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1. ส่วนนำ
1.1 ควำมนำ
จำกกำรวิจัยและติดตำมประเมินผลกำรใช้หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2544 พบว่ำ
หลักสูตรดังกล่ำวมีจุดดีหลำยประกำร เช่น ช่วยส่งเสริมกำรกระจำยอำนำจทำงกำรศึกษำ ท้องถิ่นและ
สถำนศึกษำมีส่วนร่วมและมีบทบำทสำคัญในกำรพัฒนำหลักสูตร ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น มี
แนวคิดและหลักกำรในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำผู้เรียนแบบองค์รวมอย่ำงชัดเจน อย่ำงไรก็ตำม ยังมีประเด็นที่
เป็นปัญหำ และควำมไม่ชัดเจนของหลักสูตรหลำยประกำร ทั้งในส่วนของเอกสำรหลักสูตร กระบวนกำรนำ
หลักสูตรสู่กำรปฏิบัติ และผลผลิตที่เกิดจำกกำรใช้หลักสูตร ได้แก่ ปัญหำควำมสับสนในระดับสถำนศึกษำ กำร
กำหนดสำระกำรเรียนรู้และผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังไว้มำก ทำให้เกิดปัญหำหลักสูตรแน่น กำรวัดและ
ประเมินผลไม่สะท้อนมำตรฐำน มีปัญหำต่อกำรจัดทำเอกสำรหลักฐำนทำงกำรศึกษำ และกำรถ่ำยโอนผลกำร
เรียน ปัญหำคุณภำพของผู้เรียนในด้ำนควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ยังไม่เป็นที่
น่ำพอใจ
นอกจำกนั้น แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ.2550 – 2554 ) ชี้ให้เห็นควำม
จำเป็นในกำรปรับเปลี่ยนจุดเน้นในกำรพัฒนำคุณภำพคนให้มีคุณธรรม มีควำมรอบรู้อย่ำงเท่ำทัน มีควำม
พร้อมทั้งด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ อำรมณ์ และศีลธรรม ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงสู่สังคมฐำนควำมรู้อย่ำงมั่นคง
แนวกำรพัฒนำคนดังกล่ำวมุ่งเตรียมเด็กและเยำวชนให้มีพื้นฐำนจิตใจที่ดีงำม มีจิตสำธำรณะ มีสมรรถนะ
ทักษะ และควำมรู้พื้นฐำนที่จำเป็นในกำรดำรงชีวิต แนวทำงดังกล่ำว สอดคล้องกับนโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำรในกำรพัฒนำเยำวชนของชำติเข้ำสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม รักควำมเป็นไทย มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ มีทักษะด้ำนเทคโนโลยี สำมำรถทำงำนร่วม
กบผู้อื่น อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่ำงสันติ จึงได้มีกำรทบทวนหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2544 นำไปสู่กำรพัฒนำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ที่มีควำม
เหมำะสม ชัดเจน โดยได้มีกำรกำหนดวิสัยทัศน์ จุดหมำย สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด กำหนดโครงสร้ำงเวลำเรียนพื้นฐำนของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ใน
แต่ละชั้นปี เปิดโอกำสให้สถำนศึกษำเพิ่มเติมเวลำเรียนได้ตำมควำมพร้อมและจุดเน้น อีกทั้งปรับกำระบวนกำร
วัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำแต่ละระดับ และเอกสำรหลักฐำนทำงกำรศึกษำ ให้
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ชัดเจนต่อกำรนำไปปฏิบัติ
โรงเรียนมัญจำศึกษำเป็นโรงเรียนต้นแบบกำรใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช
2551 และจะเริ่มต้นใช้หลักสูตรนี้ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ในปีกำรศึกษำ 2552
เป็นต้นไป โรงเรียนจึงได้ดำเนินกำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำขึ้น โดยอำศัยมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด
เป็นเครื่องมือสำคัญในกำรจัดทำคำอธิบำยรำยวิชำ กำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลกำร
เรียนรู้ นอกจำกนี้ โรงเรียนได้ร่วมมือกับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำขอนแก่น เขต 2 ในกำรกำหนดวิสัยทัศน์
กำรจัดทำกรอบสำระกำรเรียนรู้ระดับท้องถิ่น ซึ่งได้นำไปเป็นส่วนประกอบในกำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ
ของโรงเรียนด้วย ในเล่มเอกสำรหลักสูตรของโรงเรียนมัญจำศึกษำ ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ สมรรถนะสำคัญ
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ของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้ำงเวลำเรียน โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นปี คำอธิบำยรำยวิชำ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และเกณฑ์กำรจบหลักสูตร
หวังว่ำเอกสำรหลักสูตรเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทำง ในกำรออกแบบจัดกำรเรียนรู้ กำร
ออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ ตลอดจนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ที่เป็นไปตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรแกนกลำง สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพด้ำนควำมรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรดำรงชีวิตใน
สังคมที่มีกำรเปลี่ยนแปลง และสำมำรถแสวงหำควำมรู้เพื่อพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
1.2 วิสยั ทัศน์
หลักสูตรโรงเรียนมัญจำศึกษำ มุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชำติให้เป็นมนุษย์ที่มีควำมสมดุล
ทั้งด้ำนร่ำงกำย ควำมรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในกำรปกครองตำม
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นคนดี สุขภำพสมบูรณ์ มีควำมรู้ มีทักษะกำรคิด ใช้
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ฉลำดใช้เทคโนโลยี อนุรักษ์พัฒนำสิ่งแวดล้อม รักและภูมิใจในท้องถิ่น มีควำมรู้
และทักษะพื้นฐำน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อกำรศึกษำต่อ กำรประกอบอำชีพและกำรศึกษำตลอดชีวิต โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐำนควำมเชื่อว่ำ ทุกคนสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้เต็มตำมศักยภำพ
1.3 สมรรถนะสำคัญของผูเ้ รียน
โรงเรียนมัญจำศึกษำ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 5
ประกำร ดังนี้
1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เป็นควำมสำมำรถในกำรรับและส่งสำร มีวัฒนธรรมในกำรใช้ภำษำ
ถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและ
ประสบกำรณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำตนเองและสังคม รวมทั้งกำรเจรจำต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหำควำมขัดแย้งต่ำง ๆ กำรเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่ำวสำรด้วยหลักเหตุผลและควำมถูกต้อง ตลอดจนกำร
เลือกใช้วิธีกำรสื่อสำร ที่มีประสิทธิภำพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2. ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสังเครำะห์ กำรคิด อย่ำง
สร้ำงสรรค์ กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และกำรคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้หรือสำรสนเทศ
เพื่อกำรตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่ำงเหมำะสม
3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปญ
ั หำ เป็นควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ที่เผชิญได้
อย่ำงถูกต้องเหมำะสมบนพื้นฐำนของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสำรสนเทศ เข้ำใจควำมสัมพันธ์และกำร
เปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในสังคม แสวงหำควำมรู้ ประยุกต์ควำมรู้มำใช้ในกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำ และมีกำรตัดสินใจที่มีประสิทธิภำพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
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4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต เป็นควำมสำมำรถในกำรนำกระบวนกำรต่ำง ๆ ไปใช้ในกำร
ดำเนินชีวิตประจำวัน กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง กำรทำงำน และกำรอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยกำรสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล กำรจัดกำรปัญหำและควำมขัดแย้ง
ต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม กำรปรับตัวให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภำพแวดล้อม และกำรรู้จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เป็นควำมสำมำรถในกำรเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ และมี
ทั ก ษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี เพื่ อ กำรพั ฒ นำตนเองและสั ง คม ในด้ ำ นกำรเรี ย นรู้ กำรสื่ อ สำร
กำรทำงำน กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ถูกต้อง เหมำะสม และมีคุณธรรม
1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โรงเรียนมัญจำศึกษำ มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดังนี้
1. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่ำงพอเพียง
6. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
7. รักควำมเป็นไทย
8. มีจิตสำธำรณะ
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2. โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียน
2.1 โครงสร้ำงเวลำเรียน โรงเรียนมัญจำศึกษำ
เวลำเรียน
กลุม่ สำระกำรเรียนรู/้ กิจกรรม

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ม.1

กลุม่ สำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม
-

ประวัติศำสตร์
ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม
หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรมและ
กำรดำเนินชีวิตในสังคม
ภูมิศำสตร์
เศรษฐศำสตร์

สุขศึกษำ
ศิลปะ
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ภำษำต่ำงประเทศ
รวมเวลำเรียน (พืน้ ฐำน)
รำยวิชำเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
- ลส. ยุวกำชำด
- ชมรม ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สำธำรณประโยชน์

รวมเวลำกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียน
รวมเวลำเรียน

ม.2

ม.3

ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย
ม. 4 – 6

120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.)
120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.)
120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.)

240 (6 นก.)
240 (6 นก.)
240 (6 นก.)

160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.)

320 (8 นก.)

40 (1 นก.)

40 (1 นก.)

40 (1 นก.)

80 (2 นก.)

120 (3 นก.)

120 (3 นก.)

120 (3 นก.)

240 (6 นก.)

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
120 (3 นก.)
880
(22 นก.)

120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
240 (6 นก.)

80 (2 นก.) 80 (2 นก.)
80 (2 นก.) 80 (2 นก.)
80 (2 นก.) 80 (2 นก.)
120 (3 นก.) 120 (3 นก.)
880
880
(22 นก.)
(22 นก.)
360 ชัว่ โมง/ปี

1,640 (41 นก.)
2,200 ชัว่ โมง

35

35

35

120

40
30

40
30

40
30

120

15

15

15

120

120

120

120

360
รวม 3 ปี
4,200 ชัว่ โมง

1,360 ชัว่ โมง/ปี

หมำยเหตุ * กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ จัดบูรณำกำรร่วมกับ IS3
** กิจกรรมนักเรียนของชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย เลือก 1 ประเภท

5
2.2 โครงสร้ำงหลักสูตรชัน้ ปี
โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ( พ.ศ. 2557 ห้องเรียนปกติ )
โรงเรียนมัญจำศึกษำ อำเภอมัญจำคีรี จังหวัดขอนแก่น สพม. 25
ภำคเรียนที่ 1
หน่วยกิต/ชม.
ภำคเรียนที่ 2
11(440)
รำยวิชำพื้นฐำน
รำยวิชำพื้นฐำน
ท21101 ภำษำไทย
ค21101 คณิตศำสตร์
ว21101 วิทยำศำสตร์
ส21101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ส21102 ประวัติศำสตร์
พ21101 สุขศึกษำ
พ21102 พลศึกษำ
ศ21101 ศิลปะ
ง20101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
อ21101 ภำษำอังกฤษ
รำยวิชำเพิ่มเติม
ท21201 เสริมทักษะภำษำ 1
ค21201 เสริมทักษะคณิตศำสตร์
ว21201 วิทยำศำสตร์
ส20201 อำเซียนศึกษำ 1
ศ20201 ศิลปะ
*ง202xx …………………………..
อ21201 ภำษำอังกฤษ
จ20201 ภำษำจีน/ต20201 ภำษำเวียดนำม

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ – เนตรนำรี
- ชมรม ชุมนุม
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์

รวมเวลำเรียน

1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1 (40)
1 (40)
1.5 (60)
4.5 (180)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
60
20
20
15
5
680

ท21102 ภำษำไทย
ค21102 คณิตศำสตร์
ว21102 วิทยำศำสตร์
ส21103 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ส21104 ประวัติศำสตร์
พ21103 สุขศึกษำ
พ21104 พลศึกษำ
ศ21102 ศิลปะ
ง20102 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
อ21102 ภำษำอังกฤษ
รำยวิชำเพิ่มเติม
ท21202 เสริมทักษะภำษำ 2
ค21202 เสริมทักษะคณิตศำสตร์
ว21202 วิทยำศำสตร์
ส20202 อำเซียนศึกษำ 2
ศ20202 ศิลปะ
*ง202xx ………………………..
อ21202 ภำษำอังกฤษ
จ20201 ภำษำจีน/ต20201 ภำษำเวียดนำม

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ – เนตรนำรี
- ชมรม ชุมนุม
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์

รวมเวลำเรียน

* เลือกเพียงหนึ่งวิชำ คือ ง20201 กำรปลูกพืชผักสวนครัว
ง20202 กำรปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
ง20203 กำรขยำยพันธุพ์ ืช และ ง20204 กำรเพำะเห็ดในถุงพลำสติก (ไม่ให้ซ้ำกัน)
** ภำษำจีนและภำษำเวียดนำม จัดสลับภำคเรียน

หน่วยกิต/ชม.
11 (440)
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1 ( 40)
1 (40)
1.5 (60)
4.5 (180)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
60
15
20
15
10
680

6
โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ( พ.ศ. 2557 ห้องเรียนปกติ )
โรงเรียนมัญจำศึกษำ อำเภอมัญจำคีรี จังหวัดขอนแก่น สพม. 25
ภำคเรียนที่ 1
หน่วยกิต/ชม.
ภำคเรียนที่ 2
รำยวิชำพื้นฐำน
ท22101 ภำษำไทย
ค22101 คณิตศำสตร์
ว22101 วิทยำศำสตร์
ส22101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ส22102 ประวัติศำสตร์
พ22101 สุขศึกษำ
พ22102 พลศึกษำ
ศ22101 ศิลปะ
ง20103 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
อ22101 ภำษำอังกฤษ

11(440)
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1 (40)
1 (40)
1.5 (60)

รำยวิชำเพิ่มเติม
ท22201 กำรเขียน 1
ค22201 เสริมทักษะคณิตศำสตร์
ว22201 วิทยำศำสตร์
*ง202xx …………………………..
อ22201 ภำษำอังกฤษ

4.5 (180)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
1 (40)
60
20

จ20202 ภำษำจีน/ต20202 ภำษำเวียดนำม
I20201 กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ – เนตรนำรี
- ชมรม ชุมนุม
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์

20
15
5

รำยวิชำพื้นฐำน
ท22102 ภำษำไทย
ค22102 คณิตศำสตร์
ว22102 วิทยำศำสตร์
ส22103 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ส22104 ประวัติศำสตร์
พ22103 สุขศึกษำ
พ22104 พลศึกษำ
ศ22102 ศิลปะ
ง220104 กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี
อ22102 ภำษำอังกฤษ
รำยวิชำเพิ่มเติม
ท22202 กำรเขียน 2
ค22202 เสริมทักษะคณิตศำสตร์
ว22202 วิทยำศำสตร์
*ง202xx ………………………..
อ22202 ภำษำอังกฤษ
จ20202 ภำษำจีน/ต20202 ภำษำเวียดนำม

I20202 กำรสื่อสำรและกำรนำเสนอ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ – เนตรนำรี
- ชมรม ชุมนุม
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ +

หน่วยกิต/ชม.
11 (440)
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1 (40)
1 (40)
1.5 (60)
4.5 (180)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
1 (40)
60
15
20
15
10

I20901 กำรนำองค์ควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคม

รวมเวลำเรียน

680

รวมเวลำเรียน

680

* เลือกเพียงหนึ่งวิชำ คือ ง20205 งำนแกะสลักกระจกหินอ่อน ง20206 ช่ำงเดินสำยไฟในอำคำรง20207 งำนเขียนแบบเบื้องต้น(ไม่ให้ซ้ำกัน)
** กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ จัดบูรณำกำรร่วมกับ IS3
*** ภำษำจีนและภำษำเวียดนำม จัดสลับภำคเรียน
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โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ( พ.ศ. 2557 ห้องเรียนปกติ )
โรงเรียนมัญจำศึกษำ อำเภอมัญจำคีรี จังหวัดขอนแก่น สพม. 25
ภำคเรียนที่ 1
หน่วยกิต/ชม.
ภำคเรียนที่ 2
รำยวิชำพื้นฐำน
ท23101 ภำษำไทย
ค23101 คณิตศำสตร์
ว23101 วิทยำศำสตร์
ส23101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ส23102 ประวัติศำสตร์
พ23101 สุขศึกษำ
พ23102 พลศึกษำ
ศ23101 ศิลปะ
ง20105 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
อ23101 ภำษำอังกฤษ
รำยวิชำเพิ่มเติม
ท23201 วรรณกรรมพื้นฐำน
ค23201 เสริมทักษะคณิตศำสตร์
ว23201 วิทยำศำสตร์
ส20203 เศรษฐศำสตร์นำ่ รู้
*ง202xx …………………………..
ง202xx คอมพิวเตอร์
อ23201 ภำษำอังกฤษ
จ20203 ภำษำจีน/ต20203 ภำษำเวียดนำม

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ – เนตรนำรี
- ชมรม ชุมนุม
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
รวมเวลำเรียน

11(440)
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1 ( 40)
1 (40)
1.5 (60)
4.5 (180)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
60
20
20
15
5
680

รำยวิชำพื้นฐำน
ท23102 ภำษำไทย
ค23102 คณิตศำสตร์
ว23102 วิทยำศำสตร์
ส23103 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ส23104 ประวัติศำสตร์
พ23103 สุขศึกษำ
พ23104 พลศึกษำ
ศ23102 ศิลปะ
ง20106 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
อ23102 ภำษำอังกฤษ
รำยวิชำเพิ่มเติม
ท22202 เพลงพื้นบ้ำน
ค22202 เสริมทักษะคณิตศำสตร์
ว23202 วิทยำศำสตร์
ส20204 กฎหมำยน่ำรู้
*ง202xx ………………………..
ง202xx คอมพิวเตอร์
อ23202 ภำษำอังกฤษ
จ20203 ภำษำจีน/ต20203 ภำษำเวียดนำม

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ – เนตรนำรี
- ชมรม ชุมนุม
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
รวมเวลำเรียน

หน่วยกิต/ชม.
11 (440)
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1 (40)
1 (40)
1.5 (60)
4.5 (180)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
60
15
20
15
10
680

* เลือกเพียงหนึ่งวิชำ คือ ง20208 งำนใบตอง ง20209 งำนผลิตภัณฑ์จำกวัสดุในท้องถิ่น ง20210 กำรทำ
ขนมไทย ง20211 กำรผลิตเครื่องดื่ม ง20212 กำรแกะสลักผักและผลไม้ (ไม่ให้ซ้ำกัน)
** ภำษำจีนและภำษำเวียดนำม จัดสลับภำคเรียน

8
3. คำอธิบำยรำยวิชำ
คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำนและเพิม่ เติม
กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำไทย
ระดับชัน้ มัธยมศึกษำตอนต้น
รำยวิชำพืน้ ฐำน
ท21101
ท21102
ท22101
ท22102
ท23101
ท23102
รำยวิชำเพิ่มเติม
ท21201
ท21202
ท22201
ท22202
ท23201
ท23202
I20202

ภำษำไทย
ภำษำไทย
ภำษำไทย
ภำษำไทย
ภำษำไทย
ภำษำไทย

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

60
60
60
60
60
60

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

เสริมทักษะภำษำ 1
จำนวน 20 ชั่วโมง
0.5
เสริมทักษะภำษำ 2
จำนวน 20 ชั่วโมง
0.5
กำรเขียน 1
จำนวน 20 ชั่วโมง
0.5
กำรเขียน 2
จำนวน 20 ชั่วโมง
0.5
วรรณกรรมพื้นบ้ำน
จำนวน 20 ชั่วโมง
0.5
เพลงพื้นบ้ำน
จำนวน 20 ชั่วโมง
0.5
กำรสื่อสำรและกำรนำเสนอ (Communication and Presentation)
จำนวน 40 ชั่วโมง
1.0

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9
คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ท21101 ภำษำไทย
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 1

กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำไทย
เวลำ 60 ชัว่ โมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษำกำรอ่ำนออกเสียงร้อยแก้ว และร้อยกรองได้ถูกต้องเหมำะสมกับเรื่องที่อ่ำน จับใจควำมสำคัญ
ระบุเหตุผล และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่อ่ำน อธิบำยคำเปรียบเทียบ คำที่มีหลำยควำมหมำย ใน
บริบทต่ำงๆ ตีควำมคำยำกในเอกสำรวิชำกำรโดยพิจำรณำจำกบริบท ระบุข้อสังเกตควำมสมเหตุสมผลของ
งำนเขียนประเภทชักจูง โน้มน้ำวใจ ปฏิบัติตำมคู่มือแนะนำวิธีกำรใช้งำนของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ ในระดับที่
ยำกขึ้น วิเครำะห์คุณค่ำที่ได้รับจำกกำรอ่ำนงำนเขียนอย่ำงหลำกหลำยเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีมำรยำท
ในกำรอ่ำน และมีนิสัย รักกำรอ่ำน กำรเขียนสะกดคำตำมอักขรวิธี กำรเขียนสื่อสำร กำรเขียนเรียงควำม กำร
เขียนย่อควำม เขียนแสดงควำมคิดเห็น เขียนจดหมำยส่วนตัว จดหมำยกิจธุระเขียนสรุปใจควำมสำคัญ เขียน
บรรยำยประสบกำรณ์ เขียนสรุปใจควำมสำคัญ จำกบทควำม ข่ำว นิทำน เขียนรำยงำน มีมำรยำทในกำร
เขียน และมีนิสัยรักกำรเขียนและกำรศึกษำค้นคว้ำ ฟังและดูนิทำน ข่ำว บทควำม เรื่องสั้น สื่ออิเล็กทรอนิกส์
บอกหลักกำรสรุปควำม จับประเด็นสำคัญ วิเครำะห์ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่ฟัง ดู พูดนำเสนอควำมรู้
ควำมคิดเห็นอย่ำงสร้ำงสรรค์ พูดรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำจำกกำรฟัง กำรดู และกำรสนทนำ โดยใช้ภำษำที่
ถูกต้องตำมหลักกำรพูดรำยงำน น้ำเสียงชัดเจน น่ำฟังตำมหลักกำรพูด มีมำรยำทในกำร ฟัง กำรดู กำรพูด
ศึกษำหลักกำรใช้ภำษำไทย เสียงในภำษำ กำรประสมพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ให้เกิดเป็นพยำงค์ สร้ำงคำ
ประสม คำซ้ำ คำซ้อน คำพ้อง ชนิดและหน้ำที่ของคำไทย ทั้ง 7 ชนิด กำรอ่ำนบทกวีประเภทกลอน กำพย์
โคลงสี่สุภำพ และวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น นิทำน สำรคดี บทควำม แสดงควำมคิดเห็นคุณค่ำด้ำน เนื้อหำ
แนวคิด สังคม และวรรณศิลป์ ตำมหลักกำรพิจำรณำคุณค่ำด้ำนวรรณกรรมและวรรณคดี เลือกท่องจำบท
ประพันธ์ที่ชื่นชอบ และมีคุณค่ำ เลือกอ่ำนหนังสือจำกแหล่งเรียนรู้ เพื่อหำควำมรู้และ ควำมบันเทิงได้ตรงตำม
จุดประสงค์ นำคุณค่ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรดำรงชีวิต
โดยศึกษำและสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น และใช้กระบวนกำรอ่ำน
กระบวนกำรพัฒนำกำรเขียน กระบวนกำรทำงภำษำ กระบวนกำรกลุ่ม กระบวนกำรวิจัย กระบวนกำรเรียนรู้
ด้วยตนเอง กระบวนกำรเรียนรู้แบบร่วมมือกระบวนกำรคิด กำรฝึกปฏิบัติ กระบวนกำรสื่อสำร กำรรำยงำน
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำรอภิปรำย
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักและกำรใช้ภำษำไทย มองเห็น
คุณค่ำทำงภำษำไทยสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสตัวชีว้ ดั

รวมทัง้ หมด

ท 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6,ม. 1/7, ม.1/8,ม. 1/9
ท 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,ม.1/4, ม.1/5,ม.1/6, ม. 1/7,ม.1/8,ม. 1/9
ท 3.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3
ท 4.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5,ม.1/6
ท 5.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5
32 ตัวชีว้ ดั

10
คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ท21102 ภำษำไทย
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 2

กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำไทย
เวลำ 60 ชัว่ โมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษำกำรอ่ำนออกเสียงร้อยแก้ว และร้อยกรองได้ถูกต้องเหมำะสมกับเรื่องที่อ่ำน จับใจควำมสำคัญ
ระบุเหตุผล และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่อ่ำน อธิบำยคำเปรียบเทียบ คำที่มีหลำยควำมหมำย ใน
บริบทต่ำง ๆ ตีควำมคำยำกในเอกสำรวิชำกำรโดยพิจำรณำจำกบริบท ระบุข้อสังเกตควำมสมเหตุสมผลของ
งำนเขียนประเภทชักจูง โน้มน้ำวใจ ปฏิบัติตำมคู่มือแนะนำวิธีกำรใช้งำนของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ ในระดับที่
ยำกขึ้นวิเครำะห์คุณค่ำที่ได้รับจำกกำรอ่ำนงำนเขียนอย่ำงหลำกหลำยเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีมำรยำท
ในกำรอ่ำน และมีนิสัย รักกำรอ่ำน กำรเขียนสะกดคำตำมอักขรวิธี กำร เขียนสื่อสำร กำรเขียนเรียงควำม กำร
เขียนย่อควำม เขียนแสดงควำมคิดเห็น เขียนจดหมำยส่วนตัว จดหมำยกิจธุระ เขียนสรุปใจควำมสำคัญ
เขียนบรรยำยประสบกำรณ์ เขียนสรุปใจควำมสำคัญจำก บทควำม ข่ำว นิทำน เขียนรำยงำน โครงงำน มี
มำรยำทในกำรเขียน และมีนิสัยรักกำรเขียนและกำรศึกษำค้นคว้ำ ฟังและดูนิทำน ข่ำว บทควำม เรื่องสั้น สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ บอกหลักกำรสรุปควำม จับประเด็นสำคัญ วิเครำะห์ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่ฟัง ดู พูด
นำเสนอควำมรู้ ควำมคิดเห็นอย่ำงสร้ำงสรรค์ พูดรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำจำกกำรฟัง กำรดู และ
กำรสนทนำ โดยใช้ภำษำที่ถูกต้องตำมหลักกำรพูดรำยงำน น้ำเสียงชัดเจน น่ำฟังตำมหลักกำรพูด มีมำรยำทใน
กำร ฟัง กำรดู กำรพูด ศึกษำภำษำพูดและภำษำเขียนได้ถูกต้องตำมกำลเทศะ แต่งบทร้อยกรอง ประเภท
กำพย์ยำนี 11 แสดงควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์ จำแนกและใช้สำนวน คำพังเพย สุภำษิตใช้ภำษำแสดงควำม
คิดเห็นอย่ำงถูกต้อง กำรอ่ำนบทกวีประเภทกลอน กำพย์ โคลงสี่สุภำพ และวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น
นิทำน สำรคดี บทควำม แสดงควำมคิดเห็นคุณค่ำด้ำน เนื้อหำ แนวคิด สังคม และวรรณศิลป์ ตำมหลักกำร
พิจำรณำคุณค่ำด้ำนวรรณกรรมและวรรณคดี เลือกท่องจำบทประพันธ์ที่ชื่นชอบ และมีคุณค่ำ เลือกอ่ำน
หนังสือจำกแหล่งเรียนรู้ เพื่อหำควำมรู้ ควำมบันเทิงได้ตรงตำมจุดประสงค์ นำคุณค่ำไปใช้เป็นแนวทำงใน
กำรดำรงชีวิต
โดยศึกษำและสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น และใช้ กระบวนกำรอ่ำน
กระบวนกำรพัฒนำกำรเขียน กระบวนกำรทำงภำษำ กระบวนกำรกลุ่ม กระบวนกำรวิจัย กระบวนกำรเรียนรู้
ด้วยตนเอง กระบวนกำรเรียนรู้แบบร่วมมือกระบวนกำรคิด กำรฝึกปฏิบัติ กระบวนกำรสื่อสำร กำรรำยงำน
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำรอภิปรำย
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักและกำรใช้ภำษำไทย มองเห็น
คุณค่ำทำงภำษำไทยสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสตัวชีว้ ดั

ท 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6,ม. 1/7, ม.1/8,ม. 1/9
ท 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,ม.1/4, ม.1/5,ม.1/6, ม. 1/7,ม.1/8,ม. 1/9
ท 3.1 ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6
ท 4.1 ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5,ม.1/6
ท 5.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5

รวมทัง้ หมด 31 ตัวชีว้ ดั
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คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ท22101 ภำษำไทย
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 1

กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำไทย
เวลำ 60 ชัว่ โมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษำกำรอ่ำนออกเสียงร้อยแก้ว และร้อยกรองได้ถูกต้อง อ่ำนจับใจควำมสำคัญ อ่ำนสรุปควำม
อธิบำยรำยละเอียดจำกเรื่องที่อ่ำน เขียนผังควำมคิด อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่ำน วิเครำะห์และจำแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจำกบทควำมที่อ่ำน ระบุ
ข้อสังเกตกำรชวนเชื่อ โน้มน้ำว หรือควำมสมเหตุสมผลของงำนเขียน อ่ำนหนังสือ บทควำม หรือคำประพันธ์
อย่ำงหลำกหลำย กำรประเมินคุณค่ำหรือแนวคิดที่ได้จำกกำรอ่ำน มีมำรยำทในกำรอ่ำน คัดลำยมือตัว
บรรจงครึ่งบรรทัด เขียนบรรยำยและพรรณนำ เขียนเรียงควำม เขียนย่อควำม เขียนวิเครำะห์ วิจำรณ์
แสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็น หรือโต้แย้งอย่ำงมีเหตุผล มีมำรยำทในกำรเขียน พูดสรุปใจควำมสำคัญของ
เรื่องที่ฟังและดู วิเครำะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และควำมน่ำเชื่อถือของข่ำวสำรจำกสื่อต่ำงๆ วิเครำะห์
และวิจำรณ์เรื่องที่ฟังและดูอย่ำงมีเหตุผล พูดในโอกำสต่ำงๆ ได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ มีมำรยำทในกำรฟัง
กำรดู และกำรพูด กำรสร้ำงคำในภำษำไทย วิเครำะห์โครงสร้ำงประโยคสำมัญประโยครวม และประโยค
ซ้อน แต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภำพถูกต้องตำมฉันทลักษณ์ สรุปเนื้อหำวรรณคดีและวรรณกรรม
ประเภท ศำสนำ ประเพณี พิธีกรรม วิเครำะห์ วิจำรณ์ อธิบำยคุณค่ำ สรุปควำมรู้และข้อคิดของวรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น ท่องจำบทอำขยำนตำมที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำตำม
ควำมสนใจ
โดยใช้กระบวนกำรฝึกทักษะกำรอ่ำน เขียน ฟัง ดู และพูด ใช้กระบวนกำรคิด เรียนรู้ สืบค้น
ข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้ และสื่อต่ำงๆ
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ มีทักษะในกำรใช้ภำษำในกำรสื่อสำร ชื่นชม เห็น
คุณค่ำของกำรนำควำมรู้ไปใช้เพื่อแก้ปัญหำ และนำข้อคิดมำประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินชีวิต เห็นคุณค่ำ
ภูมิปัญญำไทย ภูมิใจในภำษำประจำชำติ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่กำหนด
รหัสตัวชีว้ ดั
ท 1.1 ม.2/1 ,ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8
ท 2.1 ม.2/1 ,ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/7,ม.2/8
ท 3.1 ม.2/1 ,ม.2/2, ม.2/3,ม.2/4,ม.2/6
ท 4.1 ม.2/1 ,ม.2/2,ม.2/3
ท 5.1 ม.2/1 ,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4,ม.2/5
รวมทัง้ หมด 27 ตัวชีว้ ดั

12
คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ท22102 ภำษำไทย
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 2

กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำไทย
เวลำ 60 ชัว่ โมง
จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษำกำรอ่ำนออกเสียงร้อยแก้ว และร้อยกรองได้ถูกต้อง อ่ำนจับใจควำมสำคัญ อ่ำนสรุปควำม
อธิบำยรำยละเอียดจำกเรื่องที่อ่ำน เขียนผังควำมคิด อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่ำน วิเครำะห์และจำแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจำกบทควำมที่อ่ำน หรือระบุ
ข้อสังเกต กำรชวนเชื่อ กำรโน้มน้ำวอย่ำงควำมสมเหตุสมผลของงำนเขียน อ่ำนหนังสือ บทควำม หรือคำ
ประพันธ์อย่ำงหลำกหลำย ประเมินคุณค่ำหรือแนวคิดที่ได้จำกกำรอ่ำน มีมำรยำทในกำรอ่ำน คัดลำยมือ
ตัวบรรจงครึ่งบรรทัดเขียนบรรยำยและพรรณนำ เขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ เขียนจดหมำยกิจธุระ
เขียนวิเครำะห์ วิจำรณ์แสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็น หรือโต้แย้งอย่ำงมีเหตุผล มีมำรยำทในกำรเขียน พูด
สรุปใจควำมสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู วิเครำะห์ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น และควำมน่ำเชื่อถือของข่ำวสำร
จำกสื่อต่ำงๆ วิเครำะห์และวิจำรณ์เรื่องที่ฟังและดูอย่ำงมีเหตุผล พูดรำยงำนเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษำ
ค้นคว้ำ มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด ใช้คำรำชำศัพท์ รวบรวมและอธิบำยควำมหมำยของคำ
ภำษำต่ำงประเทศที่ใช้ในภำษำไทย สรุปเนื้อหำวรรณคดีและวรรณกรรม ประเภทเหตุกำรณ์ประวัติศำสตร์
บันเทิงคดี บันทึกกำรเดินทำง สุภำษิตคำสอน วิเครำะห์ วิจำรณ์ อธิบำยคุณค่ำ สรุปควำมรู้และข้อคิดของ
วรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น ท่องจำบทอำขยำนตำมที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำ
ตำมควำมสนใจ
โดยใช้กระบวนกำรฝึกทักษะกำรอ่ำน เขียน ฟัง ดู และพูด ใช้กระบวนกำรคิด เรียนรู้ สืบค้น
ข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้ และสื่อต่ำงๆ
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ มีทักษะในกำรใช้ภำษำในกำรสื่อสำร ชื่นชม เห็น
คุณค่ำของกำรนำควำมรู้ไปใช้เพื่อแก้ปัญหำ และนำข้อคิดมำประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินชีวิต เห็นคุณค่ำ
ภูมิปัญญำไทย ภูมิใจในภำษำประจำชำติ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่กำหนด
รหัสตัวชีว้ ดั
ท 1.1 ม.2/1 ,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4,ม.2/5,ม.2/6,ม.2/7,ม.2/8
ท 2.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/5,ม.2/6,ม.2/7,ม.2/8
ท 3.1 ม.2/1 , ม.2/2, ม.2/3, ม.2/5, ม.2/6
ท 4.1 ม.2/4, ม.2/5
ท 5.1 ม.2/1 , ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5
รวมทัง้ หมด 26 ตัวชีว้ ดั
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คำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน
ท23101 ภำษำไทย
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 1

กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำไทย
เวลำ 60 ชัว่ โมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษำกำรอ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้ว ประเภทนวนิยำย เรื่องสั้น ข่ำว สำรคดี บทควำมและอ่ำนออก
เสียงบทร้อยกรอง ประเภทกลอน กำพย์ โคลงสี่สุภำพ ควำมหมำยของคำศัพท์โดยตรงและควำมหมำยโดยนัย
อ่ำนจับใจควำมสำคัญ แสดงควำมคิดเห็นเชิงวิเครำะห์ วิจำรณ์ ประเมินเรื่องที่อ่ำน ตีควำมและประเมินคุณค่ำ
แนวคิดที่ได้จำกกำรอ่ำนงำนเขียนอย่ำงหลำกหลำย และเขียนกรอบแนวควำมคิด ผังควำมคิด รวมทั้งเลือกอ่ำน
หนังสือและสื่อสำรสนเทศเพื่อพัฒนำตนด้ำนควำมรู้ กำรทำงำน มีมำรยำทในกำรอ่ำนและมีนิสัยรักกำรอ่ำน
คัดลำยมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนย่อควำม เขียนข้อควำมโดยใช้ถ้อยคำตำมระดับภำษำ เขียนจดหมำยกิจ
ธุระ เขียนอธิบำย ชี้แจง แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงมีเหตุผล เขียนวิเครำะห์ วิจำรณ์ และแสดงควำมรู้ ควำม
คิดเห็นหรือโต้แย้งในเรื่องต่ำงๆ เขียนข้อควำมตำมสถำนกำรณ์และโอกำสต่ำงๆ มีมำรยำทในกำรเขียน มีนิสัย
รักกำรเขียนและกำรศึกษำค้นคว้ำเป็นประจำ ฟัง ดู และพูดจำกข่ำว บทควำม วรรณกรรม บอกหลักกำร สรุป
ควำม จับประเด็นสำคัญ พูดแสดงควำมคิดเห็นและประเมินเรื่อง พูดวิเครำะห์วิจำรณ์ พูดรำยงำนกำรศึกษำ
ค้นคว้ำเกี่ยวกับภูมิปัญญำท้องถิ่น มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูดศึกษำหลักภำษำไทย จำแนกและ
สังเกตกำรใช้คำที่มำจำกภำษำต่ำงประเทศ คำศัพท์บัญญัติ คำศัพท์ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ กำรใช้คำทับศัพท์
แต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภำพ กำรใช้ภำษำที่ถูกต้องตำมหลักกำรประชุม อภิปรำยและรำยงำน ศึกษำ
วรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นเกี่ยวกับศำสนำ ประเพณี พิธีกรรม สุภำษิต คำสอน เหตุกำรณ์
ในประวัติศำสตร์ บันเทิงคดี วิเครำะห์วิถีไทย ประเมินคุณค่ำด้ำนวรรณศิลป์ เนื้อหำ และด้ำนสังคม ตำม
หลักกำรพิจำรณำคุณค่ำวรรณคดี วรรณกรรม ท่องบทอำขยำนตำมที่กำหนดและตำมควำมสนใจ
โดยใช้ทักษะกระบวนกำรเรียนภำษำ กระบวนกำรปฏิบัติ กำรทำงำนกลุ่ม กำรคิด วิเครำะห์
อย่ำงมีวิจำรณญำณ และใช้เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำรใช้ภำษำไทย
อย่ำงถูกต้อง สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสตัวชีว้ ดั
ท1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/10
ท2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/10
ท3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/6
ท4.1 ม.3/1, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6
ท5.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4
รวม 28 ตัวชีว้ ัด
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คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ท23102 ภำษำไทย
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 2

กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำไทย
เวลำ 60 ชัว่ โมง
จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษำกำรอ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้ว ประเภทนวนิยำย เรื่องสั้น ข่ำว สำรคดี บทควำมและอ่ำนออก
เสียงบทร้อยกรอง ประเภทกลอน กำพย์ โคลงสี่สุภำพ ควำมหมำยของคำศัพท์โดยตรงและควำมหมำยโดยนัย
อ่ำนจับใจควำมสำคัญ แสดงควำมคิดเห็นเชิงวิเครำะห์ วิจำรณ์ ประเมินเรื่องที่อ่ำน ตีควำมและประเมินคุณค่ำ
แนวคิดที่ได้จำกกำรอ่ำนงำนเขียนอย่ำงหลำกหลำย และเขียนกรอบแนวควำมคิด ผังควำมคิด รวมทั้งเลือกอ่ำน
หนังสือและสื่อสำรสนเทศเพื่อพัฒนำตนด้ำนควำมรู้ กำรทำงำน มีมำรยำทในกำรอ่ำนและมีนิสัยรักกำรอ่ำน
คัดลำยมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนย่อควำม กรอกแบบสมัครงำน เขียนอธิบำย ชี้แจง แสดงควำมคิดเห็น
อย่ำงมีเหตุผล เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเล่ำเหตุกำรณ์ และแสดงควำมรู้ควำมคิดเห็นหรือทัศนคติ
ในเรื่องต่ำงๆ เขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำและโครงงำน มีมำรยำทในกำรเขียน มีนิสัยรักกำรเขียนและ
กำรศึกษำค้นคว้ำเป็นประจำ ฟัง ดู และพูดจำกข่ำว บทควำม วรรณกรรม บอกหลักกำร สรุปควำม จับ
ประเด็นสำคัญ พูดแสดงควำมคิดเห็นและประเมินเรื่อง พูดวิเครำะห์วิจำรณ์ พูดอภิปรำย พูดโน้มน้ำว พูดใน
โอกำสต่ำงๆ มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด ศึกษำหลักภำษำไทย วิเครำะห์ระดับภำษำ วิเครำะห์
โครงสร้ำงประโยคที่ซับซ้อน ศึกษำวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นเกี่ยวกับศำสนำ ประเพณี
พิธีกรรม สุภำษิต คำสอน เหตุกำรณ์ในประวัติศำสตร์ บันเทิงคดี วิเครำะห์วิถีไทย ประเมินคุณค่ำด้ำน
วรรณศิลป์ เนื้อหำ และด้ำนสังคม ตำมหลักกำรพิจำรณำคุณค่ำวรรณคดี วรรณกรรม ท่องบทอำขยำนตำมที่
กำหนดและตำมควำมสนใจ
โดยใช้ทักษะกระบวนกำรเรียนภำษำ กระบวนกำรปฏิบัติ กำรทำงำนกลุ่ม กำรคิด วิเครำะห์
อย่ำงมีวิจำรณญำณ และใช้เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำรใช้ภำษำไทย
อย่ำงถูกต้อง สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสตัวชีว้ ดั
ท1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10
ท2.1 ม.3/1, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/6, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10
ท3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6
ท4.1 ม.3/2,ม.3/3
ท5.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3,ม.3/4
รวม 27 ตัวชี้วัด
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คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ท21201 เสริมทักษะภำษำ 1
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 1

กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำไทย
เวลำ 20 ชัว่ โมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำและฝึกทักษะกำรฟัง กำรดู กำรพูด กำรอ่ำนและกำรเขียน โดยกำรศึกษำกำรอ่ำนออกเสียง
ทัง้ ร้อยแก้วและร้อยกรอง อ่ำนในใจ อ่ำนจับใจควำม อ่ำนเพื่อแสดงควำมคิดเห็นและเล่ำเรื่องจำก
ประสบกำรณ์จำกเรื่องที่อ่ำนได้อย่ำงหลำกหลำย มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู กำรพูด กำรอ่ำนและกำรเขียน
จำกเอกสำร คู่มือ บทควำม ข่ำว เหตุกำรณ์ประจำวัน นำมำสู่กำรเขียนย่อควำม เขียนเรียงควำม เขียน
จดหมำย และประเมินควำมน่ำเชื่อถือได้อย่ำงเหมำะสม
โดยใช้กระบวนกำรอ่ำน กำรฟัง กำรดู กำรพูดและกำรเขียน นำควำมรู้และประสบกำรณ์
พูดแสดงควำมคิดเห็น พูดเล่ำเรื่อง พูดแนะนำตนเองได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน กำรเขียน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เห็นคุณค่ำของภำษำไทย และนำมำ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่ำงหลำกหลำย
ผลกำรเรียนรู้
1. เลือกฟังและดูจำกสื่อต่ำงๆ อย่ำงมีวิจำรณญำณและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
2. อ่ำนในใจและอ่ำนออกเสียงร้อยแก้วได้ถูกต้องและรวดเร็ว
3. พูดเล่ำเรื่อง พูดแนะนำตนเองได้อย่ำงถูกต้อง
4. เขียนเรียงควำม เขียนจดหมำย โดยใช้กระบวนกำรเขียน พัฒนำงำนเขียน
รวมทัง้ หมด 4 ผลกำรเรียนรู้

16
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ท21202 เสริมทักษะภำษำ 2
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 2

กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำไทย
เวลำ 20 ชัว่ โมง
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำและฝึกทักษะกำรฟัง กำรดู กำรพูด กำรอ่ำนและกำรเขียน โดยกำรศึกษำกำรอ่ำนออกเสียง
ทั้ง ร้อยแก้วและร้อยกรอง อ่ำนในใจ อ่ำนจับใจควำม และคำศัพท์ อ่ำนเพื่อแสดงควำมคิดเห็น นำสู่กำรเขียน
ย่อควำม เขียนเรียงควำม เขียนจดหมำย เขียนแสดงควำมคิดเห็นจำกเอกสำรควำมรู้ และสื่อต่ำง ๆ ได้อย่ำง
สร้ำงสรรค์ นำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และประเมินควำมน่ำเชื่อถือได้
โดยใช้กระบวนกำรอ่ำน กำรฟัง กำรดู กำรพูดและกำรเขียน นำสู่กำรพูดแสดงควำมรู้ แสดงควำม
คิดเห็น ควำมรู้สึกในโอกำสต่ำง ๆ ได้อย่ำงได้อย่ำงถูกต้อง
เพื่อให้เห็นคุณค่ำของภำษำไทย มีนิสัยรักกำรอ่ำน กำรเขียน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ผลกำรเรียนรู้
1. เลือกฟังและดูจำกสื่อต่ำงๆ อย่ำงมีวิจำรณญำณและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
2. อ่ำนออกเสียงร้อยกรองได้ถูกต้องและรวดเร็ว
3. พูดเสนอควำมรู้ พูดแสดงควำมคิดเห็น ได้อย่ำงถูกต้อง
4. เขียนย่อควำม และเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ โดยใช้กระบวนกำรเขียน พัฒนำงำนเขียน
รวมทัง้ หมด 4 ผลกำรเรียนรู้

17
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ท22201 กำรเขียน 1
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 1

กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำไทย
เวลำ 20 ชัว่ โมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำกำรเขียนบรรยำยและพรรณนำ เขียนเรียงควำมเกี่ยวกับประสบกำรณ์ เขียนอนุทินประจำวัน
เขียนย่อควำมจำกสื่อต่ำงๆ เช่น นิทำน คำสอน เขียนรำยงำนจำกกำรศึกษำค้นคว้ำ เขียนจดหมำยกิจธุระ
เขียนวิเครำะห์ วิจำรณ์ และแสดงควำมรู้ แสดงควำมคิดเห็นหรือโต้แย้งในเรื่องที่อ่ำนอย่ำงมีเหตุผลจำกกำร
อ่ำนสื่อต่ำงๆ เช่น บทควำม บทเพลง หนังสืออ่ำนนอกเวลำ สำรคดี และบันเทิงคดี
โดยใช้กระบวนกำรฝึกทักษะกำรเขียน ทักษะกระบวนกำรคิด สืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่ำงๆ มีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ มีทักษะในกำรเขียน เห็นคุณค่ำของกำรนำควำมรู้ไปใช้เพื่อ
แก้ปัญหำ และนำมำใช้ในชีวิตประจำวัน ภำคภูมิใจในภำษำประจำชำติ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่
กำหนด
ผลกำรเรียนรู้
1. เขียนบรรยำยเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆโดยใช้ภำษำเรียบเรียงได้อย่ำงถูกต้อง
2. เขียนพรรณนำเกี่ยวกับเหตุกำรณ์และสถำนที่ต่ำงๆได้อย่ำงน่ำประทับใจ
3. เขียนเรียงควำมเกี่ยวกับประสบกำรณ์ของตนเองได้
4. เขียนอนุทินประจำวันได้อย่ำงสม่ำเสมอ
5. เขียนย่อควำมจำกสื่อต่ำงๆได้อย่ำงถูกต้อง
6. เขียนรำยงำนจำกกำรศึกษำค้นคว้ำในเรื่องที่ตนเองสนใจได้
7. เขียนจดหมำยกิจธุระได้อย่ำงถูกต้องตำมรูปแบบที่กำหนด
8. เขียนวิเครำะห์ วิจำรณ์ เรื่องที่อ่ำนได้อย่ำงมีเหตุผล
9. เขียนแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องที่อ่ำนจำกสื่อต่ำงๆได้
10. เขียนโต้แย้งในเรื่องที่อ่ำนจำกสื่อต่ำงๆได้อย่ำงมีเหตุผล
รวมทัง้ หมด 10 ผลกำรเรียนรู้

18
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ท22202 กำรเขียน 2
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 2

กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำไทย
เวลำ 20 ชัว่ โมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำกำรเขียนบรรยำยและพรรณนำ เขียนข้อควำมตำมสถำนกำรณ์และโอกำสต่ำงๆ เช่น คำขวัญ
คำอวยพร เขียนอนุทินประจำวัน เขียนย่อควำมจำกสื่อต่ำงๆ เช่น บทควำมทำงวิชำกำร บันทึกเหตุกำรณ์
เขียนรำยงำนโครงงำน เขียนจดหมำยกิจธุระ เขียนวิเครำะห์ วิจำรณ์ และแสดงควำมรู้ แสดงควำมคิดเห็นหรือ
โต้แย้งในเรื่องที่อ่ำนอย่ำงมีเหตุผลจำกกำรอ่ำนสื่อต่ำงๆ เช่น บทควำม
บทเพลง หนังสืออ่ำนนอกเวลำ สำรคดี และบันเทิงคดี
โดยใช้กระบวนกำรฝึกทักษะกำรเขียน ทักษะกระบวนกำรคิด สืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่ำงๆ มีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ มีทักษะในกำรเขียน เห็นคุณค่ำของกำรนำควำมรู้ไปใช้เพื่อ
แก้ปัญหำ และนำมำใช้ในชีวิตประจำวัน ภำคภูมิใจในภำษำประจำชำติ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่
กำหนด
ผลกำรเรียนรู้
1. เขียนบรรยำยเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆโดยใช้ภำษำเรียบเรียงได้อย่ำงถูกต้อง
2. เขียนพรรณนำเกี่ยวกับเหตุกำรณ์และสถำนที่ต่ำงๆได้อย่ำงน่ำประทับใจ
3. เขียนข้อควำมตำมสถำนกำรณ์และโอกำสต่ำงๆได้ตำมควำมเหมำะสม
4. เขียนอนุทินประจำวันได้อย่ำงสม่ำเสมอ
5. เขียนย่อควำมจำกสื่อต่ำงๆได้อย่ำงถูกต้อง
6. เขียนรำยงำนโครงงำนในเรื่องที่กลุ่มตนเองสนใจได้
7. เขียนจดหมำยกิจธุระได้อย่ำงถูกต้องตำมรูปแบบที่กำหนด
8. เขียนวิเครำะห์ วิจำรณ์ เรื่องที่อ่ำนได้อย่ำงมีเหตุผล
9. เขียนแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องที่อ่ำนจำกสื่อต่ำงๆได้
10. เขียนโต้แย้งในเรื่องที่อ่ำนจำกสื่อต่ำงๆได้อย่ำงมีเหตุผล
รวมทัง้ หมด 10 ผลกำรเรียนรู้

19
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ท23201 วรรณกรรมพืน้ บ้ำน
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 1

กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำไทย
เวลำ 20 ชัว่ โมง
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำและรวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้ำนของไทย ลำว มำเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์
เวียดนำม พม่ำ กัมพูชำ และบรูไน ควำมหมำยและลักษณะภำษำถิ่น ผญำ
นิทำนพื้นบ้ำน สำนวน ปริศนำคำทำย ที่มีในท้องถิ่น วิเครำะห์คุณค่ำทำงภำษำไทยสังคม จัดทำโครงงำน
วรรณกรรมพื้นบ้ำนและแสดงควำมคิดเห็น วิจำรณ์ วรรณกรรมได้
โดยใช้กระบวนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ กำรสืบค้นข้อมูลและกำรบูรณำกำร
เพื่อให้เกิดกำรคิดและตัดสินใจได้อย่ำงมีวิจำรณญำณ มีนิสัยรักกำรอ่ำน มีมำรำยำทในกำรฟัง กำรดู
และกำรกำรพูด ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียงและรักควำมเป็นไทย
ผลกำรเรียนรู้
1. อธิบำย ควำมหมำย ควำมสำคัญ ประวัติ ลักษณะ ของวรรณกรรมพื้นบ้ำนของ
ประเทศต่ำงๆในอำเซี่ยนได้
2. วิเครำะห์ วิจำรณ์และประเมินคุณค่ำภำษำถิ่น ผญำ สำนวน นิทำนพื้นบ้ำน ปริศนำคำ
ทำย ที่มีในท้องถิ่นได้
3. วิเครำะห์ วิจำรณ์ และประเมินเรื่องเรื่องจำกกำรอ่ำนและกำรฟังนิทำนพื้นบ้ำนอีสำนตำม
หลักกำรพิจำรณำวรรณกรรมได้อย่ำงมีวิจำรณญำณ มีมำรยำทในกำรอ่ำน ฟังและดู
4. วิเครำะห์แสดงควำมคิดเห็นโต้แย้ง ตีควำมและประเมินคุณค่ำจำกกำรอ่ำนและกำรฟัง
นิทำนพื้นบ้ำนอีสำน ผญำ สำนวน ปริศนำคำทำย ได้อย่ำงหลำกหลำย เพื่อนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
5. พูดอภิปรำย แสดงควำมคิดเห็น วิเครำะห์ วิจำรณ์ และประเมินวรรณกรรมพื้นบ้ำนได้
อย่ำงมีวิจำรณญำณ
6. เขียนรำยงำนโครงงำนกำรศึกษำวรรณกรรมพื้นบ้ำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
รวมทัง้ หมด 6 ผลกำรเรียนรู้

20
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ท23202 เพลงพืน้ บ้ำน
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 2

กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำไทย
เวลำ 20 ชัว่ โมง
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำเพลงพื้นบ้ำนของไทย เพลงกล่อมเด็ก สำรภัญช์ หมอลำ ที่มีในท้องถิ่น และเพลงพื้นบ้ำน
ของประเทศต่ำงๆในอำเชี่ยน วิเครำะห์ คุณค่ำทำงภำษำเกี่ยวกับที่มำ เนื้อหำ คำศัพท์ ควำมหมำยและ
อิทธิพลที่มีต่อกำรดำรงชีวิต เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ วิเครำะห์และตระหนัก ถึงคุณค่ำขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมไทย ร่วมมือในกำรอนุรักษ์เพลงพื้นบ้ำน
โดยใช้ใช้กระบวนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ กำรสืบค้นข้อมูลและกำรบูรณำกำร
เพื่อให้เกิดกำรคิดและตัดสินใจได้อย่ำงมีวิจำรณญำณ มีนิสัยรักกำรอ่ำน มีมำรำยำทใน
กำรฟัง กำรดูและกำรกำรพูด ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียงและรักควำมเป็นไทย
ผลกำรเรียนรู้
1. สรุปควำมรู้ ตีควำม และประเมินคุณค่ำ จำกกำรศึกษำประวัติ ควำมสำคัญของ เพลง
พื้นบ้ำน เพลงกล่อมเด็ก สรภัญญะ หมอลำ ในท้องถิ่นโดยกำรเปรียบเทียบกับวิถีกำร
ดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นปัจจุบันเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
2. สรุปและรวบรวมควำมรู้จำกำรศึกษำเพลงพื้นบ้ำนในกลุ่มประเทศอำเชี่ยนได้
3. เขียนรำยงำน อธิบำยแสดงควำมคิดเห็นและโต้แย้งจำกกำรศึกษำ สำรวจวรรณกรรม
ประเภทเพลงพื้นบ้ำน หมอลำ สรภัญญะ เพลงกล่อมเด็ก ที่มีในท้องถิ่นได้ถูกต้องตำม
รูปแบบกำรเขียนรำยงำนโครงงำน มีเหตุผล และมีมำรยำทในกำรเขียน
4. พูดแสดงควำมคิดเห็น ประเมินคุณค่ำเรื่องจำกกำรฟังและดูเพลงพื้นบ้ำน และ หรือ หมอลำ
สรภัญญะ เพลงกล่อมเด็ก ได้อย่ำงมีวิจำรณญำณ
5. นำเสนอโครงงำนตำมหัวข้อ “เยำวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ อนุรักษ์เพลงพื้นบ้ำน”
รวมทัง้ หมด 5

ผลกำรเรียนรู้
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คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม

I20202 กำรสือ่ สำรและกำรนำเสนอ (Communication and Presentation)
เวลำ 40 ชัว่ โมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำไทย
จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษำ เรียบเรียง และถ่ำยทอดควำมคิดอย่ำงชัดเจน เป็นระบบจำกข้อมูลองค์ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำในรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ (Research and Knowledge Formation) โดย
เขียนโครงร่ำง บทนำ เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรำยงำนเชิงวิชำกำร โดยใช้คำจำนวน 2,500 คำ มีกำรอ้ำงอิง
แหล่งควำมรู้ที่เชื่อถือได้อย่ำงหลำกหลำย เรียบเรียงและถ่ำยทอดควำมคิดอย่ำงชัดเจน เป็นระบบ มีกำร
นำเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation) โดยใช้สื่อประกอบที่
หลำกหลำย และเผยแพร่ผลงำนสู่สำธำรณะ
โดยใช้กระบวนกำรอ่ำนวิเครำะห์ สังเครำะห์ กระบวนกำรเขียน และกระบวนกำรคิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ กระบวนกำรกลุ่มและกำรสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย
เพื่อให้เกิดทักษะ ในกำรเขียนรำยงำนเชิงวิชำกำร และทักษะกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ เห็น
ประโยชน์และคุณค่ำในกำรสร้ำงสรรค์งำนและถ่ำยทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สำธำรณะ
ผลกำรเรียนรู้
1. วำงโครงร่ำงกำรเขียนตำมหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีกำรเขียนโครงร่ำง
2. เขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำเชิงวิชำกำรภำษำไทย ควำมยำว 2,500 คำ
3. นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจำกประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว(Oral individual
presentation) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation)
4. ใช้สื่อ อุปกรณ์ในกำรนำเสนอได้อย่ำงเหมำะสม
5. เผยแพร่ผลงำนสู่สำธำรณะ
6. เห็นประโยชน์และคุณค่ำในกำรสร้ำงสรรค์งำนและถ่ำยทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่สำธำรณะ
รวมทัง้ หมด 6 ผลกำรเรียนรู้
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คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำนและเพิม่ เติม
กลุม่ สำระกำรเรียนรูค้ ณิตศำสตร์
ระดับชัน้ มัธยมศึกษำตอนต้น
รำยวิชำคณิตศำสตร์พนื้ ฐำน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
ค21101 คณิตศำสตร์
ค21102 คณิตศำสตร์
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ค22101 คณิตศำสตร์
ค22102 คณิตศำสตร์
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ค23101 คณิตศำสตร์
ค23102 คณิตศำสตร์
รำยวิชำคณิตศำสตร์เพิม่ เติม
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
ค21201 เสริมทักษะคณิตศำสตร์
ค21202 เสริมทักษะคณิตศำสตร์

จำนวน 60 ชั่วโมง
จำนวน 60 ชั่วโมง

1.5 หน่วยกิต
1.5 หน่วยกิต

จำนวน 60 ชั่วโมง
จำนวน 60 ชั่วโมง

1.5 หน่วยกิต
1.5 หน่วยกิต

จำนวน 60 ชั่วโมง
จำนวน 60 ชั่วโมง

1.5 หน่วยกิต
1.5 หน่วยกิต

จำนวน 20 ชั่วโมง
จำนวน 20 ชั่วโมง

0.5 หน่วยกิต
0.5 หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ค22201 เสริมทักษะคณิตศำสตร์
จำนวน 20 ชั่วโมง
0.5
ค22202 เสริมทักษะคณิตศำสตร์
จำนวน 20 ชั่วโมง
0.5
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ค23201 เสริมทักษะคณิตศำสตร์
จำนวน 20 ชั่วโมง
0.5
ค23202 เสริมทักษะคณิตศำสตร์
จำนวน 20 ชั่วโมง
0.5
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3
ค20201 กำรใช้งำนเบื้องต้นโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad
จำนวน 20 ชั่วโมง
0.5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ค21101 คณิตศำสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 1

กลุม่ สำระกำรเรียนรูค้ ณิตศำสตร์
เวลำ 60 ชัว่ โมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษำ ฝึกทักษะ/ กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ และกำรนำไปใช้
จำนวนเต็ม กำรเปรียบเทียบจำนวนเต็ม กำรบวก กำรลบ กำรคูณ และกำรหำรจำนวนเต็ม กำรนำ
ควำมรู้และสมบัติเกี่ยวกับจำนวนเต็มไปใช้ โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับจำนวนเต็ม
เลขยกกำลัง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม กำรเขียนแสดงจำนวนในรูป
สัญกรณ์วิทยำศำสตร์ (A  10n เมื่อ 1  A  10 และ n เป็นจำนวนเต็ม) กำรคูณและกำรหำรเลขยกกำลังที่มี
ฐำนเดียวกัน และเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
กำรสร้ำงพืน้ ฐำนทำงเรขำคณิต กำรสร้ำงพื้นฐำนทำงเรขำคณิต (ใช้วงเวียนและ สันตรง) กำรสร้ำง
รูปเรขำคณิตสองมิติ โดยใช้กำรสร้ำงพื้นฐำนทำงเรขำคณิต สมบัติทำงเรขำคณิตที่ต้องกำรกำรสืบเสำะ สังเกต
และคำดกำรณ์
โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำโดยกำร
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รำยงำน
เพื่อพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดคำนวณ กำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำรกำรสื่อ
ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ และกำรนำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ และนำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไปใช้ในกำร
เรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถทำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มีควำมรอบคอบ มีควำม
รับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง
รหัสตัวชีว้ ดั
ค 1.1
ค 1.2
ค 1.4
ค 3.1
ค 6.1

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

รวมทัง้ หมด 15 ตัวชีว้ ดั
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คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ค21102 คณิตศำสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 2

กลุม่ สำระกำรเรียนรูค้ ณิตศำสตร์
เวลำ 60 ชัว่ โมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษำ ฝึกทักษะ/ กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้
เศษส่วน กำรเปรียบเทียบเศษส่วน กำรบวก กำรลบ กำรคูณ และกำรหำรเศษส่วน กำรแก้โจทย์
ปัญหำเกี่ยวกับเศษส่วน
ทศนิยม กำรเปรียบเทียบทศนิยม กำรบวก กำรลบ กำรคูณ และกำรหำรทศนิยม กำรแก้โจทย์
ปัญหำเกี่ยวกับทศนิยม
โอกำสของเหตุกำรณ์
กำรประมำณค่ำ กำรประมำณค่ำและกำรนำไปใช้
คู่อนั ดับและกรำฟ กำรเขียนกรำฟบนระนำบในระบบพิกัดฉำกแสดงควำมเกี่ยวข้องของปริมำณสอง
ชุดที่กำหนดให้ กำรอ่ำนและกำรแปลควำมหมำยของกรำฟบนระนำบในระบบพิกัดฉำกที่กำหนดให้
สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว ควำมสัมพันธ์ของแบบรูป สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว กำรเขียนสมกำร
เชิงเส้นตัวแปรเดียวจำกสถำนกำรณ์หรือปัญหำ โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ควำมสัมพันธ์ของรูปเรขำคณิตสองมิตแิ ละสำมมิติ ภำพของรูปเรขำคณิตสำมมิติ ภำพที่ได้จำกกำร
มองด้ำนหน้ำ ด้ำนข้ำง และด้ำนบนของรูปเรขำคณิตสำมมิติ กำรวำดหรือประดิษฐ์รูปเรขำคณิตสำมมิติที่
ประกอบขึน้ จำกลูกบำศก์ เมื่อกำหนดภำพสองมิติที่ได้จำกกำรมองด้ำนหน้ำ ด้ำนข้ำง และด้ำนบนให้
โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำโดยกำร
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รำยงำน
เพื่อพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดคำนวณ กำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำรกำรสื่อ
ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ และกำรนำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ และนำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไปใช้ในกำร
เรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถทำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มีควำมรอบคอบ มีควำม
รับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง
รหัสตัวชีว้ ดั
ค 1.1 ม.1/1, ค 1.2 ม.1/2, ค 1.3 ม.1/1,
ค 3.1 ม.1/4, ค 3.1 ม.1/5, ค 3.1 ม.1/6
ค 4.1 ม.1/1,
ค 4.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5
ค 5.2 ม.1/1
ค 6.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6
รวมทัง้ หมด 19 ตัวชีว้ ดั
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คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ค22101 คณิตศำสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 1

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
เวลำ 60 ชัว่ โมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษำ ฝึกทักษะ/ กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้
อัตรำส่วน ร้อยละ กำรใช้ควำมรู้เกี่ยวกับอัตรำส่วน สัดส่วนและร้อยละในกำรแก้ปัญหำ
กำรวัด กำรเปรียบเทียบหน่วยควำมยำวและพื้นที่ในระบบเดียวกันและต่ำงระบบ กำรเลือกใช้หน่วย
กำรวัด กำรคำดคะเน ขนำด น้ำหนัก กำรใช้ควำมรู้เกี่ยวกับพื้นที่แก้โจทย์ปัญหำ
แผนภูมิรูปวงกลม กำรอ่ำนแผนภูมิ กำรนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม
กำรแปลงทำงเรขำคณิต กำรเลื่อนขนำน กำรสะท้อน กำรหมุน สมบัติเกี่ยวกับกำรเลื่อนขนำน กำร
สะท้อนและกำรหมุน พิกัดของรูปเรขำคณิตที่เกิดจำกกำรเลื่อนขนำน กำรสะท้อนและกำรหมุน
ควำมเท่ำกันทุกประกำรของรูปสำมเหลี่ยม สำมเหลี่ยมที่เท่ำกันทุกประกำรที่สัมพันธ์กันแบบ ด้ำน –
มุม – ด้ำน แบบ มุม – ด้ำน – มุม แบบ ด้ำน – ด้ำน – ด้ำน รูปสำมเหลี่ยมหน้ำจั่ว
โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำโดยกำร
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รำยงำน
เพื่อพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดคำนวณ กำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำรกำรสื่อ
ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ และกำรนำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ และนำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไปใช้ในกำร
เรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถทำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มีควำมรอบคอบ มีควำม
รับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง
รหัสตัวชี้วัด
ค 1.1
ค 2.1
ค 2.2
ค 3.2
ค 4.2
ค 5.1
ค 6.1

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

รวมทัง้ หมด 15 ตัวชีว้ ดั

26
คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ค22102 คณิตศำสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 2

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
เวลำ 60 ชัว่ โมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษำ ฝึกทักษะ/ กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้
ทฤษฎีบทพีทำโกรัส สมบัติของรูปสำมเหลี่ยม ทฤษฎีบทพีทำโกรัส บทกลับทฤษฎีบทพีทำโกรัส
และกำรนำไปใช้
ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง จำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ กำรหำรำกที่สอง รำกที่สำม
ควำมสัมพันธ์ของกำรยกกำลังและกำรหำรำกของจำนวนเต็ม ควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงจำนวนเต็ม จำนวนตรรก
ยะและจำนวนอตรรกยะ
กำรประยุกต์สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว ทบทวนกำรแก้สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว และกำรนำไปใช้
เส้นขนำน เส้นขนำนและมุมภำยใน เส้นขนำนและมุมแย้ง เส้นขนำนและมุมภำยนอกกับมุมภำยใน
เส้นขนำนและรูปสำมเหลี่ยม
โอกำสของเหตุกำรณ์ เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอน เหตุกำรณ์ที่ไม่เกิดขึ้นแน่นอน โอกำสของเหตุกำรณ์
ที่เกิดขึ้น
โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำโดยกำร
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รำยงำน
เพื่อพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดคำนวณ กำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำรกำรสื่อ
ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ และกำรนำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ และนำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไปใช้ในกำร
เรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถทำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มีควำมรอบคอบ มีควำม
รับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง
รหัสตัวชี้วัด
ค 1.1
ค 1.2
ค 1.3
ค 1.4
ค 3.2
ค 4.2
ค 5.2
ค 6.1

ม.2/1,
ม.2/1,
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1,
ม.2/1
ม.2/1
ม.1/1,

รวมทัง้ หมด 17 ตัวชีว้ ดั

ม.2/2, ม.2/3
ม.2/2
ม.2/2
ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6
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คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ค23101 คณิตศำสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 1

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
เวลำ 60 ชัว่ โมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษำ ฝึกทักษะ/ กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้
ปริมำตรและพืน้ ทีผ่ วิ กำรหำพื้นที่ผิวและปริมำตรของปริซึม ทรงกระบอก กำรหำปริมำตรของ
พีระมิด กรวย และทรงกลม กำรเปรียบเทียบหน่วยปริมำตร กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและ
ปริมำตร
กรำฟ กรำฟแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณที่มีควำมสัมพันธ์เชิงเส้น กรำฟของสมกำร
เชิงเส้นสองตัวแปร กรำฟกับกำรนำไปใช้
ระบบสมกำรเชิงเส้น สมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร กรำฟของสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร ระบบสมกำร
เชิงเส้นสองตัวแปร กำรแก้ระบบสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับระบบสมกำรเชิงเส้น
สองตัวแปร
ควำมคล้ำย รูปที่คล้ำยกัน รูปสำมเหลี่ยมที่คล้ำยกัน สมบัติของรูปสำมเหลี่ยมที่คล้ำยกัน กำร
นำไปใช้
โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำโดยกำร
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รำยงำน
เพื่อพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดคำนวณ กำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำรกำรสื่อ
ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ และกำรนำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ และนำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไปใช้ในกำร
เรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถทำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มีควำมรอบคอบ มีควำม
รับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง
รหัสตัวชีว้ ดั
ค 2.1
ค 2.2
ค 3.1
ค 3.2
ค 4.2
ค 6.1

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

รวมทัง้ หมด 17 ตัวชีว้ ดั

28
คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ค23102 คณิตศำสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 2

กลุม่ สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
เวลำ 60 ชัว่ โมง
จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษำ ฝึกทักษะ/ กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้
อสมกำร คำตอบและกรำฟแสดงคำตอบของอสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว กำรแก้อสมกำรเชิงเส้นตัว
แปรเดียว กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับอสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สถิติ กำรกำหนดประเด็น กำรเขียนข้อคำถำม กำรกำหนดวิธีกำรศึกษำและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
กำรนำเสนอข้อมูล กำรหำค่ำกลำงของข้อมูล กำรเลือกใช้ค่ำกลำงของข้อมูล กำรอ่ำน กำรแปลควำมหมำย
และกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศ
ควำมน่ำจะเป็น กำรทดลองสุ่มและเหตุกำรณ์ กำรหำควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์ กำรนำไปใช้
กำรเสริมทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ กำรเสริมทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์เกี่ยวกับเลข
ยกกำลัง อัตรำส่วนและร้อยละ ปริมำตรและพื้นที่ผิว สถิติ ควำมน่ำจะเป็น
โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำโดยกำร
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รำยงำน
เพื่อพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดคำนวณ กำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำรกำรสื่อ
ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ และกำรนำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ และนำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไปใช้ในกำร
เรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถทำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มีควำมรอบคอบ มีควำม
รับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง
รหัสตัวชีว้ ดั
ค 4.2
ค 5.1
ค 5.2
ค 5.3
ค 6.1

ม.3/1,
ม.3/1,
ม.3/1
ม.3/1
ม.1/1,

รวมทัง้ หมด 15 ตัวชีว้ ดั

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

29
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ค21201 เสริมทักษะคณิตศำสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 1

กลุม่ สำระกำรเรียนรูค้ ณิตศำสตร์
เวลำ 20 ชัว่ โมง
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำ ฝึกทักษะ/ กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้
กำรประยุกต์ 1 รูปเรขำคณิต จำนวนนับ ควำมยำวของด้ำนของรูปสำมเหลี่ยม จุดข้ำงในและจุด
ข้ำงนอก ประกอบภำพจำกรูปเรขำคณิตที่กำหนดให้เป็นรูปต่ำงๆ
จำนวนและตัวเลข ระบบตัวเลขโรมัน
กำรประยุกต์เกีย่ วกับจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง กำรคิดคำนวณ โจทย์ปัญหำ
โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำโดยกำร
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รำยงำน
เพื่อพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดคำนวณ กำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำรกำรสื่อ
ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ และกำรนำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ และนำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไปใช้ในกำร
เรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถทำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มีควำมรอบคอบ มีควำม
รับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง
ผลกำรเรียนรู้
1. ใช้ควำมรู้และทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์แก้ปัญหำต่ำงๆ ได้
2. อ่ำนและเขียนตัวเลขโรมันได้
3. ใช้ควำมรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มและเลขยกกำลังในกำรแก้ปัญหำได้
4. ตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้
รวมทัง้ หมด 4 ผลกำรเรียนรู้

30
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ค21202 เสริมทักษะคณิตศำสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 2

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
เวลำ 20 ชัว่ โมง
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำ ฝึกทักษะ/ กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้
กำรประยุกต์ 1 ร้อยละในชีวิตประจำวัน
จำนวนและตัวเลข ระบบตัวเลขฐำนต่ำงๆ
กำรประยุกต์ 2 แบบรูปของจำนวน กำรประยุกต์เศษส่วนและทศนิยม
โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำโดยกำร
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รำยงำน
เพื่อพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดคำนวณ กำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำรกำรสื่อ
ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ และกำรนำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ และนำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไปใช้ในกำร
เรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถทำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มีควำมรอบคอบ มีควำม
รับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง
ผลกำรเรียนรู้
1. ใช้ควำมรู้และทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์แก้ปัญหำต่ำงๆ ได้
2. บอกค่ำของเลขโดดในตัวเลขฐำนต่ำงๆ ที่กำหนดให้ได้
3. เขียนตัวเลขฐำนที่กำหนดให้เป็นตัวเลขฐำนต่ำงๆ ได้
4. ตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้
รวมทัง้ หมด 4 ผลกำรเรียนรู้

31
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ค22201 เสริมทักษะคณิตศำสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 1

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
เวลำ 20 ชัว่ โมง
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำ ฝึกทักษะ/ กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้
เอกนำมและพหุนำม สัมประสิทธิ์และดีกรีของเอกนำม ดีกรีของพหุนำม กำรบวกและกำรลบเอก
นำม กำรบวกและกำรลบพหุนำม กำรคูณและกำรหำรพหุนำม
โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำโดยกำร
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รำยงำน
เพื่อพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดคำนวณ กำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำรกำรสื่อ
ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ และกำรนำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ และนำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไปใช้ในกำร
เรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถทำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มีควำมรอบคอบ มีควำม
รับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง
ผลกำรเรียนรู้
1. หำผลบวกและผลลบของเอกนำมและพหุนำมได้
2. หำผลคูณและผลหำรของพหุนำมอย่ำงง่ำยได้
รวมทั้งหมด 2 ผลกำรเรียนรู้

32
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ค22202 เสริมทักษะคณิตศำสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 2

กลุม่ สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
เวลำ 20 ชัว่ โมง
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำ ฝึกทักษะ/ กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้
กำรแยกตัว ประกอบของพหุน ำมดีกรีสอง แยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติกำรแจกแจง กำรจัดหมู่
แยกตัวประกอบของพหุนำมที่อยู่ในรูป x2 + bx + c แยกตัวประกอบของพหุนำมที่อยู่ในรูป ax2 + bx
+ c และ a  1 แยกตัวประกอบของพหุนำมที่อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์ และแยกตัวประกอบของพหุ
นำมที่อยู่ในรูปผลต่ำงของกำลังสอง
โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำโดยกำร
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รำยงำน
เพื่อพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดคำนวณ กำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำรกำรสื่อ
ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ และกำรนำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ และนำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไปใช้ในกำร
เรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถทำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มีควำมรอบคอบ มีควำม
รับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง
ผลกำรเรียนรู้
1. แยกตัวประกอบของพหุนำมดีกรีสองได้
รวมทัง้ หมด 1 ผลกำรเรียนรู้

