรียนท่ี 1-2       เวลา 40 ชั่วโมง       จํานวน 1 หนวยกิต 

ศึกษา  ลักษณะและประเภทของงานเขียนเชิงวิชาการ เชน บทความ วิทยานิพนธ รายงาน

เชิงวิชาการ  องคประกอบของงานวิจัย เชน บทคัดยอ บทนํา เน้ือหา บทสรุป  บทความงานวิจัย  

โครงรางงานวิจัย 

โดยใชการฟง พูด อาน เขียน สืบคน สรุปใจความ นําเสนอ และใชเทคโนโลยี รวมทั้ง

ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถ 

ในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

เพื่อใหตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการเขียนงานวิจัย และสามารถใชภาษาอังกฤษได

อยางถูกตองตามไวยากรณและเหมาะสมกับระดับภาษา 

ผลการเรียนรู 

1. บอกลักษณะและประเภทของงานเขียนเชิงวิชาการ เชน บทความ วิทยานิพนธ รายงาน

เชิงวิชาการ 

2. ใชคําศัพท วลี ประโยค อธิบายองคประกอบของงานวิจัย เชน บทคัดยอ บทนํา เน้ือหา

บทสรุป 

3. บอกรายละเอียด สรปุใจความสําคัญและตอบคําถามจากการอานงานวิจัย หรือบทความที่

กําหนดให 

4. รวมกันสบืคน บทความงานวิจัยทีส่นใจโดยใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม

5. จัดลําดับความคิดและวางโครงรางงานวิจัย

6. สรุปและนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัยทีส่นใจ

7. ตระหนักถึงคุณธรรมจรยิธรรมในการเขียนงานวิจัย และสามารถใชภาษาอังกฤษได

อยางถูกตองตามไวยากรณและเหมาะสมกับระดับภาษา 

รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธบิายรายวิชา 

รหัสวิชา อ332.....    รายวิชาทักษะภาษาจากสื่อดิจิทัล   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ภาคเรียนท่ี 1-2       เวลา 40 ชั่วโมง       จํานวน 1 หนวยกิต 

ศึกษา ตีความ ศัพท สํานวน วลี ที่เกี่ยวกับสื่อดิจิทัลรูปแบบตางๆ เชน blog, bloggers, 

Youtube, Youtuber, feedback, comment, phishing, scammer ฯลฯ ขอความอธิบายสั้นๆ 

(caption) ประกอบภาพ  ความหมายและการใชคํายอภาษาอังกฤษทางอินเตอรเน็ต เชน BRB, TBT, 

CU ฯลฯ บทความจากสื่อดิจิทัล 

 โดยใชโดยใชการฟง การพูด การอาน การเขียน การสนทนาโตตอบ การสรุปความ 

การสืบคน การนําไปใช รวมทั้งความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ 

ในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษในการสื่อสารอยางถูกตอง

และเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ 

ผลการเรียนรู 

1. บอกความหมายศัพท สํานวน วลี ที่เกี่ยวกับสื่อดิจิทลัรปูแบบตาง ๆ เชน blog,

bloggers, Youtube, Youtuber, feedback, comment, phishing, scammer ฯลฯ 

2. สนทนาโตตอบและแสดงความคิดจากหัวขอที่กําหนดให ผานสื่อดิจิทลั เชน Twitter,

Facebook, Blog 

3. เขียนขอความอธิบายสั้นๆ (caption) ประกอบภาพ โดยใชภาษาที่ถูกตองและเหมาะสม

4. บอกความหมายและใชคํายอภาษาอังกฤษทางอินเตอรเน็ตทีเ่หมาะสมกับบรบิท เชน BRB,

TBT, CU ฯลฯ 

5. อาน สรุปใจความสําคัญ บอกจุดมุงหมายของผูเขียน(ผูพูด) และตอบคําถามบทความที่กําหนดให

6. ตีความ สรุปความ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหาทีส่นใจจากสื่อดิจทิัลและนําเสนองาน

ผานสื่อดิจิทลั 

7. รวมกันสบืคนวิธีการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษจากสื่อดิจิทัลรูปแบบตาง ๆ และนํามาใชได

ตามวัตถุประสงค 

8. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษในการสื่อสารอยางถูกตองและ

เหมาะสมกับบรบิทและสถานการณ 

รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู 
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คําอธบิายรายวิชา 

รหัสวิชา อ332.....      รายวิชาภาษาเพ่ือธุรกิจอาหาร     กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ภาคเรียนท่ี 1-2       เวลา 40 ชั่วโมง        จํานวน 1 หนวยกิต 

ศึกษา บอก อธิบาย ฟง พูด อภิปราย ตีความ เปรียบเทียบ วิเคราะห  คําศัพทหรือสํานวน 

ที่เกี่ยวกับธุรกิจอาหาร  โภชนาการอาหาร ความแตกตางทางวัฒนธรรมในธุรกิจทางอาหารของแตละ

ประเทศ ฉลากอาหารหรือผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับอาหารจากสื่อสิ่งพิมพและสื่อออนไลน กฎหมาย 

ที่เกี่ยวกับธุรกิจทางอาหาร รูปแบบธุรกิจและการจัดการธุรกิจอาหาร ความสําคัญของอาหารและ

โภชนาการตอคุณภาพชีวิต 

โดยใชทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน การอธิบาย การอภิปราย การตีความ

เปรียบเทียบ การสืบคน การนําเสนอ แกไข การประยุกตใชความรู  รวมทั้งความสามารถ 

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะ

ชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี   

เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในธุรกิจอาหาร ความสําคัญ 

ของอาหารและโภชนาการตอคุณภาพชีวิต โดยนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

ผลการเรียนรู 

1. บอกและอธิบายคําศัพทหรือสํานวนทีเ่กี่ยวกบัธุรกจิอาหาร

2. ฟง พูด ภาษาอังกฤษในสถานการณที่เกิดข้ึนจริงที่เกี่ยวกับธุรกิจอาหาร

3. ใชภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ  ที่อาจจะเกิดข้ึนในธุรกิจอาหาร ในสถานการณตาง ๆ

3. สืบคนขอมูลและอภิปรายเกี่ยวกับโภชนาการโดยใชเทคโนโลยี

4. เปรียบเทียบและบอกความแตกตางทางวัฒนธรรมในธุรกิจทางอาหารของแตละประเทศ

5. ตีความและเปรียบเทียบบทความ ขาว ฉลากอาหารหรอืผลติภัณฑที่เกี่ยวกับอาหารจาก

สื่อสิง่พิมพและสื่อออนไลน 

6. ตีความและปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่กี่ยวกับธุรกิจทางอาหาร

7. วิเคราะห และนําเสนอรปูแบบธุรกจิและการจัดการธุรกิจอาหารโดยใชเทคโนโลยี

8. ตระหนักถึงความสําคัญของอาหารและโภชนาการตอคุณภาพชีวิต โดยนําไปประยุกตใช

ในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

รวมท้ังหมด  9  ผลการเรียนรู 
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คําอธบิายรายวิชา 

รหัสวิชา อ332.....   รายวิชาภาษาเพ่ือเทคโนโลยีการเกษตร   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ภาคเรียนท่ี 1-2      เวลา 40 ชั่วโมง              จํานวน 1 หนวยกิต 

ศึกษา บอก สนทนา ระบุ เ ขียน อธิบาย สรุป จัดทํา นําเสนอ คําศัพท เกี่ยวกับ

เทคโนโลยีการเกษตร เชน ประเภทของการเกษตร อาชีพเกษตรกรสาขาตาง ๆ อุปกรณและเครื่องมือ

ในงานเกษตร ฯลฯ ข้ันตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีการเกษตร  รายงานการปฏิบัติงาน

เทคโนโลยีการเกษตร  บัตรควบคุมงาน (Job card) เชน ช่ืองาน ช่ือเจาของงาน และรายละเอียด 

ตาง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเทคโนโลยีการเกษตร อันตรายและอธิบายความสําคัญของ 

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเทคโนโลยีการเกษตร 

โดยใชการฟง พูด อาน เขียน สนทนา จดบันทึก นําเสนอ และใชเทคโนโลยี รวมทั้ง

ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถ 

ในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมอยางถูกตองและเหมาะสมกับบริบท 

ผลการเรียนรู 

1. อานออกเสียงคํา บอกความหมายของคําศัพทเกี่ยวกบัเทคโนโลยีการเกษตร เชน ประเภท

ของการเกษตร อาชีพเกษตรกรสาขาตาง ๆ อุปกรณและเครือ่งมือในงานเกษตร ฯลฯ 

2. พูดสนทนาตามสถานการณทีก่ําหนด โดยใชวลี สํานวน ประโยค ในการติดตอสื่อสาร

ไดอยางเหมาะสมกับบรบิทและวัฒนธรรม 

3. นําเสนอข้ันตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีการเกษตรที่สนใจโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4. จดบันทกึ และเขียนรายงานการปฏิบัติงานเทคโนโลยีการเกษตร

5. เขียนบัตรควบคุมงาน (Job card) เชน ช่ืองาน ช่ือเจาของงาน และรายละเอียดตาง ๆ

เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรไดอยางถูกตองและชัดเจน 

6. ระบุถึงอันตรายและอธิบายความสําคัญของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเทคโนโลยี

การเกษตร 

7. สรปุใจความสําคัญเรื่องทีอ่านเกี่ยวกบัเทคโนโลยีการเกษตรจากสือ่สิง่พิมพและสื่อออนไลน
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8. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีการเกษตร

โดยใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารอยางถูกตองและเหมาะสมกับบริบท 

รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู 

199 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



คําอธบิายรายวิชา 

รหัสวิชา อ332.....        รายวิชาภาษาเพ่ือเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6  ภาคเรียนท่ี 1-2    

เวลา 40 ชั่วโมง              จํานวน 1 หนวยกิต 

ศึกษา บอก สนทนา ระบุ เขียน อธิบาย สรุป จัดทํา นําเสนอ คําศัพทเกี่ยวกับเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม เชน ประเภทของอุตสาหกรรม แผนก ช่ือตําแหนง หนาที่ ฯลฯ สถานการณที่กําหนด 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายงานการปฏิบัติงานเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม บัตรควบคุมงาน (Job card) เชน ช่ืองาน ช่ือเจาของงาน และรายละเอียดตาง ๆ 

เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรม อันตรายและความสําคัญของความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สื่อสิ่งพิมพ

และสื่อออนไลนเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

โดยใชการฟง พูด อาน เขียน สนทนา จดบันทึก นําเสนอ และใชเทคโนโลยี รวมทั้ง

ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถ 

ในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมอยางถูกตองและเหมาะสมกับบริบท 

ผลการเรียนรู 

1. อานออกเสียงคํา บอกความหมายของคําศัพทเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เชน

ประเภทของอุตสาหกรรม แผนกตาง ๆ ของงานอุตสาหกรรม ช่ือตําแหนงในการปฏิบัติงาน อุปกรณ

และเครื่องมือในงานอุตสาหกรรม ฯลฯ  

2. พูดสนทนาตามสถานการณที่กําหนด โดยใชวลี สํานวน ประโยค ในการติดตอสื่อสารได

อยางเหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรม 

3. นําเสนอข้ันตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4. จดบันทึก และเขียนรายงานการปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. เขียนบัตรควบคุมงาน (Job card) เชน ช่ืองาน ช่ือเจาของงาน และรายละเอียดตาง ๆ

เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมไดอยางถูกตองและชัดเจน 

6. ระบุถึงอันตรายและอธิบายความสําคัญของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
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7. สรุปใจความสําคัญเรื่องที่อานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากสื่อสิ่งพิมพและ

สื่อออนไลน 

8. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมโดยใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารอยางถูกตองและเหมาะสมกับบริบท 

รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู 
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คําอธบิายรายวิชา 

รหัสวิชา อ332.....    รายวิชาภาษาเพ่ือการบิน       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6  ภาคเรียนท่ี 1-2       เวลา 40 ชั่วโมง        จํานวน 1 หนวยกิต 

ศึกษา เลือกใช พูด เขียน นําเสนอ คําศัพท ความหมายของคําศัพทเกี่ยวกับทาอากาศยาน 

และสวนประกอบภายในหองโดยสารบนเครื่องบนิ สํานวนในการติดตอสอบถามขอมูลและการจองต๋ัว

เครื่องบิน (Booking a flight) สํานวนเกี่ยวกับการขอรองอยางสุภาพ การให/ขอใชบริการบน

เครื่องบิน  สํานวนในการติดตอสํานักงานตรวจคนเขาเมือง (Immigration)ในฐานะผูโดยสารขาเขา 

รูปแบบการเขียนบัตรขาเขา (Arrival Card)วิธีการเพื่อความปลอดภัยบนเครื่องบิน  สํานวนในการ

นําเสนอ  

โดยใชทักษะการฟง พูด อาน และเขียน สืบคน นําเสนอ และกระบวนการทํางานกลุม 

รวมทั้งความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา 

ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

เพื่อใหมีความตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาเพื่อการบินทั้งในรูปแบบของผู

ใหบริการ/ผูรับบรกิาร 

ผลการเรียนรู 

1. พูดสํานวนที่ใชแนะนําตนเอง และเขียนประวัติยอสวนบุคคลในการสมัครงาน (Resume)

ตําแหนงพนักงานตอนรบับนเครื่องบิน 

2. เลือกใชคําศัพทเกี่ยวกับทาอากาศยาน และสวนประกอบในหองโดยสารบนเครื่องบิน

3. ฟง-พูดโดยการใชสํานวนในการติดตอสอบถามขอมลูและการจองต๋ัวเครื่องบิน

4. บอกข้ันตอนวิธีการเพื่อความปลอดภัยของหองโดยสารบนเครื่องบิน

5. ฟง-พูดโดยใชสํานวนเกี่ยวกับการขอรอง การให/ขอใชบริการอยางสุภาพ

6. เขียนขอมูลตามรูปแบบบัตรขาเขา (Arrival Card)

7. ฟง-พูดโดยใชสํานวนในการผานดานของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง (Immigration)

8. แสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกบัสถานการณในทาอากาศยาน/หองโดยสารบนเครื่องบินโดย

ใชสํานวนภาษา นํ้าเสยีง และกริยาทาทางในการสนทนาตามระดับภาษา มารยาททางสังคมและ

วัฒนธรรมของเจาของภาษา 
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9. ตระหนักถึงความสําคัญของวิธีการเพื่อความปลอดภัยบนเครื่องบินและมาตรการการปองกัน

โควิด-19 บนหองโดยสารบนเครื่องบิน โดยการสืบคนและนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีเกี่ยวกับอันตราย

ของการไมปฏิบัติตามวิธีการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการการปองกนัโควิด-19 บนหองโดยสารบน

เครื่องบิน 

รวมท้ังหมด  9  ผลการเรียนรู 
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คําอธบิายรายวิชา 

รหัสวิชา อ332..... วิชาภาษาเพ่ืออุตสาหกรรมทองเท่ียว 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6  ภาคเรียนท่ี 1-2       เวลา 40 ชั่วโมง        จํานวน 1 หนวยกิต 

ศึกษา พูด แสดงความคิดเห็น โตตอบ นําเสนอขอมูล  แสดงความรูสึกและใหเหตุผล 

เขียนนําเสนอ  อธิบาย และสรุป เกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยว ไดแก การจัดการการทองเที่ยว โรงแรมที่พัก 

การเดินทาง ธุรกิจโรงแรมสําหรับนักทองเที่ยว ไดแก ปาย ประกาศ โฆษณา ธุรกิจภัตตาคาร 

สถานบริการและสถานที่ตากอากาศสําหรับนักทองเที่ยว ไดแก เมนูอาหาร รีสอรท และผลกระทบ 

ที่เกิดข้ึนจากการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่มีตอชุมชน 

โดยใชกระบวนการทางภาษาในการคนควา การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงอธิบายและ 

ใหเหตุผล การนําเสนอขอมูลอยางงาย การโตตอบและเขียนนําเสนอ ความสามารถในการสื่อสาร 

ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและ

ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจดวยวิธีการที่หลากหลาย มีความกระตือรือรนในการใชทักษะ

ทางภาษาอยางถูกตองตามสถานการณ มีทัศนคติเชิงบวกที่กระตุนความคิดสรางสรรค การให 

ความรวมมือ มีความตระหนัก ยอมรับ และเห็นความสําคัญของความคิดเห็นที่แตกตาง 

ผลการเรียนรู 

1. พูดนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการธุรกิจนําเที่ยว โดยใชสื่อเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม

2. ปฏิบัติตามคําสัง่ คําขอรอง คําแนะนํา และคําช้ีแจงที่ไดฟงเกี่ยวกับธุรกจินําเที่ยว

อยางกระตือรือรน 

3. บอกรายละเอียด ใจความสําคัญและตอบคําถามจากการอานขอความ บทความเกี่ยวกับ

ธุรกิจโรงแรมสําหรับนักทองเที่ยว 

4. เขียนนําเสนอขอมูลเกี่ยวกบัธุรกจิโรงแรมสําหรบันักทองเที่ยว ในรูปแบบของสื่อสิ่งพมิพ

อยางสรางสรรค 

5. เขียนหรือพดูโตตอบเกี่ยวกบัธุรกจิภัตตาคาร สถานบริการ และสถานที่ตากอากาศสาํหรบันักทองเที่ยว

6. รวมกันสืบคน สรุปและนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจภัตตาคาร สถานบริการ และสถานที่

ตากอากาศสําหรับนักทองเที่ยว โดยใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนจาก

การอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่มีตอชุมชน โดยการพูดหรือเขียนนําเสนอขอมูล       

รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธบิายรายวิชา 

รหัสวิชา อ 332.....     รายวิชาภาษาเพ่ืออุตสาหกรรมทองเท่ียว 2 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6        ภาคเรียนท่ี 1-2    

เวลา 40 ชั่วโมง              จํานวน 1 หนวยกิต 

ศึกษา พูด แสดงความคิดเห็น โตตอบ นําเสนอขอมูล  แสดงความรูสึกและใหเหตุผล 

เขียนนําเสนอ  อธิบาย และสรุป เกี่ยวกับธุรกิจการขายของที่ระลึกหรือสินคาสําหรับนักทองเที่ยว 

ไดแก การซื้อขาย การตอรองราคา การสอบถามรายละเอียดสินคา ธุรกิจการกีฬาสําหรับนักทองเทีย่ว 

ไดแก กีฬาผาดโผน กีฬากลางแจง กีฬาในรม ธุรกิจนันทนาการและธุรกิจเพื่อการบันเทิง ไดแก 

การขอขอมูลเกี่ยวกับที่กิจกรรมนันทนาการ การรับบริการ และผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่มีตอชุมชน 

โดยใชกระบวนการทางภาษาในการคนควา การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงอธิบายและ 

ใหเหตุผล การนําเสนอขอมูลอยางงาย การโตตอบและเขียนนําเสนอ ความสามารถในการสื่อสาร 

ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและ

ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจดวยวิธีการที่หลากหลาย มีความกระตือรือรนในการใชทักษะ

ทางภาษาอยางถูกตองตามสถานการณ มีทัศนคติเชิงบวกที่กระตุนความคิดสรางสรรค การให 

ความรวมมือ มีความตระหนัก ยอมรับ และเห็นความสําคัญของความคิดเห็นที่แตกตาง 

ผลการเรียนรู 

1. พูดนําเสนอขอมลูเกี่ยวกับธุรกิจการขายของทีร่ะลึกหรือสนิคาสําหรบันักทองเที่ยว โดยใช

สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

2. ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา และคําช้ีแจงที่ไดฟงเกี่ยวกบัธุรกจิการขายของที่

ระลกึหรือสินคาสําหรับนักทองเที่ยวอยางกระตือรือรน 

3. บอกรายละเอียด ใจความสําคัญและตอบคําถามจากการอานขอความ บทความเกี่ยวกับ

ธุรกิจการกีฬาสําหรบันักทองเที่ยว 

4. เขียนนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจการกีฬาสําหรับนักทองเที่ยว ในรูปแบบของสื่อสิ่งพมิพ