33
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ค23201 เสริมทักษะคณิตศำสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 1

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
เวลำ 20 ชัว่ โมง
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำ ฝึกทักษะ/ กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้
กรณฑ์ทสี่ อง กำรบวก กำรลบ กำรคูณ และกำรหำรจำนวนจริงที่อยู่ในรูป
สมบัติ

ab  a b

เมื่อ a  0 และ b  0 และ

a
a

b
b

a

เมื่อ a  0 โดยใช้

เมื่อ a  0 และ b > 0

กำรแยกตัวประกอบของพหุนำม กำรแยกตัวประกอบของพหุนำมดีกรีสองโดยวิธีทำเป็นกำลังสอง
สมบูรณ์ กำรแยกตัวประกอบของพหุนำมดีกรีสูงกว่ำสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มโดยอำศัยวิธีทำเป็น
กำลังสองสมบูรณ์หรือใช้ทฤษฎีเศษเหลือ
โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำโดยกำร
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รำยงำน
เพื่อพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดคำนวณ กำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำรกำรสื่อ
ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ และกำรนำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ และนำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไปใช้ในกำร
เรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถทำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มีควำมรอบคอบ มีควำม
รับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง
ผลกำรเรียนรู้
1. บวก ลบ คูณ และหำรจำนวนจริงที่อยู่ในรูป a เมื่อ a  0 และ b  0
โดยใช้สมบัติ
1) ab  a b เมื่อ a  0 และ b  0
2)

a
a

b
b

เมื่อ a  0 และ b > 0

2. แยกตัวประกอบของพหุนำมดีกรีสองที่อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์ได้
3. แยกตัวประกอบของพหุนำมดีกรีสูงกว่ำสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มโดย
อำศัยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์หรือใช้ทฤษฎีเศษเหลือได้
รวมทัง้ หมด 3 ผลกำรเรียนรู้

34
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ค23202 เสริมทักษะคณิตศำสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 2

กลุม่ สำระกำรเรียนรูค้ ณิตศำสตร์
เวลำ 20 ชัว่ โมง
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำ ฝึกทักษะ/ กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้
สมกำรกำลังสอง กำรแก้สมกำรกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับสมกำร
กำลังสองตัวแปรเดียว
เศษส่วนของพหุนำม กำรบวก กำรลบ กำรคูณ และกำรหำรเศษส่วนของพหุนำม กำรแก้สมกำร
เศษส่วนของพหุนำม กำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนำม
โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำโดยกำร
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รำยงำน
เพื่อพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดคำนวณ กำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำรกำรสื่อ
ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ และกำรนำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ และนำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไปใช้ในกำร
เรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถทำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มีควำมรอบคอบ มีควำม
รับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง
ผลกำรเรียนรู้
1. แก้สมกำรกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตรได้
2. แก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับสมกำรกำลังสองตัวแปรเดียวได้
3. บวก ลบ คูณ และหำรเศษส่วนของพหุนำมได้
4. แก้สมกำรเศษส่วนของพหุนำมได้
5. แก้ปัญหำเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนำมได้
6. ตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้
รวมทัง้ หมด 6 ผลกำรเรียนรู้
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คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ค20201 กำรใช้งำนเบื้องต้นโปรแกรม The Geometer’ Sketchpad
กลุม่ สำระกำรเรียนรูค้ ณิตศำสตร์
เวลำ 20 ชัว่ โมง

ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำ ฝึกทักษะ/กระบวนกำร ในสำระต่อไปนี้
ควำมรู้พนื้ ฐำนเกีย่ วกับโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad คุณสมบัติและควำมสำมำรถของ
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เครื่องมือและเมนูคำสั่งของโปรแกรม
กำรสร้ำงพืน้ ฐำนทำงเรขำคณิต กำรสร้ำงส่วนของเส้นตรง รังสี เส้นตรง วงกลม เส้นตั้งฉำก มุมฉำก รูป
สี่เหลี่ยม กำรตั้งชื่อจุด กำรระบำยสีโดยกำรสร้ำงบริเวณภำยในรูปเรขำคณิต กำรสร้ำงรูปสำมเหลี่ยมใดๆ และส่วน
ที่แสดงมุม รูปเรขำคณิตและเครื่องมือกำหนดเอง กำรสร้ำงตำรำงแสดงควำมสัมพันธ์ในรูปเรขำคณิต
กำรแปลงทำงเรขำคณิต กำรเลื่อนขนำน กำรสะท้อน กำรย่อ/ขยำย กำรประยุกต์กำรแปลงทำงเรขำคณิต
กำรสร้ำงรูปจำลองสถำนกำรณ์ปญ
ั หำและภำพเคลื่อนไหว ควำมยำวเส้นรอบวง กำรหำพื้นที่ กำรทำซ้ำ
กำรสร้ำงภำพเคลื่อนไหว
โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำ ด้วยกำรปฏิบัติจริง ทดลอง
สรุป รำยงำน
เพื่อพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิด กำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำรกำรสื่อควำมหมำยทำง
คณิตศำสตร์และกำรนำเสนอ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถทำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มีควำมรอบคอบ มี
ควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง
ผลกำรเรียนรู้
1. บอกสมบัติและควำมสำมำรถของโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ได้
2. สำมำรถเลือกใช้กล่องเครื่องมือและเมนูคำสั่งของโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad
ในกำรสร้ำงรูปเรขำคณิตได้
3. สำมำรถใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ในกำรสร้ำง กำรวัด ส่วนต่ำงๆ ของ
รูปเรขำคณิตได้
4. ใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad สร้ำงรูปจำลองสถำนกำรณ์ปัญหำทำง
คณิตศำสตร์ได้
5. สร้ำงสรรค์ผลงำนโดยใช้กำรแปลงทำงเรขำคณิตได้
รวมทัง้ หมด 5 ผลกำรเรียนรู้
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คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำนและเพิม่ เติม
กลุม่ สำระกำรเรียนรูว้ ทิ ยำศำสตร์
ระดับชัน้ มัธยมศึกษำตอนต้น
รำยวิชำพืน้ ฐำน
ว21101
ว21102
ว22101
ว22102
ว23101
ว23102

วิทยำศำสตร์
วิทยำศำสตร์
วิทยำศำสตร์
วิทยำศำสตร์
วิทยำศำสตร์
วิทยำศำสตร์

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

60
60
60
60
60
60

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รำยวิชำเพิ่มเติม
ว21201
ว21202
ว22201
ว22202
ว23201
ว23202

วิทยำศำสตร์
วิทยำศำสตร์
วิทยำศำสตร์
วิทยำศำสตร์
วิทยำศำสตร์
วิทยำศำสตร์

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

20
20
20
20
20
20

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ว21101 วิทยำศำสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 1

กลุ่มสำระกำรเรียนรูว้ ทิ ยำศำสตร์
วลำ 60 ชัว่ โมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษำ วิเครำะห์ ควำมหมำยของวิทยำศำสตร์ ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ลักษณะสำคัญ
ของนักวิทยำศำสตร์ เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยำศำสตร์ ผลของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สถำนะของ
สำรปัจจัยที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนสถำนะ ผลของควำมร้อนที่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสำร กำรถ่ำยโอนควำม
ร้อน กำรจัดกลุ่มสำรตำมลักษณะเนื้อสำรและขนำดของอนุภำค กำรละลำยของสำรในตัวทำละลำย ควำม
เข้มข้นของสำรละลำย พลังงำนกับกำรละลำยของสำร ปัจจัยที่มีผลต่อกำรละลำย สมบัติของสำรละลำยกรด
และสำรละลำยเบส กำรตรวจสอบควำมเป็นกรดและเบสของสำรละลำย pH ของสำรละลำยกรดและเบส
กรดและเบสในชีวิตประจำวัน
โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรสำรวจตรวจสอบ กำรสืบค้นข้อมูล
และกำรอภิปรำย
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรและเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ มีควำมสำมำรถใน
กำรตัดสินใจ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรมคุณธรรม และค่ำนิยมที่เหมำะสม
รหัสตัวชีว้ ดั
ว 3.1
ว 3.2
ว 5.1
ว 8.1

ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 ,ม.1/4
ม.1/1, ม.1/2 , ม.1/3
ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4
ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม.1/7 , ม.1/8 , ม.1/9

รวมทัง้ หมด 20 ตัวชีว้ ดั
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คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ว21102 วิทยำศำสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 2

กลุ่มสำระกำรเรียนรูว้ ทิ ยำศำสตร์
เวลำ 60 ชัว่ โมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษำ วิเครำะห์ ชั้นบรรยำกำศ ผลของรังสีจำกดวงอำทิตย์ต่อบรรยำกำศ องค์ประกอบของลมฟ้ำ
อำกำศ พำยุฟ้ำคะนอง พำยุหมุนเขตร้อน มรสุม กำรพยำกรณ์อำกำศ เอลณิโญ-ลำนีญำ กำรเปลี่ยนแปลง
อุณ หภูมิอำกำศของโลก มลพิษทำงอำกำศกำร บอกตำแหน่งและกำรเปลี่ ยนตำแหน่งของวัตถุ ปริมำณ
เวกเตอร์ และปริมำณสเกลำร์ อัตรำเร็วและควำมเร็วของวัตถุ กำรใช้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
กำรลำเลียงสำรเข้ำและออกจำกเซลล์ กำรลำเลียงน้ำและธำตุอำหำรของพืช กำรสังเครำะห์ด้วยแสง กำร
สืบพันธุ์ และกำรเจริญเติบโตของพืช กำรตอบสนองของพืช ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีชีวภำพเกี่ยวกับพืช
โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำสำสตร์ กำรสืบเสำะหำควำมรู้กำรสำรวจตรวจสอบ กำรสืบค้นข้อมูล
และกำรอภิปรำย
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรและเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ มีควำมสำมำรถ
ในกำรตัดสิน ใจน ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิท ยำศำสตร์ จริยธรรม คุณ ธรรม และค่ำนิยมที่
เหมำะสม
รหัสตัวชีว้ ดั
ว 1.1 ม.1/1 ,ม.1/2 ,ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 ,ม.1/7 , ม.1/8 , ม.1/9 ,
ม.1/10 , ม.1/11 ,ม.1/12 , ม.1/13
ว 4.1 ม.1/1, ม.1/2
ว 6.1 ม.1/1 ,ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม.1/7
ว 8.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม.1/7 , ม.1/8 , ม.1/9
รวมทัง้ หมด 31 ตัวชีว้ ดั
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คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ว22101 วิทยำศำสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 1

กลุ่มสำระกำรเรียนรูว้ ทิ ยำศำสตร์
เวลำ 60 ชัว่ โมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

วิเครำะห์ โครงสร้ำ งกำรทำงำนและควำมสัมพันธ์ของระบบต่ำง ๆ ของมนุษย์และสัตว์ พฤติกรรม
ของมนุษย์และกำรตอบสนองต่อสิ่งเร้ำของสิ่งมีชีวิต กำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพในกำรขยำยพันธุ์ กำรปรับปรุง
พันธุ์ กำรเพิ่มผลผลิตของสัตว์ สำรอำหำรในอำหำรมีปริมำณพลังงำนและสัดส่วนที่เหมำะสมกับเพศและวั ย
สำรในสิ่ งเสพติด ธำตุและสำรประกอบ หลั กกำรแยกสำร กำรเปลี่ ยนแปลงสำร กำรเกิดปฏิกิริยำเคมี
ปฏิกิริยำในชีวิตประจำวัน และผลของปฏิกิริยำเคมีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรสำรวจตรวจสอบ กำรสืบค้นข้อมูล
บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล กำรอภิปรำย และบูรณำกำรกำรเรียนรู้กับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่
เรียนรู้ มีควำมสำมำรถ ในกำรตัดสินใจ เห็นคุณค่ำของกำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยำศำสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่เหมำะสม
รหัสตัวชีว้ ดั
ว 1.1
ว 3.1
ว 3.2
ว 8.1

ม.2/1 ,ม.2/2 ,ม.2/3,ม.2/4 ,ม.2/5 ,ม.2/6
ม.2/1 ,ม.2/2 ,ม.2/3
ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4
ม.2/1,ม.2/2 ,ม.2/3,ม.2/4 ,ม.2/5 ,ม.2/6,ม.2/7,ม.2/8,ม.2/9

รวมทัง้ หมด 22 ตัวชีว้ ดั

40
คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ว22102 วิทยำศำสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 2

กลุ่มสำระกำรเรียนรูว้ ทิ ยำศำสตร์
เวลำ 60 ชัว่ โมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

วิเครำะห์ แรง แรงลัพธ์ กำรสะท้อนของแสง กำรหักเหของแสง ควำมสว่ำง กำรดูดกลืนแสงสี
กำรมองเห็นสีของวัตถุ โลกและกำรเปลี่ยนแปลง ดิน หิน แร่ น้ำ
โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรสำรวจตรวจสอบ กำรสืบค้นข้อมูล
บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล กำรอภิปรำย และบูรณำกำรกำรเรียนรู้กับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่
เรียนรู้ มีควำมสำมำรถ ในกำรตัดสินใจ เห็นคุณค่ำของกำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยำศำสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่เหมำะสม
รหัสตัวชีว้ ดั
ว 4.1
ว 5.1
ว 6.1
ว 8.1

ม.2/1 ,ม.2/2
ม.2/1 ,ม.2/2 ,ม.2/3
ม.2/1,ม.2/2 ,ม.2/3,ม.2/4 ,ม.2/5 ,ม.2/6,ม.2/7,ม.2/8,ม.2/9ม.2/10
ม.2/1,ม.2/2 ,ม.2/3,ม.2/4 ,ม.2/5 ,ม.2/6,ม.2/7,ม.2/8,ม.2/9

รวมทัง้ หมด 24 ตัวชีว้ ดั

41
คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ว23101 วิทยำศำสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 1

กลุ่มสำระกำรเรียนรูว้ ทิ ยำศำสตร์
เวลำ 60 ชัว่ โมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษำ วิเครำะห์ ลักษณะของโครโมโซม ควำมสำคัญของสำรพันธุกรรม กระบวนกำรถ่ำยทอดลักษณะ
ทำงพันธุกรรม โรคทำงพันธุกรรม กำรใช้ประโยชน์จำกควำมรู้ด้ำนพั นธุศำสตร์ องค์ประกอบของระบบนิเวศ
กำรถ่ำยทอดพลังงำนของสิ่ งมีชีวิต สมดุล ของระบบนิเวศ วัฏ จักรของสำรในระบบนิเวศ ประชำกร ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ ปัญหำสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติในท้องถิ่น กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำง
ยั่งยืนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ระบบสุริยะ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงดวงอำทิตย์ โลก ดวงจันทร์ ดำว
เครำะห์ในระบบสุริยะ กลุ่มดำวฤกษ์ กำแล็กซีและเอกภพ เทคโนโลยีอวกำศ กล้องโทรทรรศน์ ดำวเทียม ยำน
อวกำศ
โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรสำรวจตรวจสอบ กำรสืบค้นข้อมูล
และกำรอภิปรำย
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ นำ
ควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยมที่เหมำะสม
รหัสตัวชีว้ ดั
ว 1.2
ว 2.1
ว 2.2
ว 7.1
ว 7.2
ว 8.1

ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6
ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4
ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6
ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3
ม.3/1
ม.3/1,ม.3/2 ,ม.3/3,ม.3/4 ,ม.3/5 ,ม.3/6,ม.3/7,ม.3/8,ม.3/9

รวมทัง้ หมด 29 ตัวชีว้ ดั

42
คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ว23102 วิทยำศำสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 2

กลุ่มสำระกำรเรียนรูว้ ทิ ยำศำสตร์
เวลำ 60 ชัว่ โมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึก ษำ วิเครำะห์ ควำมเร่ ง ผลของแรงลั พ ธ์ที่ มีต่ อ วัต ถุ แรงกิ ริยำและแรงปฏิ กิ ริยำ แรงพยุงของ
ของเหลว แรงเสีย ดทำน โมเมนต์ของแรง กำรเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงและแนวโค้ง งำนและพลั งงำน
พลังงำนศักย์และพลังงำนจลน์ กำรเปลี่ยนรูปพลังงำน กฎกำรอนุรักษ์พลังงำน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมต่ำง
ศักย์ไฟฟ้ำ กระแสไฟฟ้ำ และควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ วงจรไฟฟ้ำในบ้ำน พลังงำนไฟฟ้ำของเครื่องใช้ไฟฟ้ำ กำร
คำนวณพลังงำนไฟฟ้ำที่ใช้ กำรต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรสำรวจตรวจสอบ กำรสืบค้นข้อมูล
และกำรอภิปรำย
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ นำ
ควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยมที่เหมำะสม
รหัสตัวชีว้ ดั
ว 4.1
ว 4.2
ว 5.1
ว 8.1

ม.3/1, ม.3/2, ม3/3
ม.3/1, ม.3/2, ม3/3
ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5
ม.3/1,ม.3/2 ,ม.3/3,ม.3/4 ,ม.3/5 ,ม.3/6,ม.3/7,ม.3/8,ม.3/9

รวมทัง้ หมด 20 ตัวชีว้ ดั

43
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ว21201 วิทยำศำสตร์เพิ่มเติม
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 1

กลุ่มสำระกำรเรียนรูว้ ทิ ยำศำสตร์
เวลำ 20 ชัว่ โมง
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำวิเครำะห์ และทดลองจำกกิจกรรมที่จัดไว้ในรูปแบบต่ำงๆเกี่ยวกับกำรแก้ปัญหำโดยอำศัย
ข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบกำรณ์ตรงในกำรเรียนรู้ขั้นตอนกำรทำงำน โดยใช้วิธีกำร
ทำงวิทยำศำสตร์ และทักษะภำคปฏิบัติเบื้องต้น
โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรสำรวจตรวจสอบ กำรสืบค้นข้อมูล
และกำรอภิปรำย
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ
นำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยมที่เหมำะสมโดยวัดและ
ประเมินผลควำมรู้โดยใช้แบบทดสอบ ประเมินทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ โดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรม ประเมินคุณธรรม จริยธรรมในกำรสืบค้นข้อมูล
ผลกำรเรียนรู้
1. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแนวทำงในกำรได้มำซึ่งควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์
2. มีควำมรู้และเข้ำใจวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ สำมำรถนำไปใช้แก้ปัญหำในชีวิตประจำวันหรือใน
ท้องถิ่น
3. สำมำรถใช้ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรสืบเสำะหำควำมรู้เพื่อแก้ปัญหำใน
ชีวิตประจำวันหรือในท้องถิ่นได้
4. มีจิตวิทยำศำสตร์ เจตคติที่ดีต่อวิทยำศำสตร์
รวมทัง้ หมด 4 ผลกำรเรียนรู้

44
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ว21202 วิทยำศำสตร์เพิ่มเติม
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 2

กลุม่ สำระกำรเรียนรูว้ ทิ ยำศำสตร์
เวลำ 20 ชัว่ โมง
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำวิเครำะห์ เกี่ยวกับประเภทของโครงงำน และทำโครงงำนประเภทสำรวจ โครงงำน
ประเภททดลอง หรือทั้งสองประเภทตำมขั้นตอนทำงวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เรื่องโครงงำน สำมำรถวำงแผนดำเนินกำรตำมโครงงำนและเสนอผลงำนได้อย่ำงเหมำะสม
โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรสำรวจตรวจสอบ กำร
สังเกต กำรสืบค้นข้อมูล กำรอภิปรำย สรุป
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ นำ
ควำมรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง ดูแลรักษำสิ่งมีชีวิตอื่น เฝ้ำระวังและพัฒนำสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน มีจิต
วิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยม
ผลกำรเรียนรู้
1. ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรทำโครงงำนวิทยำศำสตร์ ทำกำรทดลอง จัดกระทำข้อมูล และ
สรุปผลเขียนรำยงำนโครงงำนวิทยำศำสตร์
2. นำเสนอโครงงำนวิทยำศำสตร์
3. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรทำโครงงำนวิทยำศำสตร์
4. นำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ในกำรจัดทำโครงงำน
วิทยำศำสตร์
5. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยำศำสตร์
รวมทัง้ หมด 5 ผลกำรเรียนรู้

45
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ว22201 วิทยำศำสตร์เพิ่มเติม
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 2
ภำคเรียนที่ 1

กลุม่ สำระกำรเรียนรูว้ ิทยำศำสตร์
เวลำ 20 ชัว่ โมง
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำวิเครำะห์
ค้นคว้ำ ดูงำนและทำกิจกรรมในรูปแบบต่ำงๆ โดยเน้นเกี่ยวกับกระบวนกำร
แก้ปัญหำอย่ำงมีระบบ ฝึกทักษะกำรกำรสังเกต ทักษะกำรวัด ทักษะกำรลงควำมเห็นจำกข้อมูล ทักษะกำร
จำแนกประเภท ทักษะกำรใช้ตัวเลข ทักษะกำรสื่อควำมหมำย ทักษะกำรพยำกรณ์ ทักษะกำรหำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสเปสกับเวลำ ทักษะกำรตั้งสมมติฐำน กำรออกแบบกำรทดลอง กำรกำหนดและ
ควบคุมตัวแปร ตลอดจนกำรใช้เครื่องมือพื้นฐำนเพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโครงงำน และสำมำรถนำ
ควำมรู้และทักษะไปใช้ในกำรทำโครงงำนวิทยำศำสตร์ให้ได้ผล
โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรสำรวจตรวจสอบ กำรสืบค้นข้อมูล
และกำรอภิปรำย
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ
นำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่ำนิยมที่เหมำะสมโดยวัดและ
ประเมินผลควำมรู้โดยใช้แบบทดสอบ
ประเมินทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ โดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรม ประเมินคุณธรรม จริยธรรมในกำรสืบค้นข้อมูล
ผลกำรเรียนรู้
1. ลงควำมเห็นจำกข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเกตได้
2. ระบุข้อควำมที่เป็นผลจำกกำรลงควำมเห็นจำกข้อมูลได้
3. จำแนกประเภทของสิ่งต่ำง ๆ ได้ถูกต้อง ตำมเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเอง และเกณฑ์ที่ผู้อื่น
กำหนดให้
4. บอกประโยชน์ของกำรใช้ตัวเลขได้
5. พยำกรณ์จำกข้อมูลที่กำหนดให้ได้
6. บอกควำมหมำยของทักษะกำรตีควำมหมำยข้อมูลและกำรลงข้อสรุปได้
7. บอกควำมสัมพันธ์ของข้อมูลที่อยู่ในรูปของกรำฟและตำรำงได้
รวมทัง้ หมด 7 ผลกำรเรียนรู้

46
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ว22202 วิทยำศำสตร์เพิ่มเติม
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 2

กลุม่ สำระกำรเรียนรูว้ ิทยำศำสตร์
เวลำ 20 ชัว่ โมง
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำวิเครำะห์ และทำโครงงำนประเภทสำรวจ โครงงำนประเภททดลอง โครงงำนประเภท
สิ่งประดิษฐ์ หรือโครงงำนประเภททฤษฎี หรือทั้งสี่ประเภทตำมขั้นตอนทำงวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ เพื่อให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องโครงงำน สำมำรถวำงแผนดำเนินกำรตำมโครงงำนและเสนอผลงำนได้อย่ำงเหมำะสม
โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรสำรวจตรวจสอบ กำร
สังเกต กำรสืบค้นข้อมูล กำรอภิปรำย สรุป
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ นำ
ควำมรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง ดูแลรักษำสิ่งมีชีวิตอื่น เฝ้ำระวังและพัฒนำสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน มีจิต
วิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยม
ผลกำรเรียนรู้
1. รู้และเข้ำใจลำดับขั้นตอนในกำรทำโครงงำนวิทยำศำสตร์
2. เสนอหัวข้อเรื่องที่จะทำโครงงำนวิทยำศำสตร์
3. เขียนเค้ำโครงของโครงงำนวิทยำศำสตร์
4. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรทำโครงงำนวิทยำศำสตร์
5. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยำศำสตร์
รวมทัง้ หมด 5 ผลกำรเรียนรู้

47
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ว23201 วิทยำศำสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3

ภำคเรียนที่ 1

กลุม่ สำระกำรเรียนรูว้ ทิ ยำศำสตร์
เวลำ 20 ชัว่ โมง
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำวิเครำะห์เกี่ยวกับ หน่วยพื้นฐำนของสิ่งมีชีวิต ควำมสัมพันธ์ของโครงสร้ำงและหน้ำที่ของระบบ
ต่ำงๆ ของสิ่งมีชีวิต กระบวนกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม วิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต ควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ กำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ควำมสำคัญของ
ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติในระดับท้องถิ่น ประเทศและโลก กระบวนกำรต่ำง ๆ ที่
เกิดขึ้นบนผิวโลกและภำยในโลก ควำมสัมพันธ์ของกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ
ภูมิประเทศ และสัณฐำนของโลก เหตุกำรณ์ในชีวิตประจำวันและตรวจสอบประเด็นปัญหำภำยใต้ข้อมูลที่มีอยู่
ในช่วงเวลำนั้น ๆ สืบค้นข้อมูลและนำเสนอปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ออกแบบกำร
ทดลองจำกสถำนกำรณ์ที่กำหนด
โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรสำรวจตรวจสอบ กำรสืบค้นข้อมูล
และกำรอภิปรำย
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ นำ
ควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยมที่เหมำะสม
ผลกำรเรียนรู้
1. อธิบำยองค์ประกอบของหน่วยพื้นฐำนของสิ่งมีชีวิต
2. วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของโครงสร้ำง และหน้ำที่ของระบบต่ำงๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงำน
สัมพันธ์กัน
3. อภิปรำยกระบวนกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม วิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
4. อภิปรำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตต่ำง ๆ
ในระบบนิเวศ
5. วิเครำะห์ควำมสำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติ กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติในระดับท้องถิ่น
ประเทศและโลก
6. วิเครำะห์กระบวนกำรต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภำยในโลก
7. อภิปรำยควำมสัมพันธ์ของกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ ภูมิ
ประเทศ และสัณฐำนของโลก
8. อธิบำยปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ เหตุกำรณ์ในชีวิตประจำวันและตรวจสอบประเด็นปัญหำ
ภำยใต้ข้อมูลที่มีอยู่ในช่วงเวลำนั้น ๆ โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
9. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
10.ออกแบบกำรทดลองจำกสถำนกำรณ์ที่กำหนด
รวมทัง้ หมด 10 ผลกำรเรียนรู้

48
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ว23202 วิทยำศำสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 2

กลุม่ สำระกำรเรียนรูว้ ทิ ยำศำสตร์
เวลำ 20 ชัว่ โมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำ วิเครำะห์ แรงและกำรเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงและแนวโค้ง โมเมนต์ และนำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงงำนและพลังงำน กำรเปลี่ยนรูปพลังงำน กฎกำรอนุรักษ์พลังงำน ควำมต่ำง
ศักย์ไฟฟ้ำ กระแสไฟฟ้ำ วงจรไฟฟ้ำในบ้ำน พลังงำนไฟฟ้ำของเครื่องใช้ไฟฟ้ำ วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น และ
ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีอวกำศ
โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรสำรวจตรวจสอบ กำรสืบค้นข้อมูล
และกำรอภิปรำย
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ นำ
ควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยมที่เหมำะสม
ผลกำรเรียนรู้
1. อธิบำยแรงที่เกี่ยวข้องในกำรเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงและแนวโค้ง
2. วิเครำะห์โมเมนต์ของแรงและนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
3. อภิปรำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงงำนและพลังงำน กำรเปลี่ยนรูปพลังงำน กฎกำรอนุรักษ์
พลังงำน
4. อธิปรำยควำมต่ำงศักย์ไฟฟ้ำ กระแสไฟฟ้ำ วงจรไฟฟ้ำในบ้ำน พลังงำนไฟฟ้ำของ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
5. อภิปรำยควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีอวกำศที่ใช้สำรวจอวกำศ วัตถุท้องฟ้ำ สภำวะ
อำกำศ ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรเกษตร และกำรสื่อสำร
รวมทัง้ หมด 5 ผลกำรเรียนรู้

49
คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำนและเพิม่ เติม
กลุม่ สำระกำรเรียนรูส้ งั คมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ระดับชัน้ มัธยมศึกษำตอนต้น
รำยวิชำพืน้ ฐำน
ส21101
ส21102
ส21103
ส21104
ส22101
ส22102
ส22103
ส22104
ส23101
ส23102
ส23103
ส23104

สังคมศึกษำ
ประวัติศำสตร์
สังคมศึกษำ
ประวัติศำสตร์
สังคมศึกษำ
ประวัติศำสตร์
สังคมศึกษำ
ประวัติศำสตร์
สังคมศึกษำ
ประวัติศำสตร์
สังคมศึกษำ
ประวัติศำสตร์

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

60
20
60
20
60
20
60
20
60
20
60
20

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

1.5
0.5
1.5
0.5
1.5
0.5
1.5
0.5
1.5
0.5
1.5
0.5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รำยวิชำเพิ่มเติม
ส20201
ส20202
ส20203
ส20204

อำเซียนศึกษำ 1
อำเซียนศึกษำ 2
เศรษฐศำสตร์น่ำรู้
กฎหมำยน่ำรู้

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

20
20
20
20

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

0.5
0.5
0.5
0.5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

50
คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ส21101 สังคมศึกษำ
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 1

กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ ังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
เวลำ 60 ชัว่ โมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษำ เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ที่สำคัญ ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ ทั้งจำกระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตและกำรศึกษำภำคสนำม ตลอดจนเข้ำใจถึงควำมสัมพันธ์ด้ำนที่ตั้งของประเทศไทยกับภูมิภำค
เอเชียกลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียน ภูมิภำคออสเตรเลีย และโอเชียเนีย เส้นแบ่งเวลำของประเทศไทยกับทวีป
ต่ำง ๆ ควำมแตกต่ำงของเวลำมำตรฐำนกับเวลำท้องถิ่น รวมถึงลักษณะ ภูมิประเทศ ภูมิอำกำศ
ทรัพยำกรธรรมชำติ ประชำกร กำรแบ่งภูมิภำค กำรตั้งถิ่นฐำน กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ลักษณะทำง
วัฒนธรรม และปัญหำสิ่งแวดล้อม สภำพปัญหำ สำเหตุ ผลกระทบ และแนวทำงในกำรแก้ไขเพื่ออนุรักษ์
โดยใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นและยึดหลักควำมพอเพียง ไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนของภูมิภำคเอเชียกลุ่มประเทศ
สมำชิกอำเซียน ภูมิภำคออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
ศึกษำ ควำมหมำย ควำมสำคัญ เป้ำหมำย และขอบเขตของเศรษฐศำสตร์ ตลอดจนเรื่องรำวทำง
เศรษฐกิจ กำรผลิต และบริกำร กำรบริโภค กำรแลกเปลี่ยน กำรตลำด กำรเงินกำรธนำคำรและสถำบัน
ทำงกำรเงิน รวมไปถึงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ ยึดหลักกำรเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนนำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้
ในกำรผลิตสินค้ำและผลิตภัณฑ์ กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรและกำรอุปโภค
บริโภคในสังคมไทยและกลุ่มประเทศอำเซียน
โดยใช้กระบวนกำรคิด กระบวนกำรสืบเสำะ กระบวนกำรสืบค้นข้อมูล กระบวนกำรกลุ่ม
กระบวนกำรทำงสังคม กระบวนกำรเผชิญสถำนกำรณ์และกำรแก้ปัญหำ ทักษะกำรปฏิบัติ ทักษะกำรทำงำน
ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข
เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ ลักษณะของโลกทำงกำยภำพ และควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งต่อกัน
และกัน มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน รู้เท่ำทัน
สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ น้อมนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรดำเนิน
ชีวิต และให้มีควำมซื่อสัตย์สจุ ริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
รหัสตัวชีว้ ดั
ส 5.1
ส 5.2
ส 3.1
ส 3.2

ม. 1/1,ม.1/2,ม.1/3
ม. 1 /1,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4
ม. 1/1,ม.1/2,ม.1/3
ม. 1/1,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4

รวม 14 ตัวชีว้ ดั

51
คำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน
ส21102 ประวัตศิ ำสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 1

กลุม่ สำระกำรเรียนรูส้ งั คมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
เวลำ 20 ชัว่ โมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำวิเครำะห์เกี่ยวกับควำมสำคัญของเวลำ กำรเทียบศักรำชตำมระบบต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรศึกษำ
ประวัติศำสตร์ นำวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์มำใช้ในกำรศึกษำ พัฒนำกำรทำงสังคม เศรษฐกิจและกำรเมือง
แหล่งอำรยธรรมที่สำคัญในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ กำรสืบค้น กำรรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรนำเสนอ และ
กำรเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงประวัติศำสตร์ สำมำรถนำวิธีกำรทำง
ประวัติศำสตร์ไปใช้ในกำรศึกษำเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ในท้องถิ่นของตนและมีวินัยใฝ่เรียนรู้
รหัสตัวชีว้ ดั
ส 4.1 ม. 1/1 ม.1/2 ม. 1/3
ส 4.2 ม. 1/1 ม. 1/ 2
รวมทัง้ หมด 5 ตัวชีว้ ดั

52
คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ส21103 สังคมศึกษำ
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 2

กลุม่ สำระกำรเรียนรูส้ งั คมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
เวลำ 60 ชัว่ โมง
จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษำควำมหมำยและคุณค่ำของสังคม สถำบันทำงสังคมบนพื้นฐำนของกำรร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข
วิเครำะห์และเข้ำใจถึงอำนำจอธิปไตย หลักกำรประชำธิปไตยอันนำไปสู่รูปแบบกำรจัดระเบียบบ้ำนเมืองของ
ไทย คือกำรปกครองแบบประชำธิปไตย อันนำมำสู่กำรจัดระเบียบทำงสังคม คือ กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข รัฐธรรม ครอบครัว ตลอดจน สินทธิ เสรีภำพ และ
หน้ำที่ของประชำชนคนไทยในบทบำทฐำนะต่ำง ๆ ตำมที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
ศึกษำประวัติและควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำ พุทธประวัติ หลักธรรมที่สำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ พุทธศำสนสุภำษิตที่ควรรู้ หน้ำที่และมำรยำทชำวพุทธ วันสำคัญทำงพุทธศำสนำและ
ศำสนพิธี วิธีกำรบริหำรจิตและกำรเจริญปัญญำ
โดยใช้กระบวนกำรคิด กระบวนกำรสืบเสำะ กระบวนกำรกลุ่ม กำรทำงำนร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมี
ควำมสุข มีควำมสำมำรถในกำรสืบค้นข้อมูล กำรอภิปรำย และกำรวิเครำะห์
เพื่อให้มีควำมเข้ำใจในเหตุกำรณ์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศำสตร์ในประเทศไทย สำมำรถนำหลักธรรม
ทำงพระพุทธศำสนำไปเป็นพื้นฐำนและเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติตนและกำรดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
รหัสตัวชีว้ ดั
ส 1.1 ม.1/1 ม.1/2
ส 1.2 ม. 1/1 ม.1/2
ส 2 .1 ม.1/1 ม.1/2
ส 2.2 ม.1/1 ม.1/2
รวมทัง้ หมด 17 ตัวชีว้ ดั

ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5
ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5
ม.1/3 ม.1/4
ม.1/3
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คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ส21104 ประวัตศิ ำสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 2

กลุม่ สำระกำรเรียนรูส้ งั คมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
เวลำ 20 ชัว่ โมง
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำวิเครำะห์เกี่ยวกับเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย พัฒนำกำรของ
อำณำจักรสุโขทัยด้ำนด่ำง ๆ และอิทธิพลของวัฒนธรรม ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทยสมัยสุโขทัยและ
สังคมไทยในปัจจุบัน
โดยใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ กำรตั้งคำถำม กำรสืบค้น กำรรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ และ
กำรสังเครำะห์
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงประวัติศำสตร์เห็นคุณค่ำของวิธีกำรทำง
ประวัติศำสตร์ และมีวินัยใฝ่เรียนรู้
รหัสตัวชีว้ ดั
ส 4.3 ม. 1/1
รวมทัง้ หมด

3 ตัวชีว้ ดั

ม. 1/ 2

ม. 1/ 3

54
คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ส22101 สังคมศึกษำ
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 1

กลุม่ สำระกำรเรียนรูส้ งั คมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
เวลำ 60 ชัว่ โมง จำนวน 1 หน่วยกิต

ศึกษำเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ ลักษณะทำงกำยภำพและสังคมกำรเปลี่ยนแปลงของประชำกร
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ปัญหำสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป และ
แอฟริกำ
ศึกษำควำมหมำยควำมสำคัญของกำรผลิตกำรบริกำร หลักกำรและเป้ำหมำยของเศรษฐกิจพอเพียง
กำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค ระบบเศรษฐกิจแบบต่ำงๆ หลักกำรและผลกระทบกำรพึ่งพำอำศัย
กำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจทั้งในประเทศ ต่ำงประเทศ และประเทศในกลุ่มประชำคมอำเซียน
โดยใช้กระบวนกำรคิด กระบวนกำรสื บ เสำะ กระบวนกำรกลุ่ ม กำรท ำงำนร่ว มกับผู้ อื่นอย่ำงมี
ควำมสุข มีควำมสำมำรถในกำรสืบค้นหำข้อมูล กำรอภิปรำย และกำรวิเครำะห์
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับลักษณะทำงกำยภำพ กำรเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ
กำรเมือง รู้จักตนเอง มีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำในกำร
ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข

รหัสตัวชีว้ ดั
ส 5.1
ส 5.2
ส 5.3
ส 3.1
ส 3.2

ม. 2/1
ม. 2/1
ม. 2/1
ม. 2/1
ม. 2/1

รวมทัง้ หมด

19 ตัวชีว้ ดั

ม. 2/2
ม. 2/2
ม. 2/2
ม. 2/2
ม. 2/2

ม. 2/3
ม. 2/3
ม. 2/3
ม. 2/3

ม. 2/4
ม. 2/4 ม. 2/5
ม. 2/4
ม. 2/4
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คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ส22102 ประวัตศิ ำสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 1