อยางสรางสรรค 

5. เขียนหรือพูดโตตอบเกี่ยวกับธุรกิจนันทนาการและธุรกิจเพื่อการบันเทงิ

6. รวมกันสบืคน สรปุและนําเสนอขอมูลเกี่ยวกบัธุรกจินันทนาการและธุรกิจเพื่อการบันเทงิ

โดยใชสื่อเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 
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7. ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่มีตอชุมชน ดวยการ

แสดงบทบาทสมมติโดยใชสื่อมลัติมเีดีย 

รวมท้ังหมด  7 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ว...........           รายวิชา ปฏิบัติการแปรรูปเชื้อเพลิง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  

ภาคเรียนท่ี 2      เวลา  20  ชั่วโมง/ภาค    จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ศึกษา อธิบายความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของเช้ือเพลิง  จําแนกประเภท 

ของเช้ือเพลิงโดยใชขอมูลที่รวบรวมจากแหลงเรียนรู   อธิบายหลักการใชและการแปรรูปเช้ือเพลิง 

เลือกใชเช้ือเพลิงใหเหมาะกับงานตางๆ  สืบคนขอมูล อภิปราย เกี่ยวกับการแปรรูปเช้ือเพลิง วิเคราะห 

และนําเสนอรูปแบบการปฏิบัติการแปรรูปเช้ือเพลิง 

โดยใชกระบวนการเรียนการสอน แบบสืบเสาะหาความรู ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

การทํากิจกรรม การทดลอง การอภิปราย  การสืบคนขอมูล การทดสอบ และการมีสวนรวม 

ในการหาแนวทางแกปญหา ทักษะดานการอาน (Reading) การ เขียน (Writing) การคิดคํานวณ 

(Arithmatics) มีทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking & 

Problem Solving) ทักษะดานการสรางสรรค (Creativity) ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม 

และภาวะผูนํา (Collaboration, Teamwork & Leadership) ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing & Media Literacy) ทักษะการเรียนรู  (Learning Self-

reliance)  

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจวาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอมเกี่ยวของสัมพันธ

กัน ตระหนักถึงคุณคาตระหนักประโยชนของพืชพลังงานทดแทน อีกทั้งมีเจตคติทางวิทยาศาสตร 

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของเช้ือเพลิง

2.จําแนกประเภทของเช้ือเพลิงโดยใชขอมูลที่รวบรวมจากแหลงเรียนรู

3.อธิบายหลักการใชและการแปรรูปเช้ือเพลิง

4.เลือกใชเช้ือเพลิงใหเหมาะกับงานตางๆ
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5.สืบคนขอมูล อภิปราย เกี่ยวกับการแปรรูปเช้ือเพลิง

6.วิเคราะห และนําเสนอรูปแบบการปฏิบัติการแปรรูปเช้ือเพลิง

รวมท้ังหมด   6   ผลการเรียน
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ว........  รายวิชา พืชพลังงานทดแทน          กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแลเทคโนโลย ี

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2      เวลา  20  ชั่วโมง/ภาค                จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ศึกษา อธิบายความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของพลังงานของพืชพลังงานทดแทน 

จําแนกประเภทของพืชพลังงานทดแทน โดยใชขอมูลที่รวบรวมจากแหลงเรียนรู เห็นคุณคาของพืช

พลังงานทดแทนโดยการรวมกันอนุรักษและการใชอยางประหยัด เลือกใชพลังงานทดแทนใหเหมาะกับ

อุตสาหกรรมดานตางๆ สืบคนขอมูล อภิปรายเกี่ยวกับพืชพลังงานทดแทน วิเคราะหและนําเสนอ รูปแบบ

การประกอบการนําพืชพลังงานทดแทนมาใชประโยชน 

        วิเคราะหและนําเสนอ รูปแบบการประกอบการนําพืชพลังงานทดแทนมาใชประโยชน โดยใช

กระบวนการเรียนการสอน แบบสืบเสาะหาความรู ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การทํากิจกรรม 

การทดลอง การอภิปราย  การสืบคนขอมูล การทดสอบ และการมีสวนรวมในการหาแนวทางแกปญหา 

ทักษะดานการอาน (Reading) การ เขียน (Writing) การคิดคํานวณ (Arithmatics)  มีทักษะดานการคิด

อยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking & Problem Solving) ทักษะดานการ

สรางสรรค (Creativity) ทักษะดานความรวมมือ การทํางาน เปนทีม และภาวะผูนํา (Collaboration, 

Teamwork & Leadership) ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 

(Computing & Media Literacy) ทักษะการเรียนรู (Learning Self-reliance)  

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจวาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอมเกี่ยวของสัมพันธ

กัน ตระหนักถึงคุณคาตระหนักประโยชนของพืชพลังงานทดแทน อีกทั้งมีเจตคติทางวิทยาศาสตร 

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของพลังงานของพืชพลังงานทดแทน

2. จําแนกประเภทของพืชพลังงานทดแทน โดยใชขอมูลที่รวบรวมจากแหลงเรียนรู

3. เห็นคุณคาของพืชพลังงานทดแทนโดยการรวมกันอนุรักษและการใชอยางประหยัด
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4. เลือกใชพลังงานทดแทนใหเหมาะกับอุตสาหกรรมดานตางๆ

5. สืบคนขอมูล อภิปรายเกี่ยวกับพืชพลังงานทดแทน

6. วิเคราะหและนําเสนอ รูปแบบการประกอบการนําพืชพลังงานทดแทนมาใชประโยชน

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว…………… รายวิชาพลังงานศึกษา    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1 เวลา 60 ชั่วโมง        จํานวน   1.5    หนายกิต 

ศึกษา อธิบาย จําแนก เปรียบเทียบ บอก  อภิปราย ระบุ ความหมาย ความสําคัญและ

ประโยชนของพลังงาน ประเภทของพลังงานจากแหลงที่มาและลักษณะการผลิต ทางการคา และ 

การทํางานสถานการณพลังงานโลก พลังงานในอาเซียน ต้ังแตในอดีต ปจจุบัน และอนาคตทั้งในประเทศ

ไทยแล ะต า งป ระเทศ  ป จจั ยที่ มี ผ ลกระทบ ต อ สถานการณ พลั งงาน โล ก ในแต ล ะ ภูมิ ภาค 

ปริมาณทรัพยากร การใช การจัดหาพลังงานในภาพรวมของประเทศและของโลก หวงโซอุปทาน 

ของพลังงานประเภทตางๆ ทั้งพลังงานสิ้นเปลือง และพลังงานทดแทนที่เหมาะสมในประเทศไทย 

การจัดการพลังงานไทย โครงสราง บทบาทผูเกี่ยวของ นโยบายในการจัดการพลังงาน การจัดการพลังงาน

ไทย โครงสราง บทบาทผูเกี่ยวของ นโยบายในการจัดการพลังงาน การจัดการพลังงานไทย โครงสราง 

บทบาทผูเกี่ยวของ นโยบายในการจัดการพลังงาน  ผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมจาก

การอุปโภคบริโภคพลังงาน กฎหมายและระเบียบกฎเกณฑดานพลังงานและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 

โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ 

การสืบคนขอมูล จัดหมวดหมู วิเคราะห ยกตัวอยาง สมถรรนะการคิด การใชทักษะชีวิต การใชเทคโนโลยี 

เพื่อให เกิดความตระหนักและคุณคา มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยม 

ที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายความหมาย ความสําคัญและประโยชนของพลังงาน

2. จําแนกประเภทของพลังงานจากแหลงที่มาและลกัษณะการผลิต ทางการคา และการทํางาน

3. เปรียบเทียบ สถานการณพลงังานโลก พลังงานในอาเซียน ต้ังแตในอดีต ปจจุบัน และอนาคตทั้ง

ในประเทศไทยและตางประเทศ  โดยใชการสืบคนจากแหลงเรียนรูตางๆ 

4. บอกปจจัยที่มผีลกระทบตอสถานการณพลังงานโลกในแตละภูมิภาค

5. จัดหมวดหมูปรมิาณทรัพยากร การใช การจัดหาพลังงานในภาพรวมของประเทศและของโลก
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6. สืบคนขอมูล และอภิปรายการกําหนดหวงโซอุปทานของพลังงานประเภทตางๆ ทั้งพลังงาน

สิ้นเปลือง และพลังงานทดแทนที่เหมาะสมในประเทศไทย 

7. สืบคนขอมูล และอภิปรายการจัดการพลังงานไทย โครงสราง บทบาทผูเกี่ยวของ นโยบาย

ในการจัดการพลังงาน 

8. ตระหนักถึงผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมโดยใชการวิเคราะหจากการอุปโภค

บริโภคพลังงาน 

9. ระบุกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑดานพลังงานและสิ่งแวดลอมของประเทศไทยและยกตัวอยาง

การใชกฎหมายเกี่ยวกับ

พลังงาน รวม 9 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว…………… รายวิชา เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1     ภาคเรียนท่ี  1  เวลา  40  ชั่วโมง              จํานวน 1.0  หนวยกิต                 

ระบุ อภิปราย ออกแบบ ความหมายและความเปนมาของอินเตอรเน็ต ประเภทการใชงาน

อินเตอรเน็ต การสืบคนขอมูลบนอินเทอรเน็ต เว็บเช่ือมโยงฐานขอมูลที่สามารถจัดการสารสนเทศ

ออนไลน 

โดยมีทักษะการใชงานบริการบนอินเตอรเน็ต ประยุกตความรูการสืบคนขอมูลบนอินเทอรเน็ตไป

ใชในชีวิตประจําวัน ออกแบบ และเขียนโปรแกรมบนเว็บเช่ือมโยงฐานขอมูลที่สามารถจัดการสารสนเทศ

ออนไลน 

เพื่อใหมีความรับผิดชอบตอสังคม และทํางานอยางสรางสรรค 

ผลการเรียนรู 

1) ระบุความหมายและความเปนมาของอินเตอรเน็ต

2) อภิปรายประเภทการใชงานอินเตอรเน็ตอยางสรางสรรค

3) มีทักษะการใชงานบรกิารบนอินเตอรเน็ต อยางมีความรบัผิดชอบตอสงัคม

รวมท้ังหมด 3 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ว………… รายวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2   เวลา 60 ชั่วโมง                                   จํานวน   1.5    หนายการเรียน  

ศึกษา สืบคนขอมูล ระบุ  นําเสนอ ออกแบบ ทดลอง ปฏิบั ติการ ตระหนัก ประยุกต 

ใชความหมาย ความสําคัญและประโยชน ประวัติความเปนมาของเทคโนโลยีชีวภาพทั้งในอดีตและ

ปจจุบัน สาขาวิชาของเทคโนโลยีชีวภาพและการเรียนรูของแตละสาขาเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศและ

โลกจากเว็บไซตตางๆ  ขอดี ขอเสีย เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีชีวภาพดานตางๆ ในชีวิตประจําวัน 

งานเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ  การผลิตพืชและการเกษตร, การใช

พืชและผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่ไมใชอาหาร  และการใชงานดานสิ่งแวดลอม 

โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ 

การสืบคนขอมูล จัดหมวดหมู วิเคราะห ยกตัวอยาง สมถรรนะการคิด การใชทักษะชีวิต การใชเทคโนโลยี 

เพื่อให เกิดความตระหนักและคุณคา มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยม 

ที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายความหมาย ความสําคัญและประโยชนของเทคโนโลยีชีวภาพ

2. สืบคนขอมลู ประวัติความเปนมาของเทคโนโลยีชีวภาพทั้งในอดีตและปจจบุัน

3. ระบุสาขาวิชาของเทคโนโลยีชีวภาพและการเรียนรูของแตละสาขา

4. สืบคนขอมูล นําเสนอ เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศและโลกจากเว็บไซตตางๆ

5. ออกแบบ ทดลอง ปฏิบัติการเกี่ยวกบัเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน

6. ตระหนักถึงขอดี ขอเสีย เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีชีวภาพดานตางๆ ในชีวิตประจําวัน

7. ประยุกตใชงานเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ  การผลิตพืช

และการเกษตร, การใชพืชและผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่ไมใชอาหาร  และการใชงานดานสิ่งแวดลอม. 

รวม 7 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว………….                              รายวิชาวิชา  การเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตเบ้ืองตน 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ภาคเรียนท่ี  1 เวลา  40  ชั่วโมง                                                 จํานวน 1.0  หนวยกิต     

ศึกษา ระบุ  อภิปราย ออกแบบ เขียน ใชงาน และพัฒนา ความหมาย ประโยชน และประเภท

ของหุนยนตที่ใชงานในอุตสาหกรรม แนวคิดการสรางหุนยนต สวนประกอบของหุนยนต และเทคโนโลยี

สมองกลฝงตัว หลักกการเคลื่อนที่ของหุนยนต การเคลื่อนที่ของหุนยนต การทํางานของมอเตอร และ

เซนเซอรประเภทตาง ๆ  โปรแกรมควบคุมบอรดไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อควบคุมการเคลือ่นที่ของหุนยนต 

โปรแกรมควบคุมบอรดไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อรับขอมูลจากเซนเซอร หุนยนตเพื่อแกปญหา และ

หุนยนตเพื่อใชงานในชีวิตประจําวัน 

โดย เขียนโปรแกรม ใชงานบอรดไมโครคอนโทรลเลอร พัฒนาโปรแกรม และแกปญหาใน

ชีวิตประจําวันโดยใชกระบวนการทางเทคโนโลยี อยางมีทักษะการคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต 

และการใชเทคโนโลยี  

เพื่อใหทํางานอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห ปรับปรุง แกไขปญหาตาง ๆ และ

นําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

ผลการเรียนรู 

1) ระบุ อภิปราย ความหมาย ประโยชน และประเภทของหุนยนตที่ใชงานในอตุสาหกรรม

2) ระบุ อภิปรายแนวคิดการสรางหุนยนต สวนประกอบของหุนยนต และเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว

3) ระบุ อภิปรายหลกัการเคลื่อนที่ของหุนยนต การทํางานของมอเตอร และเซนเซอรประเภทตาง ๆ

4) ออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมบอรดไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของ

หุนยนต 

5) ออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมบอรดไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อรบัขอมลูจากเซนเซอร

6) ออกแบบ และพัฒนาหุนยนตเพือ่แกปญหา และพัฒนาหุนยนตเพื่อใชงานในชีวิตประจําวัน

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว…………….             รายวิชา โครงงานดานพลังงานทดแทน 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ภาคเรียนท่ี  2      เวลา  40  ชั่วโมง      จํานวน 1.0  หนวยกิต     

ศึกษา วิเคราะห ทดลอง ตรวจสอบ เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานนํ้า 

พลังงานชีวมวล และพลังงานนิวเคลียร เพื่อใหมีความรูความเขาใจในหลักการทางวิทยาศาสตร 

ของพลังงานดังกลาว และการนํามาใชเปนพลังงานทดแทน 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสาร

สิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 

ตระหนักในบทบาทและผลกระทบของพลังงานเหลาน้ันที่มีตอมนุษยและสิ่ งแวดลอม 

มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายความสําคัญของพลังงานทดแทน

2. อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร ในการนําพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานนํ้า

พลังงานชีวมวลและพลังงานนิวเคลียร ไปใชประโยชน 

3. อธิบายการใชประโยชน พลังงานแสงอาทิตย พลงังานลม พลังงานนํ้า พลังงานชีวมวลและ

พลังงานนิวเคลียร ในประเทศไทย 

4. อธิบายขอดีและขอจํากัดเกี่ยวกับการใชประโยชนและแนวทางการพฒันา ของพลังงาน

แสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงานชีวมวลและพลงังานนิวเคลียร 

รวม 4 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว…………           วิชา การพัฒนาโปรแกรมเบ้ืองตน 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ภาคเรียนท่ี  1 เวลา  40  ชั่วโมง           จํานวน 1.0  หนวยกิต     

ระบุ อภิปราย วิเคราะห จําแนก ข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ 

ภาษาคอมพิวเตอรแตละแบบที่สัมพันธกับประเภทตัวแปลภาษาและโครงสรางภาษาคอมพิวเตอร 

ภาษาคอมพิวเตอรจากการใชคําสั่งและรูปแบบการเขียนโปรแกรม 

โดยพัฒนา  จําลองการทํางาน  โปรแกรมเบื้องตน โดยใชตัวแปร การดําเนินการทางคณิตศาสตร 

และฟงกชัน การทํางานเพื่อพัฒนาโปรแกรมตามข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรจนครบ

กระบวนการ 

เพื่อทํางานอยางเปนระบบ และสรางสรรค 

ผลการเรียนรู 

1) ระบุ อภิปรายข้ันตอนการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ

2) วิเคราะหภาษาคอมพิวเตอรแตละแบบทีส่ัมพันธกับประเภทตัวแปลภาษาและโครงสราง

ภาษาคอมพิวเตอร 

3) จําแนกภาษาคอมพิวเตอรจากการใชคําสั่งและรปูแบบการเขียนโปรแกรม

4) พัฒนาโปรแกรมเบื้องตน โดยใชตัวแปร การดําเนินการทางคณิตศาสตร และฟงกชัน

5) จําลองการทํางานเพื่อพฒันาโปรแกรมตามข้ันตอนการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอรจนครบ

กระบวนการ อยางสรางสรรค 

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว2           รายวิชาพืชพลังงานทดแทน    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3  ภาคเรียนท่ี 1- 2            เวลา  20  ชั่วโมง        จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ศึกษา อธิบายความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของพืชพลงังานทดแทน จําแนกประเภท

ของพืชพลังงานทดแทน โดยใชขอมูลที่รวบรวมจากแหลงเรียนรู  เห็นคุณคาของพืชพลังงานทดแทน 

โดยการรวมกันอนุรักษและการใชอยางประหยัด เลือกใชพลังงานทดแทนใหเหมาะกับอุตสาหกรรม 

ดานตาง ๆ สืบคนขอมูล อภิปรายเกี่ยวกับพืชพลังงานทดแทน วิเคราะหและนําเสนอ รูปแบบ 

การประกอบการนําพืชพลังงานทดแทนมาใชประโยชน 

วิเคราะหและนําเสนอ รูปแบบการประกอบการการนําพืชพลังงานทดแทนมาใชประโยชน 

โดยใชกระบวนการเรียนการสอน แบบสืบเสาะหาความรู ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

การทํากิจกรรม การทดลอง การอภิปราย  การสืบคนขอมูล การทดสอบ และการมีสวนรวมในการ 

หาแนวทางแกปญหา ทักษะดานการอาน (Reading) การเขียน (Writing)  การคิดคํานวณ (Arithmatics)  

มีทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking & Problem 

Solving)  ทักษะดานการสรางสรรค (Creativity)  ทักษะดานความรวมมือ การทํางาน เปนทีม และภาวะ

ผูนํา (Collaboration, Teamwork & Leadership)  ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี สารสนเทศ

และการสื่อสาร (Computing & Media Literacy)  ทักษะการเรียนรู (Learning Self-reliance)  

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจวาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอมเกี่ยวของสัมพันธ

กัน ตระหนักถึงคุณคา  ประโยชนของพืชพลังงานทดแทน อีกทั้งมีเจตคติทางวิทยาศาสตร มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค และสามารถนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของพลงังานของพืชพลังงานทดแทน