กลุม่ สำระกำรเรียนรูส้ งั คมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
เวลำ 20 ชัว่ โมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำเกี่ยวกับกำรประเมินควำมน่ำเชื่อถือของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ในลักษณะต่ำง ๆ ควำม
แตกต่ำงระหว่ำงควำมจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์ ควำมสำคัญของกำรตีควำมหลักฐำน
ทำงประวัติศำสตร์พัฒนำกำรทำงสังคม เศรษฐกิจ และกำรเมืองของภูมิภำคเอเชีย ควำมสำคัญของแหล่งอำรย
ธรรมโบรำณในภูมิภำคเอเชีย
โดยใช้กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ กำรสืบค้นข้อมูล และกำรนำเสนอข้อมูล
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถวิเครำะห์ ประเมินและเห็นควำมสำคัญของหลักฐำนทำง
ประวัติศำสตร์ และประวัติศำสตร์อำรยธรรมโบรำณในภูมิภำคเอเชียได้
รหัสตัวชีว้ ดั
ส 4.1 ม. 2/1 ม. 2/2 ม. 2/3
ส 4.2 ม. 2/1 ม. 2/2
รวมทัง้ หมด 5 ตัวชีว้ ดั

56
คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ส22103 สังคมศึกษำ
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 2

กลุม่ สำระกำรเรียนรูส้ งั คมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
เวลำ 60 ชัว่ โมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษำ กฎหมำยเกี่ยวกับตนเอง สถำนภำพ บทบำท สิทธิเสรีภำพ หน้ำที่ในฐำนะพลเมืองดีตำมวิถี
ประชำธิปไตย ควำมสำคัญและควำมสัมพันธ์ของสถำบันสังคม ควำมคล้ำยคลึงของวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
กลุ่มประชำคมอำเซียน กระบวนกำรในกำรตรำกฎหมำย กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
ศึกษำพุทธประวัติ พุทธสำวก พุทธสำวิกำ ชำดก กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ชำวพุทธตัวอย่ำง
มำรยำทชำวพุทธ หลักธรรม ศำสนพิธี วันสำคัญทำงศำสนำ กำรบริหำรจิตและกำรเจริญปัญญำ
โดยใช้กระบวนกำรคิด กระบวนกำรสื บ เสำะ กระบวนกำรกลุ่ ม กำรท ำงำนร่ว มกับผู้ อื่นอย่ำงมี
ควำมสุข มีควำมสำมำรถในกำรสืบค้นหำข้อมูล กำรอภิปรำย และกำรวิเครำะห์
เพื่อสำมำรถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชำติ ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตำมกฎระเบียบของสังคม นำหลัก
มำเป็นพื้นฐำน แนวทำงกำรปฏิบัติตนในกำรดำเนินชีวิตในสังคมอย่ำงมีควำมสุข

รหัสตัวชีว้ ดั
ส 2.1 ม. 2/1 ม. 2/2
ส 2.2 ม. 2/1 ม. 2/2
ส 1.1 ม. 2/1 ม. 2/2
ม. 2/9 ม. 2/10
ส 1.2 ม. 2/1 ม. 2/2

รวมทัง้ หมด 22 ตัวชีว้ ดั

ม. 2/3 ม. 2/4
ม. 2/3 ม. 2/4 ม. 2/5 ม. 2/6 ม. 2/7 ม. 2/8
ม. 2/11
ม. 2/3 ม. 2/4 ม. 2/5

57
คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ส22104 ประวัตศิ ำสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 2

กลุม่ สำระกำรเรียนรูส้ งั คมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
เวลำ 20 ชัว่ โมง
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำเกี่ยวกับพัฒ นำกำรของอำณำจักรอยุธยำ และธนบุรีในด้ำนต่ำง ๆ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ควำมเจริญ และควำมเจริญรุ่งเรืองของอำณำจักรอยุธยำ ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยำและธนบุรี
อิทธิพลของภูมิปัญญำต่อพัฒนำชำติไทยในยุคต่ำง ๆ
โดยใช้กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ กำรสืบค้นและกำรนำเสนอข้อมูล
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ วิเครำะห์พัฒนำกำร ภูมิปัญญำและวัฒนธรรม ของอำณำจักรอยุธยำ
และธนบุรี ที่มีต่อพัฒนำชำติไทยในยุคต่ำง ๆ
รหัสตัวชีว้ ดั
ส 4.3 ม. 2/1 ม. 2/2 ม. 2/3
รวมทัง้ หมด

3 ตัวชีว้ ดั

58
คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ส23101 สังคมศึกษำ
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 1

กลุม่ สำระกำรเรียนรูส้ งั คมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
เวลำ 60 ชัว่ โมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษำเกี่ยวกับกำรใช้เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรศึกษำลักษณะทำงกำยภำพและสังคมของทวีป
อเมริกำเหนือ อเมริกำใต้ กลุ่มประเทศอำเซียน กำรเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทำงสังคมอันเป็นผลมำจำกกำร
เปลี่ยนแปลงทำงธรรมชำติและสังคมของทวีปอเมริกำเหนือ อเมริกำใต้ กลุ่มประเทศอำเซียน และ แนว
ทำงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและปัญหำสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกำเหนือ อเมริกำใต้ และกลุ่มประเทศ
อำเซียน
ศึกษำเกี่ยวกับกลไกรำคำในระบบเศรษฐกิจ กำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำท้องถิ่นตำม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์
โดยใช้กระบวนกำรคิด วิเครำะห์ สำรวจ อภิปรำย นำเสนอ และกำรมีส่วนร่วมในกำรเสนอ
แนวทำงแก้ปัญหำ
เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถวิเครำะห์ นำเสนอควำมรู้ได้อย่ำงถูกต้องและมีเหตุผล มีส่วน
ร่วมในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำท้องถิ่นตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงกำรนำระบบสหกรณ์มำประยุกต์ใช้ได้
อย่ำงเหมำะสม
รหัสตัวชีว้ ดั
ส
ส
ส
ส

5.1
5.2
3.1
3.2

ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1

รวมทัง้ หมด 15 ตัวชีว้ ดั

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

59
คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ส23102 ประวัตศิ ำสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 1

กลุม่ สำระกำรเรียนรูส้ งั คมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
เวลำ 20 ชัว่ โมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำเกี่ยวกับเรื่องรำวเหตุกำรณ์สำคัญทำงประวัติศำสตร์ ตำมวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์
พัฒนำกำรทำงสังคม เศรษฐกิจกำรเมืองของภูมิภำคต่ำงๆ ผลของกำรเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ควำมร่วมมือ และ
ควำมขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ตลอดจนควำมพยำยำมในกำรขจัดปัญหำควำมขัดแย้ง
โดยใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กำรสืบค้น กระบวนกำรกลุ่ม
กำรอภิปรำย และกำรนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่หลำกหลำย
เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถวิเครำะห์เรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ได้อย่ำงถูกต้อง และมีเหตุผล
รหัสตัวชีว้ ดั
ส 4.1 ม 3/1 ม 3/2
ส 4.2 ม 3/1 ม 3/2
รวมทัง้ หมด

4 ตัวชีว้ ดั

60
คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ส23103 สังคมศึกษำ
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 2

กลุม่ สำระกำรเรียนรูส้ งั คมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
เวลำ 60 ชัว่ โมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษำเกี่ยวกับควำมแตกต่ำงของกำรกระทำผิดระหว่ำงคดีอำญำและคดีแพ่ง กำรปกป้องคุ้มครองผู้อื่น
ตำมหลักสิทธิมนุษยชน วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสำกล ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหำควำมขัดแย้งในประเทศ
กำรลดควำมขัดแย้ง กำรดำเนินชีวิตอย่ำงมีควำมสุขในประเทศไทย ประเทศในกลุ่มอำเซียน และสังคมโลก
ระบอบกำรปกครองแบบต่ำงๆที่ใช้ในปัจจุบัน เปรียบเทียบระบอบกำรปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆที่มี
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมำตรำต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้ง กำรมี
ส่วนร่วมและกำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐ ปัญหำที่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประชำธิปไตยของประเทศ
ไทยและแนวทำงแก้ไข
ศึกษำเกี่ยวกับกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ หรือศำสนำที่ตนนับถือสู่ประเทศต่ำงๆทั่วโลก ควำมสำคัญ
ของพระพุทธศำสนำ หรือศำสนำที่ตนนับถือกับปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน พุทธ
ประวัติจำกพระพุทธรูปปำงต่ำงๆ หรือประวัติศำสดำที่ตนนับถือ กำรประพฤติตนตำมแบบอย่ำง กำรดำเนิน
ชีวิต และข้อคิดจำกประวัติสำวก ชำดก เรื่องเล่ำ และศำสนิกชนตัวอย่ำง สังฆคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบ
อริยสัจ 4 กำรปฏิบัติตนตำมหลักธรรม กำรพัฒนำจิต และกำรดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนัสกำร
สวดมนต์ แผ่เมตตำ บริหำรจิต และเจริญปัญญำด้วยอำนำปำนสติ หรือ ตำมแนวทำงของศำสนำที่ตนนับ
ถือ ควำมแตกต่ำงๆของวิถีกำรดำเนินชีวิตของศำสนิกชนในศำสนำอื่นๆ
โดยใช้กระบวนกำรคิด วิเครำะห์ กำรปฏิบัติ กำรมีส่วนร่วม กำรอภิปรำย และกำรนำเสนอข้อมูล
เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถวิเครำะห์ และนำเสนอควำมรู้ได้อย่ำงถูกต้องและมีเหตุผล มี
ส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ สำมำรถเสนอแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ รู้จักกำรเลือกรับ และนำหลักธรรมในศำสนำ
ที่ตนนับถือมำประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
รหัสตัวชีว้ ดั
ส2.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5
ส2.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4
ส1.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7
ม.3/8 ม.3/9 ม.3/10
ส1.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7
รวมทัง้ หมด 26 ตัวชีว้ ดั

61
คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ส23104 ประวัตศิ ำสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 2

กลุม่ สำระกำรเรียนรูส้ งั คมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
เวลำ 20 ชัว่ โมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำเกี่ยวกับพัฒนำกำรของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้ำนต่ำงๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมมั่นคง และ
ควำมเจริญรุ่งเรืองของไทย ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อกำรพัฒนำชำติ
บทบำทของไทยในสมัยประชำธิปไตย
โดยใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กำรสืบค้น กระบวนกำรกลุ่มกำรอภิปรำย
และกำรนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่หลำกหลำย
เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพัฒนำกำรของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้ำนต่ำงๆ ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อควำมมั่นคง และควำมเจริญรุ่งเรืองของ ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อ
กำรพัฒนำชำติ บทบำทของไทยในสมัยประชำธิปไตยได้อย่ำงถูกต้อง และมีเหตุผล
รหัสตัวชีว้ ดั
ส 4.3 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4
รวมทัง้ หมด

4 ตัวชีว้ ดั

62
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ส20201 อำเซียนศึกษำ
เวลำ 20 ชัว่ โมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรูส้ งั คมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรกำเนิดอำเซียน สมำชิกอำเซียน สัญลักษณ์อำเซียน ธงอำเซียน คำ
ขวัญอำเซียน เพลงประจำอำเซียน ภำษำอำเซียน ปฏิญญำอำเซียน วิสัยทัศน์อำเซียน กฎบัตรอำเซียน
สภำพทั่วไป ประวัติควำมเป็นมำของประเทศสมำชิก กำรก่อตั้งประชำคมอำเซียน
เสำหลักประชำคมอำเซียน บทบำทของอำเซียนต่อประเทศไทย
โดยใช้กระบวนกำรสืบค้น คิดวิเครำะห์ สร้ำงองค์ควำมรู้ กระบวนกำรกลุ่ม กระบวนกำรทำง
สังคมและกระบวนกำรนำเสนอข้อมูลอย่ำงสร้ำงสรรค์
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถคิดวิเครำะห์ สร้ำงองค์ควำมรู้ ตระหนักถึงควำมสำคัญของ
อำเซียน มีวินัยและใฝ่เรียนรู้
ผลกำรเรียนรู้
1. อธิบำยควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอำเซียน
2. อธิบำยสภำพทั่วไปและประวัติควำมเป็นมำของประเทศสมำชิกอำเซียน
3. วิเครำะห์เกี่ยวกับกำรก่อตั้งประชำคมอำเซียน เสำหลักประชำคมอำเซียน และบทบำทของ
ไทยในกำรก่อตั้งประชำคมอำเซียน
4. ตระหนักถึงควำมสำคัญของอำเซียนต่อประเทศไทย
รวมทัง้ หมด 4 ผลกำรเรียนรู้

63
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ส20202 อำเซียนศึกษำ
เวลำ 20 ชัว่ โมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรูส้ งั คมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำ บทบำทของอเซียนต่อประเทศสมำชิกอื่น ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำน
สังคมวัฒนธรรม ด้ำนสิทธิมนุษยธรรม และด้ำนสิ่งแวดล้อม ควำมสัมพันธ์อำเซียนกับประเทศคู่เจรจำ กลุ่ม
ประเทศ และองค์กรระหว่ำงประเทศ
โดยใช้กระบวนกำรสืบค้น คิดวิเครำะห์ สร้ำงองค์ควำมรู้ กระบวนกำรกลุ่ม กระบวนกำรทำงสังคม
และกระบวนกำรนำเสนอข้อมูลอย่ำงสร้ำงสรรค์
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถคิดวิเครำะห์ สร้ำงองค์ควำมรู้ ตระหนักถึงควำมสำคัญของ
อำเซียนต่อประเทศสมำชิกอื่น มีวินัยและใฝ่เรียนรู้
ผลกำรเรียนรู้
1. อธิบำยเกี่ยวกับบทบำทของอำเซียนต่อประเทศสมำชิกอื่น
2. อธิบำยเกี่ยวกับองค์กรที่อยู่ภำยใต้กำรดำเนินงำนของอำเซียน
3. วิเครำะห์เกี่ยวกับบทบำทของอำเซียนในกำรตัดสินใจและกำรระงับข้อพิพำท
4. ตระหนักถึงควำมสำคัญของอำเซียนกับควำมสัมพันธ์ภำยนอกของอำเซียน
รวมทัง้ หมด 4 ผลกำรเรียนรู้

64
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ส20203 เศรษฐศำสตร์น่ำรู้
เวลำ 20 ชัว่ โมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรูส้ งั คมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำเกี่ยวกับควำมสำคัญของกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ ภำวะเงินเฟ้อ
เงินฝืด กำรว่ำงงำน ปัญหำเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวทำงแก้ไข
โดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม กำรคิดวิเครำะห์ กำรอภิปรำย กำรนำเสนอและกำรเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในผลกระทบที่เกิดจำกปัญหำทำงเศรษฐศำสตร์ ตระหนักถึงควำมสำคัญ
ของกำรร่วมมือกัน มีวินัยและใฝ่เรียนรู้
ผลกำรเรียนรู้
1. วิเครำะห์ควำมสำคัญของกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ
2. อภิปรำยผลกระทบที่เกิดจำกภำวะเงินฟ้อ เงินฝืด
3. วิเครำะห์ผลเสียจำกกำรว่ำงงำน และแนวทำงแก้ไข
4. ตระหนักถึงควำมสำคัญของปัญหำเศรษฐกิจไทยและแนวทำงแก้ไข
รวมทัง้ หมด 4 ผลกำรเรียนรู้

65
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ส20204 กฎหมำยน่ำรู้
เวลำ 20 ชัว่ โมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรูส้ งั คมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำเกี่ยวกับกำรกระทำผิดในคดีอำญำ คดีแพ่ง กำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตำมรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย ควำมขัดแย้งภำยในประเทศ และแนวทำงแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งโดยหลักของควำม
สมำนฉันท์
โดยใช้กระบวนกำรคิด วิเครำะห์ กำรอภิปรำย กำรนำเสนอและกำรเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกฎหมำย เห็นควำมสำคัญของควำมสมำนฉันท์ มีวินัยและ
ใฝ่เรียนรู้
ผลกำรเรียนรู้
1. วิเครำะห์เกี่ยวกับควำมแตกต่ำงระหว่ำงคดีอำญำกับคดีแพ่ง
2. สรุปเกี่ยวกับกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
3. วิเครำะห์เหตุกำรณ์ควำมขัดแย้งภำยในประเทศ
4. ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์ในกำรลดควำมขัดแย้ง
รวมทัง้ หมด 4 ผลกำรเรียนรู้

66
คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำนและเพิม่ เติม
กลุม่ สำระกำรเรียนรูส้ ขุ ศึกษำและพลศึกษำ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษำตอนต้น

รำยวิชำพืน้ ฐำน
พ21101
พ21102
พ21103
พ21104
พ22101
พ22102
พ22103
พ22104
พ23101
พ23102
พ23103
พ23104

สุขศึกษำ
พลศึกษำ
สุขศึกษำ
พลศึกษำ
สุขศึกษำ
พลศึกษำ
สุขศึกษำ
พลศึกษำ
สุขศึกษำ
พลศึกษำ
สุขศึกษำ
พลศึกษำ

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

67
คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
พ21101 สุขศึกษำ
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 1

กลุม่ สำระกำรเรียนรูส้ ุขศึกษำและพลศึกษำ
เวลำเรียน 20 ชัว่ โมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ควำมสำคัญของระบบประสำทและระบบต่อมไร้
ท่อที่มีผลต่อสุขภำพ กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของวัยรุ่น วิธีดูแลระบบประสำทและต่อมไร้ท่อให้ทำงำน
ปกติ ภำวะกำรเจริญเติบโตทำงร่ำงกำยของตนเองตำมเกณฑ์มำตรฐำน แนวทำงกำรพัฒนำตนเองให้เจริญ
เติมโตสมวัย วิธีกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และพัฒนำกำรทำงเพศอย่ำง
เหมำะสม ทักษะกำรปฎิเสธเพื่อป้องกันตนเองจำกกำรถูกล่วงละเมิดทำงเพศ
โดยฝึกทักษะกระบวนกำร และฝึกทักษะปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ เห็นคุณค่ำ มีคุณธรรม จริยธรรมค่ำนิยมที่เหมำะสมและนำควำมรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจำวัน ดำรงชีวติ อยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข และมีควำมพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล

รหัสตัวชีว้ ดั
พ 1.1 ม. 1/1 , ม.1/2 , ม. 1/3 , ม. 1/4
พ2.1 ม. 1/1 , ม. 1/2
รวมทัง้ หมด 6 ตัวชีว้ ดั

68
คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
พ21102 พลศึกษำ
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 1

กลุม่ สำระกำรเรียนรูส้ ุขศึกษำและพลศึกษำ
เวลำเรียน 20 ชัว่ โมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำกำรเพิ่มพูนควำมสำมำรถของตนเองตำมหลักกำรเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะพื้นฐำนที่นำไปสู่กำร
พัฒนำทักษะกำรเล่นกีฬำ เล่นกีฬำไทยและกีฬำสำกล ประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐำนตำมชนิด
กีฬำอย่ำงละ 1 ชนิด ร่วมกิจกรรมนันทนำกำรอย่ำงน้อย 1 กิจกรรม และนำหลักควำมรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยง
สัมพันธ์กับวิชำอื่น
โดยค้นคว้ำหำควำมรู้ ฝึกทักษะปฏิบัติเพื่อมีควำมพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล
เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ และเกิดทักษะทำงด้ำนกีฬำ สำมำรถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
มีคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมที่เหมำะสม ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข

รหัสตัวชีว้ ดั
พ 3.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3
รวมทัง้ หมด 3 ตัวชีว้ ดั

69
คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
พ21103 สุขศึกษำ
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 2

กลุม่ สำระกำรเรียนรูส้ ุขศึกษำและพลศึกษำ
เวลำเรียน 20 ชัว่ โมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำกำรเลือกกินอำหำรที่เหมำะสมกับวัย ปัญหำที่เกิดจำกภำวะโภชนำกำรที่มีผลกระทบต่อ
สุขภำพ ควบคุมน้ำหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน สร้ำงเสริมและปรับปรุง สมรรถภำพทำงกำยตำม
ผลกำรทดสอบ วิธีกำรปฐมพยำบำลและกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยอย่ำงปลอดภัย ลักษณะอำกำรของผู้ติดสำรเสพ
ติดและกำรป้องกันกำรติดสำรเสพติด ควำมสัมพันธ์ของกำรใช้สำรเสพติดกับกำรเกิดโรค และอุบัติเหตุ กำร
ชักชวนให้ผู้อื่นลด ละ เลิก สำรเสพติดโดยใช้สำรเสพติดต่ำง ๆ
โดยฝึกทักษะ ค้นคว้ำหำควำมรู้ นำควำมรู้ไปใช้ในกำรฝึกทักษะปฏิบัติ วำงแผนและป้องกัน
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรปฏิบัติมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่เหมำะสมและนำควำมรู้
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และมีควำมพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล
รหัสตัวชีว้ ดั
พ 4.1 ม. 1/1 , ม. 1/2 , ม. 1/3 , ม.1/4
พ. 5.1 ม.1/1 , ม. 1/2 , ม. 1/3 , ม. 1/4
รวมทัง้ หมด 8 ตัวชีว้ ดั

70
คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
พ21104 พลศึกษำ
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 2

กลุม่ สำระกำรเรียนรูส้ ุขศึกษำและพลศึกษำ
เวลำเรียน 20 ชัว่ โมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำกำรฝึกทักษะ ควำมสำคัญของกำรออกกำลังกำยและเล่นกีฬำจนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภำพดี ออก
กำลังกำยและเลือกเข้ำร่วมเล่นกีฬำตำมควำมถนัด ควำมสนใจอย่ำงเต็มควำมสำมำรถพร้อมทั้งมีกำรประเมิน
กำรเล่นของตนและผู้อื่นปฏิบัติตำมกฎ กติกำ และข้อตกลงตำมชนิดกีฬำที่เลือกเล่น วำงแผนรุกและป้องกัน
ในกำรเล่นกีฬำที่เลือกและนำไปใช้ในกำรเล่นอย่ำงเป็นระบบ ร่วมมือในกำรเล่นกีฬำและกำรทำงำนเป็นทีม
อย่ำงสนุกสนำน เปรียบเทียบและยอมรับควำมแตกต่ำงระหว่ำงวิธีกำรเล่นกีฬำของตนเองกับผู้อื่น
โดยค้นคว้ำหำควำมรู้ ฝึกทักษะปฏิบัติเพื่อมีควำมพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล
เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกิดทักษะทำงด้ำนกีฬำ ปฏิบัติตำมกฎ กติกำ สำมำรถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมที่เหมำะสม ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข

รหัสตัวชีว้ ดั
พ 3.2 ม. 1/1 , ม. 1/2 , ม. 1/3 , ม. 1/4 , ม. 1/5 , ม. 1/6
รวมทัง้ หมด 6 ตัวชีว้ ดั

71
คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
พ22101 สุขศึกษำ
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 1

กลุม่ สำระกำรเรียนรูส้ ุขศึกษำและพลศึกษำ
เวลำเรียน 20 ชัว่ โมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำในวัยรุ่น ระบุปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำในวัยรุ่น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศปัญหำและผลกระทบที่เกิดจำกกำรมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน วิธีป้องกัน
ตนเองและหลีกเลี่ยงควำมสำคัญของควำมเสมอภำคทำงเพศและวำงตัวได้อย่ำงเหมำะสม
โดยค้นคว้ำหำควำมรู้ วิเครำะห์และนำควำมรู้ไปใช้ในกำรป้องกันและหลีกเลี่ยง
เพือ่ ให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่เหมำะสมและนำควำมรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน สำมำรถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข และมีควำมพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล

รหัสตัวชีว้ ดั
พ 1.1 ม.2/1 , ม.2/2
พ 2.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4
รวมทัง้ หมด 6 ตัวชีว้ ดั
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คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
พ22102 พลศึกษำ
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 1

กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ ุขศึกษำและพลศึกษำ
เวลำเรียน 20 ชัว่ โมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำกำรฝึกทักษะทำงกีฬำ กำรนำผลกำรปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะกำรเคลื่อนไหวใน
กำรเล่นกีฬำจำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำยมำสรุปเป็นวิธีที่เหมำะสมในบริบทของตนเอง เล่นกีฬำไทยกีฬำ
สำกลประเภททีมและบุคคลอย่ำงละ 1 ชนิด เปรียบเทียบประสิทธิภำพของรูปแบบกำรเคลื่อนไหวที่ส่งผล
ต่อกำรเล่นกีฬำและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ร่วมกิจกรรมนันทนำกำรอย่ำงน้อย 1 กิจกรรม และนำ
ควำมรู้และหลักกำรที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
โดยค้นคว้ำหำควำมรู้ ฝึกทักษะ
เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ และเกิดทักษะทำงด้ำนกีฬำ สำมำรถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
มีคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมที่เหมำะสม สำมำรถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขพร้อมเข้ำสู่
มำตรฐำนสำกล
รหัสตัวชีว้ ดั
พ 3.1 ม.2 /1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4
รวมทัง้ หมด 4 ตัวชีว้ ดั
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คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
พ22103 สุขศึกษำ
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 2

กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ ุขศึกษำและพลศึกษำ
เวลำเรียน 20 ชัว่ โมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำกำรเลือกใช้บริกำรสุขภำพอย่ำงมีเหตุผลของกำรใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภำพ เจริญก้ำวหน้ำ
ทำงกำรแพทย์ที่มีผลต่อสุขภำพ ควำมสัมพันธ์ของภำวะสมดุลระหว่ำงสุขภำพกำยและสุขภำพจิต ลักษณะ
อำกำรเบื้องต้นของผู้มีปัญหำสุขภำพจิต เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดกำรกับอำรมณ์และควำมเครียด
พัฒนำสมรรถภำพทำงกำยตนเองให้เป็นไปตำมเกณฑ์ที่กำหนด ปัจจัยและแหล่งที่ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสำรเสพ
ติด วิธีกำรหลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์คับขันที่อำจนำไปสู่อันตรำย
โดยฝึกทักษะ ค้นคว้ำหำควำมรู้ วิเครำะห์ สร้ำงองค์ควำมรู้และนำควำมรู้ไปใช้ในกำรป้องกันและ
กำรหลีกเลี่ยง
เพื่อให้เกิดทักษะควำมรู้ ควำมเข้ำใจ นำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม และค่ำนิยมที่
เหมำะสมสำมำรถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข และมีควำมพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล
รหัสตัวชีว้ ดั
พ 4.1 ม. 2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม. 2/5 , ม. 2/6 , ม. 2/7
พ 5.1 ม.2/1 , ม. 2/2 , ม. 2/3
รวมทัง้ หมด 10 ตัวชีว้ ดั
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คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
พ22104 พลศึกษำ
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 2

กลุม่ สำระกำรเรียนรูส้ ุขศึกษำและพลศึกษำ
เวลำเรียน 20 ชัว่ โมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำสำเหตุกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำที่เกิดจำกกำรออกกำลัง
กำยและเล่นกีฬำเป็นประจำจนเป็นวิถีชีวิต เลือกเข้ำร่วมกิจกรรมกำรออกกำลังกำยเล่นกีฬำตำมควำมถนัด
พร้อมทั้งวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลเพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำตนเอง มีวินัย ปฏิบัติตำมกฎ
กติกำ และข้อตกลงในกำรเล่นกีฬำที่เลือก วำงแผนกำรรุกและกำรป้องกันในกำรเล่นกีฬำที่เลือกนำไปใช้
อย่ำงเหมำะสมกับทีม นำผลกำรปฏิบัติในกำรเล่นกีฬำมำสรุปเป็นวิธีที่เหมำะสมกับตนเองด้วยควำมมุ่งมั่น
โดยฝึกทักษะกำรวำงแผนรุกและป้องกันในกำรเล่น ใช้เทคนิคชั้นสูงในกำรเล่นกีฬำ โดยฝึกทักษะใน
กำร ออกกำลังกำย
เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีเทคนิคในกำรเล่นกีฬำและออกกำลังกำย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
สำมำรถ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่เหมำะสมสำมำรถดำรงชีวิตในสังคมได้
อย่ำงมีควำมสุข และมีควำมพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล
รหัสตัวชีว้ ดั
พ 3.2 ม. 2/1 , ม. 2/2 , ม. 2/3 , ม. 2/4 , ม. 2/5
รวมทัง้ หมด 5 ตัวชีว้ ดั
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คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
พ23101 สุขศึกษำ
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 1

กลุม่ สำระกำรเรียนรูส้ ุขศึกษำและพลศึกษำ
เวลำเรียน 20 ชัว่ โมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำแต่ละช่วงชีวิต อิทธิพล
และควำมคำดหวังของสังคมต่อกำรเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น สื่อโฆษณำที่มีอิทธิพลต่อกำรเจริญเติบโตและ
พัฒนำกำรของวัยรุ่น อนำมัยแม่และเด็ก กำรวำงแผนครอบครัวและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรตั้งครรภ์
โดยค้นคว้ำหำควำมรู้ เปรียบเทียบ นำควำมรู้ไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรป้องกัน
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่ำนิยมที่
เหมำะสม ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข และมีควำมพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล

รหัสตัวชีว้ ดั
พ 1.1 ม. 3/1 , ม. 3/2
พ 2.1 ม. 3/1 , ม. 3/2 , ม. 3/3
รวมทัง้ หมด 5 ตัวชีว้ ดั
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คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
พ23102 พลศึกษำ
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 1

กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ ุขศึกษำและพลศึกษำ
เวลำเรียน 20 ชัว่ โมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำกลไกกำรเคลื่อนไหว กำรออกกำลังกำย เกม กิจกรรมนันทนำกำร สมรรถภำพทำงกำย
กำรเล่นกีฬำไทย กีฬำสำกล เจตคติ และคุณลักษณะที่ดีวิธีป้องกันในเรื่องควำมปลอดภัย
โดยค้นคว้ำหำควำมรู้ ฝึกทักษะและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกำรเคลื่อนไหว
เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ และเกิดทักษะทำงด้ำนกีฬำ สำมำรถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
มีคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมที่เหมำะสม สำมำรถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข และมีควำมพร้อม
เข้ำสู่มำตรฐำนสำกล

รหัสตัวชีว้ ดั
พ 3.1 ม. 3/1 , ม. 3/2 , ม. 3/3
รวมทัง้ หมด 3 ตัวชีว้ ดั

77
คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
พ23103 สุขศึกษำ
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 2

กลุม่ สำระกำรเรียนรูส้ ุขศึกษำและพลศึกษำ
เวลำเรียน 20 ชัว่ โมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำ ฝึกทักษะ อำหำรที่มีควำมเหมำะสมกับวัยต่ำง ๆ โดยคำนึงถึงควำมประหยัดและคุณค่ำทำง
โภชนำกำร เสนอแนวทำงป้องกันโรคที่เป็นสำเหตุของกำรเจ็บป่วยและกำรตำยของคนไทย รวบรวมข้อมูล
และเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำสุขภำพชุมชน วำงแผนกำรจัดกำรเวลำในกำรออกกำลังกำย กำรพักผ่อน และ
กำรเสริมสมรรถภำพ ทดสอบสมรรถภำพทำงกำย และพัฒนำได้ตำมควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
โดยกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ นำเสนอกำรวำงแผน กำรฝึกทักษะ
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่ำนิยมที่
เหมำะสม ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข และมีควำมพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล

รหัสตัวชีว้ ดั
พ 4.1 ม. 3 / 1 , ม. 3 / 2 , ม. 3 /3 , ม. 3 /4 , ม. 3 /5
พ 5.1 ม. 3 / 1 , ม. 3 /2 , ม. 3 /3 , ม. 3 /4 , ม. 3 /5
รวมทัง้ หมด 10 ตัวชีว้ ดั
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คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
พ23104 พลศึกษำ
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 2

กลุม่ สำระกำรเรียนรูส้ ุขศึกษำและพลศึกษำ
เวลำเรียน 20 ชัว่ โมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำกำรเล่นกีฬำอย่ำงมีมำรยำท และกำรดูกีฬำด้วยควำมมีน้ำใจนักกีฬำ อกกำลังกำยและเล่น
กีฬำอย่ำงสม่ำเสมอและแนวคิด หลักกำรจำกกำรเล่นไปพัฒนำคุณภำพชีวิตของตนเองด้วยควำมภำคภูมใิ จ
ปฏิบัติตนตำมกฎ กติกำ และข้อตกลงในกำรเล่นตำมชนิดกีฬำที่เลือก และนำแนวคิดที่ได้ไปพัฒนำชีวิตของ
ตนในสังคม จำแนกกลวิธีกำรรุก กำรป้องกันและใช้ในกำรเล่นกีฬำที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมำะสม
กับทีมไปใช้กับสถำนกำรณ์ของกำรเล่น เสนอผลกำรพัฒนำสุขภำพตนเองที่เกิดจำกกำรออกกำลังกำยและกำร
เล่นกีฬำเป็นประจำ
โดยกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ ฝึกทักษะ
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ปฏิบัติตำมกฎ กติกำ มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬำ รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย มีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่เหมำะสมสำมำรถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข และมี
ควำมพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล

รหัสตัวชีว้ ดั
พ 3.2 ม. 3/1, ม. 3/2 , ม. 3/3
รวมทัง้ หมด 3 ตัวชีว้ ดั
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คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำนและเพิม่ เติม
กลุม่ สำระกำรเรียนรูศ้ ลิ ปะ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษำตอนต้น
รำยวิชำพืน้ ฐำน
ศ21101 ศิลปะ
ศ21102 ศิลปะ
ศ22101 ศิลปะ
ศ22102 ศิลปะ
ศ23101 ศิลปะ
ศ23102 ศิลปะ

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

รำยวิชำเพิ่มเติม
ศ20201 กำรเขียนกำร์ตูน
ศ20202 กำรสร้ำงสรรค์ภำพปะติด

จำนวน 20 ชั่วโมง
จำนวน 20 ชั่วโมง

40
40
40
40
40
40

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

0.5 หน่วยกิต
0.5 หน่วยกิต
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คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ศ21101 ศิลปะ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศลิ ปะ
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 1
เวลำ 40 ชัว่ โมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต
สำระทัศนศิลป์
ศึกษำเรื่องรำวควำมแตกต่ำงและควำมคล้ำยคลึงกันของทัศนธำตุและสิ่งแวดล้อม หลักกำร
ออกแบบงำนทัศนศิลป์ โดยเน้นควำมเป็นเอกภำพ ควำมกลมกลืนและควำมสมดุล หลักกำรวำดภำพแสดง
ทัศนียภำพ เอกภำพควำมกลมกลืนของเรื่องรำวในงำนปั้นหรืองำนสื่อผสม ควำมแตกต่ำงของงำนทัศนศิลป์
ในวัฒนธรรมไทยและประเทศ
สมำชิกอำเซียน
โดยใช้วิธีกำรศึกษำ บรรยำย ระบุ วำดภำพทัศนียภำพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้เป็น 3 มิติ รวบงำน
ปั้นหรือสื่อผสมมำสร้ำงเป็นเรื่องรำว 3 มิติ เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของจุดประสงค์ในกำรสร้ำงสรรค์งำน
ทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและประเทศสมำชิกอำเซียน
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เห็นคุณค่ำควำมสวยงำมตำมธรรมชำติ เกิดควำมชื่นชมธรรมชำติสื่อ
ควำมหมำยและควำมรู้สึกจำกกำรรับรู้ควำมงำมเป็นงำนศิลปะที่เป็นมรดกทำงวัฒนธรรมของประเทศสมำชิก
อำเซียน
สำระดนตรี
ศึกษำเรื่องเครื่องหมำยและสัญลักษณ์ทำงดนตรี โน้ตไทย โน้ตสำกล กำรร้องและกำรบรรเลง
เครื่องดนตรีประกอบกำรร้องเพลงไทยและเพลงสำกล กำรใช้และบำรุงรักษำเครื่องดนตรี บทบำทและ
อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทยและสังคมประเทศสมำชิกอำเซียน
โดยใช้วิธีกำรศึกษำ อ่ำน เขียนโน้ตไทยและโน้ตสำกล ขับร้องเพลงไทยและเพลงสำกล วิธีใช้
และบำรุงรักษำเครื่องดนตรี อธิบำยบทบำทควำมสัมพันธ์ของดนตรีที่มีต่อสังคมของประเทศสมำชิกอำเซียน
เพื่อให้เกิดควำมรู้เห็นคุณค่ำ และเกิดควำมชื่นชมต่อดนตรี กล้ำแสดงออก ร่วมกิจกรรมดนตรี
ด้วยควำมสนุกสนำน นำดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่ำของดนตรีที่เป็นวัฒนธรรมของประเทศ
สมำชิกอำเซียน
สำระนำฏศิลป์
ศึกษำเรื่องนำฏยศัพท์หรือศัพท์ทำงกำรละครในกำรแสดง รูปแบบกำรแสดงนำฏศิลป์พื้นบ้ำน
นำฏศิลป์นำนำชำติกำรทำงำนเป็นกลุ่มในกระบวนกำรผลิตกำรแสดง หลักในกำรชมกำรแสดง ปัจจัยที่มีผล
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของนำฏศิลป์ นำฏศิลป์พื้นบ้ำน ละครไทย ละครพื้นบ้ำนของสมำชิกประเทศอำเซียน
โดยใช้วิธีกำรศึกษำ ฝึกปฏิบัตินำฏยศัพท์ ภำษำท่ำ กำรตีบท แสดงนำฏศิลป์และละครใน
รูปแบบง่ำย ๆ ระบุปัจจัยที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของนำฏศิลป์ ทักษะกำรทำงำนเป็นกลุ่ม
เพื่อให้เกิดควำมรู้เห็นคุณค่ำ ควำมสำคัญของกำรแสดงนำฏศิลป์และละครในชีวิตในชีวิตประจำวันมีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ในกำรออกแบบอุปกรณ์ เครื่องแต่งกำยในกำรแสดงนำฏศิลป์และละคร มีทักษะในกำรทำงำนเป็นกลุ่ม