2. จําแนกประเภทของพืชพลังงานทดแทน โดยใชขอมลูที่รวบรวมจากแหลงเรียนรู

3. เห็นคุณคาของพืชพลงังานทดแทนโดยการรวมกันอนุรักษและการใชอยางประหยัด

4. เลือกใชพลังงานทดแทนใหเหมาะกับอุตสาหกรรมดานตางๆ

5. สืบคนขอมลู อภิปรายเกี่ยวกับพืชพลังงานทดแทน

6. วิเคราะหและนําเสนอ รูปแบบการประกอบการนําพืชพลงังานทดแทนมาใชประโยชน

รวมท้ังหมด   6   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว2           รายวิชาหลักการใชยา    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3     ภาคเรียนท่ี  1-2      เวลา  20  ชั่วโมง       จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ศึกษา สืบคนขอมูล อภิปราย อธิบาย จําแนกประเภทและระบุชนิดของสารเคมีในยาที่เกี่ยวของ

กับสุขภาพและสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน สํารวจ ตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับยา 

จากการโฆษณา  การเสื่อมและหมดอายุของยาสังเคราะห ยาสามัญประจําบาน ความกาวหนา 

ในการวินิจฉัยและการรักษาโรค สืบคนขอมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับยาสามัญประจําบาน 

เลือกและประยุกตใชยาที่เกี่ยวของกับสุขภาพมาใชไดอยางถูกตองเพื่อใหเกิดประโยชนคุมคาและ 

ไดรับความ ปลอดภัยสูงสุด  สื่อสารสิ่งที่เรียนรูเกี่ยวกับยาที่เกี่ยวของกับสุขภาพแกสังคมใหตระหนักถึง

การนํายาไปใชในการผลิตและการจําหนายอยางมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวของกับสุขภาพ 

และสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน 

โดยใชกระบวนการเรียนการสอน แบบสืบเสาะหาความรู ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

การทํากิจกรรม การทดลอง การอภิปราย  การสืบคนขอมูล การทดสอบ และการมีสวนรวมในการหา

แนวทางแกปญหา ทักษะดานการอาน (Reading) การเขียน (Writing)  การคิดคํานวณ (Arithmatics)  

มีทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking & Problem 

Solving)  ทักษะดานการสรางสรรค (Creativity)  ทักษะดานความรวมมือ การทํางาน เปนทีม และภาวะ

ผูนํา (Collaboration, Teamwork & Leadership)  ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี สารสนเทศ

และการสื่อสาร (Computing & Media Literacy)  ทักษะการเรียนรู (Learning Self-reliance)  

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจวาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอมเกี่ยวของสัมพันธ

กัน ตระหนักถึงคุณคา  การนํายาไปใชในการผลิตและการจําหนายอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม 

ที่เกี่ยวของกับสุขภาพ และสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน  อีกทั้งมีเจตคติทางวิทยาศาสตร มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค และสามารถนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายความหมาย สมบัติ ประโยชนและอันตรายของยา  ที่เกี่ยวของกับสุขภาพ และ

สิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน 

2. จําแนกประเภทและระบุชนิดของสารเคมีในยาที่เกี่ยวของกับสุขภาพและสิ่งแวดลอม

ในชีวิตประจําวัน 
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3. สืบคนขอมูล สํารวจ ตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับยาจากการโฆษณา

4. สืบคนขอมลู อภิปราย และอธิบายการเสือ่มและหมดอายุของยา

5. สืบคนขอมลู อภิปราย และสรปุเกี่ยวกับยาสามัญประจําบาน

6. เลือกและประยุกตใชยาทีเ่กี่ยวของกบัสุขภาพมาใชไดอยางถูกตองเพื่อใหเกิดประโยชนคุมคา

และไดรับความปลอดภัยสูงสุด 

7. สื่อสารสิง่ที่เรียนรู เกี่ยวกับยาที่เกี่ยวของกับสุขภาพแกสังคมใหตระหนักถึงการนํายาไปใช

ในการผลิตและการจําหนายอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม. 

รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว2  รายวิชาปฏิบัติการแปรรูปเชื้อเพลิง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1-3   ภาคเรียนท่ี 1-2   เวลา  20  ชัว่โมง        จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ศึกษา อธิบายความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของเช้ือเพลิง  จําแนกประเภท 

ของเช้ือเพลิงโดยใชขอมูลที่รวบรวมจากแหลงเรียนรู   อธิบายหลักการใชและการแปรรูปเช้ือเพลิง 

เลือกใชเช้ือเพลิงใหเหมาะกับงานตาง ๆ   สืบคนขอมูล อภิปราย เกี่ยวกับการแปรรูปเช้ือเพลิง วิเคราะห 

และนําเสนอรูปแบบการปฏิบัติการแปรรูปเช้ือเพลิง 

โดยใชกระบวนการเรียนการสอน แบบสืบเสาะหาความรู ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

การทํากิจกรรม การทดลอง การอภิปราย  การสืบคนขอมูล การทดสอบ และการมีสวนรวมในการหา

แนวทางแกปญหา ทักษะดานการอาน (Reading) การเขียน (Writing)  การคิดคํานวณ (Arithmatics)  

มีทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking & Problem 

Solving)  ทักษะดานการสรางสรรค (Creativity)  ทักษะดานความรวมมือ การทํางาน เปนทมี และภาวะ

ผูนํา (Collaboration, Teamwork & Leadership)  ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี สารสนเทศ

และการสื่อสาร (Computing & Media Literacy)  ทักษะการเรียนรู (Learning Self-reliance)  

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจวาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอมเกี่ยวของสัมพันธกัน 

ตระหนักถึงคุณคา  ประโยชนของพืชพลังงานทดแทน อีกทั้งมีเจตคติทางวิทยาศาสตร มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค และสามารถนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของเช้ือเพลิง

2. จําแนกประเภทของเช้ือเพลิงโดยใชขอมูลทีร่วบรวมจากแหลงเรียนรู

3. อธิบายหลักการใชและการแปรรูปเช้ือเพลิง

4. เลือกใชเช้ือเพลงิใหเหมาะกับงานตาง ๆ

5. สืบคนขอมลู อภิปราย เกี่ยวกบัการแปรรูปเช้ือเพลิง

6. วิเคราะห และนําเสนอรูปแบบการปฏิบัติการแปรรูปเช้ือเพลิง

รวมท้ังหมด   6   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว2    รายวิชา  วิทยาศาสตรอาหาร          กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1–3         ภาคเรียนท่ี  1 - 2     เวลา  20  ชั่วโมง    จํานวน  0.5  หนวยกิต 

ศึกษา อธิบาย ความหมาย สมบัติ ประโยชนและองคประกอบเคมีและปฏิกิริยาเคมีในอาหาร  

จําแนกประเภทและระบุชนิดของจุลินทรียที่ทําใหอาหารเนาเสียและจุลินทรียกอโรคในอาหาร สืบคน

ขอมูล สํารวจ ตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ  อธิบายโครงสรางและสมบัติ

ทางเคมีขององคประกอบอาหาร ที่เกี่ยวของกับคุณภาพและความปลอดภัย  อภิปราย การจัดการและ 

การเตรียมวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร  มาตรฐานและกฎหมายอาหาร การประกันคุณภาพและ

ความปลอดภัยอาหาร   

โดยใชกระบวนการเรียนการสอน แบบสืบเสาะหาความรู ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

การทํากิจกรรม การทดลอง การอภิปราย  การสืบคนขอมูล การทดสอบ และการมีสวนรวมในการหา

แนวทางแกปญหา ทักษะดานการอาน (Reading) การเขียน (Writing)  การคิดคํานวณ (Arithmatics)  

มีทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking & Problem 

Solving)  ทักษะดานการสรางสรรค (Creativity)  ทักษะดานความรวมมือ การทํางาน เปนทีม และภาวะ

ผูนํา  (Collaboration, Teamwork & Leadership)  ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี สารสนเทศ

และการสื่อสาร (Computing & Media Literacy)  ทักษะการเรียนรู (Learning Self-reliance)  

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจวาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอมเกี่ยวของสัมพันธ

กัน ตระหนักถึงคุณคา  ประโยชนและองคประกอบเคมีและปฏิกิริยาเคมีในอาหาร  อีกทั้งมีเจตคติ 

ทางวิทยาศาสตรมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายความหมาย สมบัติ ประโยชนและองคประกอบเคมีและปฏิกริิยาเคมีในอาหาร

2. จําแนกประเภทและระบุชนิดของจลุินทรียทีท่ําใหอาหารเนาเสียและจลุินทรียกอโรคในอาหาร

3. สืบคนขอมลู สํารวจ ตรวจสอบและวิเคราะหขอมลูเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ

4. สืบคนขอมลู อภิปราย การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร

5. สืบคนขอมลู อภิปราย มาตรฐานและกฎหมายอาหาร การประกันคุณภาพและความปลอดภัย

อาหาร 
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6. อธิบายโครงสรางและสมบัติทางเคมีขององคประกอบอาหาร ที่เกี่ยวของกับคุณภาพและความ

ปลอดภัย 

รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ว2   รายวิชา  วิทยาศาสตรสุขภาพ    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี             

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3  ภาคเรียนท่ี  1 – 2     เวลา  40  ชั่วโมง        จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ศึกษา อธิบาย ระบุ วิเคราะห อภิปราย โครงสรางและหนาที่การทํางานของเซลลเน้ือเย่ือ 

ตําแหนงหนาที่และการทํางานของอวัยวะในระบบตาง ๆ ในรางกายมนุษย ความสัมพันธของ 

การทํางานของระบบตาง ๆ  การแพทยแผนตะวันตกและการแพทยทางเลือก การกายภาพบําบัด 

ที่เกี่ยวของกับการปองกัน รักษา และจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผดิปกติ  การปฏิบัติงานดานการ

ตรวจทางเทคนิคการแพทยภายในหองปฏิบัติการเวชศาสตรชันสูตร  กระบวนการของยาในการบําบดั 

บรรเทา และปองกันโรค เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร สารเสพติด สารพิษ และวัตถุหรือสาร

ออกฤทธ์ิประเภทตาง ๆ กิจกรรมการพยาบาล เพื่อการชวยเหลือผูปวย การแพทยแผนไทย การดูแล

สุขภาพทั้งสภาวะปกติ และสภาวะที่ผิดปกติ การบําบัดรักษาโดยวิธีที่เปนธรรมชาติโดยวิธี Holistic 

health 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรสืบเสาะหาความรู สืบคนขอมูล การนําเสนอ สาธิต 

การสื่อสาร  การคิด การแกปญหา และการใชทักษะชีวิต  

เพื่อใหมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกขอมูล การตระหนักถึงความสําคัญของการ

ชวยเหลือผูอื่น  มีจิตวิทยาศาสตร และคานิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายโครงสรางและหนาที่การทํางานของเซลลเน้ือเย่ือ

2. ระบุตําแหนงหนาที่และการทํางานของอวัยวะในระบบตาง ๆ ในรางกายมนุษย  

3. สืบคนขอมลู และนําเสนอเรื่องความสัมพันธของการทํางานของระบบตาง ๆ

4. สืบคนขอมลู และนําเสนอเรื่องการแพทยแผนตะวันตกและการแพทยทางเลือก

5. อธิบายการกายภาพบําบัดที่เกี่ยวของกับการปองกัน รักษา และจัดการเกี่ยวกบัการ

เคลื่อนไหวทีผ่ิดปกติ 

6. อธิบายการปฏิบัติงานดานการตรวจทางเทคนิคการแพทย ภายในหองปฏิบัติการเวช

ศาสตรชันสูตร 

7. วิเคราะห และอภิปรายกระบวนการของยาในการบําบัด บรรเทา และปองกันโรค

8. อธิบายเกี่ยวกับเครื่องสําอาง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร สารเสพติด สารพิษ และวัตถุหรือสาร

ออกฤทธ์ิประเภทตาง ๆ 

9. สืบคนขอมลูและสาธิตกิจกรรมการพยาบาล เพื่อการชวยเหลือผูปวย
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10. อธิบายการแพทยแผนไทย การดูแลสุขภาพทั้งสภาวะปกติ และสภาวะที่ผิดปกติ

11. สืบคนขอมูล นําเสนอการบําบัดรกัษาโดยวิธีที่เปนธรรมชาติ โดยวิธี Holistic health

รวมท้ังหมด  11  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ว2     รายวิชาโรคอุบัติใหม             กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี             

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3   ภาคเรียนท่ี  1 – 2 เวลา  40  ชั่วโมง        จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ศึกษา อธิบาย ยกตัวอยาง วิเคราะห วางแผน พิจารณา การระบาดวิทยาและการติดตอ 

โรคติดเช้ืออุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา โรคติดตอที่เกิดจากเช้ือใหม โรคติดตอที่พบในพื้นที่ใหม โรคติดตอ

อุบัติซ้ํา เช้ือโรคด้ือยา และอาวุธชีวภาพ ปจจัยที่ทําใหโรคอุบัติใหมเพิ่มมากข้ึน ปจจัยสําคัญที่เปน

สาเหตุใหเกิดการแพรระบาดของโรคติดตออุบัติใหม ตัวอยางโรคอุบัติใหม การเตรียมความพรอม

รับมือโรคอุบัติใหม แนวทางในการปองกันควบคุมโรคติดตออุบัติใหม   

โดยใชการสืบเสาะหาความรู สืบคนขอมูล รวบรวมขอมูล การนําเสนอ การสื่อสาร 

การคิด การแกปญหา และการใชทักษะชีวิต  

เพื่อใหมีความสามารถการตัดสินใจ เห็นความสําคัญของการปองกันโรคอุบัติใหม และ 

คานิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายการระบาดวิทยาและการติดตอ

2. สืบคนขอมลูเรื่องโรคติดเช้ืออบุัติใหมและโรคอุบัติซ้ําโดยใชขอมูลที่รวบรวมจากแหลง

เรียนรู 

3. อธิบายและยกตัวอยางโรคติดตอที่เกิดจากเช้ือใหมโรคติดตอที่พบในพื้นที่ใหมโรคติดตอ

อุบัติซ้ํา  เช้ือโรคด้ือยา และอาวุธชีวภาพ 

4. วิเคราะหปจจัยที่ทําใหโรคอบุัติใหมเพิ่มมากข้ึน

5. วิเคราะหปจจัยสําคัญทีเ่ปนสาเหตุใหเกิดการแพรระบาดของโรคติดตออบุัติใหม 

6. ยกตัวอยางโรคอุบัติใหมพรอมนําเสนอ

7. วางแผนการเตรียมความพรอมรับมือโรคอุบัติใหม

8. อธิบายและพิจารณาแนวทางในการปองกันควบคุมโรคติดตออุบัติใหม

รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ว2    รายวิชาวิทยาศาสตรอากาศยาน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3   ภาคเรียนท่ี 1–2         เวลา 40 ชั่วโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ศึกษา อธิบาย ระบุ อภิปราย ออกแบบ ประยุกตใช วิวัฒนาการอากาศยานและการบิน 

สวนประกอบและการทํางานของอากาศยาน หลักอากาศพลศาสตรของอากาศยาน เสถียรภาพ

อากาศยาน หลักการสรางเครื่องรอนและเครื่องบินพลังยาง ออกแบบและสรางเครื่องรอนและ

เครื่องบินพลังยาง ประโยชนของอากาศยานในการบินภารกิจตาง ๆ  และการนําความรูดานอากาศ

ยานไปประกอบอาชีพ 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร สืบคนขอมูล สราง การนําเสนอ การสื่อสาร การคิด 

การแกปญหาและการใชทักษะชีวิต  

เพื่อใหเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จิตวิทยาศาสตร และคานิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายวิวัฒนาการอากาศยานและการบิน

2. ระบุสวนประกอบและการทํางานของอากาศยาน

3. สืบคนขอมลู อภิปราย หลักอากาศพลศาสตรของอากาศยาน

4. อธิบายเสถียรภาพอากาศยาน

5. อธิบายหลักการออกแบบเครือ่งรอนและเครื่องบินพลงัยาง

6. ออกแบบและสรางเครื่องรอนและเครื่องบินพลังยาง พรอมนําเสนอผลงาน

7. สืบคนขอมลู อภิปราย การใชประโยชนของอากาศยานในการบินภารกิจตาง ๆ

8. การประยุกตใชความรูดานอากาศยานไปประกอบอาชีพ

รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ว2    รายวิชา  ไทยเมดิคัลสปา         กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี             

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3    ภาคเรียนท่ี 1  - 2  เวลา  80  ชัว่โมง         จํานวน  2.0  หนวยกิต 

ศึกษา อธิบาย จําแนก เลือกใช วิเคราะห อภิปราย ความหมาย ความสําคัญและประโยชน

ของพืชสมุนไพร  จําแนกประเภทและสรรพคุณดานเภสัชวิทยา  หลักการใชและการเก็บรักษาพืช

สมุนไพร  วิธีการปลูกและดูแลรักษาพืชสมุนไพร  เลือกใชพืชสมุนไพรไทย สําหรับการรักษาโรค 

การทําลูกประคบสมุนไพร  อธิบายขอควรระวังในการประคบสมุนไพรและการเก็บรักษาลูกประคบ

สมุนไพร สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพและความงาม การผสมสูตรผลิตภัณฑสมุนไพรดานสุขภาพและ

ความงาม การดูแลบําบัดรูปรางและสัดสวน หลักการลางพิษ ธรรมชาติบําบัด การดูแลบําบัดกายและ

จิตใจ การชะลอวัยดวยสมุนไพร วิเคราะหและนําเสนอรูปแบบการประกอบการอาชีพและการจัดการ

ธุรกิจสปา 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร รวบรวมขอมูล ทดลอง  ฝกปฏิบัติ  การวิเคราะห 

การนําเสนอ การสื่อสาร การคิด  การแกปญหา และการใชทักษะชีวิต  

เพื่อให เกิดการเห็นคุณคาของสมุนไพรไทย รักษความเปนไทย อยูอยางพอเพียง 

มีจิตวิทยาศาสตร และคานิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายความหมาย ความสําคัญและประโยชนของพืชสมนุไพร

2. จําแนกประเภทและสรรพคุณดานเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพร โดยใชขอมูลทีร่วบรวมจากแหลงเรยีนรู

3. อธิบายหลักการใชและการเก็บรักษาพืชสมุนไพร

4. เห็นคุณคาของสมุนไพรไทย โดยรวมกันปลูกและดูแลรักษา

5. เลือกใชพืชสมุนไพรไทยสําหรับการรักษาโรค

6. ทดลอง อภิปรายผล การทาํลูกประคบจากสมุนไพรชนิดตาง ๆ

7. อธิบายขอควรระวังในการประคบสมุนไพรและการเก็บรกัษาลูกประคบสมุนไพร

8. ประยุกตใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพและความงาม

9. ฝกปฏิบัติการผสมสูตรผลิตภัณฑสมุนไพรดานสุขภาพและความงาม

10. สืบคนขอมูล อภิปรายเกี่ยวกับการดูแลบําบัดรปูรางและสัดสวน หลักการลางพิษ

ธรรมชาติบําบัด การดูแลบําบัดกายและจิตใจ การชะลอวัยดวยสมุนไพร 

11. วิเคราะห และนําเสนอรูปแบบการประกอบการอาชีพและการจัดการธุรกจิสปา

รวมท้ังหมด  11  ผลการเรียนรู 
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คําอธบิายรายวิชา 

รหัสวิชา  ว2  รายวิชา อินเตอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี             

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1 – 3    ภาคเรียนท่ี  1  - 2     เวลา  40  ชั่วโมง    จํานวน  1.0  หนวยกิต 

ศึกษา บอก แสดง ออกแบบ เขียน และพัฒนา หลักการของอินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง 

(Internet of Things : IoT) ข้ันตอนการใชเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตแหงสรรพสิง่ โปรแกรมเพื่อเช่ือมตอ

ฮารดแวรหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสผานเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง ระบบประยุกตผาน

เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง เพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวันโดยใชกระบวนการทางเทคโนโลยี 

โดย แสดงข้ันตอน เขียนโปรแกรม พัฒนาระบบประยุกต และแกปญหาในชีวิตประจําวันโดย

ใชกระบวนการทางเทคโนโลยี อยางมีทักษะการคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และการใช

เทคโนโลยี  

เพื่อใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และสรางสรรค 

ผลการเรียนรู 

1. บอกหลักการของอินเตอรเน็ตแหงสรรพสิง่ (Internet of Things : IoT)

2. แสดงข้ันตอนการใชเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตแหงสรรพสิง่

3. ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อเช่ือมตอฮารดแวรหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสผาน

เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตแหงสรรพสิ่งอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ออกแบบและพฒันาระบบประยุกตผานเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตแหงสรรพสิง่ เพื่อแกปญหา

ในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค โดยใชกระบวนการทางเทคโนโลยี 

รวมท้ังหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว……………           วิชา การเขียนโปรแกรมสมองกลฝงตัว 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

ภาคเรียนท่ี  2  เวลา  40  ชั่วโมง      จํานวน 1.0  หนวยกิต     

ศึกษา ระบุ  ออกแบบ เขียน ใชงาน  และพัฒนา หลักการเทคโนโลยีสมองกลฝงตัวอาดูโน 

ภาษาซีและการสรางฟงกชันสําหรับสั่งสมองกลฝงตัว โปรแกรมควบคุมสมองกลฝงตัวผานพอรตอินพุต

และเอาตพุต (I/O Port) โปรแกรมรับคา และอานคาจากพอรตดิจิทัลและอะนาล็อก โปรแกรมใชงาน

มอเตอร เซนเซอรประเภทตาง ๆ และอุปกรณอื่น โครงงานเพื่อแกปญหาหรือพัฒนางาน 

โดย เขียนโปรแกรม ใชงานบอรดไมโครคอนโทรลเลอร พัฒนาโปรแกรม และแกปญหา 

ในชีวิตประจําวันโดยใชกระบวนการทางเทคโนโลยี อยางมีทักษะการคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต 

และการใชเทคโนโลยี เพื่อใหทํางานอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสรางสรรค 

ผลการเรียนรู 

1) ระบุ อภิปรายหลักการเทคโนโลยีสมองฝงตัวอาดูโน

2) เขียน และ พัฒนาโปรแกรมภาษาซีและสรางฟงกชันสําหรับสั่งการสมองกลฝงตัว

3) ออกแบบ และเขียนโปรแกรมควบคุมสมองกลฝงตัวผานพอรตอินพุตและเอาตพุต (I/O Port)

4) ออกแบบ และเขียนโปรแกรมรับคา และอานคาจากพอรตดิจิทัลและอนาล็อก

5) ออกแบบ และเขียนโปรแกรมใชงานมอเตอร เซนเซอรประเภทตาง ๆ และอปุกรณอื่น

6) ออกแบบ และพัฒนาโครงงานเพื่อแกปญหาหรือพฒันางาน เพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวัน

อยางสรางสรรค 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว………….. รายวิชา การสื่อสารวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี  2  เวลา  40  ชั่วโมง/ภาค                   จํานวน 1.0  หนวยกิต     

ศึกษาความรูเกี่ยวกับแนวคิดการสื่อสารและการสือ่สารเชิงบูรณาการ ภูมิทัศนการสื่อสารและ

เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหมความสําคัญของขอมูลขาวสารและสารสนเทศประเภทและรูปแบบ 

การสื่อสาร ความคิดสรางสรรคในงานสื่อสารที่สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

ผลกระทบของการสื่อสารตอบุคคลและสังคม 

โดยการฝกทักษะการสื่อสารเชิงบูรณาการ ฝกกระบวนการรับและถายทอดสารในรูปแบบ

แตกตางกัน สามารถนําเสนอสารที่เปนประโยชนตอสวนรวม 

มีความรับผิดชอบตอสังคม ทํางานอยางสรางสรรค มีเจตคติที่ดี มีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยม

ที่เหมาะสม และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู 

1) มีความรูเกี่ยวกบัการสื่อสารและการสื่อสารเชิงบูรณาการ

2) มีความรูเกี่ยวกบัการภูมทิัศนการสื่อสารและเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม

3) อภิปรายถึงความสําคัญของขอมลูขาวสารและสารสนเทศประเภทและรูปแบบการสือ่สาร

4) ออกแบบและสรางสรรคการนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบแตกตางกันได

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว…………..   รายวิชา วิศวกรรมซอฟตแวร   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6     ภาคเรียนท่ี  2        เวลา  40  ชั่วโมง                 จํานวน 1.0  หนวยกิต     

ศึกษาความรูเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟตแวรเบื้องตน กระบวนการของซอฟตแวร แนวคิดเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีเชิงวัตถุ การวิเคราะห ความตองการของซอฟตแวร การออกแบบสวนตอประสานกับผูใช 

การออกแบบสถาปตยกรรมซอฟตแวร แนวทางการออกแบบเชิงวัตถุ หลักการใชภาษาทางภาพ 

เพื่อการออกแบบ UML (Unified Modeling Language) การทดสอบซอฟตแวร การจัดการโครงงาน

ซอฟตแวร วิวัฒนาการซอฟตแวร การตรวจสอบความสมเหตุสมผล การประมาณตนทุนซอฟตแวร 

การประกันคุณภาพซอฟตแวร การปรับปรุงกระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบบูรณาการ และเครื่องมือ

สนับสนุนวิศวกรรมซอฟตแวร 

โดยการฝกทักษะการวางแผนพัฒนาซอฟตแวร ออกแบบสถาปตยกรรมการโครงสราง 

ของซอฟตแวร มีทักษะในการยํารุงรักษาและแกไขระบบซอฟตแวร 

มีความรับผิดชอบตอสังคม ทํางานอยางสรางสรรค มีเจตคติที่ดี มีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยม

ที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู 

1) มีความเขาใจบทบาทและหลักการของวิศวกรรมซอฟตแวรเพื่อการวางแผนพัฒนาซอฟตแวร

อยางเปนระบบ 

2) เขาใจถึงวัฏจักรและกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรตามแบบจําลองมาตรฐานตาง ๆ

3) เขาใจบทบาทและหลักการออกแบบสถาปตยกรรมเชิงซอฟตแวรสําหรับเปนแมแบบในการ

การสรางซอฟตแวรบนพื้นฐานโครงสรางขอมูลและองคประกอบตรงตามความตองการของผูใช 

4) มีเทคนิคการเลือกใชเครื่องมือชวยในการวิเคราะหและออกแบบเชิงซอฟตแวร ตลอดจน

กระบวนการทดสอบและบํารุงรกัษาซอฟตแวรอยางมีประสิทธิภาพ 

5) สามารถนําองคความรูดานวิศวกรรมซอฟตแวรสําหรับการเปนแนวทางประยุกตสวนหน่ึงใน

การบริหารจัดการโครงการพัฒนาเชิงซอฟตแวรที่เปนระบบ 

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว3..............       รายวิชาฟสิกส 1  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6   ภาคเรียนท่ี 1-2    เวลา 60 ชั่วโมง               จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ศึกษาสืบคนและอธิบายความรูทางฟสิกส ประวัติความเปนมา ทั้งพัฒนาการของหลักการ

และแนวคิดทางฟสิกสที่มีผลตอการแสวงหาความรูใหมและการพัฒนาเทคโนโลยี การวัดปริมาณ 

ทางฟสิกส ความคลาดเคลื่อนในการวัดความสัมพันธระหวาง ตําแหนง การกระจัด ความเร็ว และ

ความเรง ของการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรง แรงลัพธของแรงสองแรง เขียนแผนภาพของแรง 

ที่กระทําตอวัตถุอิสระ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโนมถวงสากล แรงเสียดทานระหวาง

ผิวสัมผัส 

โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การวิเคราะห 

การสํารวจตรวจสอบจากพยานหลักฐาน โดยใชความรูและหลักการทางวิทยาศาสตรในการแปล

ความหมายและลงขอสรุป และสื่อสารความคิด ความรู หรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหผูอื่นเขาใจ

ไดอยางเหมาะสม 

เพื่อใหมีจิตวิทยาศาสตร เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 

ผลการเรียนรู   

1. สืบคน และอธิบายการคนหาความรูทางฟสิกส ประวัติความเปนมา รวมทั้งพัฒนาการ

ของหลักการและแนวคิดทางฟสิกสที่มีผลตอการแสวงหาความรูใหมและการพัฒนาเทคโนโลยี 

2. วัด และรายงานผลการวัดปริมาณทางฟสิกสไดถูกตองเหมาะสม โดยนําความ

คลาดเคลื่อนในการวัดมาพิจารณาในการนําเสนอผล รวมทั้งแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ 

วิเคราะหและแปลความหมายจากกราฟเสนตรง 

3. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธระหวางตําแหนง การกระจัด ความเร็ว และความเรง

ของการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเรงคงตัวจากกราฟและสมการ รวมทั้งทดลองหาคา

ความเรงโนมถวงของโลก และคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

4. ทดลอง และอธิบายการหาแรงลัพธของแรงสองแรงที่ทํามุมตอกัน

5. เขียนแผนภาพของแรงที่กระทําตอวัตถุอิสระ ทดลอง และอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของ

นิวตันและการใชกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งคํานวณปริมาณ 

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
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6. อธิบายกฎความโนมถวงสากลและผลของสนามโนมถวงที่ทําใหวัตถุมีนํ้าหนัก รวมทั้ง

คํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

7. วิเคราะห อธิบาย และคํานวณแรงเสียดทานระหวางผิวสัมผัสของวัตถุคูหน่ึง ๆ ในกรณี

ที่วัตถุหยุดน่ิงและวัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธ์ิความเสียดทานระหวางผวิสัมผัสของวัตถุ

คูหน่ึง ๆ และนําความรูเรื่องแรงเสียดทานไปใชในชีวิตประจําวัน 

รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว3..................    รายวิชา ฟสิกส 2  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6      ภาคเรียนท่ี 1-2        เวลา 60 ชั่วโมง          จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ศึกษาสมดุลกลของวัตถุ โมเมนต แรงคูควบ สมดุลของแรงสามแรง ศูนยกลางมวลของวัตถุ 

ศูนยถวง งาน กําลัง พลังงานจลน พลังงานศักย พลังงานกล กฎการอนุรักษพลังงานกล ประสิทธิภาพ

และการไดเปรียบเชิงกลของเครื่องกล โมเมนตัมของวัตถุ การดล การชนของวัตถุในหน่ึงมิติ กฎการ

อนุรักษโมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล การเคลื่อนที่แบบวงกลม 

โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสังเกตการ

สํารวจตรวจสอบจากพยานหลักฐาน โดยใชความรูและหลักการทางวิทยาศาสตรในการแปล

ความหมายและลงขอสรุป และสื่อสารความคิด ความรู หรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหผูอื่นเขาใจ

ไดอยางเหมาะสม 

เพื่อใหมีจิตวิทยาศาสตร เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนต และผลรวมของโมเมนตที่มีตอการหมุน แรงคูควบ

และผลของแรงคูควบที่มีตอสมดุลของวัตถุ เขียนแผนภาพของแรงที่กระทําตอวัตถุอิสระเมื่อวัตถุ 

อยูในสมดุลกล และคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งทดลองและอธิบายสมดุลของแรง 

สามแรง 

2. สังเกต และอธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อแรงที่กระทําตอวัตถุผานศูนยกลาง

มวลของวัตถุ และผลของศูนยถวงที่มีตอเสถียรภาพของวัตถุ 

3. วิเคราะห และคํานวณงานของแรงคงตัว จากสมการและพื้นที่ใตกราฟความสัมพันธ

ระหวางแรงกับตําแหนง รวมทั้งอธิบาย และคํานวณกําลังเฉลี่ย 

4. อธิบาย และคํานวณพลังงานจลน พลังงานศักย พลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธ

ระหวางงานกับพลังงานจลน ความสัมพันธระหวางงานกับพลังงานศักยโนมถวง ความสัมพันธระหวาง

ขนาดของแรงที่ใชดึงสปริงกับระยะที่สปริงยืดออกและความสัมพันธระหวางงานกับพลังงานศักย

ยืดหยุน รวมทั้งอธิบายความสัมพันธระหวางงานของแรงลัพธและพลังงานจลน และคํานวณงาน 

ที่เกิดข้ึนจากแรงลัพธ 

5. อธิบายกฎการอนุรักษพลังงานกล รวมทั้งวิเคราะห และคํานวณปริมาณตางๆ

ที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสถานการณตาง ๆ โดยใชกฎการอนุรักษพลังงานกล 
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6. อธิบายการทํางาน ประสิทธิภาพและการไดเปรียบเชิงกลของเครื่องกลอยางงาย

บางชนิดโดยใชความรูเรื่องงานและสมดุลกล รวมทั้งคํานวณประสิทธิภาพและการไดเปรียบเชิงกล 

7. อธิบาย และคํานวณโมเมนตัมของวัตถุและการดลจากสมการและพื้นที่ใตกราฟ

ความสัมพันธระหวางแรงลัพธกับเวลา รวมทั้งอธิบายความสัมพันธระหวางแรงดลกับโมเมนตัม 

8. ทดลอง อธิบาย และคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการชนของวัตถุในหน่ึงมิ ติ

ทั้งแบบยืดหยุน ไมยืดหยุน และการดีดตัวแยกจากกันในหน่ึงมิติซึ่งเปนไปตามกฎการอนุรักษ

โมเมนตัม 

9. อธิบาย วิเคราะห และคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่ เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่แบบ

โพรเจกไทลและทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 

10. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธระหวางแรงสูศูนยกลาง รัศมีของการเคลื่อนที่

อัตราเร็วเชิงเสน อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุ ในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ 

รวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ  ที่เกี่ยวของและประยุกตใชความรูการเคลื่อนทีแ่บบวงกลมในการอธิบาย

การโคจรของดาวเทียม 

รวมท้ังหมด 10 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว                       รายวิชา ฟสิกส 3 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6  ภาคเรียนท่ี 1-2            เวลา 60 ชั่วโมง   จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ศึกษาการเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยางงาย ความถ่ีธรรมชาติของวัตถุ การเกิดการสั่นพอง 

ปรากฏการณคลื่น ชนิดของคลื่น สวนประกอบของคลื่น หลักการของฮอยเกนส การรวมกันของคลื่น 

การสะทอน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบนของคลื่นผิวนํ้า ศึกษาในเรื่องทัศนศาสตร ดังน้ี 

การแทรกสอดของแสงผานสลิตคูและเกรตติง การเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสงผานสลิตเด่ียว 

การสะทอนของแสง ภาพจากกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม การหักเหของแสง ความลึกจริง

และความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะทอนกลับหมดของแสง ภาพที่ เกิดจากเลนสบาง 

ปรากฏการณธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง เชน รุง การทรงกลด มิราจ และการเห็นทองฟาเปนสีตาง ๆ 

ในชวงเวลาตางกัน การมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี 

โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสํารวจ

ตรวจสอบจากพยานหลักฐาน โดยใชความรูและหลักการทางวิทยาศาสตรในการแปลความหมายและ

ลงขอสรุป และสื่อสารความคิด ความรู หรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหผูอื่นเขาใจไดอยาง

เหมาะสม 

เพื่อใหมีจิตวิทยาศาสตร เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 

ผลการเรียนรู 

1. ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยางงายของวัตถุติดปลายสปริงและ

ลูกตุมอยางงาย รวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

2. อธิบายความถ่ีธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่นพอง

3. อธิบายปรากฏการณคลื่น ชนิดของคลื่น สวนประกอบของคลื่น การแผของหนาคลื่น

ดวยหลักการของฮอยเกนส และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซอนทับ พรอมทั้งคํานวณอัตราเร็ว 

ความถ่ี และความยาวคลื่น 

4. สังเกตและอธิบายการสะทอน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิว

นํ้ารวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

5. ทดลองและอธิบายการแทรกสอดของแสงผานสลิตคูและเกรตติง การเลี้ยวเบนและการ

แทรกสอดของแสงผานสลิตเด่ียว รวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
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6. ทดลองและอธิบายการสะทอนของแสงที่ผิววัตถุตามกฎการสะทอน เขียนรังสีของแสง

และคํานวณตําแหนงและขนาดภาพของวัตถุ เมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม 

รวมทั้งอธิบายการนําความรูเรื่องการสะทอนของแสงจากกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลมไปใช

ประโยชนในชีวิตประจําวัน 

7. ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวางดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเห

รวมทั้งอธิบายความสัมพันธระหวางความลึกจริงและความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะทอนกลับ

หมดของแสง และคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

8. ทดลองและเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพที่เกิดจากเลนสบาง หาตําแหนง ขนาด

ชนิดของภาพ และความสัมพันธระหวางระยะวัตถุ ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมทั้งคํานวณ

ปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และอธิบายการนําความรู เรื่องการหักเหของแสงผานเลนสบางไปใช

ประโยชนในชีวิตประจําวัน 

9. อธิบายปรากฏการณธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง เชน รุง การทรงกลด มิราจ และการเห็น

ทองฟาเปนสีตาง ๆ ในชวงเวลาตางกัน 

10. สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี

รวมทั้งอธิบายสาเหตุของการบอดสี 

รวมท้ังหมด  10 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา    ว3.............        รายวิชา ฟสิกส 4 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6      ภาคเรียนท่ี 1-2      เวลา 60 ชั่วโมง            จํานวน 1.5 หนวยกิต 

 ศึกษาการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง อัตราเร็วของเสียง สมบัติของคลื่นเสียง ไดแก 

การสะทอน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน ความเขมเสียง ระดับเสียง องคประกอบของการ

ไดยิน คุณภาพเสียง มลพิษทางเสียง การสั่นพองของอากาศในทอ การเกิดบีตส คลื่นน่ิงปรากฏการณ 

ดอปเพลอร คลื่นกระแทกของเสียง การเหน่ียวนําไฟฟาสถิต กฎของคูลอมบ สนามไฟฟาและแรง

ไฟฟาที่กระทํากับอนุภาคที่มีประจุไฟฟาที่อยูในสนามไฟฟา พลังงานศักยไฟฟา ศักยไฟฟา ความตาง

ศักย ตัวเก็บประจุ การตอตัวเก็บประจุ พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ การนําหลักการไฟฟาสถิต 

ไปอธิบายหลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาบางชนิด และปรากฏการณในชีวิตประจําวัน 

กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหม สภาพตานทาน การตอตัวตานทาน อีเอ็มเอฟของแหลงกําเนิด

ไฟฟากระแสตรง พลังงานไฟฟา กําลังไฟฟา อีเอ็มเอฟสมมูลจากการตอแบตเตอรี่แบบอนุกรมและ

แบบขนาน การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง พลังงานทดแทนกับการใชประโยชน 

โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสํารวจ

ตรวจสอบจากพยานหลักฐาน โดยใชความรูและหลักการทางวิทยาศาสตรในการแปลความหมายและ

ลงขอสรุป และสื่อสารความคิด ความรู  หรือใช เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ใหผูอื่นเข า ใจ 

ไดอยางเหมาะสม 

เพื่อใหมีจิตวิทยาศาสตร เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธระหวางคลื่น การกระจัด

ของอนุภาคกับคลื่นความดัน ความสัมพันธระหวางอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ข้ึนกับอุณหภูมิใน

หนวยองศาเซลเซียส สมบัติของคลื่นเสียง ไดแก การสะทอน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน 

รวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

2. อธิบายความเขมเสียง ระดับเสียง องคประกอบของการไดยิน คุณภาพเสียง และมลพษิ

ทางเสียงรวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

3. ทดลองและอธิบายการเกิดการสั่นพองของอากาศในทอปลายเปดหน่ึงดานรวมทั้ง

สังเกตและอธิบายการเกิดบีต คลื่นน่ิง ปรากฏการณดอปเพลอร คลื่นกระแทกของเสียง คํานวณ

ปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และนําความรูเรื่องเสียงไปใชในชีวิตประจําวัน 
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4. ทดลองและอธิบายการทําวัตถุที่เปนกลางทางไฟฟาใหมีประจุไฟฟาโดยการขัดสีกันและ