81
รหัสตัวชีว้ ดั
ศ 1.1
ศ 1.2
ศ 2.1
ศ 2.2
ศ 3.1
ศ 3.2

ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4
ม.1/3 ม.1/2
ม.1/1 ม.1/3 ม.1/9
ม. 1/1
ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5
ม.1/1

รวมทัง้ หมด 14 ตัวชีว้ ดั
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คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ศ21102 ศิลปะ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศลิ ปะ
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1
ภำคเรียนที่ 2
เวลำ 40 ชัว่ โมง
จำนวน 1.0 หน่วยกิต
สำระทัศนศิลป์
ศึกษำเรื่องควำมกลมกลืนของเรื่องรำวในงำนปั้นหรืองำนสื่อผสม กำรออกแบบรูปภำพสัญลักษณ์
หรืองำนกรำฟิกอื่นในกำรนำเสนอควำมคิดและข้อมูล กำรประเมินงำนทัศนศิลป์ ลักษณะรูปแบบงำน
ทัศนศิลป์ของชำติและท้องถิ่น งำนทัศนศิลป์ของภำคต่ำง ๆ ในประเทศไทยและของประเทศสมำชิกอำเซียน
โดยใช้วิธีศึกษำ บรรยำย ระบุเปรียบเทียบ รวบรวมงำนปั้นหรือสื่อผสมมำสร้ำงเป็นเรื่องรำว
3 มิติ ออกแบบรูปภำพ สัญลักษณ์ หรืองำนกรำฟิก ประเมินงำนทัศนศิลป์ของประเทศสมำชิก
อำเซียน
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เห็นคุณค่ำ เกิดควำมชื่นชมกำรสร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ และ
คุณค่ำงำนทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมของสมำชิกประเทศอำเซียน
สำระดนตรี
ศึกษำเรื่องเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มำจำกวัฒนธรรมที่ต่ำงกัน ประเภทวงดนตรีไทย
วงดนตรีพื้นเมืองของประเทศสมำชิกอำเซียน กำรถ่ำยทอดอำรมณ์ของบทเพลง จังหวะ ควำมดัง-เบำ
ควำมแตกต่ำงของอำรมเพลง กำรนำเสนอบทเพลงที่ตนสนใจ กำรประเมินคุณภำพของบทเพลง ด้ำนเนื้อหำ
เสียง และด้ำนองค์ประกอบดนตรี องค์ประกอบดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม
โดยใช้วิธีกำรเปรียบเทียบ ระบุ จัดประเภทของวงดนตรี แสดงควำมคิดเห็น นำเสนอตัวอย่ำง
เพลงที่ตนเองชื่นชอบ อภิปรำย ใช้เกณฑ์ประเมินคุณภำพงำนดนตรีหรือเพลงอำเซียนที่ฟัง
เพื่อให้เกิดควำมรู้ เห็นคุณค่ำ เกิดควำมชื่นชมต่อดนตรี กล้ำแสดงออก ร่วมกิจกรรม ดนตรี
ด้วยควำมสนุกสนำน นำดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่ำของดนตรีที่เป็นวัฒนธรรมของสมำชิก
ประเทศอำเซียน
สำระนำฏศิลป์
ศึกษำเรื่องอิทธิพลนักแสดงชื่อดังที่มีผลต่อกำรโน้มน้ำวอำรมณ์หรือควำมคิดของผู้ชม นำฎยศัพท์
หรือศัพท์ทำงกำรละครในกำรแสดง ระบำเบ็ดเตล็ด รำวงมำตรฐำน ประเภทของละครไทยในแต่ละยุค และ
ของสมำชิกประเทศอำเซียน
โดยใช้วธิ ีกำรอธิบำย แสดงระบำเบ็ดเตล็ด รำวงมำตรฐำน
เพื่อให้เกิดควำมรู้ เห็นคุณค่ำ ควำมสำคัญของกำรแสดงนำฏศิลป์และละครในชีวิตประจำวัน มี
ทักษะในกำรทำงำนเป็นกลุ่ม
รหัสตัวชีว้ ดั
ศ 1.1 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6
ศ 1.2 ม. 1/1 ม. 1/2
ศ 2.1 ม.1/2 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8
ศ 2/2 ม.1/2
ศ 3/1 ม. 1/1 ม. 1/2
ศ 3/2 ม. 1/2
รวมทัง้ หมด 15 ตัวชีว้ ดั
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คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ศ22101 ศิลปะ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศลิ ปะ
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 1
เวลำ 40 ชัว่ โมง
จำนวน 1.0 หน่วยกิต
สำระทัศนศิลป์
ศึกษำเรื่องรูปแบบของทัศนธำตุและแนวคิดในงำนทัศนศิลป์ ควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง
ของรูปแบบกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ในงำนทัศนศิลป์ของศิลปิน เทคนิคในกำรวำดภำพสื่อควำมหมำย
กำรวำดภำพถ่ำยทอดบุคลิกลักษณะของตัวละคร วัฒนธรรมที่สะท้อนในงำนทัศนศิลป์ปัจจุบัน งำน
ทัศนศิลป์ของไทยและของสมำชิกประเทศอำเซียนในแต่ละยุค
โดยใช้วธิ ีกำรอภิปรำย บรรยำย ระบุ วำดภำพด้วยเทคนิคที่หลำกหลำยในกำรสื่อควำมหมำยวำด
ภำพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เห็นคุณค่ำเกิดควำมชื่นชมในงำนศิลปะ เห็นคุณค่ำงำนทัศนศิลป์ที่
สะท้อนวัฒนธรรม
สำระดนตรี
ศึกษำเรื่ององค์ประกอบของดนตรีจำกแหล่งวัฒนธรรมต่ำง ๆ โน้ตไทยและโน้ตสำกลที่มีเครื่องหมำย
แปลงเสียง เทคนิค กำรร้องและบรรเลงดนตรีแบบเดี่ยวและรวมวง ประเมินควำมสำมำรถทำงดนตรี
ควำมถูกต้องในกำรบรรเลง ควำมแม่นยำในกำรอ่ำนเครื่องหมำยและสัญลักษณ์ กำรควบคุมคุณภำพเสียงใน
กำรร้องเพลงและบรรเลง บทบำทและอิทธิพลทำงดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่ำง ๆของอำเซียน
โดยใช้วิธีกำรเปรียบเทียบ บรรยำย อ่ำน เขียน ร้องโน้ตไทยและโน้ตสำกล ร้องเพลงและเล่น
ดนตรีเดี่ยวและรวมวง ประเมินพัฒนำกำรทำงดนตรี เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เห็นคุณค่ำและเกิดควำม
ชื่นชมทำงดนตรี กล้ำแสดงออกร่วมกิจกรรมดนตรีด้วยควำมสนุกสนำน นำดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวัน เห็น
คุณค่ำของดนตรีที่เป็นวัฒนธรรม
สำระนำฏศิลป์
ศึกษำกำรบูรณำกำรศิลปะแขนงอื่นๆ กับกำรแสดง หลักและวิธีกำรสร้ำงสรรค์ กำรแสดงโดยใช้
องค์ประกอบนำฏศิลป์และกำรแสดง ลักษณะเฉพำะของกำรแสดงนำฏศิลป์จำกวัฒนธรรมต่ำง ๆของประเทศ
สมำชิกอำเซียน
โดยใช้วิธีกำรอธิบำย เปรียบเทียบ สร้ำงสรรค์กำรแสดงโดยใช้องค์ประกอบนำฏศิลป์และกำรละคร
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เห็นคุณค่ำ ควำมสำคัญของกำรแสดงนำฏศิลป์และละครในชีวิตประจำวัน มี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้องค์ประกอบนำฏศิลป์และกำรแสดง
รหัสตัวชีว้ ดั
ศ 1.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/6
ศ 1.2 ม.2/ 1 ม.2/2
ศ 2.1
ม. 2/1 ม.2/2 ม.2/4 ม.2/6
ศ 2.2
ม. 2/1
ศ 3.1
ม. 2/1 ม. 2/2
ศ 3.2 ม. 2/1
รวมทัง้ หมด 14 ตัวชี้วดั

84
คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ศ22102 ศิลปะ
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 2

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศลิ ปะ
เวลำ 40 ชัว่ โมง
จำนวน 1.0 หน่วยกิต

สำระทัศนศิลป์
ศึกษำ เรื่องกำรประเมินและวิจำรณ์งำนทัศนศิลป์ กำรพัฒนำงำนทัศนศิลป์ กำรจัดทำแฟ้มสะสม
งำนทัศนศิลป์ งำนทัศนศิลป์ในกำรโฆษณำเพื่อโน้มน้ำวใจและนำเสนอตัวอย่ำง กำรออกแบบงำนทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทยและสมำชิกประเทศอำเซียน
โดยใช้วธิ ีกำรสร้ำงเกณฑ์ในกำรประเมินและวิจำรณ์งำนทัศนศิลป์ นำผลกำรวิจำรณ์ไปปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนำงำน บรรยำยวิธีกำรใช้งำนทัศนศิลป์ในกำรโฆษณำ เปรียบเทียบแนวคิดในกำรออกแบบ
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เห็นคุณค่ำ งำนทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและเกิดควำมชื่นชม
ในงำนศิลปะ
สำระดนตรี
ศึกษำเรื่องปัจจัยในกำรสร้ำงสรรค์บทเพลง อำรมณ์และควำมรู้สึกในบทเพลง อำชีพที่เกี่ยวข้องกับ
ดนตรี บทบำทของดนตรีในธุรกิจบันเทิงอิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุกำรณ์ในประวัติศำสตร์ที่มีต่อรูปแบบ
ของดนตรีในประเทศไทยและประเทศสมำชิกอำเซียน
โดยใช้วิธีกำรศึกษำ บรรยำย ระบุปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุกำรณ์ใน
ประวัติศำสตร์ที่มีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทยและประเทศสมำชิกอำเซียน
เพื่อให้มีควำมรู้ เห็นคุณค่ำของดนตรีที่เป็นวัฒนธรรมและเกิดควำมรู้สึกชื่นชมต่อดนตรี
สำระนำฏศิลป์
ศึกษำเรื่องหลักและวิธีกำรวิเครำะห์กำรแสดง วิธีวิเครำะห์ วิจำรณ์กำรแสดงนำฏศิลป์ และกำร
ละครควำมสัมพันธ์ของนำฏศิลป์หรือกำรละครกับสำระกำรเรียนรู้อื่น ๆ รูปแบบกำรแสดงประเภทต่ำง ๆ
นำฏศิลป์พื้นเมือง ละครไทย ละครพื้นบ้ำนของสมำชิกประเทศอำเซียน อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อ
เนื้อหำของละคร
โดยใช้วิธีกำรศึกษำ วิเครำะห์ เสนอข้อคิดเห็น เชื่อมโยงกำรเรียนรู้ ระบุหรือแสดงนำฏศิลป์
นำฏศิลป์พื้นบ้ำน ละครไทย ละครพื้นบ้ำนของสมำชิกประเทศอำเซียน
เพื่อให้เห็นคุณค่ำ ควำมสำคัญของกำรแสดงนำฏศิลป์และละครในชีวิตประจำวัน นำแนวคิดของกำร
แสดงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
รหัสตัวชีว้ ดั
ศ 1.1 ม.2/ 4 ม.2/5 ม.2/7
ศ 1.2 ม.2/ 3
ศ 2.1 ม.2/3 ม.2/5 ม.2/7
ศ 2.2 ม.2/2
ศ 3.1 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5
ศ 3.2 ม.2/2 ม.2/3
รวมทัง้ หมด 13 ตัวชีว้ ดั
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คำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน
ศ23101 ศิลปะ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศลิ ปะ
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 1
เวลำ 40 ชัว่ โมง
จำนวน 1.0 หน่วยกิต
สำระทัศนศิลป์
ศึกษำเรื่องทัศนธำตุ หลักกำรออกแบบในสิ่งแวดล้อมและงำนทัศนศิลป์ กำรใช้ทัศนธำตุ
และหลักกำรออกแบบในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์ กำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์ทั้งไทยและสำกล กำรสร้ำงงำน
ทัศนศิลป์แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อถ่ำยทอดประสบกำรณ์และจินตนำกำร กำรประยุกต์ใช้ทัศนธำตุและ
หลักกำรออกแบบสร้ำงงำนทัศนศิลป์ งำนทัศนศิลป์กับกำรสะท้อนคุณค่ำของวัฒนธรรมของแต่ละประเทศใน
อำเซียน
โดยใช้วิธีกำรศึกษำ บรรยำย ระบุ วิเครำะห์ อภิปรำย สร้ำงงำนทัศนศิลป์รูปแบบต่ำง ๆ
เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกิดกำรวิเครำะห์ วิจำรณ์ ชื่นชมเห็นคุณค่ำงำนทัศนศิลป์ที่สะท้อน
วัฒนธรรมและเกิดควำมชื่นชมในงำนศิลปะ
สำระดนตรี
ศึกษำเรื่องเทคนิคและกำรแสดงออกในกำรขับร้อง และบรรเลงดนตรีเดี่ยวและรวมวง กำร
ประพันธ์เพลงในช่วงจังหวะ 2 และ 4 กำรใช้องค์ประกอบในกำรสร้ำงสรรค์บทเพลง กำรเปรียบเทียบควำม
แตกต่ำงของบทเพลง วิวัฒนำกำรของดนตรีไทย ดนตรีของประเทศสมำชิกอำเซียนในยุคสมัยต่ำง ๆ
โดยใช้วิธีกำรร้องเพลง เล่นดนตรี แต่งเพลง อธิบำย เปรียบเทียบ บรรยำย
เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ เห็นคุณค่ำของดนตรีที่เป็นวัฒนธรรมและมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ใน
กำรสร้ำงงำนดนตรี
สำระนำฏศิลป์
ศึกษำเรื่ององค์ประกอบของบทละคร ภำษำท่ำหรือภำษำทำงนำฏศิลป์ รูปแบบกำรแสดง กำร
ประดิษฐ์ท่ำรำและท่ำทำงประกอบกำรแสดง กำรออกแบบและสร้ำงสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกำยเพื่อกำร
แสดงนำฏศิลป์ของสมำชิกประเทศอำเซียน
โดยใช้วิธีกำรระบุ บรรยำย เปรียบเทียบ แปลควำม สื่อสำรผ่ำนกำรแสดง ออกแบบและ
สร้ำงสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกำยนำฏศิลป์
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจเห็นคุณค่ำ ควำมสำคัญของกำรแสดงนำฏศิลป์และละครใน
ชีวิตประจำวัน มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรออกแบบกำรสร้ำงงำนนำฏศิลป์ และนำแนวคิดไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
รหัสตัวชีว้ ดั
ศ 1.1 ม.3/1 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/6 ม.3/7
ศ 1.2 ม.3/1
ศ 2.1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5
ศ 2/2 ม.3/1
ศ 3.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4
ศ 3.2 ม.3/1
รวมทัง้ หมด 16 ตัวชีว้ ดั
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คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ศ23102 ศิลปะ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศลิ ปะ
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 2
เวลำ 40 ชัว่ โมง
จำนวน 1.0 หน่วยกิต
สำระทัศนศิลป์
ศึกษำ เรื่องเทคนิค วิธีกำรของศิลปินในกำรสร้ำงทัศนศิลป์ กำรใช้หลักกำรออกแบบ
ในกำรสร้ำงงำนสื่อผสม กำรวิเครำะห์รูปแบบ เนื้อหำและคุณค่ำในงำนทัศนศิลป์ เทคนิค วิธีกำรที่
หลำกหลำยในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์เพื่อสื่อควำมหมำย กำรประกอบอำชีพทำงทัศนศิลป์ กำรจัดนิทรรศกำร
ควำมแตกต่ำงของงำนทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสมำชิกประเทศอำเซียน
โดยใช้วธิ ีกำร ระบุ บรรยำย ปฏิบัติ วิเครำะห์ อภิปรำย สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ เลือกงำน
ทัศน์ศิลป์จัดนิทรรศกำรทำงศิลปะ
เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกิดกำรวิเครำะห์ วิจำรณ์ ชื่นชมเห็นคุณค่ำทัศนศิลป์ที่สะท้อน
วัฒนธรรม เกิดควำมชื่นชมในงำนศิลปะ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรสร้ำงงำนศิลปะ
สำระดนตรี
ศึกษำเรื่องกำรเปรียบเทียบองค์ประกอบในงำนศิลปะ กำรใช้องค์ประกอบในกำรสร้ำงสรรค์งำน
ดนตรีและศิลปะแขนงอื่น เทคนิคที่ใช้ในกำรสร้ำงสรรค์งำนดนตรีและศิลปะแขนงอื่น อิทธิพลของดนตรีต่อ
บุคคลและสังคม กำรจัดแสดงดนตรีในวำระต่ำง ๆ ปัจจัยที่ทำให้งำนดนตรีได้รับกำรยอมรับ
โดยใช้วิธีกำรเปรียบเทียบ อธิบำย นำเสนอ จัดกำรแสดงดนตรี อภิปรำย
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจเห็นคุณค่ำทำงดนตรีที่เป็นวัฒนธรรม มีทักษะกำรทำงำนเป็นกลุ่ม
เข้ำร่วมกิจกรรมดนตรีด้วยควำมสนุกสนำน
สำระนำฏศิลป์
ศึกษำเรื่ององค์ประกอบนำฏศิลป์ วิธีกำรเลือกกำรแสดง ละครกับชีวิต ควำมสำคัญและบทบำท
ของนำฏศิลป์และกำรละครในชีวิตประจำวัน กำรอนุรักษ์นำฏศิลป์
โดยใช้วิธีกำรวิจำรณ์ เปรียบเทียบ จัดงำนกำรแสดง นำเสนอแนวคิดจำกเนื้อเรื่องของกำรแสดง
อธิบำย แสดงควำมคิดเห็น
เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ เห็นคุณค่ำควำมสำคัญของกำรแสดงนำฏศิลป์และละครใน
ชีวิตประจำวัน มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรออกแบบสร้ำงงำนนำฏศิลป์ และเห็นคุณค่ำของนำฏศิลป์ที่เป็น
วัฒนธรรมของแต่ละประเทศสมำชิกอำเซียน
รหัสตัวชีว้ ดั
ศ 1.1 ม.3/2 ม.3/5 ม.3/8 ม.3/9 ม.3/10 ม.3/11
ศ 1.2 ม.3/2
ศ 2.1 ม. 3/1 ม. 3/6 ม. 3/7
ศ. 2.2 ม.3/2
ศ. 3.1 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7
ศ. 3/2 ม.3/2 ม.3/3
รวมทัง้ หมด 16 ตัวชีว้ ดั

87
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ศ20201 กำรเขียนกำร์ตนู
เวลำ 20 ชัว่ โมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรูศ้ ลิ ปะ
จำนวน
0.5 หน่วยกิต

ศึกษำ วิเครำะห์ อธิบำย เกี่ยวกับกำรเขียนกำร์ตูน ในกำรสื่อควำมหมำยในรูปแบบต่ำง ๆ กำร
สร้ำงสรรค์ และกำรสื่อควำมคิด จินตนำกำรด้วยกำรเขียนกำร์ตูน และกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ กำรเขียน
กำร์ตูน
โดยใช้กระบวนกำรฝึกปฏิบัติ ขั้นตอนกำรเขียนกำร์ตูน กำรวำดภำพในลักษณะต่ำง ๆ ได้อย่ำง
หลำกหลำย
เพื่อให้เห็นคุณค่ำของงำนเขียนกำร์ตูน มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีจินตนำกำรทำงศิลปะ สนใจ
ในกำรปฏิบัติงำนศิลปะและกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข
ผลกำรเรียนรู้
1.อธิบำยหลักกำร ขั้นตอนกำรเขียนกำร์ตูน และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเขียนรูปกำร์ตูนได้
2.วิเครำะห์และเปรียบเทียบกำรเขียนกำร์ตูนรูปแบบต่ำง ๆ ได้
3. ปฏิบัติกำรเขียนกำร์ตูนได้อย่ำงชื่นชมและเห็นคุณค่ำ
รวมทัง้ หมด 3 ผลกำรเรียนรู้

88
คำอธิบำยรำยวิชำเพิม่ เติม
ศ20202 กำรสร้ำงสรรค์ภำพปะติด
เวลำ 20 ชัว่ โมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรูศ้ ลิ ปะ
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำ วิเครำะห์ อธิบำย เกี่ยวกับกำรสร้ำงสรรค์ภำพปะติด กำรสื่อควำมคิด จินตนำกำรด้วยงำน
ปะติดเศษวัสดุ
โดยใช้กระบวนกำรฝึกปฏิบัติ มีทักษะและเทคนิคขั้นตอนกำรสร้ำงภำพปะติดในลักษณะต่ำง ๆ ได้
อย่ำงหลำกหลำย
เพื่อให้เห็นคุณค่ำและสำมำรถสร้ำงงำนทัศน์ศิลป์ อย่ำงสร้ำงสรรค์มีจินตนำกำรทำงศิลปะ สนใจใน
กำรปฏิบัติงำนศิลปะ เห็นคุณค่ำงำนทัศน์ศิลป์อย่ำงชื่นชม และนำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ผลกำรเรียนรู้
1.วิเครำะห์ อธิบำย หลักกำรสร้ำงสรรค์ภำพปะติดได้
2.ปฏิบัติกำรสร้ำงสรรค์ภำพปะติดตำมจินตนำกำรได้
3.ปฏิบัติกำรสร้ำงสรรค์งำนปะติดได้อย่ำงชื่นชมและนำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
รวมทัง้ หมด 3 ผลกำรเรียนรู้

89
คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำนและเพิม่ เติม กลุม่ สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ระดับชัน้ มัธยมศึกษำตอนต้น
รำยวิชำพืน้ ฐำน
ง20101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
จำนวน 40 ชั่วโมง
1.0 หน่วยกิต
ง20102 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 1 จำนวน 40 ชั่วโมง
1.0 หน่วยกิต
ง20103 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
จำนวน 40 ชั่วโมง
1.0 หน่วยกิต
ง20104 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2 จำนวน 40 ชั่วโมง
1.0 หน่วยกิต
ง20105 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
จำนวน 40 ชั่วโมง
1.0 หน่วยกิต
ง20106 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 3 จำนวน 40 ชั่วโมง
1.0 หน่วยกิต
รำยวิชำเพิ่มเติม
(ม.1) ง20201 กำรขยำยพันธุ์พืช
จำนวน 40 ชั่วโมง
1.0 หน่วยกิต
ง20202 กำรปลูกพืชผักสวนครัว
จำนวน 40 ชั่วโมง
1.0 หน่วยกิต
ง20203 กำรปลูกไม้ดอกประดับ
จำนวน 40 ชั่วโมง
1.0 หน่วยกิต
ง20204 กำรปลูกพืชสมุนไพร
จำนวน 40 ชั่วโมง
1.0 หน่วยกิต
(ม.2) ง20205 งำนแกะสลักกระจก หินอ่อนและแกรนิต จำนวน 40 ชั่วโมง
1.0 หน่วยกิต
ง20206 ช่ำงเดินสำยไฟในอำคำร
จำนวน 40 ชั่วโมง
1.0 หน่วยกิต
ง20207 งำนเขียนแบบเบื้องต้น
จำนวน 40 ชั่วโมง
1.0 หน่วยกิต
I20201 กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ ( IS1 ) จำนวน 40 ชั่วโมง
1.0 หน่วยกิต
(ม.3) ง20208 งำนใบตอง
จำนวน 40 ชั่วโมง
1.0 หน่วยกิต
ง20209 งำนผลิตภัณฑ์จำกวัสดุในท้องถิ่น
จำนวน 40 ชั่วโมง
1.0 หน่วยกิต
ง20210 กำรทำขนมไทย
จำนวน 40 ชั่วโมง
1.0 หน่วยกิต
ง20211 กำรผลิตเครื่องดื่ม
จำนวน 40 ชั่วโมง
1.0 หน่วยกิต
ง20212 ช่ำงแกะสลักและตกแต่งอำหำร
จำนวน 40 ชั่วโมง
1.0 หน่วยกิต
ง20213 กำรทำเครื่องแขวน
จำนวน 40 ชั่วโมง
1.0 หน่วยกิต
ง20214 ช่ำงดอกไม้ประดิษฐ์
จำนวน 40 ชั่วโมง
1.0 หน่วยกิต
รำยวิชำเพิ่มเติม ( คอมพิวเตอร์ )
ง20241 คอมพิวเตอร์กับงำนสำพนักงำน 1
จำนวน 40 ชั่วโมง
1.0 หน่วยกิต
ง20242 คอมพิวเตอร์กรำฟิก 1
จำนวน 40 ชั่วโมง
1.0 หน่วยกิต
ง20243 คอมพิวเตอร์กรำฟิก 2
จำนวน 40 ชั่วโมง
1.0 หน่วยกิต
ง20244 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
จำนวน 40 ชั่วโมง
1.0 หน่วยกิต
ง20245 กำรนำเสนอ
จำนวน 40 ชั่วโมง
1.0 หน่วยกิต
ง20246 กำรออกแบบและกำรสนร้ำงบล็อก
จำนวน 40 ชั่วโมง
1.0 หน่วยกิต
ง20247 กำรเขียนเว็บเพจด้วยภำษำ HTML
จำนวน 20 ชั่วโมง
0.5 หน่วยกิต
ง20248 คอมพิวเตอร์กับงำนสำนักงำน
จำนวน 20 ชั่วโมง
0.5 หน่วยกิต
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คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ง20101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 1

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
เวลำ 40 ชัว่ โมง
จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษำ วิเครำะห์ขั้นตอนกำรทำงำนในเรื่องกำรใช้อุปกรณ์อำนวยควำมสะดวกในกำรทำงำนบ้ำน
กำรจัดตกแต่งห้อง กำรเตรียม ประกอบ จัดตกแต่งและบริกำรอำหำร กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร
กำรประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจำกวัสดุในท้องถิ่น
กำรจัดสวนในภำชนะ กำรซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ และแนวทำงในกำรประกอบอำชีพ
โดยกำรวิเครำะห์วำงแผนขั้นตอนกำรทำงำน กำรใช้กระบวนกำรปฏิบัติ กระบวนกำรกลุ่ม
กระบวนกำรแก้ปัญหำ แสวงหำควำมรู้ และกำรจัดกำร
เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้ มีทักษะในกำรปฏิบัติงำน มีควำมเสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่ำนิยมที่เหมำะสม มีเจตคติที่ดีต่อกำรประกอบอำชีพ มีจิตสำนึกในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดเห็น
คุณค่ำและนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
รหัสตัวชีว้ ดั
ง 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3
ง 4.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3
รวมทัง้ หมด 6 ตัวชีว้ ดั
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คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ง20102คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 1
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1

กลุม่ สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
เวลำ 40 ชัว่ โมง
จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษำ หลักกำรทำงำน บทบำทของคอมพิวเตอร์ในกำรช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนิน
กิจกรรมต่ำงๆ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้ำนที่ใช้เป็นเครื่องมือในกำรทำงำน ลักษณะสำคัญของ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนต่ำงๆ กำรประมวลผลข้อมูลและสำรสนเทศ
ประเภทข้อมูล วิธีกำรประมวลผลข้อมูล กำรจัดกำรสำรสนเทศและระดับของสำรสนเทศกำรดูแลรักษำข้อมูล
โดยกำรใช้กระบวนกำรแก้ปัญหำ กำรตัดสินใจ กำรวิเครำะห์ ฝึกทักษะกำรปฏิบัติงำน กำรสืบค้น
ข้อมูล กำรจัดกำร และทักษะในกำรทำงำนร่วมกัน
เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรใช้
คอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรทำงำน กำรดำรงชีวิต มีนิสัยรักกำรทำงำน มีคุณธรรม จริยธรรม
รักกำรทำงำน มีจิตสำนึกที่ดีในกำรใช้พลังงำน และสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรดำรงชีวิต
รหัสตัวชีว้ ดั
ง. 3.1 ม. 1/1 , ม. 1/2 , ม. 1/3
รวมทัง้ หมด 3

ตัวชีว้ ดั
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คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ง20103 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 2

กลุม่ สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
เวลำ 40 ชัว่ โมง
จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษำเกี่ยวกับกำรจัดและตกแต่งบ้ำน กำรเตรียม ประกอบจัดตกแต่งและบริกำรเครื่องดื่ม กำรดูแล
รักษำและตกแต่งสวน กำรจัดกำรผลผลิต กำรติดต่อสื่อสำร และใช้บริกำรกับหน่วยงำนต่ำง ๆ รู้สถำนกำรณ์
แรงงำน แหล่งประกำศรับสมัครงำน กำรเตรียมตัวเข้ำสู่อำชีพ กำรเสริมสร้ำงประกอบอำชีพ และ
ผลตอบแทนจำกกำรประกอบอำชีพ
โดยใช้กระบวนกำรปฏิบัติ กระบวนกำรกำรสืบค้น และแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งต่ำงๆ ในกำร
ทำงำน กำรเรียนรู้จำกภูมิปัญญำท้องถิ่น
เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้ มีทักษะพื้นฐำนที่จำเป็นสำหรับกำรประกอบอำชีพที่สนใจ มีจิตสำนึกในกำร
ทำงำน และใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ มีคุณธรรม จริยธรรม สำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
กำรดำเนินชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุขบนพื้นฐำนหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสตัวชีว้ ดั
ง 1.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3
ง 4.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3
รวมทัง้ หมด 6 ตัวชีว้ ดั
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คำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน
ง20104 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2
กลุม่ สำระกำรเรียนรูก้ ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 2
เวลำ 40 ชัว่ โมง
จำนวน 1.0 หน่วยกิต
ศึกษำหลักกำรเบื้องต้นของกำรสื่อสำรข้อมูลและเครือข่ ำยคอมพิวเตอร์ พัฒนำกำรของกำรสื่อสำร
ข้อมูล อุปกรณ์สื่อสำรสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ชนิดของเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีกำร
รับ -ส่ ง ข้อมูล ภำยในเครือข่ำยคอมพิ วเตอร์ ประโยชน์ ของเครือข่ำยคอมพิ วเตอร์ กำรค้น หำข้อมู ล กำร
ติดต่อสื่อสำรผ่ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ กำรใช้งำนอินเตอร์เน็ต กำรสืบค้นข้อมูล กำรใช้โปรแกรมกำรเรียน
ใช้ข้อมูล (Search engine) กำรใช้ซอฟแวร์ในกำรทำงำน กำรสร้ำงและออกแบบสิ่งของเครื่องใช้เพื่อกำร
ผลิตใช้งำน
โดยใช้กระบวนกำร ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ กระบวนกำรคิดสร้ำงสรรค์ ทักษะกำรฝึกปฏิ บัติจริง
ทั ก ษะกำรศึ กษำค้ น คว้ำ ทั ก ษะกำรจั ด กำร ทั ก ษะในกำรวิ เครำะห์ ปั ญ หำ กำรคิ ด อย่ ำงมี ขั้ น ตอน กำร
ตรวจสอบและปรับปรุงผลงำน
เพื่ อให้ ผู้ เรี ย นมีค วำมรู้ และทั ก ษะในกำรคิ ด แก้ปั ญ หำอย่ำงมีขั้น ตอน มี ควำมคิ ดสร้ำงสรรค์ มี
คุณธรรม จริยธรรมในกำรทำงำนและกำรใช้เทคโนโลยี มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี ตระหนักถึงกำร
ใช้ทรัพยำกรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกและควำมรับผิดชอบ
รหัสตัวชีว้ ดั
ง 2.1 ม. 2/1 , ม. 2/2 , ม. 2/3 , ม. 2/4
ง 3.1 ม. 3/1 , ม. 3/2 , ม. 3/3 , ม. 3/4
รวมทัง้ หมด

8

ตัวชีว้ ดั

94
คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ง20105 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
เวลำ 40 ชัว่ โมง
จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษำเกี่ยวกับขั้นตอนกำรทำงำนที่มีประสิทธิภำพ กำรซัก ตำก พับเก็บเสื้อผ้ำ
กำรเตรียม กำรประกอบอำหำรประเภทสำรับ กำรขยำยพันธุ์พืช กำรสร้ำงชิ้นงำน หรือผลงำน
กำรประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จำกวัสดุธรรมชำติ กำรติดตั้งประกอบผลิตภัณฑ์ กำรจัดกำรธุรกิจประเภทต่ำงๆ
กำรหำงำนหรือตำแหน่งงำนจำกสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แนวทำงเข้ำสู่อำชีพ คุณสมบัติที่จำเป็นในกำร
ประกอบอำชีพ ควำมมั่นคงในอำชีพ กำรประเมินทำงเลือกในกำรตัดสินใจประกอบอำชีพ
โดยกำรใช้กระบวนกำรกลุ่ม กระบวนกำรปฏิบัติ กำรสืบค้นและแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งต่ำงๆ
และกำรเรียนรู้จำกภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรผลิตชิ้นงำน
เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้ มีทักษะในกำรทำงำนร่วมกัน ประหยัดพลังงำนทรัพยำกรและ
สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม สำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ในกำรประกอบอำชีพและกำรดำเนินชีวิตได้อย่ำงมี
ควำมสุขบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทยและหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสตัวชีว้ ดั
ง 1.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3
ง 4.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3
รวมทัง้ หมด 6 ตัวชีว้ ดั

95
คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
ง20106 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 3
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3

กลุม่ สำระกำรเรียนรูก้ ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
เวลำ 40 ชัว่ โมง
จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษำหลักกำรทำโครงงำนโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรเขียนโปรแกรมพื้นฐำน กำรใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสร้ำงชิ้นงำนในกำรทำโครงงำนกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี กำรสร้ำงสิ่งของเครื่องใช้หรือ
วิธีกำรตำมกระบวนกำรเทคโนโลยีอย่ำงปลอดภัย ระดับของเทคโนโลยี แบบจำลองของสิ่งของเครื่องใช้
หลักกำรทำงำนโครงงำนที่มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรใช้เทคโนโลยีในกำรนำเสนองำนในรูปแบบที่
เหมำะสม
โดยใช้กระบวนกำรทำงเทคโนโลยี กระบวนกำรออกแบบ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรเลือกใช้
เทคโนโลยี หลักกำรจัดกำรโปรแกรมและซอฟแวร์ กำรศึกษำค้นคว้ำและพัฒนำผลงำน กระบวนกำร
ถ่ำยทอดทำงควำมคิด
เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีในกำรวิเครำะห์และแก้ปัญหำ สำมำรถทำงำน
ได้อย่ำงมีระบบ เกิดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ มีคุณธรรมจริยธรรมในกำรใช้คอมพิวเตอร์ สำมำรถใช้
เทคโนโลยีในทำงที่เหมำะสม และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

รหัสตัวชีว้ ดั
ง 2.1 ม. 2/1 , ม. 2/2
ง 3.1 ม. 3/1 , ม. 3/2 , ม. 3/3 , ม. 3/4
รวมทัง้ หมด

6

ตัวชีว้ ดั
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คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ง20201 กำรขยำยพันธุ์พชื
เวลำ 40 ชัว่ โมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรูก้ ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษำควำมหมำย ควำมสำคัญ และประโยชน์ของกำรขยำยพันธุ์พืช เครื่องมือและอุปกรณ์ในกำร
ขยำยพันธุ์พืช กำรขยำยพันธุ์พืชโดยใช้เพศและไม้ใช้เพศ กำรอนุบำลพันธุ์พืช กำรปลูกในภำชนะและกำรจัด
จำหน่ำย
สำรวจปัจจัยกำรผลิตและภำวะกำรตลำด วำงแผนกำรขยำยพันธุ์พืช เลือกเครื่องมือและอุปกรณ์ให้
เหมำะสมกับวิธีกำรขยำยพันธุ์ ฝึกทักษะกำรขยำยพันธุ์พืชโดยใช้เพศและไม่ใช้เพศ เช่น ตอน ปักชำ ติดตำ
ต่อกิ่ง ทำบกิ่ง เสียบยอด เลือกขยำยพันธุ์พืช โดยใช้วิธีกำรขยำยพันธุ์พืช
อย่ำงน้อย 3 วิธี ดูแลบำรุงรักษำ คำนวณค่ำใช้จ่ำย กำหนดรำคำขำย จัดจำหน่ำย จดบันทึก กำร
ปฏิบัติงำน ทำบัญชีรำยรับรำยจ่ำย และประเมินผล
เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรขยำยพันธุ์พืช มีทักษะและทัศนคติที่ดีในกำรขยำยพันธุ์พืชและ
จำหน่ำยได้ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ผลกำรเรียนรู้
1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมหมำย ควำมสำคัญและประโยชน์ของกำรขยำยพันธุ์พืช
2. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรเลือกวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรขยำยพันธุ์พืช
3. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักและวิธีกำรขยำยพันธุ์พืช
4. มีควำมรู้และทักษะในกำรเพำะเมล็ด
5. มีควำมรู้และทักษะในกำรตอนพืช
6. มีควำมรู้และทักษะในกำรปักชำ
7. มีควำมรู้และทักษะในกำรติดตำ
8. มีควำมรู้และทักษะในกำรต่อกิ่ง
รวมทัง้ หมด 8 ผลกำรเรียนรู้

97
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ง20202 กำรปลูกพืชผักสวนครัว
เวลำ 40 ชัว่ โมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรูก้ ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษำควำมหมำย ควำมสำคัญ และประโยชน์ของพืชผักสวนครัว เช่น พริก คะน้ำ ฯลฯ กำรใช้
ทรัพยำกรในท้องถิ่นให้คุ้มค่ำและ สภำพแวดล้อมที่เหมำะสม กำรเตรียมดินปลูก แปลงเพำะ แปลงปลูก
วิธีกำรปลูก กำรปฏิบัติดูแลรักษำ กำรเก็บเกี่ยว
วิเครำะห์ข้อมูลควำมต้องกำรของตลำด เลือกปลูกพืชผักสวนครัวอย่ำงน้อย 1 ชนิด ปฏิบัติงำน
เตรียมดิน เพำะเมล็ดพืชผัก ย้ำยปลูกหรือปลูกด้วยกำรแยก แบ่ง ปักชำ ดูแลรักษำ เก็บเกี่ยว และจัด
ผลิตผลจำหน่ำย คำนวณค่ำใช้จ่ำย กำหนดรำคำขำยและจัดจำหน่ำย จดบันทึกกำรปฏิบัติงำน ทำบัญชี
รำยรับ – รำยจ่ำย และประเมินผล
เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีทักษะในกำรปลูกพืชผักสวนครัว และจำหน่ำยได้ตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
ผลกำรเรียนรู้
1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และประโยชน์ของกำรปลูกพืชผักสวนครัว
2. บอกสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมของกำรปลูก
3. บอกวิธีกำรเตรียมดินและวิธีกำรปลูก
4. มีควำมรู้และทักษะในกำรเพำะ กำรย้ำยปลูก
5. มีควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติ กำรดูแลรักษำ
6. มีควำมรู้และทักษะในกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต
7. ปฏิบัติกำรปลูกผักสวนได้ 1 ชนิด
8. มีควำมรู้และทักษะในกำรจำหน่ำยผลผลิต
รวมทัง้ หมด 8 ผลกำรเรียนรู้
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คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ง20203 กำรปลูกไม้ดอกประดับ
เวลำ 40 ชัว่ โมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษำควำมหมำย ควำมสำคัญ และประโยชน์ของไม้ดอกประดับที่เหมำะสมกับสภำพท้องถิ่น
ประเภทของไม้ดอกประดับ สภำพดินฟ้ำอำกำศ พันธุ์และกำรขยำยพันธุ์ กำรเตรียมดินอุปกรณ์ที่ใช้ในกำร
ปลูก กำรปลูก กำรปฏิบัติดูแลรักษำในเรือนเพำะชำ ในแปลงปลูก ในภำชนะปลูก กำรป้องกันโรคและ
กำจัดศัตรู กำรเตรียมไม้ดอกประดับให้มีคุณภำพ
วิเครำะห์ข้อมูลควำมต้องกำรของตลำด เลือกปลูกพืชอย่ำงน้อย 3 ชนิด ปฏิบัติงำนเตรียมดินปลูก
ทำแปลงเพำะเมล็ด ทดสอบควำมงอกของเมล็ด เพำะเมล็ด หว่ำนเมล็ด ย้ำยกล้ำปลูก
ดูแลรักษำ เก็บเกี่ยว แปรรูป และจัดผลิตผลจำหน่ำย คำนวณค่ำใช้จ่ำย กำหนดรำคำขำย จัดจำหน่ำย
จดบันทึกกำรปฏิบัติงำน ทำบัญชีรำยรับรำยจ่ำย และประเมินผล
เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีทักษะและทัศนคติที่ดีในกำรปลูกไม้ดอกประดับ ให้เหมำะสมตำมเวลำ
ตลำดต้องกำรได้ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ผลกำรเรียนรู้
1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมหมำย ควำมสำคัญ ประโยชน์ของไม้ดอกประดับ
2. บอกชื่อไม้ดอกประดับได้
3. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรคัดเลือกพันธุ์ไม้ดอกประดับ
4. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรขยำยพันธุ์ไม้ดอกประดับ
5. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่ำงเหมำะสมในกำรขยำยพันธุ์ไม้ดอก
ประดับ
6. มีควำมรู้และทักษะในกำรปลูก กำรปฏิบัติดูแลรักษำ กำรป้องกันกำจัดศัตรูของไม้ดอก
ประดับ
7. มีควำมรู้และทักษะด้ำนกำรตลำด กำรกำหนดรำคำขำย กำรจำหน่ำยผลผลิต
รวมทัง้ หมด 7 ผลกำรเรียนรู้

99
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ง20204 กำรปลูกพืชสมุนไพร
เวลำ 40 ชัว่ โมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรูก้ ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษำควำมหมำย ควำมสำคัญ และประโยชน์ของพืชสมุนไพรในท้องถิ่น เช่น ขิง ข่ำ ตะไคร้ ใบ
มะกรูด กระชำย ฯลฯ ลักษณะ ประเภท สรรพคุณทำงยำของพืชสมุนไพร กำรปลูกพืชสมุนไพร กำรดูแล
บำรุงรักษำ กำรเก็บเกี่ยว กำรจัดผลิตผลจำหน่ำย
โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมต้องกำรของตลำด เลือกพืชสมุนไพรสำหรับปลูกและขยำยพันธุ์ อย่ำง
น้อย 3 ชนิด มีควำมรู้และทักษะในกำรดูแลรักษำ เก็บเกี่ยว จัดผลิตผลจำหน่ำย คำนวณค่ำใช้จ่ำย กำหนด
รำคำขำย จัดจำหน่ำย จดบันทึกกำรปฏิบัติงำน ทำบัญชีรำยรับ - รำยจ่ำย และประเมินผล
เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และมีทักษะในกำรปลูกและขยำยพันธุ์พืชสมุนไพรในท้องถิ่น และ
จำหน่ำยได้
ผลกำรเรียนรู้
1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ ควำมหมำย ควำมสำคัญ ประโยชน์ของพืชสมุนไพรในท้องถิ่น
2. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ ลักษณะ ประเภท สรรพคุณทำงยำของพืชสมุนไพรในท้องถิ่น
3. มีควำมรู้และทักษะในกำรปลูกและขยำยพันธุ์พืชสมุนไพรในท้องถิ่น ได้อย่ำงน้อย 3 ชนิด
4. มีควำมรู้และทักษะในกำรกำรดูแลบำรุงรักษำ กำรเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรที่ปลูกได้
5. มีควำมรู้และทักษะในกำร กำรจัดกำรผลผลิต และกำรจำหน่ำย
6. มีควำมรู้และเข้ำใจในกำรจัดกำร กำรทำบัญชี และกำรคิดต้นทุน กำไรและรำคำขำย
7. นำควำมรู้ไปประยุกต์ในกำรหำรำยได้หรือนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
รวมทั้งหมด 7 ผลกำรเรียนรู้

100
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ง20205 งำนแกะสลักกระจก หินอ่อนและแกรนิต
เวลำ 40 ชัว่ โมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรูก้ ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษำ ควำมหมำย ควำมสำคัญ ประโยชน์ของงำนแกะสลักกระจก หินอ่อนและแกรนิต กำรใช้
เครื่องมือ วัสดุ-อุปกรณ์ กำรออกแบบชิ้นงำน กระบวนกำรทำงำน กำรประกอบและกำรติดตั้ง กำร
บำรุงรักษำ กำรเก็บรักษำ ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน กำรนำกระบวนกำรทำงเทคโนโลยีเพื่อกำรทำงำน
และอำชีพประยุกต์สู่โครงงำนอำชีพ
กำรฝึกทักษะ เน้นให้มีกำรออกแบบชิ้นงำนให้หลำกหลำยตำมสมัยนิยม โดยยึดรูปแบบแสดงออก
ทำงเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สำกล มีควำมปลอดภัยชิ้นงำนมีควำมประณีตเหมำะสม
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรผลิตชิ้นงำนแกะสลักรูปแบบต่ำงๆ ประยุกต์ใช้กับงำนในโอกำส
สำคัญต่ำง ๆ ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรได้ โดยสำมำรถนำกระบวนกำรเทคโนโลยีเพื่อกำรทำงำนและ
อำชีพประยุกต์สู่โครงงำนอำชีพได้
ผลกำรเรียนรู้
1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมหมำยควำมสำคัญ ประโยชน์ของงำนและสลักกระจก
หินอ่อนและหินแกรนิตได้
2. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเลือกใช้เครื่องมือวัสดุ-อุปกรณ์ในกำรแกะสลักได้อย่ำง
เหมำะสม
3. มีควำมรู้และทักษะในกำรออกแบบชิ้นงำนในกำรแกะสลักกระจก หินอ่อนและแกรนิต
4. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้กำรเก็บและกำรบำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ใน
กำรทำงำนได้อย่ำงเหมำะสมปลอดภัย
5. มีทักษะในกำรออกแบบชิ้นงำนกำรแกะสลักกระจก หินอ่อนและแกรนิต ตำมควำม
นิยมเน้นศิลปวัฒนธรรมสู่ควำมเป็นสำกล
6. มีทักษะในกำรจัดทำชิ้นงำนตำมกระบวนกำรทำงำนได้อย่ำงประณีตและสวยงำม
7. นำควำมรู้ไปประยุกต์ในกำรหำรำยได้หรือนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
รวมทัง้ หมด 7 ผลกำรเรียนรู้

101
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ง20206 ช่ำงเดินสำยไฟในอำคำร
เวลำ 40 ชัว่ โมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรูก้ ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษำเกี่ยวกับไฟฟ้ำเบื้องต้น กำรอ่ำนแบบ ควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือในกำรเดินสำยไฟ กำรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมำะสมกับงำน กฎระเบียบ ข้อบังคับในกำรเดิน
สำยไฟวิธีต่ำงๆ กำรติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
ฝึกปฏิบัติทักษะเกี่ยวกับกำรต่อสำยไฟแบบต่ำงๆ กำรเดินสำยไฟด้วยเข็มขัดรัดสำย ตุ้มและอุปกรณ์
จับยึดสำยแบบอื่นๆ กำรติดตั้งอุปกรณ์ต่ำงๆ อ่ำนแบบและฝึกปฏิบัติงำนตำมแบบที่กำหนด ให้บริกำร
ตรวจสอบซ่อมแซมเหตุขัดข้องทำงไฟฟ้ำ สำรวจแหล่งวัสดุและบริกำรในท้องถิ่น คำนวณค่ำใช้จ่ำยในกำร
กำหนดรำคำค่ำบริกำร ทำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย
เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีทักษะในกำรเดินสำยไฟและต่อสำยไฟแบบต่ำงๆ สำมำรถเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ให้เหมำะสมกับงำน สำมำรถอ่ำนแบบและปฏิบัติงำนตำมแบบที่กำหนด สำมำรถให้บริกำรตรวจ
ซ่อมแซมเหตุขัดข้องทำงไฟฟ้ำและเดินสำยไฟในอำคำรได้ตำมแนวหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ผลกำรเรียนรู้
1. มีควำมรู้เกี่ยวกับไฟฟ้ำเบื้องต้น เครื่องมือวัดไฟฟ้ำ กำรอ่ำนแบบ ควำมปลอดภัยในกำร
ปฏิบัติงำน
2. มีควำมรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในกำรเดินสำยไฟฟ้ำ
3. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมำะสมกับงำน
4. มีควำมรู้เรื่องกฎระเบียบข้อบังคับในกำรเดินสำยไฟฟ้ำในอำคำร
5. เดินสำยไฟฟ้ำวิธีต่ำง ๆ และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
6. ปฏิบัติฝึกทักษะเกี่ยวกับกำรต่อสำยไฟฟ้ำแบบต่ำง ๆ ติดตั้งอุปกรณ์ต่ำง ๆ อ่ำนแบบและ
ปฏิบัติงำนตำมแบบที่กำหนด
7. ให้บริกำรตรวจสอบ ซ่อมแซมเหตุขัดข้องทำงไฟฟ้ำ สำรวจแหล่งวัสดุและแหล่งบริกำรใน
ท้องถิ่น
8. คำนวณค่ำใช้จ่ำยและกำหนดค่ำบริกำร ทำบัญชีรำบรับ-รำยจ่ำย
9. มีทักษะในกำรเดินสำยไฟ และต่อสำยไฟแบบต่ำง ๆ
10. เลือกวัสดุอุปกรณ์ได้เหมำะสมกับงำน สำมำรถอ่ำนแบบและปฏิบัติงำนตำมแบบได้
11. ให้บริกำรตรวจสอบ ซ่อมแซมเหตุขัดข้องทำงไฟฟ้ำและเดินสำยไฟฟ้ำในอำคำรได้
รวมทัง้ หมด 11 ผลกำรเรียนรู้

102
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ง20207 งำนเขียนแบบเบื้องต้น
เวลำ 40 ชัว่ โมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรูก้ ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษำควำมหมำย ควำมสำคัญ ประโยชน์ กำรใช้และกำรบำรุงรักษำเครื่องมือเขียนแบบหลักกำรใช้
เส้น กำรจัดหน้ำกระดำษ กำรเขียนตัวอักษร ตัวเลข กำรใช้มำตรำส่วนในกำรเขียนแบบประเภทต่ำงๆ กำร
กำหนดขนำด สัญลักษณ์ในงำนเขียนแบบ กำรเขียนภำพไอโซเมตริกของรูปทรงเรขำคณิต ภำพออฟบลิค
รูปตัด รูปฉำยสำมด้ำน
ปฏิบัติงำจัดหน้ำกระดำษและกรอบบอกชื่อ เขียนตัวอักษร ตัวเลข กำหนดขนำด เขียนภำพไอโซ
เมตริก ภำพออฟบลิค รูปตัด รูปฉำยสำมด้ำน
เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีทักษะในกำรใช้และบำรุงรักษำเครื่องมือ สำมำรถเขียนแบบและ
อ่ำนแบบรูปทรงเรขำคณิตลักษณะต่ำงๆ และนำไปประยุกต์ใช้ในงำนต่ำงๆ ที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น ได้
เหมำะสม ประหยัด คุ้มค่ำ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ผลกำรเรียนรู้
1. บอกควำมหมำยควำมสำคัญ ประโยชน์ของงำนเขียนแบบได้
2. อธิบำยชนิดและหน้ำที่ของเครื่องมืองำนเขียนแบบเบื้องต้นได้
3. เลือกใช้และบำรุงรักษำเครื่องมืออุปกรณ์งำนเขียนแบบเบื้องต้นได้
4. อธิบำยชนิดตัวอักษร, ตัวเลขในงำนเขียนแบบเบื้องต้นได้
5. บอกควำมหมำยของเส้น ชนิดของเส้นในงำนเขียนแบบได้
6. อธิบำยควำมหมำยของมำตรำส่วน ในงำนเขียนแบบได้
7. อ่ำนสัญลักษณ์ของงำนเขียนแบบได้
8. อธิบำยวิธีสร้ำงรูปทรงเรขำคณิตได้
9. บอกควำมหมำยลักษณ์ชนิดของภำพสำมมิติ
10. อ่ำนแบบและเขียนแบบตำมสำมมิติและภำพฉำยในงำนเขียนแบบได้
11. มีกิจนิสัยในกำรเขียนแบบด้วยควำมประณีต รอบคอบและสะอำด
รวมทัง้ หมด 11 ผลกำรเรียนรู้

103
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ง20208 งำนใบตอง
เวลำ 40 ชัว่ โมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรูก้ ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษำเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมเกี่ยวกับงำนใบตอง กำรเลือกดอกไม้ ใบไม้ ใบตองและวัสดุต่ำง
ๆ กำรจัดทำใบตองไปใช้ประโยชน์และประดิษฐ์เป็นรูปแบบต่ำง ๆ กำรใช้และกำรบำรุงรักษำ ควำม
ปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน
ปฏิบัติกำรนำใบตองไปใช้ประโยชน์ในกำรประดิษฐ์ เช่น กำรห่อขนม กำรทำกระทง กำรทำพำย
บำยศรีแบบต่ำง ๆ กำรกำหนดรำคำค่ำบริกำร และกำรประเมินผล
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีทักษะในกำรเลือกวัสดุ อุปกรณ์ สำมำรถใช้ใบตองห่อขนม และ
จัดทำพำนบำยศรีในรูปแบบต่ำง ๆ ได้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ผลกำรเรียนรู้
1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องศิลปวัฒนธรรม เกี่ยวกับงำนใบตอง
2. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจวิธีกำรเลือกดอกไม้ ใบไม้ ใบตอง และวัสดุตกแต่งอื่นๆ ในกำรห่อ
ขนมและกำรทำพำนบำยศรีได้
3. มีควำมรู้และทักษะในกำรใช้ กำรเก็บ กำรบำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงำน
ใบตองได้
4. มีควำมรู้และทักษะในกำรห่อขนมรูปทรงต่ำงๆ
5. มีควำมรูและทักษะในกำรเย็บกระทงลอย กระทงเจิม และกระทงใส่ขนม
6. มีควำมรู้และทักษะในกำรทำพำนบำยศรีและรูปแบบต่ำงๆ
7. มีควำมรู้และเข้ำใจในกำรจัดกำร กำรทำบัญชี และกำรคิดต้นทุน กำไรและรำคำขำย
8. มีควำมรู้และทักษะในกำรออกแบบรูปทรงและจัดทำพำนบำยศรีได้
9. สำมำรถนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสำมำรถหำรำยได้ระหว่ำงเรียนได้
รวมทัง้ หมด 9 ผลกำรเรียนรู้

104
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ง20209 งำนผลิตภัณฑ์จำกวัสดุในท้องถิน่
เวลำ 40 ชัว่ โมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรูก้ ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษำกำรผลิตชิ้นงำนจำกวัสดุท้องถิ่น วิเครำะห์ วำงแผน และลงมือปฏิบัติในกำรเลือกใช้วัสดุ
ท้องถิ่น กำรออกแบบ กำรอ่ำนแบบ กำรใช้ กำรเก็บ และกำรบำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์และจัดทำ
ผลิตภัณฑ์ตำมควำมต้องกำรของตนเองและครอบครัว
เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำรผลิตเบื้องต้น มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ สำมำรถผลิตชิ้นงำน
ได้ตำมขั้นตอนกำรทำงำน และปลอดภัย มีนิสัยขยัน อดทน ประณีต มีระเบียบ และประหยัดตำมแนว
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ผลกำรเรียนรู้
1. กำหนดแนวทำงในกำรเรียนเพื่อให้ได้ผลกำรเรียนดีได้
2. บอกชื่อวัสดุ และวัสดุ ยกตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์จำกวัสดุท้องถิ่นได้
3. สรุปวิธีกำรวิเครำะห์และวำงแผน กำรผลิตชิ้นงำนจำกวัสดุท้องถิ่นได้
4. อธิบำยวิธีกำรใช้ กำรเก็บ และบำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์
5. ผลิตชิ้นงำนตำมแบบที่กำหนดเองได้อย่ำงถูกต้องและสวยงำม
6. จัดทำไม้กวำดทำงมะพร้ำวในรูปแบบที่ต้องกำรได้
7. จัดทำผลิตภัณฑ์จำกใบตำลในรูปแบบต่ำงๆได้
8. จัดทำผลิตภัณฑ์จำกกะลำมะพร้ำวตำมควำมสนใจ
9. ผลิตชิ้นงำนจำกกกในรูปแบบต่ำงๆได้
10. ผลิตชิ้นงำนจำกวัสดุท้องถิ่นตำมควำมสนใจของตนเองและครอบครัวได้
11. วำงแผนและจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนจำกกำรเรียนกำรสอน
รวมทัง้ หมด 11 ผลกำรเรียนรู้

105
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ง20210 กำรทำขนมไทย
เวลำ 40 ชัว่ โมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษำควำมรู้ทั่วไปในกำรทำขนมไทย กำรเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับทำขนมไทย เลือกซื้อและ
กำรเก็บรักษำเครื่องปรุงสดและแห้ง เทคนิคกำรทำขนมไทยชนิดต่ำง ๆ บรรจุวิธีเก็บรักษำขนมไทยไว้ได้นำน
และถูกสุขลักษณะ
ปฏิบัติงำนเตรียม วัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ในกำรทำขนมไทยแต่ละชนิดทำขนมไทยประเภทต่ำง ๆ
บรรจุและเก็บ คำนวณค่ำใช้จ่ำย กำหนดรำคำหรือค่ำบริกำรจัดจำหน่ำย บันทึก ปฏิบัติงำน ทำบัญชี
รำยรับ-รำยจ่ำย และประเมินผล
เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีทักษะเกี่ยวกับกำรทำขนมไทยและจำหน่ำยได้
ผลกำรเรียนรู้
1. บอกควำมหมำยควำมสำคัญและประโยชน์ของขนมไทยได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
2. สำมำรถเลือกวัสดุอุปกำรณ์กำรทำขนมไทยและกำรเก็บรักษำอุปกรณ์กำรทำขนมไทยได้
ถูกต้อง
3. บอกกำรเลือกซื้อและกำรเก็บรักษำเครื่องปรุงของสดและของแห้งกำรทำขนมไทยได้อย่ำง
เหมำะสม
4. รู้จักขั้นตอนและเทคนิคกำรทำขนมไทยประเภทต่ำง ๆ
5. สำมำรถปฏิบัติทำขนมไทยได้ถูกต้องตำมขั้นตอนกำรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในกำรทำขนมไทย
ประเภทต่ำง ๆ ได้
6. รู้จักวิธีกำรบรรจุและเก็บรักษำขนมไทยได้อย่ำงถูกต้อง
7. สำมำรถคิดคำนวณค่ำใช้จ่ำยกำหนดรำคำกำรจำหน่ำยขนมไทยได้
8. มีเจตคติที่ดีต่อกำรทำขนมไทย
รวมทัง้ หมด 8 ผลกำรเรียนรู้

106
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ง20211 กำรผลิตเครื่องดื่ม
เวลำ 40 ชัว่ โมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษำเครื่องดื่มประเภทต่ำง ๆ กำรเลือกซื้อ กำรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ กำรทำเครื่องดื่ม
กำรเก็บรักษำ หลักสุขำภิบำล หลักกำรจัดกำร กำรบริกำรขำยเครื่องดื่ม
สำรวจควำมต้องกำรของตลำดผู้บริโภคและแหล่งวัสดุ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เหมำะสม ลักษณะของ
เครือ่ งดื่มที่จัดทำ ทำเครื่องดื่มประเภทต่ำง ๆ เช่น เครื่องดื่มร้อน-เย็น น้ำผลไม้ นมถั่วเหลือง จัดร้ำนขำย
เครื่องดื่ม กำหนดรำคำขำย จัดจำหน่ำย จดบันทึกกำรปฏิบัติงำนทำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย และประเมินผล
เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีทักษะเกี่ยวกับกำรทำเครื่องดื่ม และจำหน่ำยได้ทำงำน
ร่วมกับผู้อื่นได้ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่เหมำะสม มีจิตสำนึกในกำรใช้ทรัพยำกรในกำรทำงำน
อย่ำงคุ้มค่ำและยั่งยืน
ผลกำรเรียนรู้
1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเครื่องดื่มประเภทต่ำงๆ
2. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรเลือกซื้อวัตถุดิบในกำรนำมำผลิตเครื่องดื่มได้
3. มีควำมรู้และทักษะในกำรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในกำรทำเครื่องดื่ม
4. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเก็บรักษำ หลักสุขำภิบำล หลักกำรจัดกำร กำร
บริกำรขำยเครื่องดื่ม
5. สำรวจควำมต้องกำรของตลำดผู้บริโภคและแหล่งวัสดุในกำรผลิตเครื่องดื่มได้
6. มีทักษะในกำรจัดทำเครื่องดื่มประเภทต่ำงๆ เช่น เครื่องดื่มร้อน-เย็น น้ำผลไม้ นมถั่ว
เหลือง
7. จดบันทึกกำรปฏิบัติงำนกำรทำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย และประเมินผลในผลิตเครื่องดื่มได้
8. มีควำมรู้และทักษะในกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่นมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่
เหมำะสมใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและประหยัด
รวมทัง้ หมด 8 ผลกำรเรียนรู้

107
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ง20212 ช่ำงแกะสลักและตกแต่งอำหำร
เวลำ 40 ชัว่ โมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษำเทคนิควิธีกำรแกะสลักผัก ผลไม้ กำรออกแบบ กำรตกแต่งอำหำร กำรใช้และบำรุงรักษำ
เครื่องมือ อุปกรณ์
ปฏิบัติงำนเลือกวัสดุ ออกแบบ แกะสลักผักและผลไม้เป็นรูปร่ำงต่ำงๆ ตกแต่งอำหำรบนโต๊ะ
คำนวณค่ำใช้จ่ำย กำหนดรำคำค่ำบริกำร จัดจำหน่ำย จดบันทึกผลกำรปฏิบัติงำน ทำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย
และประเมินผล
เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีทักษะเกี่ยวกับกำรแกะสลักและตกแต่งอำหำรและนำไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวันได้
ผลกำรเรียนรู้
1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีกำรแกะสลักผัก ผลไม้ได้
2. มีควำมรู้และทักษะกำรออกแบบกำรแกะสลักผัก ผลไม้ในกำรนำไปใช้และตกแต่งให้เกิด
ควำมสวยงำม
3. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้ กำรเก็บและกำรบำรุงรักษำเครื่องมือ อุปกรณ์ใน
กำรแกะสลักได้
4. มีควำมรู้และทักษะในกำรเลือกวัสดุที่ใช้ในกำรแกะสลักผลักและผลไม้เป็นรูปแบบต่ำง ๆ
ได้
5. มีทักษะในกำรแกะสลักผักและผลไม้เป็นรูปแบบต่ำงๆ เพื่อตกแต่งได้อย่ำงประณีต
สวยงำม
6. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรทำบัญชีกำรคิดต้นทุนกำไรและรำคำขำยและ
ประเมินผลได้
7. นำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
รวมทัง้ หมด 7 ผลกำรเรียนรู้

108
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ง20213 กำรทำเครื่องแขวน
เวลำ 40 ชัว่ โมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรูก้ ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษำควำมหมำยของเครื่องแขวน กำรร้อยตำข่ำยแบบต่ำง ๆ กำรใช้และกำรเก็บบำรุงรักษำ
เครือ่ งมือ อุปกรณ์ โดยลงมือปฏิบัติงำนเลือกวัสดุ ประดิษฐ์เครื่องแขวนแบบต่ำง ๆ คำนวณค่ำใช้จ่ำย
กำหนดรำคำหรือค่ำบริกำร จดบันทึกกำรปฏิบัติงำน และกำรประเมินผล
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ สำมำรถประดิษฐ์เครื่องแขวนได้เอง รักกำร
ทำงำน มีควำมขยัน อดทน และประหยัด และเจตคติที่ดี รักศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย
ผลกำรเรียนรู้
1. บอกควำมหมำย ควำมเป็นมำ และประโยชน์ของกำรทำเครื่องแขวนได้
2. จำแนกรูปแบบ ออกแบบและประเภทของกำรทำเครื่องแขวนแบบต่ำงๆได้อย่ำง
เหมำะสมและมีคุณค่ำ
3. บอกวิธีกำรใช้และกำรเก็บบำรุงรักษำเครื่องมืออุปกรณ์ชนิดต่ำงๆที่ใช้ในกำรทำเครื่อง
แขวนได้
4. เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในกำรทำเครื่องแขวนได้เหมำะสมกับลักษณะงำน
5. คิดคำนวณค่ำใช้จ่ำยและกำหนดรำคำในกำรจำหน่ำยได้
6. วำงแผนปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนได้
7. มีเจตคติที่ดีต่อกำรทำเครื่องแขวนเพื่อไปประกอบอำชีพได้
รวมทัง้ หมด 7 ผลกำรเรียนรู้

109
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ง20214 ช่ำงดอกไม้ประดิษฐ์
เวลำ 40 ชัว่ โมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรูก้ ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษำเทคนิควิธีกำรทำดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยผ้ำ และกระดำษ กำรออกแบบดอกไม้ประดิษฐ์ กำร
ตกแต่งเป็นช่อ กำรใช้และบำรุงรักษำเครื่องมือ และอุปกรณ์
ปฏิบัติกำรเลือกแบบ และวัสดุกำรทำดอกไม้ตำมควำมต้องกำรของตลำด ทำเกสร ดอก ใบ และเข้ำ
ช่อ ติดวัสดุตกแต่ง เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ชนิดต่ำง ๆ คำนวณค่ำใช้จ่ำย กำหนดรำคำ หรือค่ำบริกำร จัด
จำหน่ำย จดบันทึกกำรปฏิบัติงำน ทำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย และประเมินผล
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีทักษะเกี่ยวกับกำรออกแบบ เลือกวัสดุและสำมำรถทำดอกไม้
ประดิษฐ์รูปแบบต่ำง ๆ จำหน่ำยได้
ผลกำรเรียนรู้
1. บอกควำมหมำย ควำมเป็นมำ และประโยชน์ของกำรทำดอกไม้ประดิษฐ์ได้
2. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีกำรทำดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยผ้ำ และกระดำษ
3. มีควำมรู้และทักษะกำรออกแบบกำรทำดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยผ้ำ และกระดำษ นำไปใช้
และตกแต่งให้เกิดควำมสวยงำม
4. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้ กำรเก็บและกำรบำรุงรักษำเครื่องมือ อุปกรณ์ใน
กำรทำดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยผ้ำ และกระดำษ
5. มีควำมรู้และทักษะในกำรเลือกวัสดุที่ใช้ในกำรทำดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยผ้ำ และกระดำษ
6. มีทักษะในกำรทำดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยผ้ำ และกระดำษ ทำเกสร ดอก ใบ และเข้ำช่อ
ติดวัสดุตกแต่ง เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ชนิดต่ำง ๆ ได้อย่ำงประณีต สวยงำม
7. มี ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจในกำรจั ด กำรท ำบั ญ ชี ก ำรคิ ด ต้ น ทุ น ก ำไรและรำคำขำยและ
ประเมินผลได้
8. นำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
รวมทัง้ หมด 8 ผลกำรเรียนรู้

110
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ง20241 คอมพิวเตอร์กบั งำนสำนักงำน 1
เวลำ 40 ชัว่ โมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษำวิธีกำรและเทคนิค ขั้นตอนกำรพิมพ์เอกสำรที่ถูกต้องด้วยโปรแกรมฝึกพิมพ์ ศึกษำกำรใช้
โปรแกรมระบบปฏิบัติกำร เลือกใช้โปรแกรมเพื่อกำรจัดกำรด้ำนเอกสำร กำรนำเสนอผลกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำง
เหมำะสม
ฝึกปฏิบัติทักษะกำรพิมพ์ดีดอักษรแป้นเหย้ำตำมลำดับขั้น ปฏิบัติทักษะเกี่ยวกับงำนด้ำนเอกสำร
แบบต่ำง ๆ กำรแทรกรูปภำพ กำรตกแต่งข้อควำม กำรจัดกำรบทควำม กำรจัดสร้ำงแผ่นพับ จัดรูปแบบ
ให้มีควำมเหมำะสมกับประเภทของชิ้นงำน
เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะในกำรจัดทำเอกสำรแบบต่ำง ๆ สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่ำงเหมำะสม
ผลกำรเรียนรู้
1. มีควำมรู้และทักษะ เทคนิค วิธีกำรพิมพ์ตัวอักษรและเครื่องหมำยต่ำง ๆ ในแป้นพิมพ์ได้
2. มีควำมรู้และทักษะในกำรเลือกใช้โปรแกรมเพื่อจัดกำรงำนด้ำนเอกสำรได้
3. อธิบำยเกี่ยวกับระบบปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ในงำนด้ำนเอกสำรได้
4. มีควำมรู้และทักษะกำรปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสำรแบบต่ำง ๆ ได้
5. มีควำมรู้และทักษะในกำรแทรกรูภำพ กำรตกแต่งข้อควำมได้อย่ำงเหมำะสม
6. มีควำมรู้และทักษะกำรจัดทำบทควำมและแผ่นพับในรูปแบบต่ำง ๆ ได้
7. สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่ำงเหมำะสม
รวมทัง้ หมด 7 ผลกำรเรียนรู้

111
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ง20242 คอมพิวเตอร์กรำฟิก 1
เวลำ 40 ชัว่ โมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษำคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ในงำนกรำฟิก ศึกษำอุปกรณ์ต่อพ่วงด้ำนงำนกรำฟิกและ
เลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กรำฟิกให้เหมำะสมกับประเภทของงำน
ปฏิบัติกำรสร้ำงภำพโดยใช้คำสั่งพื้นฐำนจำกโปรแกรมกรำฟิก กำรสร้ำงรูปภำพ กำรรวมภำพ กำร
บันทึกงำน กำรเปิดงำนขึ้นมำแก้ไข กำรปรับเปลี่ยนภำพเพื่อกำรนำไปใช้งำนด้ำนต่ำง ๆ กำรขยำยและลด
ขนำดของรูปภำพ กำรตกแต่งข้อควำม
เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและเกิดทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับงำนกรำฟิก สร้ำงแนวคิดเกี่ยวกับงำน
กรำฟิก นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ผลกำรเรียนรู้
1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่สำมรถใช้ในงำนกรำฟิกได้
2. บอกลักษณะของอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้ในงำนกรำฟิกได้
3. มีควำมรู้และทักษะกำรเลือกใช้โปรแกรมงำนด้ำนกรำฟิกได้
4. มีควำมรู้และทักษะในกำรสร้ำงรูปภำพ กำรรวมภำพได้
5. มีควำมรู้และทักษะในกำรบันทึกงำนและเปิดงำนขึ้นมำทำกำรแก้ไขได้
6. มีควำมรู้และทักษะในกำรขยำยและย่อภำพได้อย่ำงเหมำะสม
7. มีควำมรู้และทักษะในกำรปรับเปลี่ยนภำพเพื่อกำรนำไปใช้งำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม
8. สำมำรถนำควำมรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้งำนในชีวิตประจำวัน
รวมทัง้ หมด 8 ผลกำรเรียนรู้

112
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ง20243 คอมพิวเตอร์กรำฟิก 2
เวลำ 40 ชัว่ โมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษำควำมหมำยของคอมพิวเตอร์กรำฟิก หลักกำร วิธีกำรออกแบบกรำฟิก ซอฟต์แวร์ด้ำน
กรำฟิก ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงำนกรำฟิก กำรใช้งำนซอฟต์แวร์ด้ำนกรำฟิก ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
ต่ำง ๆ รวมถึงคำสั่งทีสำคัญในกำรออกแบบคอมพิวเตอร์กรำฟิก
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกำรออกแบบคอมพิวเตอร์กรำฟิกแบบต่ำง ๆ กำรตัดต่อภำพกรำฟิก กำรจัดกำร
เกี่ยวกับตัวอักษร กำรจัดทำโปสเตอร์แบบต่ำง ๆ
เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะเกี่ยวกับกำรออกแบบภำพกรำฟิกแบบต่ำง ๆ และสร้ำง
แนวคิดเกี่ยวกับงำนกรำฟิก เกิดควำมตระหนักและเห็นคุณค่ำ มีคุณธรรม จริยธรรมในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
ผลกำรเรียนรู้
1. บอกควำมหมำยและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กรำฟิกได้
2. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรและคอมพิวเตอร์สำหรับงำนกรำฟิก
3. มีควำมรู้และทักษะวิธีกำรออกแบบกรำฟิกแบบต่ำง ๆ ได้
4. มีควำมรู้และทักษะกำรตัดต่อภำพกรำฟิกแบบต่ำง ๆ ได้
5. มีควำมรู้และทักษะกำรจัดกำรเกี่ยวกับตัวอักษรได้อย่ำงเหมำะสม
6. มีควำมรู้และทักษะกำรจัดทำโปสเตอร์แบบต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม
7. ตระหนักและเห็นคุณค่ำของงำนกรำฟิก
8. สำมำรถเลือกใช้เทคโนโลยีและประยุกต์ใช้งำนด้ำนกรำฟิกอย่ำงสร้ำงสรรค์
รวมทัง้ หมด 8 ผลกำรเรียนรู้

113
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ง20244 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่
เวลำ 40 ชัว่ โมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษำคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ที่เหมำะกับงำนแอนิเมชั่น ศึกษำ ควำมหมำยของแอนิเมชั่น
ซอฟต์แวร์ด้ำนแอนิเมชั่น กำรใช้งำนซอฟต์แวร์ด้ำนแอนิเมชั่น
ฝึกทักษะกำรสร้ำงชิ้นงำนแอนิเมชั่น ปฏิบัติกำรออกแบบภำพเคลื่อนไหว กำรจัดทำ Story Board
กำรจัดสร้ำงข้อควำมแอนิเมชั่น และสร้ำงสรรค์ผลงำน อย่ำงมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยใช้ซอฟต์แวร์ด้ำน
แอนิเมชั่น
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ สร้ำงสรรค์งำนแอนิเมชั่นจำกจินตนำกำร ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจำวันอย่ำงมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ
ผลกำรเรียนรู้
1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเบื้องต้นเกี่ยวกับงำนแอนิเมชั่น
2. อธิบำยถึงคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ที่เหมำะกับงำนแอนิเมชั่นได้
3. บอกควำมหมำย ควำมสำคัญของงำนแอนิเมชั่นได้
4. มีควำมรู้และทักษะกำรเลือกใช้โปรแกรมให้เหมำะกับประเภทงำนแอนิเมชั่น
5. มีควำมรู้และทักษะกำรกำหนด Story Board ให้งำนแอนิเมชั่นได้
6. มีควำมรู้และทักษะกำรวำดภำพโดยใช้โปรแกรมสร้ำงงำนแอนิเมชั่นได้
7. มีควำมรู้และทักษะกำรสร้ำงภำพเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรมสร้ำงงำนแอนิเมชั่นได้
8. มีควำมรู้และทักษะกำรจัดกำรข้อควำมแอนิเมชั่นในรูปแบบต่ำง ๆ ได้
9. มีควำมรู้และทักษะสร้ำงสรรค์ชิ้นงำนแอนิเมชั่นตำมจินตนำกำรได้
10. ประยุกต์ใช้งำนแอนิเมชั่นในทำงสร้ำงสรรค์ อย่ำงมีจิตสำนึก และรับผิดชอบ
รวมทัง้ หมด 10 ผลกำรเรียนรู้