การเหน่ียวนําไฟฟาสถิต 

5. อธิบายและคํานวณแรงไฟฟาตามกฎของคูลอมบ 

6. อธิบายและคํานวณสนามไฟฟาและแรงไฟฟาที่กระทํากับอนุภาคที่มีประจุไฟฟาที่อยูใน

สนามไฟฟารวมทั้งหาสนามไฟฟาลัพธเน่ืองจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร 

7. อธิบายและคํานวณพลังงานศักยไฟฟา ศักยไฟฟา และความตางศักยระหวางสอง

ตําแหนงใด ๆ 

8. อธิบายสวนประกอบของตัวเก็บประจุ ความสัมพันธระหวางประจุไฟฟา ความตางศักย

และความจุของตัวเก็บประจุ และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูล รวมทั้ง

คํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

9. นําความรูเรื่องไฟฟาสถิตไปอธิบายหลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาบางชนิดและ

ปรากฏการณในชีวิตประจําวัน 

10. อธิบายการเคลือ่นที่ของอิเลก็ตรอนอิสระและกระแสไฟฟาในลวดตัวนํา ความสัมพันธ

ระหวางกระแสไฟฟาในลวดตัวนํากับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแนนของ

อิเล็กตรอนในลวดตัวนําและพื้นที่หนาตัดของลวดตัวนํา และคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

11. ทดลอง และอธิบายกฎของโอหม อธิบายความสัมพันธระหวางความตานทานกับความ

ยาวพื้นที่หนาตัด และสภาพตานทานของตัวนําโลหะที่อุณหภูมิคงตัว และคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่

เกี่ยวของ รวมทั้งอธิบายและคํานวณความตานทานสมมูล เมื่อนําตัวตานทานมาตอกันแบบอนุกรม

และแบบขนาน 

12. ทดลอง อธิบาย และคํานวณอีเอ็มเอฟของแหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรง รวมทั้งอธิบาย

และคํานวณพลังงานไฟฟา และกําลังไฟฟา 

13. ทดลอง และคํานวณอีเอ็มเอฟสมมูลจากการตอแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนาน

รวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ  ที่เกี่ยวของในวงจรไฟฟากระแสตรงซึ่งประกอบดวยแบตเตอรี่และตัว

ตานทาน 

14. อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเปนพลังงานไฟฟา รวมทั้งสืบคนและอภิปราย

เกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่นํามาแกปญหาหรือตอบสนองความตองการทางดานพลังงานไฟฟา โดยเนนดาน

ประสิทธิภาพและความคุมคาดานคาใชจาย 

รวมท้ังหมด 14 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา    ว3..............     รายวิชา ฟสิกส 5 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6  ภาคเรียนท่ี 1-2       เวลา 60 ชั่วโมง      จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ศึกษาสนามแมเหล็ก ฟลักซแมเหล็ก สนามแมเหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟาในลวดตัวนํา

เสนตรงและโซเลนอยด แรงแมเหล็ก กัลวานอมิเตอร มอเตอรไฟฟากระแสตรง อีเอ็มเอฟเหน่ียวนํา 

กฎการเหน่ียวนําของฟาราเดย ไฟฟากระแสสลับ เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส หมอแปลง 

ความรอน การถายโอนความรอน สภาพยืดหยุน ความเคนตามยาว ความเครียดตามยาว มอดุลัส 

ของยัง ความดันเกจ ความดันสัมบูรณ ความดันบรรยากาศ แมนอมิเตอร บารอมิเตอร และเครื่อง

อัดไฮดรอลิก แรงพยุงจากของไหล ความตึงผิวของของเหลว แรงหนืดของของเหลว สมบัติของ 

ของไหลอุดมคติ สมการความตอเน่ือง สมการแบรนูลล ีแกสอุดมคติ ทฤษฎีจลนของแกส งานที่ทําโดย

แกส พลังงานภายในระบบ  

โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสํารวจ

ตรวจสอบจากพยานหลักฐาน โดยใชความรูและหลักการทางวิทยาศาสตรในการแปลความหมายและ

ลงขอสรุป และสื่อสารความคิด ความรู หรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหผูอื่นเขาใจไดอยาง

เหมาะสม 

เพื่อใหมีจิตวิทยาศาสตร เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 

ผลการเรียนรู 

1. สังเกต และอธิบายเสนสนามแมเหล็ก อธิบายและคํานวณฟลักซแมเหล็กในบริเวณ

ที่กําหนดรวมทั้งสังเกต และอธิบายสนามแมเหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟาในลวดตัวนําเสนตรง 

และโซเลนอยด  

2. อธิบาย และคํานวณแรงแมเหล็กที่กระทําตออนุภาคที่มีประจุไฟฟาเคลื่อนที่ใน

สนามแมเหล็ก แรงแมเหล็กที่กระทําตอเสนลวดที่มีกระแสไฟฟาผานและวางในสนามแมเหล็ก 

รัศมีความโคงของการเคลื่อนที่เมื่อประจุเคลื่อนที่ต้ังฉากกับสนามแมเหล็ก รวมทั้งอธิบายแรงระหวาง

เสนลวดตัวนําคูขนานที่มีกระแสไฟฟาผาน 

3. อธิบายหลกัการทํางานของกัลวานอมิเตอรและมอเตอรไฟฟากระแสตรงรวมทัง้คํานวณ

ปริมาณตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของ 
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4. สังเกต และอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหน่ียวนํา กฎการเหน่ียวนําของฟาราเดย และ

คํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งนําความรูเรื่องอีเอ็มเอฟเหน่ียวนําไปอธิบายการทํางาน 

ของเครื่องใชไฟฟา 

5. อธิบาย และคํานวณความตางศักยอารเอ็มเอส และกระแสไฟฟาอารเอ็มเอส

6. อธิบายหลักการทํางานและประโยชนของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส

การแปลงอีเอ็มเอฟของหมอแปลง และคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

7. อธิบาย และคํานวณความรอนที่ทําใหสสารเปลี่ยนอุณหภูมิ ความรอนที่ทําใหสสาร

เปลี่ยนสถานะ และความรอนที่เกิดจากการถายโอนตามกฎการอนุรักษพลังงาน 

8. อธิบายสภาพยืดหยุนและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุที่เปนแทง เมื่อถูกกระทํา

ดวยแรงคาตางๆ รวมทั้งทดลอง อธิบายและคํานวณความเคนตามยาว ความเครียดตามยาว และมอ

ดุลัสของยัง และนําความรูเรื่องสภาพยืดหยุนไปใชในชีวิตประจําวัน 

9. อธิบาย และคํานวณความดันเกจ ความดันสัมบูรณ และความดันบรรยากาศ รวมทั้ง

อธิบายหลักการทํางานของแมนอมิเตอร บารอมิเตอร และเครื่องอัดไฮดรอลิก 

10. ทดลอง อธิบาย และคํานวณขนาดแรงพยุงจากของไหล

11. ทดลอง อธิบาย และคํานวณความตึงผิวของของเหลว รวมทั้งสังเกตและอธิบายแรง

หนืดของของเหลว 

12. อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ สมการความตอเน่ือง และสมการแบรนูลลี รวมทั้ง

คํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และนําความรูเกี่ยวกับสมการความตอเน่ืองและสมการแบรนูลลไีป

อธิบายหลักการทํางานของอุปกรณตาง ๆ 

13. อธิบายกฎของแกสอุดมคติและคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

14. อธิบายแบบจําลองของแกสอุดมคติ ทฤษฎีจลนของแกส และอัตราเร็วอารเอ็มเอสของ

โมเลกุลของแกส รวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

15. อธิบาย และคํานวณงานที่ทําโดยแกสในภาชนะปดโดยความดันคงตัว และอธิบาย

ความสัมพันธระหวางความรอน พลังงานภายในระบบ และงาน รวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่

เกี่ยวของ และนําความรูเรื่องพลังงานภายในระบบไปอธิบายหลักการทํางานของเครื่องใชใน

ชีวิตประจําวัน 

รวมท้ังหมด 15 ผลการเรียนรู 

242 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว3......................   รายวิชา ฟสิกส 6 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6        ภาคเรียนท่ี 1-2           เวลา 60 ชั่วโมง    จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ศึกษา คลื่นแมเหล็กไฟฟา แสงไมโพลาไรส แสงโพลาไรสเชิงเสน การสื่อสารโดยอาศัยคลื่น

แมเหล็กไฟฟา สมมติฐานของพลังค ทฤษฎีอะตอมของโบร และการเกิดเสนสเปกตรัมของอะตอม

ไฮโดรเจน ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก พลังงานโฟตอน พลังงานจลนของโฟโตอิเล็กตรอน ฟงกชัน

งานของโลหะ ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค ความยาวคลื่นเดอบรอยล ควอนตัมฟสิกส รังสี 

กัมมันตภาพรังสี กัมมันตภาพของนิวเคลียสกัมมันตรังสี การสลายครึ่งชีวิต แรงนิวเคลียร เสถียรภาพ

ของนิวเคลียส พลังงานยึดเหน่ียว ปฏิกิริยานิวเคลียรฟชชันและฟวชัน พลังงานนิวเคลียร ประโยชน

ของพลังงานนิวเคลียร และรังสี อันตรายและการปองกันรังสี ฟสิกสอนุภาค แบบจําลองมาตรฐาน 

และการใชประโยชนจากการคนควาวิจัยดานฟสิกสอนุภาคในดานตาง ๆ 

โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสํารวจ

ตรวจสอบจากพยานหลักฐาน โดยใชความรูและหลักการทางวิทยาศาสตรในการแปลความหมายและ

ลงขอสรุป และสื่อสารความคิด ความรู หรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหผูอื่นเขาใจไดอยาง

เหมาะสม 

เพื่อใหมีจิตวิทยาศาสตร เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของคลืน่แมเหล็กไฟฟา แสงไมโพลาไรสแสงโพลาไรส

เชิงเสน และแผนโพลารอยด รวมทั้งอธิบายการนําคลื่นแมเหล็กไฟฟาในชวงความถ่ีตาง ๆ ไป

ประยุกตใชและหลักการทํางานของอุปกรณที่เกี่ยวของ 

2. สืบคน และอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแมเหล็กไฟฟาในการสงผานสารสนเทศ

และเปรียบเทียบการสื่อสารดวยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 

3. อธิบายสมมติฐานของพลังค ทฤษฎีอะตอมของโบร และการเกิดเสนสเปกตรัมของ

อะตอมไฮโดรเจนรวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

4. อธิบายปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริกและคํานวณพลังงานโฟตอน พลังงานจลนของโฟโต

อิเล็กตรอนและฟงกชันงานของโลหะ 

5. อธิบายทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค รวมทั้งอธิบายและคํานวณความยาวคลื่นเดอบ

รอยล 
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6. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกตางของรังสีแอลฟา บีตา และแกมมา

7. อธิบาย และคํานวณกัมมันตภาพของนิวเคลียสกัมมันตรังสี รวมทั้งทดลอง อธิบายและ

คํานวณจํานวนนิวเคลยีสกัมมันตภาพรังสีที่เหลือจากการสลาย และครึ่งชีวิต 

8. อธิบายแรงนิวเคลียร เสถียรภาพของนิวเคลียสและพลังงานยึดเหน่ียว รวมทั้งคํานวณ

ปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

9. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียรฟชชันและฟวชัน รวมทั้งคํานวณพลังงานนิวเคลียร

10. อธิบายประโยชนของพลังงานนิวเคลียรและรังสีรวมทั้งอันตรายและการปองกันรังสี

ในดานตาง ๆ 

11. อธิบายการคนควาวิจัยดานฟสิกสอนุภาค แบบจําลองมาตรฐาน และการใชประโยชน

จากการคนควาวิจัยดานฟสิกสอนุภาคในดานตาง ๆ 

รวมท้ังหมด  11 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว3   หุนยนตเพ่ือการอุตสาหกรรม         กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ภาคเรียนท่ี 1-2             จํานวน 40  ชั่วโมง   จํานวน 1.0  หนวยกิต 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของหุนยนตเพื่อการอุตสาหกรรม  ชุดควบคุมหุนยนต

เพื่อการอุตสาหกรรม การสอนตําแหนง  ชุดโปรแกรมควบคุมหุนยนตเพื่อการอุตสาหกรรม  การเคลื่อนที่

ของหุนยนตเพื่อการอุตสาหกรรม นําหุนยนตเพื่อการอุตสาหกรรมไปใชในงานอุตสาหกรรม  การออกแบบ

โปรแกรมและควบคุมหุนยนตเพื่อการอุตสาหกรรมใหทํางานตามโปรแกรม  ติดต้ัง  ทดสอบการทํางาน

และซอมบํารุงรักษาหุนยนตเพื่อการอุตสาหกรรม 

โดยใชทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ทักษะการคิดคํานวณ 

เชิงตัวเลข ในการเขียนโปรแกรมการใชงานหนาจอสัมผัส (Touch Screen) กระบวนการฝกปฏิบัติ 

กระบวนการกลุม กระบวนการคิดวิเคราะห และกระบวนการออกแบบ สําหรับสรางผลงานดวยตนเอง 

เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางดานการเขียนโปรแกรมควบคุม 

องคประกอบโครงสรางหุนยนตอุตสาหกรรม ประโยชนการใชงานหุนยนตอุตสาหกรรม ผลกระทบ 

การใชงานหุนยนตอุตสาหกรรมรวมกับระบบควบคุมอัตโนมัติ มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และ

คานิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายหลักการทํางานของหุนยนตเพือ่การอุตสาหกรรม

2. สามารถออกแบบโปรแกรมควบคุมและทดสอบการทํางานของหุนยนตเพื่อการอุตสาหกรรม

3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีข้ันตอน เปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบและปลอดภัย

รวมท้ังหมด  3  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ..................    รายวิชาสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ    

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 -6    

ภาคเรียนท่ี  1-2    เวลา 60 ชั่วโมง         จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ศึกษาแบบจําลองอะตอม สัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ อนุภาคมูลฐานของอะตอมและไอโซโทป 

การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานยอย หมู คาบ ความเปนโลหะ อโลหะ 

และกึ่งโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชันในตารางธาตุ แนวโนมสมบัติของธาตุเรพรีเซนเท

ทีฟตามหมูและตามคาบ สมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชันและกลุมธาตุเรพรีเซนเททีฟ สมบัติ ครึ่งชีวิตของ

ไอโซโทปกัมมันตรังสี ประโยชน และผลกระทบของธาตุตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม การเกิดไอออนและ

การเกิดพันธะไอออนิก สูตรและการเรียกช่ือสารประกอบไอออนิก พลังงานที่เกี่ยวของกับปฏิกิริยา 

การเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอรน-ฮาเบอร สมบัติของสารประกอบไอออนิก สมการไอออนิก

และสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก การเกิดพันธะโคเวเลนตแบบพันธะเด่ียว 

พันธะคู และพันธะสาม ดวยโครงสรางลิวอิส สูตร ช่ือสารโคเวเลนต   ความยาวพันธะและพลังงานพันธะ

ในสารโคเวเลนต รวมทั้งคํานวณพลังงานที่เกี่ยวของกับปฏิกิริยาของสาร 

โคเวเลนต จากพลังงานพันธะ รูปรางโมเลกุลโคเวเลนต ทฤษฎีการผลักระหวางคูอิเล็กตรอนในวงเวเลนซ

และสภาพข้ัวของโมเลกุลโคเวเลนต ชนิดของแรงยึดเหน่ียวระหวางโมเลกุลโคเวเลนต จุดหลอมเหลว 

จุดเดือด และการละลายนํ้าของสารโคเวเลนต สมบัติของสารโคเวเลนตโครงรางตาขายชนิดตาง ๆ  

การเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ สมบัติบางประการและการใชประโยชนของสารประกอบไอออนิก 

สารโคเวเลนต และโลหะ  

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต 

วิเคราะห คํานวนเปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจ ความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 

รวมทั้งทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานการคิดและการแกปญหา 

ดานการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร 

จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
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ผลการเรียนรู 

1. สืบคนขอมูลสมมตฐิาน การทดลอง หรือผลการทดลองทีเ่ปนประจักษพยานในการเสนอ

แบบจําลองอะตอมของนักวิทยาศาสตรและอธิบายวิวัฒนาการของแบบจําลองอะตอม 

2. เขียนสัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ และระบุจํานวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของ

อะตอมจากสัญลักษณนวิเคลียร รวมทัง้บอกความหมายของไอโซโทป 

3. อธิบาย และเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานยอยเม่ือ

ทราบเลขอะตอมของธาตุ 

4. ระบุหมู คาบ ความเปนโลหะ อโลหะ และก่ึงโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตแุทรนซิ

ชันในตารางธาตุ 

5. วิเคราะห และบอกแนวโนมสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมูและตามคาบ

6. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน และเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุมธาตุเรพรีเซน

เททีฟ 

8. อธิบายสมบัติ และคํานวณครึ่งชีวติของไอโซโทปกัมมันตรังสี  

9. สืบคนขอมูล และยกตัวอยางการนําธาตุมาใชประโยชน รวมทั้งผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตและ

ส่ิงแวดลอม 

10. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก โดยใชแผนภาพหรือสัญลักษณแบบจุด

ของลิวอิส 

11. เขียนสูตร และเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก

12. คํานวณพลังงานที่เก่ียวของกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอรน-ฮา

เบอร 

13. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก

14. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก

15. อธิบายการเกิดพนัธะโคเวเลนตแบบพนัธะเดีย่ว พันธะคู และพนัธะสาม ดวยโครงสรางลิวอิส

16. เขียนสูตร และเรียกชื่อสารโคเวเลนต

17. วิเคราะห และเปรียบเทียบความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต รวมทัง้

คํานวณพลังงานที่เก่ียวของกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนตจากพลังงานพันธะ 
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18. คาดคะเนรูปรางโมเลกุลโคเวเลนต โดยใชทฤษฎีการผลักระหวางคูอิเล็กตรอนในวงเวเลนซ 

และระบุสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต 

19. ระบุชนิดของแรงยดึเหนี่ยวระหวางโมเลกุลโคเวเลนต และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลวจุด

เดือด และการละลายน้ําของสารโคเวเลนต 

20. สืบคนขอมูล และอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนตโครงรางตาขายชนิดตาง ๆ

21. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ

22. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต และโลหะ สืบคน

ขอมูลและนําเสนอตัวอยางการใชประโยชนของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต และโลหะ 

ไดอยางเหมาะสม 

รวมท้ังหมด  22  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ..................   รายวิชา ปริมาณสัมพันธของสาร

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี        ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6   

ภาคเรียนท่ี 1-2   เวลา 60 ชั่วโมง            จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ศึกษาความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และคํานวณมวลอะตอมเฉลีย่ของธาตุ มวลโมเลกุล

และมวลสูตร ความสัมพันธของโมล จํานวนอนุภาค มวลและปริมาตรของแกสที่ STP อัตราสวนโดยมวล

ของธาตุองคประกอบ ของสารประกอบตามกฎสัดสวนคงที่ สูตรอยางงายและสูตรโมเลกุลของสาร 

ความเขมขนของสารละลายในหนวยตาง ๆ วิธีการ และเตรียมสารละลายใหมีความเขมขนในหนวยโมลาริ

ตี และปริมาตรสารละลายตามที่กาหนด จุดเดือด และจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธ์ิ 

สัญลักษณในสมการเคมีเขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด ปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี

ที่เกี่ยวของกับมวลสาร ปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวของกับความเขมขน ของสารละลาย 

ปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวของกับปริมาตรแกส ปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายข้ันตอน 

สารกําหนดปริมาณ และคํานวณปริมาณสารตาง ๆ  ในปฏิกิริยาเคมี ผลไดรอยละของผลติภัณฑในปฏิกิรยิา

เคมี 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต 

วิเคราะห คํานวณ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจ ความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 

รวมทั้งทักษะ   แหงศตวรรษที่ 21 ในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานการคิดและการแกปญหา 

ดานการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร 

จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู 

1. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และคํานวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ

มวลโมเลกลุและมวลสูตร 

2. อธิบาย และคํานวณปริมาณใดปรมิาณหน่ึงจากความสัมพันธของโมล จํานวนอนุภาค มวลและ

ปริมาตรของแกสที่ STP 

3. คํานวณอัตราสวนโดยมวลของธาตุองคประกอบของสารประกอบตามกฎสัดสวนคงที่
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4. คํานวณสูตรอยางงายและสูตรโมเลกุลของสาร

5. คํานวณความเขมขนของสารละลายในหนวยตาง ๆ

6. อธิบายวิธีการ และเตรียมสารละลายใหมีความเขมขนในหนวยโมลาริตี และปริมาตร

สารละลายตามที่กาหนด 

7. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสทุธ์ิ รวมทั้งคํานวณจุด

เดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลาย 

8. แปลความหมายสัญลักษณในสมการเคมีเขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกริิยาเคมีบางชนิด

9. คํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีทีเ่กี่ยวของกบัมวลสาร

10. คํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีทีเ่กี่ยวของกบัความเขมขนของสารละลาย

11. คํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีทีเ่กี่ยวของกบัปริมาตรแกส

12. คํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายข้ันตอน

13. ระบุสารกําหนดปริมาณ และคํานวณปริมาณสารตาง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี

14. คํานวณผลไดรอยละของผลิตภัณฑในปฏิกิริยาเคมี

รวมท้ังหมด 14 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ..................                                           รายวิชา ทฤษฎีจลนของแกส และสมดุลเคมี  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 -6    

ภาคเรียนท่ี  1-2          เวลา 60 ชั่วโมง                                             จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ศึกษา สืบคน อธิบาย เปรียบเทียบ นําไปใช เขียนกราฟ เกี่ยวกับความสัมพันธของปริมาตรความ

ดัน หรืออุณหภูมิของแกสที่ภาวะตาง ๆ ตามกฎของบอยล กฎของชารล กฎของเกย-ลูสแซก ปริมาตร 

ความดัน หรืออุณหภูมิของแกสที่ภาวะตาง ๆ ตามกฎรวมแกส ปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จํานวนโมล 

หรือมวลของแกสจากความสัมพันธตามกฎของอาโวกาโดร และกฎแกสอุดมคติ ความดันยอยหรือจํานวน

โมลของแกสในแกสผสม โดยใชกฎความดันยอยของดอลตัน การแพรของแกสโดยใชทฤษฎีจลนของแกส 

อัตราการแพรของแกส โดยใชกฎการแพรผานของเกรแฮม การประยุกตใชความรูเกี่ยวกับสมบัติและกฎ

ตาง ๆ ของแกสในการอธิบายปรากฏการณ หรือแกปญหาในชีวิตประจําวันและในอุตสาหกรรม 

การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของสารที่ทําการวัดในปฏิกิริยา อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  กราฟการลดลงหรือ

เพิ่มข้ึนของสารที่ไมไดวัดในปฏิกิริยา แผนภาพ ทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่สงผลตออัตรา

การเกิดปฏิกิริยาเคมี ผลของความเขมขน พื้นที่ผิวของสารต้ังตน อุณหภูมิ และตัวเรงปฏิกิริยาที่มีตออัตรา

การเกิดปฏิกิริยาเคมี  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเขมขน พื้นที่ผิวของสารต้ังตน

อุณหภูมิ และตัวเรงปฏิกิริยา ปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาในชีวิตประจาวันหรืออุตสาหกรรม 

ความหมายของปฏิกิริยาผันกลับไดและภาวะสมดุล การเปลี่ยนแปลงความเขมขนของสารอัตราการ

เกิดปฏิกิริยาไปขางหนา และอัตราการเกิดปฏิกิริยายอนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระทั่งระบบอยูในภาวะ

สมดุล คาคงที่สมดุลของปฏิกิริยา ความเขมขนของสารที่ภาวะสมดุล คาคงที่สมดุลหรือความเขมขนของ

ปฏิกิริยาหลายข้ันตอน ปจจัยที่มีผลตอภาวะสมดุลและคาคงที่สมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเนการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวน โดยใชหลักของเลอชาเตอลิเอ สมดุลเคมีของ

กระบวนการที่เกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณในธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต 

วิเคราะห คํานวณ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย นําเสนอ สื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะ

ชีวิตและการใชเทคโนโลยี 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจ ความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 

รวมทั้งทักษะ   แหงศตวรรษที่ 21 ในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานการคิดและการแกปญหา 
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ดานการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่ง  ที่เรียนรูและนําความรูไปใชในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร 

จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู  

1. อธิบายความสัมพันธและคํานวณปริมาตรความดัน หรืออุณหภูมิของแกสที่ภาวะตาง ๆ ตาม

กฎของบอยล กฎของชารล กฎของเกย-ลสูแซก 

2. คํานวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแกสที่ภาวะตาง ๆ ตามกฎรวมแกส

3. คํานวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จํานวนโมลหรือมวลของแกส จากความสัมพันธตามกฎ

ของอาโวกาโดร และกฎแกสอุดมคติ 

4. คํานวณความดันยอยหรือจานวนโมลของแกสในแกสผสม โดยใชกฎความดันยอยของดอลตัน

5. อธิบายการแพรของแกสโดยใชทฤษฎีจลนของแกส คํานวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร

ของแกโดยใชกฎการแพรผานของเกรแฮม 

6. สืบคนขอมลู นําเสนอตัวอยาง และอธิบายการประยุกตใชความรูเกี่ยวกับสมบัติและกฎตาง ๆ

ของแกสในการอธิบายปรากฏการณ หรือแกปญหาในชีวิตประจาวันและในอุตสาหกรรม 

7. ทดลอง และเขียนกราฟการเพิ่มข้ึนหรอืลดลงของสารที่ทาํการวัดในปฏิกิริยา

8. คํานวณอัตราการเกิดปฏิกริิยาเคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพิ่มข้ึนของสารที่ไมไดวัดใน

ปฏิกิริยา 

9. เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลงังานที่สงผลตออัตราการ

เกิดปฏิกริิยาเคมี 

10. ทดลอง และอธิบายผลของความเขมขน พื้นที่ผิวของสารต้ังตน อุณหภูมิ และตัวเรงปฏิกิริยา

ที่มีตออัตราการเกิดปฏิกริิยาเคมี 

11. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกริิยาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเขมขน พื้นทีผ่ิวของสารต้ังตน

อุณหภูมิ และตัวเรงปฏิกริิยา 

12. ยกตัวอยาง และอธิบายปจจัยทีม่ีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาในชีวิตประจําวันหรอื

อุตสาหกรรม 

13. ทดสอบ และอธิบายความหมายของปฏิกริิยาผันกลบัไดและภาวะสมดุล

14. อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเขมขนของสารอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปขางหนา และอัตรา

การเกิดปฏิกิริยายอนกลบั เมื่อเริ่มปฏิกริิยาจนกระทั่งระบบอยูในภาวะสมดุล 

15. คํานวณคาคงที่สมดุลของปฏิกริิยา
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16. คํานวณความเขมขนของสารที่ภาวะสมดุล

17. คํานวณคาคงที่สมดุลหรือความเขมขนของปฏิกิริยาหลายข้ันตอน

18. ระบุปจจัยที่มผีลตอภาวะสมดุลและคาคงทีส่มดุลของระบบ รวมทัง้คาดคะเนการ

เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึนเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวน โดยใชหลักของเลอชาเตอลเิอ 

19. ยกตัวอยาง และอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการทีเ่กดิข้ึนในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณใน

ธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม 

รวมท้ังหมด  19 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ..................  รายวิชาไฟฟาเคมี กรด-เบส 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ภาค

เรียนท่ี 1-2   เวลา 60 ชั่วโมง  จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ศึกษาทฤษฎีกรด-เบสของอารเรเนียสเบรนิสเตด-ลาวรี และลิวอิส คูกรด-เบสของสารตามทฤษฎี

กรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี ความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส คา pH 

ความเขมขนของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซดไอออนของสารละลายกรดและเบส สมการเคมีแสดง

ปฏิกิริยาสะเทิน ความเปนกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทิน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ 

ความเปนกรด-เบสของสารละลายเกลือ หลักการการไทเทรตและเลือกใชอินดิเคเตอรที่เหมาะสมสําหรับ

การไทเทรตกรด-เบส ปริมาณสารหรือความเขมขนของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต 

สมบัติ องคประกอบ และประโยชนของสารละลายบัฟเฟอร ประโยชนและการแกปญหาโดยใชความรู

เกี่ยวกับกรด-เบส เลขออกซิเดชัน ปฏิกิริยาที่เปนปฏิกิริยารีดอกซ การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันตัว

รีดิวซและตัวออกซิไดส ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ 

ความสามารถในการเปนตัวรีดิวซหรือตัวออกซิไดส ปฏิกิริยารีดอกซ การดุลสมการรีดอกซดวยการใชเลข

ออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยา องคประกอบของเซลลเคมีไฟฟา สมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและ

แคโทด ปฏิกิริยารวม และแผนภาพเซลล คาศักยไฟฟามาตรฐานของเซลลประเภทของเซลลเคมีไฟฟา 

ข้ัวไฟฟาและปฏิกิริยาเคมีที่เกิดข้ึน หลักการทํางาน สมการแสดงปฏิกิริยาของเซลลปฐมภูมิและเซลลทุติย

ภูมิ  การชุบโลหะ แยกสารเคมีดวยกระแสไฟฟา หลักการทางเคมีไฟฟาที่ ใช ในการชุบโลหะ 

การแยกสารเคมีดวยกระแสไฟฟา การทําโลหะใหบริสุทธ์ิ และการปองกันการกัดกรอนของโลหะ 

ตัวอยางความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับเซลลเคมีไฟฟาในชีวิตประจําวัน 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต 

วิเคราะห คํานวณ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจ ความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 

รวมทั้งทักษะ   แหงศตวรรษที่ 21 ในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานการคิดและการแกปญหา 

ดานการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่ง  ที่เรียนรูและนําความรูไปใชในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร 

จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
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ผลการเรียนรู 

1. ระบุ และอธิบายวาสารเปนกรดหรือเบสโดยใชทฤษฎีกรด-เบสของอารเรเนียสเบรินส

เตด-ลาวรี และลิวอิส 

2. ระบุคูกรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี 

3. คํานวณ และเปรียบเทยีบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส

4. คํานวณคา pH ความเขมขนของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซดไอออนของ

สารละลายกรดและเบส 

5. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเปนกรด-เบสของสารละลายหลัง

การสะเทนิ 

6. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเปนกรด-เบสของสารละลายเกลือ

7. ทดลอง และอธิบายหลักการการไทเทรตและเลือกใชอินดิเคเตอรที่เหมาะสมสาหรับ

การไทเทรตกรด-เบส 

8. คํานวณปริมาณสารหรือความเขมขนของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต

9. อธิบายสมบัติ องคประกอบ และประโยชนของสารละลายบัฟเฟอร

10. สืบคนขอมูล และนําเสนอตัวอยางการใชประโยชนและการแกปญหาโดยใชความรู

เก่ียวกับกรด-เบส 

11. คำนวณเลขออกซิเดชัน และระบุปฏิกิริยาที่เปนปฏิกิริยารีดอกซ  

12. วิเคราะหการเปล่ียนแปลงเลขออกซิเดชันและระบุตัวรีดิวซและตัวออกซิไดส รวมทั้ง

เขียนครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ 

13. ทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถในการเปนตัวรีดิวซหรือตัวออกซิไดส และเขียน

แสดงปฏิกิริยารีดอกซ 

14. ดุลสมการรีดอกซดวยการใชเลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยา

15. ระบุองคประกอบของเซลลเคมีไฟฟา และเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและ

แคโทด ปฏิกิริยารวมและแผนภาพเซลล 

16. คานวณคาศักยไฟฟามาตรฐานของเซลลและระบุประเภทของเซลลเคมีไฟฟา ขั้วไฟฟา

และปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น 
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17. อธิบายหลักการทำงาน และเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลลปฐมภูมิและเซลลทุติย

ภูมิ  

18. ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีดวยกระแสไฟฟา และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟาที่

ใชในการชุบโลหะ การแยกสารเคมีดวยกระแสไฟฟา การทาโลหะใหบริสุทธิ์ และการปองกันการกัด

กรอนของโลหะ  

19. สืบคนขอมูล และนำเสนอตัวอยางความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับเซลล

เคมีไฟฟาในชีวิตประจำวัน  

รวมท้ังส้ิน  19  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ..................                รายวิชาเคมีอินทรีย พอลิเมอร   

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 

ภาคเรียนท่ี 1-2       เวลา 60 ชั่วโมง                  จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ศึกษาตัวอยางสารประกอบอินทรียที่มีพันธะเด่ียว พันธะคู หรือพันธะสามที่พบในชีวิตประจําวัน 

สูตรโครงสรางลิวอิส สูตรโครงสรางแบบยอและสูตรโครงสรางแบบเสนของสารประกอบอินทรีย 

โครงสราง ประเภทของสารประกอบอินทรียจากหมูฟงกชัน สูตรโครงสรางและเรียกช่ือสารประกอบ

อินทรียประเภทตาง  ๆ ที่ มีหมูฟ งก ช่ันไม เกิน1 หมู  ตามระบบ IUPAC ไอโซเมอรโครงสราง 

ของสารประกอบอินทรียประเภทตาง ๆ จุดเดือด การละลายในนํ้าของสารประกอบอินทรียที่มีหมูฟงกช่ัน 

ขนาดโมเลกุล หรือโครงสรางตางกัน ประเภทของสารประกอบไฮโดรคารบอน ผลิตภัณฑจากปฏิกิริยา 

การเผาไหม ปฏิกิริยากับโบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต การเกิดปฏิกิริยาเอสเทอ

ริฟเคช่ัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห 

เอไมดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟเคช่ัน ปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคช่ัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส 

ปฏิกิริยาสะปอนนิฟเคช่ัน การนําสารประกอบอินทรียไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันและอุตสาหกรรม 

ประเภทของปฏิกิริยาการเกดิพอลเิมอรจากโครงสรางของมอนอเมอรหรอืพอลเิมอร ความสัมพันธระหวาง

โครงสรางและสมบัติของพอลิเมอรรวมทั้งการนําไปใชประโยชน ประเภท และการนําไปใชประโยชน 

ของพลาสติกผลิตภัณฑยาง ผลของการปรับเปลี่ยนโครงสรางและการสังเคราะหพอลิเมอรที่มีตอสมบัติ

ของพอลิเมอร ผลกระทบจากการใชและการกําจัดผลิตภัณฑพอลิเมอรและแนวทางแกไข  

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต 

วิเคราะห คํานวณ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจ ความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 

รวมทั้งทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานการคิดและการแกปญหา 

ดานการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร 

จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
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ผลการเรียนรู 

1. สืบคนขอมลูและนําเสนอตัวอยางสารประกอบอินทรียทีม่พีันธะเด่ียว พันธะคู หรือพันธะสาม

ที่พบในชีวิตประจําวัน 

2. เขียนสูตรโครงสรางลิวอสิ สูตรโครงสรางแบบยอและสูตรโครงสรางแบบเสนของสารประกอบ

อินทรีย  

3. วิเคราะหโครงสราง และระบุประเภทของสารประกอบอนิทรียจากหมูฟงกช่ัน

4. เขียนสูตรโครงสรางและเรียกช่ือสารประกอบอินทรียประเภทตาง ๆ ที่มหีมูฟงกช่ันไมเกิน 1

หมู ตามระบบ IUPAC 

5. เขียนไอโซเมอรโครงสรางของสารประกอบอินทรียประเภทตาง ๆ

6. วิเคราะห และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในนํ้าของสารประกอบอินทรียที่มหีมู

ฟงกช่ัน ขนาดโมเลกุล หรือโครงสรางตางกัน 

7. ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคารบอนและเขียนผลิตภัณฑจากปฏิกิริยาการเผาไหม 

ปฏิกิริยากบัโบรมีน หรือปฏิกิริยากบัโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต 

8. เขียนสมการเคมแีละอธิบายการเกิดปฏิกริิยาเอสเทอรฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสงัเคราะหเอไมด

ปฏิกิริยาไฮโดรลซิิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟเคชัน 

9. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซสิ และปฏิกิริยาสะปอนนิฟเคชัน

10. สืบคนขอมูล และนําเสนอตัวอยางการนําสารประกอบอนิทรียไปใชประโยชนใน

ชีวิตประจําวันและอุตสาหกรรม 

11. ระบุประเภทของปฏิกริยิาการเกดิพอลเิมอรจากโครงสรางของมอนอเมอรหรือพอลเิมอร

12. วิเคราะหและอธิบายความสัมพันธระหวางโครงสรางและสมบัติของพอลิเมอรรวมทัง้การ

นําไปใชประโยชน 

13. ทดสอบและระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑยางรวมทัง้การนําไปใชประโยชน

14. อธิบายผลของการปรบัเปลี่ยนโครงสรางและการสังเคราะหพอลิเมอรที่มีตอสมบัติของ

พอลิเมอร 

15. สืบคนขอมูลและนําเสนอตัวอยางผลกระทบจากการใชและการกําจัดผลิตภัณฑพอลิเมอร

และแนวทางแกไข 

รวมท้ังสิ้น  15  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส2........  รายวิชากฎหมายการทองเท่ียว   

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3   

ภาคเรียนเรียน 1-2 เวลา 40 ช่ัวโมง     จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ศึกษา วิเคราะห กฎหมายเก่ียวกับองคกรท่ีสนับสนุนการทองเท่ียว ควบคุมนักทองเท่ียว 

ควบคุมดูแลทรัพยากรการทองเท่ียว และกฎหมายเก่ียวกับธุรกิจการทองเท่ียว ปฏิบัติตนตามกฎหมาย 

และเปนผูมีมารยาท ในการทองเท่ียว มีสวนรวมในการเสนอแนวทางในการแกปญหาเก่ียวกับการละเมิด

กฎหมายการทองเท่ียว วิเคราะหแนวทางการอนุรักษแหลงทองเท่ียวเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

โดยปฏิบัติตนตามกฎหมาย มีสวนรวม ในการเสนอแนวทางแกปญหา โดยใชทักษะการคิด ทักษะ 

การสื่อสาร การแกปญหา และการใชทักษะชีวิต 

เพ่ือใหมีมารยาทในการทองเท่ียว และตระหนักในการปฏิบัติตนตามกฎหมายเพ่ือการทองเท่ียว

อยางยั่งยืน  

ผลการเรียนรู 

1. บอกกฎหมายเก่ียวกับองคกรท่ีสนับสนุนการทองเท่ียว

2. บอกกฎหมายควบคุมนักทองเท่ียว

3. บอกกฎหมายควบคุมดูแลพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียว

4. บอกกฎหมายเก่ียวกับธุรกิจการทองเท่ียว

5. มีมารยาทในการทองเท่ียวโดยปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ีกําหนด

6. ตระหนักในการปฏิบัติตนตามกฎหมายการทองเท่ียว

7. มีสวนรวมและเสนอแนวทางในการแกปญหาเก่ียวกับละเมิดกฎหมายการทองเท่ียว

8. วิเคราะหแนวทางการอนุรักษแหลงทองเท่ียวเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน

รวมท้ังหมด 8 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส3........   รายวิชากฎหมายพานิชยและธุรกิจ   