114
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ง20245 กำรนำเสนอ
เวลำ 40 ชัว่ โมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษำควำมหมำยและรูปแบบในกำรนำเสนอผลงำน ประเภทของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกำรนำเสนอ
ปฏิบัติกำรออกแบบกำรนำเสนองำนประเภทต่ำง ๆ เลือกใช้โปรแกรมและวิธีกำรนำเสนอตำม
วัตถุประสงค์ กำรนำเสนองำนด้วยภำพและเสียง กำรนำเสนองำนรูปแบบวิดีทัศน์ กำรแทรกภำพและเสียง
กำรบันทึกและแก้ไขงำน
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ สำมำรถนำเสนองำนตำมวัตถุประสงค์ได้อย่ำงเหมำะสม เกิด
จิตสำนึกและคุณธรรมในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศสร้ำงสรรค์ผลงำนและกำรดำรงชีวิตรวมทั้งกำรใช้พลังงำน
อย่ำงคุ้มค่ำ
ผลกำรเรียนรู้
1. สำมำรถอธิบำยควำมหมำยและรูปแบบกำรนำเสนองำนได้
2. มีควำมรู้และทักษะเลือกใช้โปรแกรมกำรนำเสนองำนได้อย่ำงเหมำะสมกับประเภทของงำนได้
3.มีควำมรู้และทักษะกำรนำเสนองำนประเภทต่ำง ๆ ได้
4. มีควำมรู้และทักษะกำรนำเสนองำนด้วยภำพและเสียงได้
5. มีควำมรู้และทักษะกำรนำเสนองำนรูปแบบวิดิทัศน์ได้
6. มีควำมรู้และทักษะกำรแทรกภำพและเสียงได้
7. มีควำมรู้และทักษะกำรบันทึกและแก้ไขงำนกำรนำเสนอได้
8. เกิดจิตสำนึกและคุณธรรมในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศสร้ำงสรรค์ผลงำนและกำรดำรงชีวิต
รวมทั้งกำรใช้พลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำ
รวมทัง้ หมด 8 ผลกำรเรียนรู้

115
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ง20246 กำรออกแบบและสร้ำงบล็อก
เวลำ 40 ชัว่ โมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษำ ควำมหมำย รูปแบบ ประเภทของ Social Media, Blog โปรแกรมที่ใช้ในจัดกำร Social
Media และโปรแกรมประกอบอื่นๆ เพื่อให้สำมำรถสร้ำงงำนบนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตได้
ปฏิบัติกำรออกแบบเค้ำโครง Blog กำรสร้ำงและติดตั้ง Blog กำรตกแต่งหน้ำ Blog กำรจัดกำร
รูปภำพบน Blog กำรจัดกำรข้อควำม Blog กำรจัดกำรไฟส์ประเภทต่ำงๆ บน Blog
เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ สำมำรถสร้ำงบล็อกของตัวเองได้อย่ำงเหมำะสม เกิดนิสัยรักกำร
ทำงำน ใฝ่เรียนรู้ มีวินัยในกำรปฏิบัติงำน รักกำรค้นคว้ำ มีจิตสำธำรณะ
ผลกำรเรียนรู้
1. บอกควำมหมำยและควำมสำคัญของ Social Media ได้
2. บอกประเภทของ Social Media ที่นิยมใช้ในชีวิตประจำวันได้
3. มีควำมรู้และทักษะกำรเลือกใช้โปรแกรมจัดกำร Social Media ได้อย่ำงเหมำะสม
4. มีควำมรู้และทักษะกำรออกแบบบล็อกในรูปแบบที่เหมำะสมได้
5. มีควำมรู้และทักษะกำรตกแต่งหน้ำ Blog ได้
6. มีควำมรู้และทักษะกำรจัดกำรรูปภำพ และข้อควำม บนBlog ได้
7. มีควำมรู้และทักษะกำรจัดกำรไฟส์ประเภทต่ำง ๆ บน Blog ได้
8. นักเรียนสำมำรถสร้ำงและจัดกำร Blog ของตนเองด้วยควำมรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมได้อย่ำง
สร้ำงสรรค์
รวมทัง้ หมด 8 ผลกำรเรียนรู้
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คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ง20247 กำรเขียนเว็บเพจด้วยภำษำ HTML
เวลำ 20 ชัว่ โมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำหลักกำรและปฏิบัติกำรสร้ำงเว็บเพจด้วยภำษำ HTML กำรนำคำสั่ง HTML มำประยุกต์ใช้ใน
กำรสร้ำงเว็บไซต์ กำรตกแต่งข้อควำม กำรแทรกรูปภำพหรือสื่อต่ำง ๆ กำรสร้ำงตำรำง กำรสร้ำงกำรเชื่อมโยง
ในแบบต่ำง ๆ กำรแบ่งหน้ำเว็บเพจเป็นส่วน ๆ กำรสร้ำงฟอร์มเพื่อรองรับข้อมูลจำกผู้ใช้ กำรขอใช้บริกำรเสริม
ต่ำง ๆ เพื่อกำรตกแต่งเว็บเพจ ให้สวยงำม กำรขอพื้นที่ และกำรอัพเว็บไซต์ออกสู่ภำยนอก
ฝึกทักษะกำรสร้ำงเว็บไซต์ด้วยภำษำ HTML เพื่อให้เว็บไซต์มีควำมสวยงำม น่ำสนใจ รวมถึงกำร
ปลูกฝังให้นักเรียนมีจริยธรรม และคุณธรรมในกำรใช้อินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และใช้
อินเทอร์เน็ตในทำงที่ถูกได้
นำทักษะที่ได้มำประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสำมำรถนำไป
สร้ำงสรรค์ผลงำนได้
ผลกำรเรียนรู้
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและทักษะเกี่ยวภับกำรสร้ำงเว็บHTML
2. มีควำมรู้และทักษะในกำรประยุกต์ใช้งำนภำษำ HTML
3. มีควำมรู้และทักษะกำรสร้ำงตำรำง และกำรสร้ำงกำรเชื่อมโยงในรูปแบบต่ำง ๆ ได้
4. มีควำมรู้และทักษะกำรออกแบบหน้ำเว็บเพจด้วยภำษำ HTML ได้
5. มีควำมรู้และทักษะกำรใช้โปรแกรมเสริมเพื่อตกแต่งเว็บเพจ HTML ได้
6. นักเรียนสำมำรถสร้ำงและจัดกำรเว็บเพจของตนเองด้วยควำมรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมได้อย่ำง
สร้ำงสรรค์
รวมทัง้ หมด 6 ผลกำรเรียนรู้
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คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ง20248 คอมพิวเตอร์กบั งำนสำนักงำน 2
เวลำ 20 ชัว่ โมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำกำรใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติกำร เลือกใช้โปรแกรมเพื่อกำรจัดกำรด้ำนเอกสำร กำรนำเสนอผล
กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสม
ปฏิบัติทักษะเกี่ยวกับงำนด้ำนเอกสำร แบบต่ำง ๆ กำรแทรกรูปภำพ กำรตกแต่งข้อควำม กำร
จัดสร้ำงแผ่นพับ จัดรูปแบบ ให้มีควำมเหมำะสมกับประเภทของชิ้นงำน
เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะในกำรจัดทำเอกสำรแบบต่ำง ๆ สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่ำงเหมำะสม
ผลกำรเรียนรู้
1. มีควำมรู้และทักษะกำรเลือกใช้โปรแกรมจัดกำรเอกสำรได้อย่ำงเหมำะสม
2. อธิบำยเกี่ยวกับระบบปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ในงำนด้ำนเอกสำรได้
3. มีควำมรู้และทักษะกำรปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนเอกสำรแบบต่ำง ๆ ได้
4. มีควำมรู้และทักษะในกำรแทรกรูภำพ กำรตกแต่งข้อควำมได้อย่ำงเหมำะสม
5. มีควำมรู้และทักษะกำรทำแผ่นพับในรูปแบบต่ำง ๆ ได้
6. สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่ำงเหมำะสม
รวมทัง้ หมด 6 ผลกำรเรียนรู้
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คำอธิบำยรำยวิชำ
I20201 กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ (Research and Knowledge Formation:IS1)
กลุม่ สำระกำรเรียนรูก้ ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
เวลำ 40 ชัว่ โมง
จำนวน 1 หน่วยกิต
ศึกษำ วิเครำะห์กำรตั้งประเด็น/คำถำมในเรื่องที่สนใจ กำรตั้งสมมุติฐำน กำรค้นคว้ำ กำรแสวงหำ
ควำมรู้ข้อมูล กำรออกแบบ กำรวำงแผนรวบรวมข้อมูล กำรใช้กระบวนกำรกลุ่ม กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติ กำรสังเครำะห์ กำรสรุปองค์ควำมรู้และกำรเสนอวิธีคิดแก้ปัญหำที่เป็นระบบ
ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหำ/ตั้งคำถำมในเรื่องที่สนใจโดนเริ่มจำกตนเอง เชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่น
และประเทศ ตั้งสมมติฐำนและให้เหตุผลโดยใช้ควำมรู้จำกศำสตร์สำขำต่ำงๆ ค้นคว้ำแสวงหำควำมรู้เกี่ยวกับ
สมมติฐำนที่ตั้งไว้จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย ออกแบบวำงแผนรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีกำร
ที่เหมำะสม สังเครำะห์สรุปองค์ควำมรู้และร่วมกันเสนอแนวคิด วิธีกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ ด้วย
กระบวนกำรคิด กระบวนกำรสืบค้นข้อมูล กระบวนกำรแก้ปัญหำ กระบวนกำรปฏิบัติและกระบวนกำรกลุ่ม
ในกำรวิพำกษ์
เพื่อให้เกิดทักษะในกำรค้นคว้ำแสดงหำควำมรู้ สังเครำะห์สรุป อภิปรำย เปรียบเทียบ เชื่อมโยงองค์
ควำมรู้ และมีทักษะกำรนำเสนอกำรศึกษำค้นคว้ำและนำองค์ควำมรู้ไปแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ เห็น
ประโยชน์และคุณค่ำของกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
ผลกำรเรียนรู้
1. ตั้งประเด็นปัญหำ โดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่มจำกตนเอง ชุมชนท้องถิ่น ประเทศ
2. ตั้งสมมติฐำนประเด็นปัญหำที่ตนเองสนใจ
3. ออกแบบ วำงแผน ใช้กระบวนกำรรวบรวมข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. ศึกษำ ค้นคว้ำ แสวงหำควำมรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย
5. ตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งที่มำของข้อมูลได้
6. วิเครำะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมำะสม
7. สังเครำะห์สรุปองค์ควำมรู้ด้วยกระบวนกำรกลุ่ม
8. เสนอแนวคิด กำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบด้วยองค์ควำมรู้จำกกำรค้นพบด้วยกำรเขียน
รำยงำน
9. เห็นประโยชน์และคุณค่ำของกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
รวมทัง้ หมด 9 ผลกำรเรียนรู้
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คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำนและเพิม่ เติม
กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษำตอนต้น
รำยวิชำพืน้ ฐำน
อ21101
อ21102
อ22101
อ22102
อ23101
อ23102

ภำษำอังกฤษ
ภำษำอังกฤษ
ภำษำอังกฤษ
ภำษำอังกฤษ
ภำษำอังกฤษ
ภำษำอังกฤษ

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

60
60
60
60
60
60

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รำยวิชำเพิ่มเติม
อ21201
อ21202
อ22201
อ22202
อ23201
อ23202

ภำษำอังกฤษ
ภำษำอังกฤษ
ภำษำอังกฤษ
ภำษำอังกฤษ
ภำษำอังกฤษ
ภำษำอังกฤษ

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

20
20
20
20
20
20

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

20
20
20
20
20
20
20
20
20

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รำยวิชำภำษำต่ำงประเทศทีส่ อง
จ20201 ภำษำจีน 1
จ20202 ภำษำจีน 2
จ20203 ภำษำจีน 3
จ20204 ภำษำจีน 4
จ20205 ภำษำจีน 5
จ20206 ภำษำจีน 6
ต20201 ภำษำเวียดนำม 1
ต20202 ภำษำเวียดนำม 2
ต20203 ภำษำเวียดนำม 3

120
คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
อ21101 ภำษำอังกฤษพืน้ ฐำน
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 1

กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ
เวลำ 60 ชัว่ โมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษำภำษำที่ใช้เพื่อกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล น้ำเสียง กิริยำท่ำทำง คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำ
ชี้แจงง่ำยๆ กำรขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถำนกำรณ์ต่ำงๆในชีวิตประจำวัน กำรแสดง
ควำมต้องกำร ควำมคิดเห็นและควำมรู้สึกประกอบกำรให้เหตุผลสั้นๆ กำรใช้พจนำนุกรม หลักกำรอ่ำนออก
เสียง กำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอน กำรลำดับคำตำมโครงสร้ำงประโยคชนิดต่ำงๆ กำรฟังและอ่ำนสื่อต่ำงๆ
ควำมหมำยเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว กำรตีควำม/ถ่ำยโอนข้อมูล สื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง ข้อควำม นิทำน บทร้อยกรอง
(poem) สั้นๆ หัวข้อเรื่อง (topic) ใจควำมสำคัญ (main idea) แก่นสำระของเรื่อง เหตุกำรณ์ที่อยู่ในควำม
สนใจ ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของเทศกำล วันสำคัญ ชีวิตควำมเป็นอยู่และประเพณี มำรยำทสังคม
กิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำกับของไทย ควำมรู้ ข้อมูลต่ำงๆ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่นจำกสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆ
โดยปฏิบัติตำมสิ่งที่ฟังและอ่ำน อ่ำนออกเสียงได้ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน เขียน เลือก บอก ระบุ
ตอบคำถำม บรรยำย สนทนำตำมสถำนกำรณ์ สรุปใจควำม จับใจควำม วิเครำะห์ควำม เปรียบเทียบควำม
เหมือนและควำมแตกต่ำง เข้ำร่วมหรือจัดตำมควำมสนใจ ใช้ภำษำสื่อสำรในห้องเรียนและสถำนศึกษำอย่ำง
สุภำพและเหมำะสม ใช้ภำษำอังกฤษเป็นเครื่องมือในกำรสืบค้น/ค้นคว้ำควำมรู้/ข้อมูล จำกสื่อและแหล่งกำร
เรียนรู้ต่ำงๆ
เพื่อให้เกิดทักษะในกำรสื่อสำร กำรใช้เทคโนโลยี กำรคิด กำรแก้ปัญหำ มีทักษะในกำรดำเนินชีวิต
เห็นคุณค่ำของกำรใช้ภำษำอังกฤษและนำไปประยุกต์ใช้อย่ำงเหมำะสม รักชีวิตควำมเป็นอยู่แบบไทย ใฝ่รู้ใฝ่
เรียน มีวินัยในตนเองและมีจิตสำธำรณะพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล
รหัสตัวชีว้ ดั
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2

ม 1/1
ม 1/1
ม 1/1
ม 1/1
ม 1/1
ม 1/1
ม 1/1
ม 1/1

ม 1/2
ม 1/2
ม 1/2
ม 1/2
ม 1/2

รวมทัง้ หมด

20

ตัวชีว้ ดั

ม 1/3 ม 1/4
ม 1/3 ม 1/4 ม 1/5
ม 1/3
ม 1/3
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อ21102 ภำษำอังกฤษพืน้ ฐำน
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1
ภำคเรียนที่ 2

กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ
เวลำ 60 ชัว่ โมง
จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษำภำษำที่ใช้เพื่อกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล น้ำเสียง กิริยำท่ำทำง คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำ
ชี้แจงง่ำยๆ กำรขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถำนกำรณ์ต่ำงๆในชีวิตประจำวัน กำรแสดง
ควำมต้องกำร ควำมคิดเห็นและควำมรู้สึกประกอบกำรให้เหตุผลสั้นๆ กำรใช้พจนำนุกรม หลักกำรอ่ำนออก
เสียง กำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอน กำรลำดับคำตำมโครงสร้ำงประโยคชนิดต่ำงๆ กำรฟังและอ่ำนสื่อต่ำงๆ
ควำมหมำยเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว กำรตีควำม/ถ่ำยโอนข้อมูล สื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง ข้อควำม นิทำน บทร้อยกรอง
(poem) สั้นๆ หัวข้อเรื่อง (topic) ใจควำมสำคัญ (main idea) แก่นสำระของเรื่อง เหตุกำรณ์ที่อยู่ในควำม
สนใจ ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของเทศกำล วันสำคัญ ชีวิตควำมเป็นอยู่และประเพณี มำรยำทสังคม
กิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำกับของไทย ควำมรู้ ข้อมูลต่ำงๆ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่นจำกสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆ
โดยปฏิบัติตำมสิ่งที่ฟังและอ่ำน อ่ำนออกเสียงได้ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน เขียน เลือก บอก ระบุ
ตอบคำถำม บรรยำย สนทนำตำมสถำนกำรณ์ สรุปใจควำม จับใจควำม วิเครำะห์ควำม เปรียบเทียบควำม
เหมือนและควำมแตกต่ำง เข้ำร่วมหรือจัดตำมควำมสนใจ ใช้ภำษำสื่อสำรในห้องเรียนและสถำนศึกษำอย่ำง
สุภำพและเหมำะสม ใช้ภำษำอังกฤษเป็นเครื่องมือในกำรสืบค้น/ค้นคว้ำควำมรู้/ข้อมูล จำกสื่อและแหล่งกำร
เรียนรู้ต่ำงๆ
เพื่อให้เกิดทักษะในกำรสื่อสำร กำรใช้เทคโนโลยี กำรคิด กำรแก้ปัญหำ มีทักษะในกำรดำเนินชีวิต
เห็นคุณค่ำของกำรใช้ภำษำอังกฤษและนำไปประยุกต์ใช้อย่ำงเหมำะสม รักชีวิตควำมเป็นอยู่แบบไทย ใฝ่รู้ใฝ่
เรียน มีวินัยในตนเองและมีจิตสำธำรณะพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล
รหัสตัวชีว้ ดั
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2

ม 1/1
ม 1/1
ม 1/1
ม 1/1
ม 1/1
ม 1/1
ม 1/1
ม 1/1

ม 1/2
ม 1/2
ม 1/2
ม 1/2
ม 1/2

รวมทัง้ หมด

20

ตัวชีว้ ดั

ม 1/3 ม 1/4
ม 1/3 ม 1/4 ม 1/5
ม 1/3
ม 1/3
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กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 1
เวลำ 60 ชัว่ โมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต
ศึกษำ คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบำยง่ำยๆ กำรอ่ำนออกเสียงข้อควำม ข่ำว ประกำศ
บทร้อยกรอง กำรใช้พจนำนุกรม กำรตีควำม/ถ่ำยโอน ประโยค ข้อมูลที่สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง
รูปแบบต่ำง ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่ำง ๆ ใกล้ตัวและสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ในชีวิตประจำวัน ภำษำที่ใช้
ในกำรสนทนำแลกเปลี่ยนข้อมูล กำรแสดงควำมต้องกำร กำรเสนอและให้ควำมช่วยเหลือ กำรตอบรับและ
ปฏิเสธ กิจวัตรประจำวัน ประสบกำรณ์ ข่ำว/เหตุกำรณ์ที่อยู่ในควำมสนใจของสังคม กำรใช้น้ำเสียงและ
กิริยำท่ำทำงมี่เหมำะกับบุคคลและโอกำสตำมมำรยำทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ เทศกำล วัน
สำคัญ ชีวิตควำมเป็นอยู่ วัฒนธรรมและประเพณีของเจ้ำของภำษำ กิจกรรมทำงภำษำ ควำมเหมือนและควำม
แตกต่ำงของกำรออกเสียง คำ ข้อควำม ประโยคชนิดต่ำงๆ กำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอนและกำรลำดับคำ
ตำมโครงสร้ำงประโยคของภำษำอังกฤษและภำษำไทย ข้อมูล/ข้อเท็จจริงเกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น
กำรศึกษำค้นคว้ำจำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำยและกำรสรุปองค์ควำมรู้เกี่ยวกับประเทศอำเซียน
โดยใช้ภำษำสื่อสำรเน้นทักษะ กำรฟัง พูด อ่ำน และเขียน ด้วยกระบวนกำรปฏิบัติตำม อ่ำนออก
เสียง ระบุ/เขียนประโยค เลือกหัวข้อเรื่อง/ใจควำมสำคัญ บอกรำยละเอียดสนับสนุน ให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่ำงประกอบ สนทนำแลกเปลี่ยนข้อมูล ขอร้อง ให้คำแนะนำ ชี้แจง อธิบำย แสดงควำมต้องกำร
เสนอและให้ควำมช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ขอและให้ข้อมูล บรรยำย แสดงควำมคิดเห็น แสดง
ควำมรู้สึก ใช้น้ำเสียงและกิริยำท่ำทำง เข้ำร่วม/จัดกิจกรรมทำงภำษำ เปรียบเทียบ เผยแพร่/
ประชำสัมพันธ์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหำ ศึกษำค้นคว้ำ ออกแบบ วำงแผน รวบรวมข้อมูล อ้ำงอิงข้อมูล
สังเครำะห์และสรุปองค์ควำมรู้ ในลักษณะรำยบุคคล รำยกลุ่ม หรือทั้งชั้นเรียน ในชั้นเรียน สถำนกำรณ์จริง/
สถำนกำรณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถำนศึกษำและชุมชน
เพื่อให้เกิดทักษะในกำรใช้ภำษำอังกฤษสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรใช้เทคโนโลยี กำรคิด กำร
แก้ปัญหำและกำรใช้ทักษะชีวิต เกิดเจตคติที่ดี เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเห็นคุณค่ำของกำรใช้
ภำษำอังกฤษโดยนำไปประยุกต์ใช้อย่ำงเหมำะสม
รหัสตัวชีว้ ดั
ต 1.1 ม. 2/1, ม. 2/2, ม. 2/3, ม. 2/4
ต 1.2 ม. 2/1, ม. 2/2,ม. 2/3,ม. 2/4,ม. 2/5
ต 1.3 ม. 2/1, ม. 2/2,ม. 2/3
ต 2.1 ม. 2/1, ม. 2/2,ม. 2/3
ต 2.2 ม. 2/1, ม. 2/2
ต 3.1 ม. 2/1
ต 4.1 ม. 2/1
ต 4.2 ม. 2/1, ม. 2/2
รวมทัง้ หมด 21 ตัวชีว้ ดั
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กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 2
เวลำ 60 ชัว่ โมง
จำนวน 1.5 หน่วยกิต
ศึกษำ คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบำยง่ำยๆ กำรอ่ำนออกเสียงข้อควำม ข่ำว ประกำศ
บทร้อยกรอง กำรใช้พจนำนุกรม กำรตีควำม/ถ่ำยโอน ประโยค ข้อมูลที่สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง
รูปแบบต่ำง ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่ำง ๆ ใกล้ตัวและสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ในชีวิตประจำวัน ภำษำที่ใช้
ในกำรสนทนำแลกเปลี่ยนข้อมูล กำรแสดงควำมต้องกำร กำรเสนอและให้ควำมช่วยเหลือ กำรตอบรับและ
ปฏิเสธ กิจวัตรประจำวัน ประสบกำรณ์ ข่ำว/เหตุกำรณ์ที่อยู่ในควำมสนใจของสังคม กำรใช้น้ำเสียงและ
กิริยำท่ำทำงมี่เหมำะกับบุคคลและโอกำสตำมมำรยำทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ เทศกำล วัน
สำคัญ ชีวิตควำมเป็นอยู่ วัฒนธรรมและประเพณีของเจ้ำของภำษำ กิจกรรมทำงภำษำ ควำมเหมือนและ
ควำมแตกต่ำงของกำรออกเสียง คำ ข้อควำม ประโยคชนิดต่ำงๆ กำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอนและกำรลำดับ
คำตำมโครงสร้ำงประโยคของภำษำอังกฤษและภำษำไทย ข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้อื่น กำรเขียนรำยงำนเชิงวิชำกำรและเผยแพร่ผลงำนเกี่ยวกับประเทศอำเซียน
โดยใช้ภำษำสื่อสำรเน้นทักษะ กำรฟัง พูด อ่ำน และเขียน ด้วยกระบวนกำรปฏิบัติตำม อ่ำนออก
เสียง ระบุ/เขียนประโยค เลือกหัวข้อเรื่อง/ใจควำมสำคัญ บอกรำยละเอียดสนับสนุน ให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่ำงประกอบ สนทนำแลกเปลี่ยนข้อมูล ขอร้อง ให้คำแนะนำ ชี้แจง อธิบำย แสดงควำมต้องกำร
เสนอและให้ควำมช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ขอและให้ข้อมูล บรรยำย แสดงควำมคิดเห็น แสดง
ควำมรู้สึก ใช้น้ำเสียงและกิริยำท่ำทำง เข้ำร่วม/จัดกิจกรรมทำงภำษำ เปรียบเทียบ เผยแพร่/
ประชำสัมพันธ์ เขียนรำยงำนเชิงวิชำกำรและเผยแพร่ผลงำน ในลักษณะรำยบุคคล รำยกลุ่มหรือทั้งชั้นเรียน
ในชั้นเรียน สถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถำนศึกษำและชุมชน
เพื่อให้เกิดทักษะในกำรใช้ภำษำอังกฤษสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรใช้เทคโนโลยี กำรคิด กำร
แก้ปัญหำและกำรใช้ทักษะชีวิต เกิดเจตคติที่ดี เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเห็นคุณค่ำของกำรใช้
ภำษำอังกฤษโดยนำไปประยุกต์ใช้อย่ำงเหมำะสม
รหัสตัวชีว้ ดั
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2

ม. 2/1,ม. 2/2, ม. 2/3, ม. 2/4
ม. 2/1,ม. 2/2,ม. 2/3,ม. 2/4,ม. 2/5
ม. 2/1,ม. 2/2,ม. 2/3
ม. 2/1,ม. 2/2,ม. 2/3
ม. 2/1,ม. 2/2
ม. 2/1
ม. 2/1
ม. 2/1, ม. 2/2

รวมทัง้ หมด 21 ตัวชีว้ ดั
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คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
อ23101 ภำษำอังกฤษพืน้ ฐำน
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 1

กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ
เวลำ 60 ชัว่ โมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษำกำรใช้ภำษำ น้ำเสียง ท่ำทำงในกำรสื่อสำร คำขอร้อง คำแนะนำคำชี้แจง และคำอธิบำย
ข้อควำม ข่ำว สถำนกำรณ์หรือเรื่องที่อยู่ในควำมสนใจของสังคมและประชำคมอำเซียน กิจกรรมประสบกำรณ์
โฆษณำ บทร้อยกรองสั้นๆ สือ่ ที่ไม่ใช่ควำมเรียง ฟังหรืออ่ำน หัวข้อเรื่อง ใจควำมสำคัญ รำยละเอียดสนับสนุน
จำกสื่อประเภทต่ำงๆ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กำรแสดงควำมต้องกำร กำรเสนอและกำรให้ควำมช่วยเหลือ กำร
ตอบรับ และกำรปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลือในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ กำรขอและให้ข้อมูล ในเรื่องที่ฟังหรืออ่ำน
มำรยำทสังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณี กิจกรรมทำงภำษำ และวัฒนธรรมด้ำนควำมเหมือนและควำม
แตกต่ำงระหว่ำงชีวิตควำมเป็นอยู่ของเจ้ำของภำษำ / กลุ่มประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน และของไทย
กำรออกเสียง กำรลำดับคำตำมโครงสร้ำงประโยค ของภำษำอังกฤษและภำษำไทย ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น ภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถำนศึกษำ
ชุมชน และสังคม จำกสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆ เพื่อกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพเป็นภำษำอังกฤษ
โดยใช้ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร ในสถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จำลอง ปฏิบัติ โดยกำรฟังกำรพูด กำร
อ่ำนและกำรเขียน ยกตัวอย่ำงง่ำยๆ ประกอบ อ่ำนออกเสียงตำมหลักกำรอ่ำน ระบุ/เขียน เลือก บอก
รำยละเอียดสนับสนุน แสดงควำมคิดเห็น ใช้ภำษำและให้ข้อมูลตำมสถำนกำรณ์ พูดและเขียนโดยให้เหตุผล
สั้นๆประกอบอย่ำงเหมำะสม เสนอ ตอบรับ ปฏิเสธ ให้ควำมช่วยเหลือ กำรวิเครำะห์ กำรใช้ภำษำ น้ำเสียง
และกิริยำท่ำทำง เข้ำร่วม/จัดกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรม อธิบำย เปรียบเทียบ ค้นคว้ำ รวบรวม สรุป
และนำเสนอข้อมูล เผยแพร่/ ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับโรงเรียน สังคม ชุมชนและท้องถิ่นด้ำนภำษำและ
วัฒนธรรมเป็นภำษำอังกฤษและภำษำของกลุ่มประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน
เพื่อให้มีทักษะในกำรสื่อสำร เห็นคุณค่ำของภำษำอังกฤษ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเองและมีจิต
สำธำรณะเพื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนและมำตรฐำนสำกล
รหัสตัวชีว้ ดั
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2

ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1

รวมทัง้ หมด 21 ตัวชีว้ ดั

ม.3/2
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/2

ม.3/3 ม.3/4
ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5
ม.3/3
ม.3/3
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คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำน
อ23102 ภำษำอังกฤษพืน้ ฐำน
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 2

กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ
เวลำ 60 ชัว่ โมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษำกำรใช้ภำษำสื่อสำร ในสถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถำนศึกษำ
ชุมชน ท้องถิ่น เลือกประโยคและข้อควำมให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง (non-text information) ที่อ่ำน
ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจควำมสำคัญ (main idea) และตอบคำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนบทสนทนำ นิทำน
และเรื่องสั้น บรรยำยเปรียบเทียบควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงเทศกำล งำนฉลอง วันสำคัญ ชีวิต
ควำมเป็นอยู่ วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำและประเทศในกลุ่มสมำชิกประชำคมอำเซียนกับภำษำและ
วัฒนธรรมไทย สรุปใจควำมสำคัญ/แก่นสำระ(theme)ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์เรื่อง/เหตุกำรณ์ที่อยู่ในควำมสนใจ
ของสังคม
โดยกำรพูดและกำรเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรือ
อ่ำนอย่ำงเหมำะสม แสดงควำมคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับกิจกรรมและเรื่องต่ำงๆใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผล
สั้นๆประกอบอย่ำงเหมำะสม ค้นคว้ำ รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
อื่นจำกแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยกำรพูด/กำรเขียนโดยใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรศึกษำต่อและประกอบ
อำชีพ
เพื่อให้มีทักษะในกำรสื่อสำร เห็นคุณค่ำของภำษำอังกฤษ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเองและมีจิต
สำธำรณะเพื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนและมำตรฐำนสำกล
รหัสตัวชีว้ ดั
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2

ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1

รวมทัง้ หมด 21 ตัวชีว้ ดั

ม.3/2
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/2

ม.3/3 ม.3/4
ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5
ม.3/3
ม.3/3
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คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
อ21201 ภำษำอังกฤษเพิ่มเติม
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 1

กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ
เวลำ 20 ชัว่ โมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำ คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง กำรบอกทิศทำงในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ในชีวิตประจำวัน
ประโยคข้อควำม สื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง หัวข้อเรื่อง ใจควำมสำคัญ บทสนทนำ บริบทกำรใช้ภำษำ เรื่องสั้น
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม ควำมต้องกำร ควำมช่วยเหลือ กำรบรรยำย กิจวัตรประจำวัน ประสบกำรณ์
สิ่งแวดล้อม กำรทำงำน กำรศึกษำต่อ และกำรประกอบอำชีพ ควำมคำดหวังในอนำคต มำรยำทสังคม
วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น แหล่งกำรเรียนรู้ กลวิธีในกำรสื่อสำร
อย่ำงได้ผล สถำนกำรณ์จริงสถำนกำรณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และสถำนศึกษำ
โดยฝึกทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน ปฏิบัติตำม ใช้ภำษำท่ำทำง น้ำเสียงอย่ำงเหมำะสม ระบุ
จับใจควำม ตีควำม แลกเปลี่ยนข้อมูล ขอร้อง ตอบรับ ปฏิเสธ แสดงควำมคิดเห็น แสดงควำมรู้สึก
ให้เหตุผล สืบค้น ค้นคว้ำ รวบรวม สรุป นำเสนอและแสดงบทบำทสมมติ
เพื่อนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปใช้ เป็นเครื่องมือแสวงหำควำมรู้ เชื่อมโยงควำมรู้กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
อื่น เป็นพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพและดำรงชีวิตประจำวันได้อย่ำงมีควำมสุขโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงรักชีวิตควำมเป็นอยู่แบบไทย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเองและมีจิตสำธำรณะพร้อมเข้ำสู่
มำตรฐำนสำกล
ผลกำรเรียนรู้
1. ปฏิบัติตำมคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบำยที่ฟังและอ่ำน
2. ใช้คำขอร้อง คำชี้แจง และคำอธิบำย ให้คำแนะนำอย่ำงเหมำะสม
3. เลือกใช้ภำษำ น้ำเสียง และกิริยำท่ำทำงเหมำะกับบุคคลและโอกำส ตำมมำรยำทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ
4. อ่ำนออกเสียงข้อควำม ข่ำว โฆษณำ นิทำน และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
5. ระบุ/เขียนสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำงๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อควำมที่ฟังหรืออ่ำน
รวมทัง้ หมด 5 ผลกำรเรียนรู้
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คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
อ21202 ภำษำอังกฤษเพิ่มเติม
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 2

กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ
เวลำ 20 ชัว่ โมง
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำควำมหมำยคำศัพท์ สำนวน ข้อควำม วลีและประโยคที่ใช้ในกำรขอและให้ข้อมูลและแสดง
ควำมคิดเห็น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำษำกับวัฒนธรรมกำรใช้น้ำเสียง และกิริยำท่ำทำงตำมมำรยำทสังคมของ
เจ้ำของภำษำ ภำษำที่ใช้ในกำรแสดงควำมต้องกำรขอควำมช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ กำรให้ควำม
ช่วยเหลือในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ กำรแสดงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรม เช่น กำรร้องเพลง กำร
เล่ำนิทำน และกำรเล่นเกม ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของเทศกำล วันสำคัญ ชีวิตควำมเป็นอยู่และ
ประเพณีของเจ้ำของภำษำ
โดยถ่ำยโอนเป็นถ้อยคำของตนเองในรูปแบบต่ำงๆ ด้วยกำรพูดสื่อสำร บรรยำย เขียน สรุป
แสดงควำมคิดเห็น แสดงควำมรู้สึก เข้ำร่วม/จัดกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมตำมควำมสนใจ
เพื่อนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปใช้ เป็นเครื่องมือแสวงหำควำมรู้ เชื่อมโยงควำมรู้กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
อื่น เป็นพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพและดำรงชีวิตประจำวันได้อย่ำงมีควำมสุขโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงรักชีวิตควำมเป็นอยู่แบบไทย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเองและมีจิตสำธำรณะพร้อมเข้ำสู่
มำตรฐำนสำกล
ผลกำรเรียนรู้
1. ใช้ภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถำนศึกษำ
ชุมชน และสังคม
2. พูดและเขียนแสดงควำมต้องกำร เสนอและให้ควำมช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธกำร
ให้ควำมช่วยเหลือ
3. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยำย อธิบำย เปรียบเทียบ และแสดงควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่ำนอย่ำงเหมำะสม
4. อธิบำยเกี่ยวกับชีวิตควำมเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้ำของภำษำ
5. เข้ำร่วม/จัดกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมตำมควำมสนใจ
รวมทัง้ หมด 5 ผลกำรเรียนรู้
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คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
อ22201 ภำษำอังกฤษเพิ่มเติม (ฟัง-พูด)
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 1

กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ
เวลำ 20 ชัว่ โมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำกำรใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบำยง่ำย ๆ ข้อควำม ข่ำว ประกำศและบทร้อย
กรองสั้นๆ ประโยค และข้อควำม ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง รูปแบบ ต่ำงๆ หลักกำรอ่ำน ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง ประเทศอำเซียน เรื่องต่ำง ๆ ใกล้ตัวและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ในชีวิตประจำวัน ภำษำ น้ำเสียง
และกิริยำท่ำทำงในกำรใช้สีหน้ำท่ำทำงประกอบ กำรสัมผัสมือ กำรโบกมือ กำรแสดงอำกำรตอบรับหรือ
ปฏิเสธที่สุภำพเหมำะสมกับบุคคลและโอกำสตำมมำรยำทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ และใช้ภำษำ
และโครงสร้ำงทำงไวยำกรณ์สั้น ๆ ในกำรพูดโต้ตอบเกี่ยวกับกำรขอร้อง ให้คำแนะนำ ชี้แจง อธิบำยตำม
สถำนกำรณ์ แสดงควำมต้องกำร เสนอและให้ควำมช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย
พูดแนะนำตนเองเพื่อน และบุคคลใกล้ตัว และสำนวน กำรตอบรับ แสดงควำมรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ กล่ำวอวย
พร ทักทำย กล่ำวลำ ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย พูดแทรกอย่ำงสุภำพและชักชวนตำมสถำนกำรณ์ที่
หลำกหลำย ในชั้นเรียน สถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถำนศึกษำและชุมชน
โดยใช้ภำษำและโครงสร้ำงทำงไวยำกรณ์สั้น ๆ ในกำรพูดโต้ตอบเน้นทักษะ กำรฟังและพูด ปฏิบัติ
ตำม อ่ำนออกเสียง ระบุ/เขียน สนทนำแลกเปลี่ยนข้อมูล ในลักษณะรำยบุคคล รำยกลุ่ม หรือทั้งชั้นเรียน
เพื่อให้เกิดทักษะในกำรใช้ภำษำอังกฤษสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรใช้เทคโนโลยี กำรคิด กำร
แก้ปัญหำและกำรใช้ทักษะชีวิต เจตคติที่ดี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเห็นคุณค่ำของกำรใช้
ภำษำอังกฤษนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่ำงเหมำะสม
ผลกำรเรียนรู้
1. ปฏิบัติตำมคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบำยง่ำยๆ ที่ฟังและอ่ำน
2. อ่ำนออกเสียงข้อควำม ข่ำว ประกำศ และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
3. ระบุ/เขียนประโยค และข้อควำม ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง รูปแบบ ต่ำงๆ ที่อ่ำน
4. สนทนำ แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่ำงๆ ใกล้ตัว และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ใน
ชีวิตประจำวันอย่ำงเหมำะสม
5. ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบำยตำมสถำนกำรณ์
6. ใช้ภำษำ น้ำเสียง และกิริยำท่ำทำงเหมำะกับบุคคลและโอกำส ตำมมำรยำทสังคม และ
วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ
7. ใช้ภำษำและโครงสร้ำงทำงไวยำกรณ์สั้น ๆ ในกำรพูดโต้ตอบตำมสถำนกำรณ์ที่หลำกหลำย
รวมทัง้ หมด 7 ผลกำรเรียนรู้

129
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
อ22202 ภำษำอังกฤษเพิ่มเติม (ฟัง-พูด)
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 2

กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ
เวลำ 20 ชัว่ โมง
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำกำรใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบำยง่ำย ๆ ข้อควำม ข่ำว ประกำศและบทร้อย
กรองสั้นๆ ประโยค และข้อควำม ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง รูปแบบ ต่ำงๆ หลักกำรอ่ำน ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง ประเทศอำเซียน เรื่องต่ำง ๆ ใกล้ตัวและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ในชีวิตประจำวัน ภำษำ น้ำเสียง
และกิริยำท่ำทำงในกำรใช้สีหน้ำท่ำทำงประกอบ กำรสัมผัสมือ กำรโบกมือ กำรแสดงอำกำรตอบรับหรือ
ปฏิเสธที่สุภำพเหมำะสมกับบุคคลและโอกำสตำมมำรยำทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ และกำรใช้
ภำษำและโครงสร้ำงทำงไวยำกรณ์สั้น ๆ ในกำรพูดโต้ตอบเกี่ยวกับกำรขอร้อง ให้คำแนะนำ ชี้แจง อธิบำย
ตำมสถำนกำรณ์ กำรแสดงควำมต้องกำร กำรเสนอและให้ควำมช่วยเหลือ กำรตอบรับและปฏิเสธ ขอบคุณ
ขอโทษ ชมเชย กำรแนะนำตนเองเพื่อนและบุคคลใกล้ตัว สำนวนและกำรตอบรับ กำรแสดงควำมรู้สึกชอบ/
ไม่ชอบ กำรอวยพร กำรทักทำยและกล่ำวลำ กำรขอบคุณและขอโทษ ชมเชย กำรพูดแทรกอย่ำงสุภำพ
และชักชวน ตำมสถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนที่หลำกหลำย ในชั้นเรียน
สถำนศึกษำและชุมชน
โดยใช้ภำษำในกำรพูดโต้ตอบเน้นทักษะกำรฟังและพูด ปฏิบัติตำม อ่ำนออกเสียงตำม ระบุ/เขียน
สนทนำแลกเปลี่ยนข้อมูล ในลักษณะรำยบุคคล รำยกลุ่ม และทั้งชั้นเรียน
เพื่อให้เกิดทักษะในกำรใช้ภำษำอังกฤษสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรใช้เทคโนโลยี กำรคิด กำร
แก้ปัญหำและกำรใช้ทักษะชีวิต เจตคติที่ดี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเห็นคุณค่ำของกำรใช้
ภำษำอังกฤษนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่ำงเหมำะสม
ผลกำรเรียนรู้
1. ปฏิบัติตำมคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบำยง่ำยๆ ที่ฟังและอ่ำน
2. อ่ำนออกเสียงข้อควำม ข่ำว ประกำศ และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
3. ระบุ/เขียนประโยค และข้อควำม ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง รูปแบบ ต่ำงๆ ที่อ่ำน
4. สนทนำ แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่ำงๆ ใกล้ตัว และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ใน
ชีวิตประจำวันอย่ำงเหมำะสม
5. ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบำยตำมสถำนกำรณ์
6. ใช้ภำษำ น้ำเสียง และกิริยำท่ำทำงเหมำะกับบุคคลและโอกำส ตำมมำรยำทสังคม และ
วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ
7. ประยุกต์ใช้ภำษำและโครงสร้ำงทำงไวยำกรณ์สั้นๆ ในกำรพูดโต้ตอบตำมสถำนกำรณ์ที่
หลำกหลำย
รวมทัง้ หมด 7 ผลกำรเรียนรู้
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คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
อ23201 ภำษำอังกฤษเพิ่มเติม
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 1

กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ
เวลำ 20 ชัว่ โมง
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำเกี่ยวกับ คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงง่ำยๆ ข้อควำม นิทำน บทร้อยกรอง (Poem)
สั้นๆ หลักกำรอ่ำน กำรใช้ภำษำและท่ำทำงสื่อสำร มำรยำทตำมสังคม กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
กำรพูดขอและให้ข้อมูล กำรถ่ำยโอนข้อมูลที่ได้ฟังและอ่ำน กำรออกเสียงคำ วลี สำนวนง่ำยๆ ประโยค ข้อมูล
บทอ่ำน เรื่องรำวสั้นๆ ทั้งที่เป็นควำมเรียงและไม่ใช่ควำมเรียง ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของ
เจ้ำของภำษำ และกลุ่มประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน ประสบกำรณ์ของตนเอง ข่ำวสำร เหตุกำรณ์สำคัญ
ต่ำงๆในชีวิตประจำวัน กำรทำงำนโดยใช้เทคโนโลยี
โดยถ่ำยโอนเป็นถ้อยคำของตนเองในรูปแบบต่ำงๆ สรุป แสดงควำมคิดเห็น แสดงควำมรู้สึก
แก้ปัญหำตำมสถำนกำรณ์ที่กำหนดให้
เพื่อให้เกิดทักษะในกำรคิด กำรสื่อสำร กำรแก้ปัญหำ เห็นประโยชน์และนำไปใช้ในกำรแสวงหำ
ควำมรู้จำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพและดำรงชีวิตประจำวันได้อย่ำงมีควำมสุขโดย
ยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและพร้อมเข้ำร่วมเป็นสมำชิกที่ดีของกลุ่มประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน
ผลกำรเรียนรู้
1. พูดและเขียนสรุปใจควำมสำคัญ/แก่นสำระ หัวข้อเรื่องที่ได้จำกกำรวิเครำะห์เรื่อง/ข่ำว/
เหตุกำรณ์/ สถำนกำรณ์ที่อยู่ในควำมสนใจ
2. พูดและเขียนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบกำรณ์และเหตุกำรณ์ พร้อมให้
เหตุผลประกอบ
3. เปรียบเทียบและอธิบำยควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงชีวิตควำมเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำกับของไทยและกลุ่มประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน และ
นำไปใช้อย่ำงเหมำะสม
4. ค้นคว้ำ รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่นจำก
แหล่งกำรเรียนรู้ และนำเสนอด้วยกำรพูดและกำรเขียน
5. ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น/ค้นคว้ำ รวบรวมและสรุปควำมรู้/ข้อมูลต่ำงๆจำกสื่อ
และแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ
รวมทัง้ หมด 5 ผลกำรเรียนรู้
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คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
อ23202 ภำษำอังกฤษเพิ่มเติม
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 2

กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ
เวลำ 20 ชัว่ โมง
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำเกี่ยวกับ คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงง่ำยๆ ข้อควำม นิทำน บทร้อยกรอง
(Poem) สั้นๆ หลักกำรอ่ำน กำรใช้ภำษำและท่ำทำงสื่อสำร มำรยำทตำมสังคม กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคล กำรพูดขอและให้ข้อมูล กำรถ่ำยโอนข้อมูลที่ได้ฟังและอ่ำน กำรออกเสียงคำ วลี สำนวนง่ำยๆ ประโยค
ข้อมูล บทอ่ำน เรื่องรำวสั้นๆ ทั้งที่เป็นควำมเรียงและไม่ใช่ควำมเรียง ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ของเจ้ำของภำษำและกลุ่มประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน ประสบกำรณ์ของตนเอง ข่ำวสำร เหตุกำรณ์
สำคัญต่ำงๆในชีวิตประจำวัน กำรทำงำนโดยใช้เทคโนโลยี
โดยถ่ำยโอนเป็นถ้อยคำของตนเองในรูปแบบต่ำงๆ สรุป แสดงควำมคิดเห็น แสดงควำมรู้สึก
แก้ปัญหำตำมสถำนกำรณ์ที่กำหนดให้
เพื่อให้เกิดทักษะในกำรคิด กำรสื่อสำร กำรแก้ปัญหำ เห็นประโยชน์และนำไปใช้ในกำรแสวงหำ
ควำมรู้จำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพและดำรงชีวิตประจำวันได้อย่ำงมีควำมสุขโดย
ยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและมีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวัฒนธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อกำรใช้
ภำษำต่ำงประเทศและภำษำกลุ่มประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน
ผลกำรเรียนรู้
1. ค้นคว้ำ รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่นจำก
แหล่งกำรเรียนรู้และนำเสนอด้วยกำรพูดและกำรเขียน
2. ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น/ค้นคว้ำ รวบรวมและสรุปควำมรู้/ข้อมูลต่ำงๆจำกสื่อ
และแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ
3. เผยแพร่/ประสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำรของโรงเรียน ชุมชนแท้องถิ่น เป็นภำษำต่ำงประเทศ
4. มีทักษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศและภำษำในกลุ่มประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน (เน้น
กำรฟัง-พูด-อ่ำน-เขียน) สื่อสำรตำมหัวข้อเรื่องต่ำงๆภำยในวงคำศัพท์ประมำณ 2,1002,250 คำ (คำศัพท์ที่เป็นนำมธรรมมำกขึ้น)
5. ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อน (Complex Sentences) สื่อควำมหมำยตำมบริบท
ต่ำงๆในกำรสนทนำทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร
รวมทัง้ หมด 5 ผลกำรเรียนรู้
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คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
จ20201 ภำษำจีน 1
เวลำ 20 ชัว่ โมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำตัวอักษร เสียงตัวอักษรกำรสะกดคำ หลักกำรอ่ำน ควำมหมำยของคำและกลุ่มคำศัพท์
สำนวนภำษำที่ใช้ในกำรสื่อสำรคำศัพท์ บทสนทนำเกี่ยวกับกำรทักทำย กำรกล่ำวลำ กำรขอบคุณ กำรขอ
โทษและกำรแนะนำตนเองปฏิบัติตำมคำสั่งและคำขอร้องง่ำย ๆ
บอกตัวอักษรและเสียงตัวอักษร ปฏิบัติตำมคำสั่ง ระบุตัวอักษร อ่ำนออกเสียงและสะกดคำได้
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน เลือกภำพตรงตำมควำมหมำยของคำและกลุ่มคำ ตอบคำถำมจำกกำรฟังเรื่องใกล้
ตัวพูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ำยๆ และออกคำสั่งให้ผู้อื่นปฏิบัติตำม พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และ
เรื่องใกล้ตัว ทำท่ำประกอบตำมวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำในสถำนกำรณ์ง่ำยๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
เพื่อนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปใช้ เป็นเครื่องมือแสวงหำควำมรู้ เชื่อมโยงควำมรู้กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
อื่น เป็นพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพและดำรงชีวิตประจำวันได้อย่ำงมีควำมสุขโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงรักชีวิตควำมเป็นอยู่แบบไทย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเองและมีจิตสำธำรณะพร้อมเข้ำสู่
มำตรฐำนสำกล
ผลกำรเรียนรู้
1. อ่ำนตัวอักษรและเสียงตัวอักษรออกเสียงสั้นๆ ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
2. ปฏิบัติตำมคำสั่งง่ำยๆ
3. ใช้คำสั่งง่ำยๆ อย่ำงเหมำะสม
4. เลือกใช้ภำษำ น้ำเสียง และกิริยำท่ำทำงเหมำะกับบุคคลและโอกำส ตำมมำรยำทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ
5. ระบุ/เขียนสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำงๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อควำมที่ฟังหรือ
อ่ำน
รวมทัง้ หมด 5 ผลกำรเรียนรู้
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คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
จ20202 ภำษำจีน 2
เวลำ 20 ชั่วโมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำคำศัพท์ สำนวนภำษำ ประโยค ควำมหมำยของคำศัพท์ จำกรูปประโยคหรือนิทำนง่ำยๆที่มี
ภำพประกอบ ลำดับกำรขีดของตัวอักษรจีน หลักไวยำกรณ์เบื้องต้น บทสนทนำที่ใช้ในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล
ประโยคคำสั่งง่ำยๆ ประโยคเพื่อบอกควำมต้องกำรของตนเอง สำนวนภำษำและประโยค ชื่อและคำศัพท์
เกี่ยวกับเพื่อนและครอบครัว กิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมที่เหมำะสมกับวัยในสถำนกำรณ์ง่ำยๆ
เลือกภำพตรงตำมควำมหมำย ตอบคำถำมง่ำยๆ ที่มีภำพประกอบ พูด/โต้ตอบถ้อยคำสั้นๆ ง่ำยๆ ใน
กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคลเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว
เพื่อนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปใช้ เป็นเครื่องมือแสวงหำควำมรู้ เชื่อมโยงควำมรู้กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
อื่น เป็นพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพและดำรงชีวิตประจำวันได้อย่ำงมีควำมสุขโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงรักชีวิตควำมเป็นอยู่แบบไทย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเองและมีจิตสำธำรณะพร้อมเข้ำสู่
มำตรฐำนสำกล
ผลกำรเรียนรู้
1. ใช้ภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถำนศึกษำ
ชุมชน และสังคม
2. เขียนตำมลำดับกำรขีดของตัวอักษรจีนอย่ำงง่ำย ได้
3. บอกโครงสร้ำงไวยำกรณ์อย่ำงง่ำยได้
4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่ำนอย่ำง
เหมำะสม
5. อธิบำยเกี่ยวกับชีวิตควำมเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้ำของภำษำ
6. เข้ำร่วม/จัดกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมตำมควำมสนใจ
รวมทัง้ หมด 6 ผลกำรเรียนรู้
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คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
จ20203 ภำษำจีน 3
เวลำ 20 ชั่วโมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำหลักกำรอ่ำนออกเสียงคำ กำรผันเสียงวรรณยุกต์ บทพูดเข้ำจังหวะง่ำยๆ ควำมหมำยของ
กลุ่มคำและประโยคที่ฟัง ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร สั้นๆ ง่ำยๆ ที่ใช้ในกำรโต้ตอบระหว่ำงบุคคล โครงสร้ำงประโยค
ที่ใช้สั่งและขอร้อง ประโยค/สำนวนที่ใช้พูดขอและพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองคำศัพท์ วิธีกำรจัดหมวดหมู่คำ
ตำมประเภทควำมหมำยของคำ กลุ่มคำ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น
ปฏิบัติตำมคำสั่ง คำขอร้องจำกที่ฟังหรืออ่ำน อ่ำนออกสียงได้ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำนและพูดเข้ำ
จังหวะ เลือก/ระบุภำพหรือสัญลักษณ์ได้ตรงตำมควำมหมำยของคำ กลุ่มคำและประโยคตอบคำถำมจำกกำร
ฟังด้วยคำสั้นๆ ง่ำยๆ ได้ จัดหมวดหมู่คำตำมประเภทบุคคล สัตว์ สิ่งของระบุ/เชื่อมโยง ควำมสัมพันธ์ของภำพ
กับคำ หรือกลุ่มคำ โดยใช้ภำพ แผนภูมิ แผนภำพ แผนผังฟังหรืออ่ำนข้อมูล เกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สิ่งของ โดย
ใช้ภำพ แผนภูมิ บอกชื่อและคำศัพท์ง่ำยๆ เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว เช่น อำชีพ บุคคลสำคัญใน
โรงเรียน/ชุมชน และชื่อวิชำที่เรียน
เพื่อให้เกิดทักษะในกำรใช้ภำษำสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรใช้เทคโนโลยี กำรคิด กำรแก้ปัญหำ
และกำรใช้ทักษะชีวิต เจตคติที่ดี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเห็นคุณค่ำของกำรใช้ภำษำนำไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่ำงเหมำะสม
ผลกำรเรียนรู้
1. ปฏิบัติตำมคำสั่ง คำขอร้อง ง่ำยๆ ที่ฟังและอ่ำน
2. อ่ำนออกเสียงข้อควำม และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
3. ระบุ/เขียนประโยค และข้อควำม ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง รูปแบบ ต่ำงๆ ที่อ่ำน
4. ใช้คำสั่ง คำขอร้อง และสนทนำ แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่ำงๆ ใกล้ตัว และ
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ในชีวิตประจำวันอย่ำงเหมำะสม
5. ใช้ภำษำ น้ำเสียง และกิริยำท่ำทำงเหมำะกับบุคคลและโอกำส ตำมมำรยำทสังคม และ
วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ
6. ใช้ภำษำและโครงสร้ำงทำงไวยำกรณ์สั้น ๆ ในกำรพูดโต้ตอบตำมสถำนกำรณ์ที่หลำกหลำย
รวมทัง้ หมด 6 ผลกำรเรียนรู้
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คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
จ20204 ภำษำจีน 4
เวลำ 20 ชั่วโมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำ คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบำย ควำมหมำยของกลุ่มคำและประโยคที่ฟังและอ่ำนคำศัพท์
โครงสร้ำงประโยคแสดงควำมต้องกำรของตนเองและขอควำมช่วยเหลือ คำศัพท์ โครงสร้ำง ประโยคที่ใช้ใน
กำรขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประโยคที่ใช้ในกำรแสดงควำมคิดเห็นมำรยำททำงสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้ำของ ควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค ภำษำต่ำงประเทศใน
กำรสืบค้นข้อมูล
ปฏิบัติตำมคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบำยง่ำยๆ อ่ำนออกเสียงคำ สะกดคำ อ่ำนกลุ่มคำ ประโยค
ข้อควำมง่ำย ๆ และบทพูดเข้ำจังหวะ เลือก/ระบุภำพ หรือสัญลักษณ์ เครื่องหมำยตรงตำมควำมหมำยของ
ประโยคและข้อควำมสั้น ๆ ที่ฟัง หรืออ่ำนตอบคำถำมจำกเรื่องที่ฟังและอ่ำน เลือกใช้คำพูด ประโยค/ข้อควำม
ที่ใช้ในกำรสนทนำแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่ำงๆ ใกล้ตัว พูดและทำท่ำประกอบอย่ำงสุภำพตำม
มำรยำททำงสังคม/วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ เข้ำร่วมกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำที่
เหมำะสมกับวัย บอกควำมแตกต่ำงของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำและประโยคของภำษำต่ำงประเทศและ
ภำษำไทย รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น และนำเสนอด้วยกำรพูด
เพื่อให้เกิดทักษะในกำรใช้ภำษำสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรใช้เทคโนโลยี กำรคิด กำรแก้ปัญหำ
และกำรใช้ทักษะชีวิต เจตคติที่ดี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเห็นคุณค่ำของกำรใช้ภำษำนำไปประยุกต์ใช้
ได้อย่ำงเหมำะสม
ผลกำรเรียนรู้
1. ปฏิบัติตำมคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบำยง่ำยๆ ที่ฟังและอ่ำน
2. อ่ำนออกเสียงข้อควำม ข่ำว ประกำศ และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
3. ระบุ/เขียนประโยค และข้อควำม ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง รูปแบบ ต่ำงๆ ที่อ่ำน
4. สนทนำ แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่ำงๆ ใกล้ตัว และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ใน
ชีวิตประจำวันอย่ำงเหมำะสม
5. ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบำยตำมสถำนกำรณ์
6. ใช้ภำษำ น้ำเสียง และกิริยำท่ำทำงเหมำะกับบุคคลและโอกำส ตำมมำรยำทสังคม และ
วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ
7. ประยุกต์ใช้ภำษำและโครงสร้ำงทำงไวยำกรณ์สั้นๆ ในกำรพูดโต้ตอบตำมสถำนกำรณ์ที่
หลำกหลำย
รวมทัง้ หมด 7 ผลกำรเรียนรู้
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คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
จ20205 ภำษำจีน 5
เวลำ 20 ชั่วโมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำคำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยค โครงสร้ำงประโยคแสดงควำมรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว
และกิจกรรมต่ำงๆ คำศัพท์ โครงสร้ำงประโยค ข้อควำม ภำพแผนผังและแผนภูมิแสดงข้อมูลต่ำงๆ
เครื่องหมำยตรงตำมควำมหมำยของประโยคและข้อควำมสั้นๆ ในข้อควำมออกเสียงบทกลอน กำรใช้ถ้อยคำทั้ง
เสียงและกิริยำท่ำทำงอย่ำงสุภำพตำมมำรยำท สังคมวัฒนธรรมและชีวิตควำมเป็นอยู่ง่ำยๆ ของเจ้ำของภำษำ
ควำมเหมือน/ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรออกเสียงประโยคชนิดต่ำงๆ ควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำง
เทศกำลและงำนฉลองของเจ้ำของภำษำกับของไทย คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น กำรใช้ภำษำ
เพื่อกำรสื่อสำรในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ คำศัพท์ที่ใช้ในกำรสืบค้นข้อมูล
อ่ำนออกเสียงเน้นหนัก-เบำในคำและกลุ่มคำ ออกเสียงตำมระดับเสียงสูง-ต่ำในประโยคตำมจังหวะ
เลือก/ระบุวำดภำพหรือสัญลักษณ์ที่ฟังหรืออ่ำน บอกใจควำมสำคัญของเรื่องที่ฟังและอ่ำน
ตอบคำถำมจำกเรื่องที่ฟังและอ่ำน พูด/เขียนโต้ตอบบทสนทนำ ใช้เครื่องหมำยวรรคตอนและกำรลำดับคำ
(order) ตำมโครงสร้ำงประโยคของภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย
เพื่อให้เกิดทักษะในกำรคิด กำรสื่อสำร กำรแก้ปัญหำ เห็นประโยชน์และนำไปใช้ในกำรแสวงหำ
ควำมรู้จำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพและดำรงชีวิตประจำวันได้อย่ำงมีควำมสุขโดย
ยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและพร้อมเข้ำร่วมเป็นสมำชิกที่ดีของกลุ่มประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน
ผลกำรเรียนรู้
1. พูดและเขียนสรุปใจควำมสำคัญ/แก่นสำระ หัวข้อเรื่องที่ได้จำกกำรวิเครำะห์เรื่อง/ข่ำว/
เหตุกำรณ์/ สถำนกำรณ์ที่อยู่ในควำมสนใจ
2. พูดและเขียนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบกำรณ์และเหตุกำรณ์ พร้อมให้
เหตุผลประกอบ
3. เปรียบเทียบและอธิบำยควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงชีวิตควำมเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำกับของไทยและกลุ่มประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน และ
นำไปใช้อย่ำงเหมำะสม
4. ค้นคว้ำ รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่นจำก
แหล่งกำรเรียนรู้ และนำเสนอด้วยกำรพูดและกำรเขียน
5. ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น/ค้นคว้ำ รวบรวมและสรุปควำมรู้/ข้อมูลต่ำงๆจำกสื่อ
และแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ
รวมทัง้ หมด 5 ผลกำรเรียนรู้
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คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
จ20206 ภำษำจีน 6
เวลำ 20 ชั่วโมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษำคำศัพท์ ประโยคหรือข้อควำมสั้นๆ นิทำน และบทกลอนสั้นๆ กำรอ่ำนออกเสียงข้อควำม
ทักษะกำรอ่ำน กำรฟังเพื่อจับใจควำมสำคัญ กำรพูดและเขียนสนทนำโต้ตอบระหว่ำงบุคคลภำษำเพื่อกำร
สื่อสำรได้คำศัพท์ สำนวน ภำษำเพื่อพูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว แผนภูมิ
และตำรำงแสดงข้อมูลต่ำงๆ คำศัพท์ กำรแต่งประโยค เพื่อพูด/เขียนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่ำงๆใกล้
ตัว กำรใช้พจนำนุกรมเพื่อกำรออกเสียงหนัก-เบำของคำศัพท์ ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกำล/วันสำคัญ งำนฉลอง
และชีวิตควำมเป็นอยู่ของเจ้ำของภำษำวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ คำศัพท์ โครงสร้ำงประโยคที่ใช้ในกำร
สื่อสำรในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ คำศัพท์ สำนวนที่ใช้ในกำรสืบค้นข้อมูลและรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ
อ่ำนออกเสียงพยัญชนะต้นคำ ออกเสียงเน้นหนัก-เบำในคำและกลุ่มคำ ออกเสียงตำมระดับเสียง
สูง-ต่ำในประโยค ในข้อควำม เลือก/ระบุวำดภำพ หรือสัญลักษณ์ เครื่องหมำยตรงตำมควำมหมำยของประโยค
และข้อควำมสั้นๆ สรุปใจควำมสำคัญของเรื่องที่ฟังและอ่ำน ตอบคำถำมจำกเรื่องที่ฟังและอ่ำน พูด/เขียน
สนทนำโต้ตอบสื่อสำรระหว่ำงบุคคลได้ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภำพ แผนผัง แผนภูมิ และตำรำงเกี่ยวกับเรื่อง
ต่ำงๆ ใกล้ตัว
เพื่อให้เกิดทักษะในกำรคิด กำรสื่อสำร กำรแก้ปัญหำ เห็นประโยชน์และนำไปใช้ในกำรแสวงหำ
ควำมรู้จำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพและดำรงชีวิตประจำวันได้อย่ำงมีควำมสุขโดย
ยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและมีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวัฒนธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อกำรใช้
ภำษำต่ำงประเทศและภำษำกลุ่มประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน
ผลกำรเรียนรู้
1. ค้นคว้ำ รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่นจำก
แหล่งกำรเรียนรู้และนำเสนอด้วยกำรพูดและกำรเขียน
2. ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น/ค้นคว้ำ รวบรวมและสรุปควำมรู้/ข้อมูลต่ำงๆจำกสื่อ
และแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ
3. เผยแพร่/ประสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำรของโรงเรียน ชุมชนแท้องถิ่น เป็นภำษำต่ำงประเทศ
4. มีทักษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศและภำษำในกลุ่มประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน (เน้น
กำรฟัง-พูด-อ่ำน-เขียน) สื่อสำรตำมหัวข้อเรื่องต่ำงๆ
5. ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อน (Complex Sentences) สื่อควำมหมำยตำมบริบท
ต่ำงๆในกำรสนทนำทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร
รวมทัง้ หมด 5 ผลกำรเรียนรู้
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คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ต20201 ภำษำเวียดนำม 1
เวลำ 20 ชัว่ โมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ระบุสัทอักษรตำมระบบ IPA อ่ำนออกเสียงตำมหลักกำรออกเสียง เขียนอักษรเวียดนำมตำม
หลักกำรเขียน บอกควำมเหมือนหรือควำมแตกต่ำงของเสียงตัวอักษรและประสมเสียงคำง่ำยๆ กลุ่มคำ
ประโยค และข้อควำมของภำษำเวียดนำมกับภำษำไทย ระบุภำพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตำมควำมหมำยของ
คำ กลุ่มคำ และประโยค จำกกำรฟังหรือกำรอ่ำน ตอบคำถำมง่ำยๆ จำกกำรฟัง พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ
เพื่อสื่อสำรระหว่ำงบุคคล พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว
โดยใช้กระบวนกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน และกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ ใช้ภำษำเป็น
เครื่องมือในกำรรับสำรและส่งสำรได้อย่ำงคล่องแคล่วถูกต้อง เข้ำถึงสำรได้อย่ำงชัดเจนรวมทั้งกระบวนกำรสืบ
เสำะหำควำมรู้กระบวนกำรกลุ่ม กำรอภิปรำย และมีควำมสำมำรถในกำรสืบค้นข้อมูล
เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีควำมรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง
มุ่งมั่นในกำรทำงำน รักควำมเป็นไทย และมีจิตสำธำรณะ อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม สืบสำน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนำ ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลกำรเรียนรู้
1. ระบุสัทอักษรตำมระบบ IPA อ่ำนออกเสียงตำมหลักกำรออกเสียง
2. เขียนอักษรเวียดนำมตำมหลักกำรเขียน บอกควำมเหมือน หรือควำมแตกต่ำงของเสียง
ตัวอักษร
3. ระบุภำพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตำมควำมหมำยของคำ กลุ่มคำ และประโยค จำกกำรฟังหรือกำร
อ่ำน
4. ตอบคำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนบทสนทนำ หรือตอบคำถำมจำกกำรดูภำพประกอบ
5. พูดหรือเขียนโต้ตอบในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล
6. พูดหรือเขียนแสดงควำมต้องกำร ขอควำมช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจำวัน
7. พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว
รวมทัง้ หมด 7 ผลกำรเรียนรู้
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คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ต20202 ภำษำเวียดนำม 2
เวลำ 20 ชัว่ โมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ระบุสัทอักษรตำมระบบ IPA อ่ำนออกเสียงตำมหลักกำรออกเสียง เขียนอักษรเวียดนำมตำม
หลักกำรเขียน บอกควำมเหมือนหรือควำมแตกต่ำงของเสียงตัวอักษรและประสมเสียงคำง่ำยๆ กลุ่มคำ
ประโยค และข้อควำมของภำษำเวียดนำมกับภำษำไทย ระบุภำพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตำมควำมหมำยของ
คำ กลุ่มคำ และประโยค จำกกำรฟังหรือกำรอ่ำน ตอบคำถำมง่ำยๆ จำกกำรฟัง พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ
เพื่อสื่อสำรระหว่ำงบุคคล พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว
โดยใช้กระบวนกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน และกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ ใช้ภำษำเป็น
เครื่องมือในกำรรับสำรและส่งสำรได้อย่ำงคล่องแคล่วถูกต้อง เข้ำถึงสำรได้อย่ำงชัดเจนรวมทั้งกระบวนกำรสืบ
เสำะหำควำมรู้กระบวนกำรกลุ่ม กำรอภิปรำย และมีควำมสำมำรถในกำรสืบค้นข้อมูล
เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีควำมรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง
มุ่งมั่นในกำรทำงำน รักควำมเป็นไทย และมีจิตสำธำรณะ อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม สืบสำน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนำ ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลกำรเรียนรู้
1. ระบุสัทอักษรตำมระบบ IPA อ่ำนออกเสียงตำมหลักกำรออกเสียง
2. เขียนอักษรเวียดนำมตำมหลักกำรเขียน บอกควำมเหมือน หรือควำมแตกต่ำงของเสียง
ตัวอักษร
3. ระบุภำพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตำมควำมหมำยของคำ กลุ่มคำ และประโยค จำกกำรฟังหรือกำร
อ่ำน
4. ตอบคำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนบทสนทนำ หรือตอบคำถำมจำกกำรดูภำพประกอบ
5. พูดหรือเขียนโต้ตอบในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล
6. พูดหรือเขียนแสดงควำมต้องกำร ขอควำมช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจำวัน
7. พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว
รวมทัง้ หมด 7 ผลกำรเรียนรู้
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คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ต20203 ภำษำเวียดนำม 3
เวลำ 20 ชัว่ โมง

กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ
จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ระบุสัทอักษรตำมระบบ IPA อ่ำนออกเสียงตำมหลักกำรออกเสียง เขียนอักษรเวียดนำมตำม
หลักกำรเขียน บอกควำมเหมือนหรือควำมแตกต่ำงของเสียงตัวอักษรและประสมเสียงคำง่ำยๆ กลุ่มคำ
ประโยค และข้อควำมของภำษำเวียดนำมกับภำษำไทย ระบุภำพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตำมควำมหมำยของ
คำ กลุม่ คำ และประโยค จำกกำรฟังหรือกำรอ่ำน ตอบคำถำมง่ำยๆ จำกกำรฟัง พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ
เพื่อสื่อสำรระหว่ำงบุคคล พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว
โดยใช้กระบวนกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน และกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ ใช้ภำษำเป็น
เครื่องมือในกำรรับสำรและส่งสำรได้อย่ำงคล่องแคล่วถูกต้อง เข้ำถึงสำรได้อย่ำงชัดเจนรวมทั้งกระบวนกำรสืบ
เสำะหำควำมรู้กระบวนกำรกลุ่ม กำรอภิปรำย และมีควำมสำมำรถในกำรสืบค้นข้อมูล
เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีควำมรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง
มุ่งมั่นในกำรทำงำน รักควำมเป็นไทย และมีจิตสำธำรณะ อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม สืบสำน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนำ ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลกำรเรียนรู้
1. ระบุสัทอักษรตำมระบบ IPA อ่ำนออกเสียงตำมหลักกำรออกเสียง
2. เขียนอักษรเวียดนำมตำมหลักกำรเขียน บอกควำมเหมือน หรือควำมแตกต่ำงของเสียง
ตัวอักษร
3. ระบุภำพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตำมควำมหมำยของคำ กลุ่มคำ และประโยค จำกกำรฟังหรือกำร
อ่ำน
4. ตอบคำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนบทสนทนำ หรือตอบคำถำมจำกกำรดูภำพประกอบ
5. พูดหรือเขียนโต้ตอบในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล
6. พูดหรือเขียนแสดงควำมต้องกำร ขอควำมช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจำวัน
7. พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว
รวมทัง้ หมด 7 ผลกำรเรียนรู้
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กิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียน
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนำตนเองตำมศักยภำพ พัฒนำอย่ำงรอบด้ำนเพื่อควำมเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่ำงกำย สติปัญญำ อำรมณ์ และสังคม เสริมสร้ำงให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ปลูกฝังและสร้ำงจิตสำนึกของกำรทำประโยชน์เพื่อสังคม สำมำรถจัดกำรตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่ำงมีควำมสุข
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1. กิจกรรมแนะแนว
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สำมำรถคิดตัดสินใจ คิด
แก้ปัญหำ กำหนดเป้ำหมำย วำงแผนชีวิตทั้งด้ำนกำรเรียน และอำชีพ สำมำรถปรับตนได้อย่ำงเหมำะสม
นอกจำกนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้ำใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษำแก่ผู้ปกครองใน
กำรมีส่วนร่วมพัฒนำผู้เรียน
2. กิจกรรมนักเรียน
เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนำควำมมีระเบียบวินัย ควำมเป็นผู้นำผู้ตำมที่ดี ควำมรับผิดชอบ
กำรทำงำนร่วมกัน กำรรู้จักแก้ปัญหำ กำรตัดสินใจที่เหมำะสม ควำมมีเหตุผล กำรช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอื้อ
อำทร และสมำนฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำมสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติ
ด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ กำรศึกษำวิเครำะห์วำงแผน ปฏิบัติตำมแผน ประเมินและปรับปรุงกำรทำงำน
เน้นกำรทำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม ตำมควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับวุฒิภำวะของผู้เรียน บริบทของ
สถำนศึกษำและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย
2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษำวิชำทหำร
2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตำมควำม
สนใจในลักษณะอำสำสมัคร เพื่อแสดงถึงควำมรับผิดชอบ ควำมดีงำม ควำมเสียสละต่อสังคม มีจิตสำธำรณะ
เช่น กิจกรรมอำสำพัฒนำต่ำง ๆ กิจกรรมสร้ำงสรรค์สังคม
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เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำโรงเรียนมัญจำศึกษำ
ตำมโครงสร้ำง พ.ศ. 2557
เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำระดับชัน้ มัธยมศึกษำตอนต้น
ผู้เรียนที่จะจบกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ของโรงเรียนมัญจำศึกษำ
1. ผู้เรียนเรียนรำยวิชำพื้นฐำน และรำยวิชำเพิ่มเติม จำนวน 93 หน่วยกิต โดยเป็นรำยวิชำพื้นฐำน
จำนวน 66 หน่วยกิต และรำยวิชำเพิ่มเติม จำนวน 27 หน่วยกิต
2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 77 หน่วยกิต โดยเป็นรำยวิชำพื้นฐำน จำนวน
66 หน่วยกิต และรำยวิชำเพิ่มเติมไม่น้อยกว่ำ 11 หน่วยกิต
3. ผู้เรียนต้องมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน ระดับ “ผ่ำน” ขึ้นไป
4. ผู้เรียนต้องมีผลกำรประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่ำน” ขึ้นไป
5. ผู้เรียนต้องเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และได้รับกำรตัดสินผลกำรเรียน “ผ่ำน”
ทุกกิจกรรม
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หลักสูตรโรงเรียนมัญจำศึกษำ
พุทธศักรำช 2552 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 )
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน พุทธศักรำช 2551

ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
มำตรฐำนสำกล

สังกัดสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร
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ประกำศโรงเรียนมัญจำศึกษำ
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนมัญจำศึกษำ พุทธศักรำช 2552 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 )
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน พุทธศักรำช 2551
………………………………………...........................
เนื่องจำกโรงเรียนมัญจำศึกษำ ได้ดำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนมัญจำศึกษำ พุทธศักรำช 2552
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 ) ให้สอดคล้องกับนโยบำย แนวทำงของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล และมีควำม
เหมำะสมกับโรงเรียนมำกยิ่งขึ้น โดยให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 พร้อมกันในทุกระดับชั้น
ในปีกำรศึกษำ 2557
ทั้งนี้ หลักสูตรโรงเรียนได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เมื่อวันที่ 10
เมษำยน 2557 จึงประกำศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ 10 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2557

( นำยสวำท นำทอง )
ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

( นำยธนัท ไชยทิพย์ )
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนมัญจำศึกษำ
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