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6

ภาคเรียนเรียน 1-2 เวลา 40 ช่ัวโมง                  จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ศึกษาอธิบายลักษณะของนิติกรรม สัญญาและตระหนักในหนาท่ีของบุคคลโดยอธิบาย 

การทําสัญญาซ้ือขาย สัญญาแลกเปลี่ยน สัญญาให เปรียบเทียบความแตกตางระหวางสัญญาเชา

ทรัพยและสัญญาเชาซ้ือ อธิบายความหมายของการจางแรงงาน จางทําของ รับขนของ ตีความ

ลักษณะการยืม การฝากทรัพย และการเก็บของในคลังสินคา อธิบายรูปแบบการคํ้าประกัน จํานอง

และจํานํา โดยใชขอมูลท่ีรวบรวมได จําแนกหนาท่ีของตัวแทนและนายหนา นําเสนอประเภท 

ของประกันภัย รวมท้ังจัดประเภทของหุนสวนและบริษัทท่ีไดจากการสํารวจ 

โดยใชทักษะกระบวนการรวบรวมขอมูล สํารวจขอมูล เพ่ือสรางความสามารถในการคิด 

ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

เพ่ือใหเห็นความสําคัญของกฎหมายพาณิชยและธุรกิจท่ีจะนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

ตลอดจนตระหนักและเห็นคุณคาของนิติกรรม สัญญา ซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ให เชาทรัพย เชาซ้ือ 

จางแรงงาน จางทําของ รับขน ยืม ฝากทรัพย เก็บของในคลังสินคา คํ้าประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน 

นายหนา หุนสวนและบริ ษัท ซ่ึงปฏิบัติตามวิ ถีประชาธิปไตยดวยสันติวิธี ตลอดจนยึด ม่ัน 

ในหลักธรรมาภิบาล  

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายลักษณะของนิติกรรมสัญญา

2. อธิบายการทําสัญญาซ้ือขาย สัญญาแลกเปลี่ยน และสัญญาให

3. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางสัญญาเชาทรัพยและสัญญาเชาซ้ือ

4. อธิบายความหมายของการจางแรงงาน จางทําของ และรับขนของ

5. ตีความลักษณะการยืม การฝากทรัพย และการเก็บของในคลังสินคา

6. อธิบายรูปแบบการคํ้าประกัน จํานอง และจํานํา

7. จําแนกหนาท่ีของตัวแทน และนายหนา

8. นําเสนอประเภทของประกันภัย

9. จัดประเภทของหุนสวน และบริษัทท่ีไดจากการสํารวจ

รวมท้ังหมด 9 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส3........          รายวิชากฎหมายและจรรยาบรรณทางการแพทย 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม             ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6

ภาคเรียนเรียน 1-2 เวลา 40 ช่ัวโมง                     จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ศึกษาอธิบาย นําเสนอ ความสําคัญของวิชาชีพแพทย บทบาทหนาท่ีและภาระงานของแพทย 

มาตรฐานวิชาชีพทางการแพทย จรรยาบรรณวิชาชีพแพทย กฎหมายและพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวกับ

แพทย ความกาวหนาทางการแพทยในปจจุบัน บุคลิกภาพความเปนแพทย และการปฏิบัติตน 

เปนแพทยท่ีดี 

โดยการปฏิบัติ  ใชความสามารถในการสื่อสาร  กระบวนการคิด  กระบวนการสืบคนขอมูล 

กระบวนการแกปญหา และกระบวนการในการใชทักษะชีวิต  

เพ่ือใหเห็นคุณคาการปฏิบัติตนเปนแพทยท่ีดี มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพแพทยและเลือกศึกษาตอ

ในระดับอุดมศึกษา 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายความหมาย ความสําคัญของวิชาชีพทางการแพทยและจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย

2. อธิบายเกณฑมาตรฐานวิชาชีพแพทย และจรรยาบรรณวิชาชีพทางการแพทย

3. อธิบาย วิเคราะห กฎหมายและพระราชบัญญัติการแพทย และนําเสนอผานสถานการณ

จําลอง 

4. ฝกปฏิบัติบุคลิกภาพท่ีดีและเปรียบเทียบการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมหรือไมเหมาะสมของ

แพทย 

5. ตระหนักในคุณคาของวิชาชีพแพทย โดยใชเทคโนโลยีในการสืบคนและเสนอประวัติ 

ผลงานของแพทยตัวอยาง แพทยตนแบบ 

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส2........   รายวิชาการจัดการทองเท่ียวรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3   

ภาคเรียนเรียน 1-2 เวลา 40 ช่ัวโมง                 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ศึกษา บอก อธิบาย ระบุ รวบรวม และนําเสนอขอมูลเก่ียวกับมารยาทหนาท่ีและความสําคัญของ

มัคคุเทศก ประเภทของการทองเ ท่ียวเชิงประวัติศาสตร เชิงนิเวศ เชิงวิ ถีไทย และวัฒนธรรม 

รวมถึงสภาพภูมิศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนแหลงทองเท่ียวตางๆ 

แนวทางในการอนุรักษแหลงทองเท่ียวของจังหวัดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

โดยนําเสนอวัฒนธรรม ประเพณี ภู มิปญญาทอง ถ่ิน พรอมท้ังรวมมือในการอนุรักษ 

แหลงทองเท่ียวของจังหวัดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยใชทักษะการคิด การสื่อสาร การแกปญหา 

การใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี 

เ พ่ือให เห็นคุณคาในการอนุรักษแหลงทองเ ท่ียวอยางมีจิตสาธารณะ ดวยการปฏิบัต ิ

ตนเปนแบบอยางท่ีดี เพ่ือการจัดการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ผลการเรียนรู 

1. ระบุบทบาทหนาท่ีและความสําคัญของมัคคุเทศก

2. วิเคราะหประเภทของการทองเท่ียว

3. รวบรวมและนําเสนอขอมูลเก่ียวกับสภาพภูมิศาสตรของจังหวัดเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก 

4. นําเสนอเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินของจังหวัดเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก 

5. บอกแหลงทองเท่ียวประเภทตางๆ ของจังหวัดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

6. รวมมือในการปฏิบัติเพ่ืออนุรักษแหลงทองเท่ียวของจังหวัดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7. เห็นคุณคาในการอนุรักษแหลงทองเท่ียวโดยมีจิตสาธารณะปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีเพ่ือ

การจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส3......  รายวิชาการทองเท่ียว EEC อยางย่ังยืน  

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6

ภาคเรียนเรียน 1-2 เวลา 40 ช่ัวโมง                  จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ศึกษา วิเคราะห ความสําคัญและองคประกอบของการทองเท่ียว ปจจัยทางภูมิศาสตร 

ท่ีมีผลตอการทองเท่ียว รูปแบบการทองเท่ียว โครงสรางอุตสาหกรรมการทองเท่ียว แนวทางการ

พัฒนาอุตสาหกรรมการทองเ ท่ียวของEEC ความสํา คัญและบทบาทหนา ท่ีของมัคคุเทศก  

ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับมัคคุเทศก การวางแผนการจัดนําเท่ียว การทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ การทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรม การทองเท่ียวรวมสมัย ปญหาและผลกระทบจากการทองเท่ียว แนวทางการแกไขและ

การจัดการทองเท่ียวEECอยางยั่งยืน 

โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการมีสวนรวม 

และกระบวนการเผชิญสถานการณ และกระบวนการแกปญหา 

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ 

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การทองเท่ียวรวมสมัย บทบาทสําคัญของมัคคุเทศก นําหลักคุณธรรม 

จริยธรรม ไปเปนแนวทางในการปฏิบัติตนในการมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ 

เชิงวัฒนธรรม และแหลงทองเท่ียวรวมสมัย การจัดการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายความสําคัญ องคประกอบ และปจจัยทางภูมิศาสตรท่ีมีผลตอการทองเท่ียวในEEC

2. อธิบายรูปแบบและอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในEEC

3. วิเคราะหความสําคัญบทบาทหนาท่ี และธุรกิจท่ีเก่ียวของกับมัคคุเทศกในEEC

4. นําความรูพืนฐานของมัคคุเทศน ไปวางแผนในการจัดการนําเท่ียวในชุมชนของEEC

5. อธิบายลักษณะสําคัญของการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติในEEC

6. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ

ในEEC 

7. เห็นคุณคาของการอนุรักษแหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติในEEC โดยการนําเสนอแนวทาง

ในการอนรุักษ 

8. วิเคราะหความสําคัญและองคประกอบของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในEEC

9. วางแผนการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และเสนอแนวทางการอนุรักษแหลงทองเท่ียว

ทางวัฒนธรรมในEEC 

10. บอกความสําคัญของการทองเท่ียวรวมสมัยในEEC
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11. อธิบายลักษณะการทองเท่ียวรวมสมัย และเสนอรูปแบบการทองเท่ียวท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน

ของตนเองในEEC 

12. วิเคราะหความสําคัญและหลักการการจัดการทองเท่ียวในEECอยางยั่งยืน

13. มีสวนรวมในการจัดการทองเท่ียวในEECอยางยั่งยืน

รวมท้ังหมด 13 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส2........   รายวิชาพลเมืองดิจิทัล

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3   

ภาคเรียนเรียน 1-2  เวลา 40 ช่ัวโมง   จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ศึกษา วิเคราะห บอกความหมายและแนวคิดการเปนพลเมืองดิจิทัล ปฏิบัติตนและปรับตัว 

ตามทักษะ  การเปนพลเมืองดิจิ ทัลในศตวรรษท่ี 21 วิเคราะหขอมูลขาวสารอยางมีเหตุผลโดย 

มีวิจารณญาณท่ีดี ใชทักษะ ในการรับมือการคุกคามขมขูบนโลกออนไลนกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน 

ในชีวิตประจําวัน 

โดยปฏิบัติตน มีทักษะชีวิตในการจัดสรรเวลาโดยการควบคุมความสมดุลระหวางโลกออนไลน

และโลกภายนอก โดยใชทักษะการคิด การสื่อสาร การแกปญหา และการใชเทคโนโลยี  

เพ่ือใหเห็นคุณคาของการเปนพลเมืองดิจิทัลท่ีดี มีเหตุผลโดยมีวิจารณญาณท่ีดี และสามารถ 

ใชชีวิตในโลกดิจิทัลไดอยางเหมาะสมอยางมีคุณธรรมจริยธรรมตอการใชเทคโนโลยีในโลกออนไลน 

ผลการเรียนรู 

1. บอกความหมายและแนวคิดการเปนพลเมืองดิจิทัล

2. ปฏิบัติตนและปรับตัวตามทักษะการเปนพลเมืองดิจิทัลในศตวรรษท่ี 21

3. วิเคราะหขอมูลขาวสารอยางมีเหตุผลโดยมีวิจารณญาณท่ีดี

4. ใชทักษะในการรับมือการคุกคามขมขูบนโลกออนไลนกับสถานการณท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน

5. เห็นคุณคาของการเปนพลเมืองดิจิทัลท่ีดีและสามารถใชชีวิตในโลกดิจิทัลไดอยางเหมาะสม

6. มีคุณธรรมจริยธรรมตอการใชเทคโนโลยีในโลกออนไลน

7. มีทักษะชีวิตในการจัดสรรเวลาโดยการควบคุมความสมดุลระหวางโลกออนไลนและโลก

ภายนอก 

รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส3........    รายวิชาพลเมืองดิจิทัล  

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6   

ภาคเรียนเรียน 1-2   เวลา 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ศึกษา ปรากฏการณโลกาภิวัฒน (Globalization) ท่ีเปนกระบวนการปฏิวัติดานการสื่อสาร 

ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และการปฏิวัติเทคโนโลยี 4.0 กอใหเกิด 

ความเชื่อมโยงโลกเขาดวยกันท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ตลอดจนมิติความสัมพันธ 

ของมนุษยในสังคมผานพ้ืนท่ีสังคมเสมือนดิจิทัล การแสดงอัตลักษณท่ีดีในโลกดิจิทัล การเลือกรับขอมูล

สารสนเทศ แนวทางการปองกันการคุกคามทางโลกออนไลน และการกอการรายทางดิจิทัล กฎหมายและ

สนธิสัญญาระหวางประเทศท่ีเก่ียวกับดิจิทัล จริยธรรมทางดิจิทัล การเปนผูประกอบการและผูบริโภค 

ในโลกดิจิทัลท่ีดี และเปนพลเมืองดิจิทัลท่ีดีของประเทศไทยและของโลก 

โดยใช กระบวนการกลุม กระบวนการคิด การสื่อสาร การนําเสนอ การสืบคนขอมูลสารสนเทศ 

ในโลกดิจิทัล ตลอดจนใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเองและมีผลิตภาพเชิงสรางสรรค 

ท่ีเกิดจากการเรียนรู  

เพ่ือใหผูเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญในการเปนพลเมืองดิจิทัล รูสิทธิ เสรีภาพ และหนาท่ี

ในฐานะพลเมืองดิจิทัล ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศและกฎหมายระหวางประเทศท่ีเก่ียวกับดิจิทัล 

ตลอดจนมีจริยธรรมในการดํารงชีวิต ยอมรับในความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชนสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขท้ังในชีวิตจริง และชีวิตดิจิทัล 

มีภูมิคุมกันท่ีดีในการพรอมรับความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒนและเทคโนโลยี ดิจิทัล 4.0  

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายปรากฏการณโลกาภิวัฒน ท่ีเชื่อมโยงสังคมโลกเขาดวยกันผานเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. อธิบาย ใหเหตุผล การแสดงอัตลักษณท่ีดีในโลกดิจิทัล และเห็นคุณคาการปฏิบัติตนเปน

พลเมืองดิจิทัท่ีดีตามกฎหมายดิจิทัลของประเทศไทย และกฎหมายระหวางประเทศ ดวยการสืบคนและ 

ใชกระบวนการกลุม  

3. เห็นคุณคาของการปฏิบัติตามกฎหมายดิจิทัล โดยวิเคราะหพฤติกรรมการกระทําผิด หรือการ

ลวงละเมิดทางดิจิทัลท่ีปรากฏในสื่อสารธารณะและสื่อสังคมออนไลน  
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4. วิเคราะห และประเมินคุณคาความนาเชื่อถือของขอมูลสารสนเทศจากแหลงขอมูลดิจิทัล

เพ่ือใหเห็นคุณคาการเลือกความนาเชื่อถือของขอมูลสารสนเทศ 

5. วิเคราะหทางจริยธรรมทางดิจิทัล และใหเหตุผลเชิงจริยธรรมในการดําเนินชีวิตดิจิทัล

ในศตวรรษท่ี 21 

6. วางแผนแสวงหาแนวทางปองกันการคุกคามทางโลกดิจิทัล  ดวยกระบวนการกลุมและสืบคน

เพ่ือออกแบบนวัตกรรมทางสังคมในการสรางความสันติภาพและความสงบสุขในสังคมดิจิทัล 

7. อธิบายการกอการรายทางดิจิทัลท่ีสงผลตอการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ดวยการ

ยกตัวอยางเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย และตางประเทศ 

8. วิเคราะหการเปนผูประกอบการและผูบริโภคท่ีดีในโลกดิจิทัล สามารถประกอบธุรกรรมทาง

เศรษฐกิจบนโลกดิจิทัลอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

9. วิเคราะหปรากฏการณทางสังคมวัฒนธรรมโลกดิจิทัล ผานเหตุการณรวมสมัย ดวยการสืบคน

และนําเสนอผานสื่อดิจิทัล เพ่ือใหผูเรียนเกิดการยอมรับความหลากหลายและการผสมผสานทาง

วัฒนธรรมในสังคมโลกปจจุบัน 

รวมท้ังหมด 9 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส3........ รายวิชาเศรษฐศาสตรโลจิสติกส 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 

ภาคเรียนเรียน 1-2  เวลา 40 ช่ัวโมง           จํานวน 1.0 หนวยกิต 

 ศึกษา อธิบาย วิเคราะห แนวคิด หลักการ ความหมายและความสําคัญของเศรษฐศาสตร 

โลจิสติก  รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยางจํากัดเพ่ือเคลื่อนยายขนสงใหเกิดประสิทธิภาพ โดยใช

ทฤษฎีและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร ในการบริหารจัดการ การขนสงสินคาหรือบริการ เพ่ือตอบสนอง

ความตองการของลูกคาโดยมีการวางแผน ควบคุม จัดเก็บขอมูลสินคาหรือบริการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ กายภาพ สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐศาสตรโลจิสติก ท่ีเก่ียวของกับเขต 

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือใหไปถึงยังจุดหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงตระหนักถึง

ประโยชนของการบริการขนสงสินคาใหมีประสิทธิภาพ   

โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทาง

สังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ  กระบวนการแกปญหา  กระบวนการกลุม  

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถประยุกตใช แนวคิด และทฤษฎีดานเศรษฐศาสตรโลจิสติก

ในชีวิตประจําวัน      

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายความหมายและความสําคัญของเศรษฐศาสตรโลจิสติก

2. ระบุประเภทของการบริหารจัดการเศรษฐศาสตรโลจิสติก

3. อธิบายความสัมพันธระหวางการบริหารการจัดการเศรษฐศาสตรโลจิสติกกับองคกรท่ีเก่ียวของ

4. ฝกปฏิบัติวางแผนการควบคุม จัดเก็บขอมูลและการขนสงสินคาและบริการของเศรษฐศาสตร

โลจิสติกอยางเปนระบบ

5. วิเคราะห การบริหารจัดการเศรษฐศาสตรโลจิสติกและการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ

กายภาพ สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีผลตอเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)

6. ประยุกตใช แนวคิด และทฤษฎีดานเศรษฐศาสตรโลจิสติกในชีวิตประจําวัน
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7. ตระหนักถึงประโยชนของการบริการขนสงสินคาและบริการท่ีมีประสิทธิภาพ  โดย ยกตัวอยาง

เหตุการณตางๆในปจจุบัน

รวมผลการเรียนรู 7 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ............   รายวิชาการจัดการสุขภาพ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6  ภาคเรียนท่ี 1-2    เวลา 40 ช่ัวโมง                 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

การออกกําลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ ปรัชญา ทฤษฎีและแนวความคิดเ ก่ียวกับ 

การออกกําลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพันธกับสุขภาพ 

การวางแผนและการวัดประเมินผลกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ การสรางโปรแกรมการออกกําลังกาย 

เพ่ือสงเสริมสุขภาพ การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมสุขภาพในระดับทองถ่ินและระดับประเทศ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ หลักการ แนวคิดและกระบวนการการพัฒนา

นวัตกรรม และเทคโนโลยีการออกกําลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ การประกันคุณภาพมาตรฐาน 

ของผลงานนวตักรรม 

ผลการเรียนรู 

1. นักเรียนมีความรูเก่ียวกับแนวคิดหลักการทํางานของการออกกําลังกาย

2. นักเรียนสามารถวางแผนโปรแกรมสุขภาพสําหรับตนเองและผูอ่ืนตามหลัก FITT

3. นักเรียนสามารถพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมสุขภาพไปสูระดับชุมชนและทองถ่ินของ

ตนเอง 

4. นักเรียนสามารถออกแบบและพัฒนานวัตกรรมดานเครื่องออกกําลังกาย และวิธีการออก

กําลังกายได 

5. นักเรียนสามารถดูแลสุขภาพตามหลักการวางแผนได

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู 

270 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ............   รายวิชาการจัดการสุขภาพ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6  ภาคเรียนท่ี 1-2    เวลา 40 ช่ัวโมง                 จํานวน 1.0 หนวยกิต 

อาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ ปญหาโภชนาการกับสุขภาพ การจัดโปรแกรมอาหารและ 

โภชนาการสําหรับกลุมบุคคลทุกวัย และกลุมบุคคลผูมีปญหาสุขภาพ การประเมินภาวะโภชนาการ

เพ่ือสุขภาพความหมาย และความสําคัญของการจัดการสุขภาพ การดูแลสุขภาพ กาย ใจ สังคม และ

ปญญา หลักการ และแนวคิดการดูแลสุขภาพ การเสริมสรางสุขภาพ การควบคุมและปองกันโรค 

การปฐมพยาบาล การฟนฟูสมรรถภาพ การสุขภาพและระบบบริการสุขภาพและการประกันสุขภาพ 

ผลการเรียนรู 

1. นักเรียนมีความรูเก่ียวกับอาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ

2. นักเรียนสามารถจัดโปรแกรมอาหารไดสําหรับบุคคลทุกวัย

3. นักเรียนสามารถประเมินภาวะโภชนาการเพ่ือสุขภาพได

4. นักเรียนเห็นความสําคัญของการจัดการสุขภาพ การดูแลสุขภาพ กาย ใจ สังคม และปญญา

5. นักเรียนสามารถดูแลสุขภาพตามหลักการวางแผนได

6. นักเรียนสามารถปฐมพยาบาลและฟนคืนชีพผูปวยไดอยางถูกตอง

7. นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและเลือกใชสถานบริการสุขภาพไดอยาง

เหมาะสมกับตนเอง 

รวมท้ังหมด 7  ผลการเรียนรู 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ............   รายวิชาหัตถบําบัด กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6     ภาคเรียนท่ี 1-2   เวลา 40 ช่ัวโมง        จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ศึกษาประวัติการนวดไทย ประวัติการนวดไทยสายราชสํานัก ศีลและจริยธรรม ระเบียบสาย

ราชสํานักในการนวด องคประกอบการนวดไทยสายราชสํานัก การฝกปฏิบัติกําลังนิ้วมือ การนวดแนว

เสนพ้ืนฐานขา แบบราชสํานัก การนวดแนวเสนพ้ืนฐานแขนดานนอกแบบราชสํานัก การนวดแนวเสน

พ้ืนฐานแขนดานใน แบบราชสํานัก การนวดแนวเสนพ้ืนฐานบาแบบราชสํานัก 

โดยใชกระบวนการทางวิทยศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคน

ขอมูล การอภิปรายและการฝกปฏิบัติ   

เพ่ือใหเกิดความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ 

เห็นคุณคาของการนําความรู ไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรมคุณธรรม

และคานิยมท่ีเหมาะสม 

ผลการเรียนรู 

1. บอกประวัติความเปนมาของการนวดไทยและการนวดไทยราชสํานัก

2. บอกความรูท่ัวไปเก่ียวกับ การนวดไทยราชสํานัก

3. ฝกปฏิบัติกําลังนิ้วมือได

4. ฝกปฏิบัติการนวดแนวเสนพ้ืนฐานขาแบบราชสํานัก

5. ฝกปฏิบัติการนวดแนวเสนพ้ืนฐานแขนดานนอกและแขนดานในแบบราชสํานัก

6. ฝกปฏิบัติการนวดแนวเสนพ้ืนฐานบาแบบราชสํานัก

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 

272 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ............   รายวิชาการนวดฝาเทา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6     ภาคเรียนท่ี 1-2   เวลา 40 ช่ัวโมง        จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ศึกษาประวัติและความรูท่ัวไปเก่ียวกับการนวดฝาเทา การประยุกตใชเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 

ความรูเบื้องตนและกายวิภาคศาสตรเก่ียวกับการนวดฝาเทา ผลจากการนวดฝาเทา ประโยชนและ 

ขอควรระวังของการนวดฝาเทา การทํางานของเขตสะทอนตาง ๆ หรือผลของการนวดฝาเทาตอ 

เขตสะทอน ศึกษาแผนภูมิแสดงจุดเก่ียวกับอวัยวะบนฝาเทา ความหมายของกายวิภาคศาสตร 

การศึกษากายวิภาคเทา และความผิดปกติเ ก่ียวกับเทา เภสัชกรรมแผนไทย การใชยาไทย

ประกอบการนวดฝาเทาและบรรเทาอาการปวด เชน การประคบสมุนไพร  การกดจุดฝาเทา วิธีการ

นวดกดจุด อุปกรณประกอบการนวด ประโยชนของการนวดกดจุด คําแนะนําหลังการนวดกดจุด 

การนวดฝาเทาเพ่ือสุขภาพ 

มีทักษะในการปฏิบัติการนวดฝาเทาไดอยางถูกวิธีและปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมในขณะ 

ทําการนวดฝาเทา  

มีหลักจรรยาบรรวิชาชีพแพทยแผนไทย มีความต้ังใจ สนใจศึกษาในเรื่องการนวดฝาเทา 

มีศีลธรรม กิริยามายาทท่ีเหมาะสม มีทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับการนวดฝาเทา   

ผลการเรียนรู 

1. นักเรียนทราบประวัติและความรูท่ัวไปเก่ียวกับการนวดฝาเทา

2. นักเรียนมีความรูเบื้องตนและกายวิภาคศาสตรเก่ียวกับการนวดฝาเทา

3. นักเรียนอธิบายการใชยาไทยประกอบการนวดฝาเทาและบรรเทาอาการปวดได

4. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการกดจุดฝาเทาได

5. นักเรียนฝกปฏิบัติทักษะการนวดฝาเทาเพ่ือสุขภาพ

6. นักเรียนรูและเขาใจหลักจรรยาบรรณวิชาชีพแพทยแผนไทย ศีลธรรม กิริยามารยาท

รวมท้ังหมด 6  ผลการเรียนรู 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ............   รายวิชาระบาดวิทยา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6     ภาคเรียนท่ี 1-2   เวลา 40 ช่ัวโมง        จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐาน วิวัฒนาการ ขอบเขต หลักการ ประโยชนของระบาดวิทยา สาเหตุ 

องคประกอบและธรรมชาติของการเกิดโรค การแพรกระจายโรค การวัดการเกิดโรค การวัด 

ความเสี่ยง ดัชนีชี้วัดทางระบาดวิทยา การนําเสนอขอมูลขาวสารทางระบาดวิทยา การสรุป 

ใจความสําคัญของขอมูล การเฝาระวัง การสอบสวน การปองกันและควบคุมโรค และการประยุกต

ระบาดวิทยาไปใชในงานสาธารณสุข 

ผลการเรียนรู 

1. นักเรียนอธิบายหลักการและการประยุกตใชระบาดวิทยาเชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห

2. นักเรียนคํานวณและแปลผลคา อัตรา, อัตราสวน, และสัดสวนเพ่ือใชนําเสนอขอมูลระบาด

วิทยา 

3. นักเรียนคํานวณและแปลผลคา mean, median, mode, range, และ standard deviation

4. นักเรียนจัดสรางและนําเสนอขอมูลขาวสารทางระบาดวิทยาในรูปแบบของ ตาราง, กราฟ,

และแผนภูมิ 

5. นักเรียนอธิบายแนวคิด, วิธีการ, และ ประโยชนของการเฝาระวังทางระบาดวิทยา

6. นักเรียนอธิบายหลักการ และ ข้ันตอนการสอบสวนทางระบาดวิทยา

7. นักเรียนอธิบายแนวคิด หลักการ และ ข้ันตอนการคัดกรองโรค

8. นักเรียนประยุกตใชระบาดวิทยาในการปองกันและควบคุมโรค

รวมท้ังหมด 8 ผลการเรียนรู 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ............    รายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา          ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6  

ภาคเรียนท่ี 1-2 เวลา 40 ช่ัวโมง                  จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ มลพิษ โรค 

และอุบัติภัย ท่ีเ กิดจากการทํางานและการควบคุมป องกัน การปรับปรุงสภาพการทํางาน 

ตามหลักการยศาสตรการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องตน เครื่องหมายและ 

สัญลักษณความปลอดภัย เครื่องปองกันอันตราย การปฐมพยาบาลเบื้องตน กฎหมาย และหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการเก่ียวกับ 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ ปฏิบัติงานอาชีพ  

สามารถดําเนินการเบื้องตนในการควบคุมและปองกันมลพิษ โรค และอุบัติภัยท่ีเกิดจาก 

การทํางาน สามารถปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

มีจิตสํานึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานอาชีพตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ผลการเรียนรู 

1. นักเรียนแสดงความรูเก่ียวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ

2. นักเรียนวางแผน ดําเนินการเบื้องตนในการควบคุม ปองกันมลพิษ โรค และอุบัติภัยท่ีเกิด

จากการทํางาน 

3. นักเรียนวางแผนปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการวิทยาศาสตรอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

4. นักเรียนอานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย

5. นักเรียนเลือกใชเครื่องปองกันอันตรายตามสถานการณ

6. นักเรียนปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ

รวมท้ังสิ้น 6 ผลการเรียน 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)



คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา .........  รายวิชาความปลอดภัยในการขนสงและส่ิงแวดลอม 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6 

ภาคเรียนท่ี 1-2   เวลา 40 ช่ัวโมง             จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ศึกษาบทบัญญัติและขอบังคับทางความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวกับการดําเนินการ

ดานการขนสง การดําเนินมาตรการปองกันและแกไข การวิเคราะหปญหาและการประเมินผล 

การควบคุมการผลิต การจัดเก็บ การลําเลียงและการขนสงสินคาอันตราย รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม

เพ่ือใชในการจัดการดานสิ่งแวดลอมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความปลอดภัยของระบบการขนสง

และระบบการขนสงท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

  สามารถวิเคราะหหาแนวทางแกไขและปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนเก่ียวกับความปลอดภัย

ของระบบการขนสงและระบบการขนสงท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได  

  ตระหนักถึงความปลอดภัยของระบบการขนสงและระบบการขนสงท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

ผลการเรียนรู 

1. มีความรูความเขาใจ และวิเคราะห เรื่องระบบการขนสงสําหรับโลจิสติกส

2. นําความรูไปประยุกตในกิจกรรมดานโลจิสติกส

3. นําหลักการดานระบบการขนสงแบบตาง และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนพ้ืนฐานเพ่ือการ

พิจารณาตัดสินใจในการเดินทางเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

4. สามารถวิเคราะหสถานการณโดยใชหลักการท่ีไดเรียนมาตลอดจนสามารถนําความรูไป

ประยุกตในสถานการณจริง 

5. สามารถแกปญหาทางโลจิสติกสไดโดยนําหลักการตาง ๆ มาอางอิงไดอยางเหมาะสม

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา .............  รายวิชาการจัดการโปรแกรมสุข ฟตเนส 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6   

ภาคเรียนท่ี 1-2   เวลา 40 ช่ัวโมง         จํานวน 1.0 หนวยกิต 

การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายใหเหมาะสม ตามลักษณะของเพศ วัย และน้ําหนักตัว 

ขอจํากัดในการออกกําลังกาย การเสี่ยงตอการบาดเจ็บและความปลอดภัยในการออกกําลังกาย  

การบูรณาการโปรแกรมการออกกําลังกายกับพฤติกรรมการดํารงชีวิต และพฤติกรรมการ

บริโภคเพ่ือพัฒนาสุขภาพแบบองครวมการ 

นําเอาหลักการทางวิทยาศาสตรการกีฬาและกีฬาเวชศาสตรมาประยุกตใช ในการสงเสริม

สุขภาพ ปองกันปญหาสุขภาพและโรคท่ีเก่ียวของกับการขาดการออกกําลังกาย การชวยแกไขปญหา

สุขภาพและการฟนฟู สภาพรางกาย 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายหลักการของการใหโปรแกรมการออกกําลังกายไดอยางถูกตอง

2. แนะนาํโปรแกรมการออกกําลังกายไดเหมาะสม

3. ออกแบบโปรแกรมการออกกําลังกายไดเหมาะสม

รวมท้ังหมด 3 ผลการเรียนรู 
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ภาคผนวก 
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ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ที ่921/๒๕๖๑ 

เรื่อง ยกเลิกมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวช้ีวัด สำระที่ ๒ กำรออกแบบและเทคโนโลยี และ 
สำระท่ี ๓ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
และเทคโนโลยี ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551  
และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

-------------------------------------- 

อนุสนธิค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สพฐ. 1239/2560 สั่ง ณ วันที่ 7 สิงหำคม 2560 
เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และสำระภูมิศำสตร์ 
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 และค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ที่ 30/2561 สั่ง ณ วันที่ ๕ มกรำคม 2561 เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 เพ่ือให้สถำนศึกษำพัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพในกำรแข่งขันและด ำรงชีวิตอย่ำง
สร้ำงสรรคใ์นประชำคมโลก ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สพฐ. 293/2551 เรื่อง ให้ใช้ 
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีอ ำนำจในกำรยกเลิก เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยและวิธีกำรจัด
กำรศึกษำ ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรลดควำมซ้ ำซ้อนของเนื้อหำสำระเกี่ยวกับเทคโนโลยี  โดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในครำวประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษำยน ๒๕๖๑ จึงให้ด ำเนินกำรดังนี้  

๑. ยกเลิกมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด สำระที่ ๒ กำรออกแบบและเทคโนโลยี และสำระที่ ๓ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 คงเหลือ ๒ สำระ คือ สำระที่ ๑ กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว 
และสำระท่ี 4 กำรอำชีพ 

๒. เปลี่ยนชื่อ สำระที่ 4 กำรอำชีพ เป็น สำระที่ ๒ กำรอำชีพ ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
และเทคโนโลยี ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551  

เงื่อนไขและระยะเวลำกำรยกเลิกและเปลี่ยนชื่อสำระ ตำมข้อ ๑ และ ข้อ 2 ให้เป็นไปดังนี้ 

๒ / ๑.ปีกำรศึกษำ... 
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๑. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ให้ยกเลิกและเปลี่ยนชื่อสำระในชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ และ ๔ และ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และ ๔ 

๒. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ให้ยกเลิกและเปลี่ยนชื่อสำระในชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑  ๒  ๔ และ ๕ 
และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  ๒  ๔ และ ๕ 

๓. ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  เป็นต้นไป ให้ยกเลิกและเปลี่ยนชื่อสำระทุกชั้นเรียน 
๔. ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  ให้เปลี่ยนชื่อกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ดังนี้ 

๔.๑ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี เป็น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
๔.๒ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ เป็น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       สั่ง  ณ  วันที่  3  พฤษภำคม พ.ศ. 25๖๑ 

(นำยบุญรักษ์  ยอดเพชร) 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ที ่922/๒๕๖๑ 

เรื่อง  กำรปรับปรุงโครงสร้ำงเวลำเรียน ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

---------------------------------------- 

อนุสนธิค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สพฐ. 1239/2560 สั่ง ณ วันที่ 7 สิงหำคม 2560 
เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และสำระภูมิศำสตร์ 
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 และค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ที่ 30/2561  สั่ง ณ วันที่ ๕ มกรำคม 2561 เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 เพ่ือให้สถำนศึกษำพัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพในกำรแข่งขันและด ำรงชีวิต 
อย่ำงสร้ำงสรรค์ในประชำคมโลก ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำรที่ สพฐ. 293/2551 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โดย 
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีอ ำนำจในกำรยกเลิก เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยและวิธีกำรจัดกำรศึกษำ 
ดังนั้น เพ่ือให้สถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรเวลำเรียนได้ เหมำะสมกับบริบทและจุดเน้นของสถำนศึกษำ 
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในครำวประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษำยน ๒๕๖๑ จึงปรับปรุงโครงสร้ำงเวลำเรียนให้มีควำมยืดหยุ่น ดังนี้ 

๑. ระดับประถมศึกษำ 
1) ปรับเวลำเรียนพ้ืนฐำนของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้ตำมควำมเหมำะสม สอดคล้องกับ

บริบท จุดเน้นของสถำนศึกษำ และศักยภำพของผู้เรียน โดยจัดเวลำเรียนพ้ืนฐำนส ำหรับสำระประวัติศำสตร์ 
๔๐ ชั่วโมงต่อปี ทั้งนี้ ต้องมีเวลำเรียนพ้ืนฐำนรวม จ ำนวน 840 ชั่วโมงต่อปี และผู้เรียนต้องมีคุณภำพ 
ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก ำหนด 

2) จัดเวลำเรียนเพ่ิมเติม โดยจัดเป็นรำยวิชำเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับ
จุดเน้นและควำมพร้อมของสถำนศึกษำ และเกณฑ์กำรจบหลักสูตร เฉพำะระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ 
สถำนศึกษำอำจจัดให้เป็นเวลำส ำหรับสำระกำรเรียนรู้พ้ืนฐำนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยและกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

3) จัดเวลำส ำหรับกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จ ำนวน ๑๒๐ ชั่วโมงต่อปี
4) จัดเวลำเรียนรวมทั้งหมด ให้เป็นไปตำมควำมเหมำะสมของสถำนศึกษำ ทั้งนี้ ควรค ำนึงถึง

ศักยภำพและพัฒนำกำรตำมช่วงวัยของผู้เรียนและเกณฑ์กำรจบหลักสูตร 
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2. ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
1) ปรับเวลำเรียนพ้ืนฐำนของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้ตำมควำมเหมำะสม สอดคล้องกับ

บริบท จุดเน้นของสถำนศึกษำ และศักยภำพของผู้เรียน โดยจัดเวลำเรียนพ้ืนฐำนส ำหรับสำระประวัติศำสตร์ 
๔๐ ชั่วโมงต่อปี หรือ ๑ หน่วยกิตต่อปี  ทั้งนี้ ต้องมีเวลำเรียนพ้ืนฐำนรวม จ ำนวน 880 ชั่วโมงต่อปี หรือ 
22 หน่วยกิตต่อปี และผู้เรียนต้องมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก ำหนด และสอดคล้องกับ
เกณฑ์กำรจบหลักสูตร   

2) จัดเวลำเรียนเพ่ิมเติม โดยจัดเป็นรำยวิชำเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับ
จดุเน้นและควำมพร้อมของสถำนศึกษำ และเกณฑ์กำรจบหลักสูตร 

3) จัดเวลำส ำหรับกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จ ำนวน ๑๒๐ ชั่วโมงต่อปี
4) จัดเวลำเรียนรวมทั้งหมด ให้เป็นไปตำมควำมเหมำะสมของสถำนศึกษำ ทั้งนี้ ควรค ำนึงถึง

ศักยภำพและพัฒนำกำรตำมช่วงวัยของผู้เรียนและเกณฑ์กำรจบหลักสูตร 
๓. ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

1) ปรับเวลำเรียนพ้ืนฐำนของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้ตำมควำมเหมำะสม สอดคล้องกับ
บริบท จุดเน้นของสถำนศึกษำ และศักยภำพของผู้เรียน โดยจัดเวลำเรียนพ้ืนฐำนส ำหรับสำระประวัติศำสตร์
รวม ๓ ปี จ ำนวน 8๐ ชั่วโมง หรือ ๒ หน่วยกิต ทั้งนี้ ต้องมีเวลำเรียนพ้ืนฐำนรวม 3 ปี จ ำนวน 1,640 ชั่วโมง 
หรือ 41 หน่วยกิต และผู้เรียนต้องมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก ำหนด และสอดคล้องกับ
เกณฑ์กำรจบหลักสูตร  

2) จัดเวลำเรียนเพ่ิมเติม โดยจัดเป็นรำยวิชำเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับ
จุดเน้นและควำมพร้อมของสถำนศึกษำ และเกณฑ์กำรจบหลักสูตร 

3) จัดเวลำส ำหรับกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน รวม ๓ ปี จ ำนวน ๓๖๐ ชั่วโมง
4) จัดเวลำเรียนรวมทั้งหมด ให้เป็นไปตำมควำมเหมำะสมของสถำนศึกษำ ทั้งนี้ ควรค ำนึงถึง

ศักยภำพและพัฒนำกำรตำมช่วงวัยของผู้เรียนและเกณฑ์กำรจบหลักสูตร 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  3  พฤษภำคม พ.ศ. 25๖๑ 

(นำยบุญรักษ์  ยอดเพชร) 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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       พ.ศ. 2535  อาจารย 1 
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