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1. สว่นน ำ 
 
1.1 ควำมน ำ 

จำกกำรวิจัยและติดตำมประเมินผลกำรใช้หลักสูตรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2544 พบว่ำ 
หลักสูตรดังกล่ำวมีจุดดีหลำยประกำร เช่น ช่วยส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรศึกษำ ท้องถิ่นและ
สถำนศึกษำมีส่วนร่วมและมีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำหลักสูตร ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น มี
แนวคิดและหลักกำรในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำผู้เรียนแบบองค์รวมอย่ำงชัดเจน อย่ำงไรก็ตำม ยังมีประเด็นที่
เป็นปัญหำ และควำมไม่ชัดเจนของหลักสูตรหลำยประกำร ทั้งในส่วนของเอกสำรหลักสูตร กระบวนกำรน ำ
หลักสูตรสู่กำรปฏิบัติ และผลผลิตที่เกิดจำกกำรใช้หลักสูตร ได้แก่ ปัญหำควำมสับสนในระดับสถำนศึกษำ กำร
ก ำหนดสำระกำรเรียนรู้และผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังไว้มำก ท ำให้เกิดปัญหำหลักสูตรแน่น กำรวัดและ
ประเมินผลไม่สะท้อนมำตรฐำน มีปัญหำต่อกำรจัดท ำเอกสำรหลักฐำนทำงกำรศึกษำ และกำรถ่ำยโอนผลกำร
เรียน ปัญหำคุณภำพของผู้เรียนในด้ำนควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ยังไม่เป็นที่
น่ำพอใจ 

นอกจำกนั้น แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ.2550 – 2554 ) ชี้ให้เห็นควำม
จ ำเป็นในกำรปรับเปลี่ยนจุดเน้นในกำรพัฒนำคุณภำพคนให้มีคุณธรรม มีควำมรอบรู้อย่ำงเท่ำทัน มีควำม
พร้อมทั้งด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ อำรมณ์ และศีลธรรม ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงสู่สังคมฐำนควำมรู้อย่ำงมั่นคง 
แนวกำรพัฒนำคนดังกล่ำวมุ่งเตรียมเด็กและเยำวชนให้มีพ้ืนฐำนจิตใจที่ดีงำม มีจิตสำธำรณะ มีสมรรถนะ 
ทักษะ และควำมรู้พื้นฐำนที่จ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิต แนวทำงดังกล่ำว สอดคล้องกับนโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำรในกำรพัฒนำเยำวชนของชำติเข้ำสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม รักควำมเป็นไทย มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ มีทักษะด้ำนเทคโนโลยี สำมำรถท ำงำนร่วม
กบผู้อ่ืน  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่ำงสันติ  จึงได้มีกำรทบทวนหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2544  น ำไปสู่กำรพัฒนำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ที่มีควำม
เหมำะสม ชัดเจน โดยได้มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ จุดหมำย สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด ก ำหนดโครงสร้ำงเวลำเรียนพื้นฐำนของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ใน
แต่ละชั้นปี เปิดโอกำสให้สถำนศึกษำเพ่ิมเติมเวลำเรียนได้ตำมควำมพร้อมและจุดเน้น อีกทั้งปรับกำระบวนกำร
วัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำแต่ละระดับ และเอกสำรหลักฐำนทำงกำรศึกษำ ให้
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ชัดเจนต่อกำรน ำไปปฏิบัติ 

โรงเรียนมัญจำศึกษำเป็นโรงเรียนต้นแบบกำรใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 
2551 และจะเริ่มต้นใช้หลักสูตรนี้ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ในปีกำรศึกษำ 2552 
เป็นต้นไป  โรงเรียนจึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำขึ้น โดยอำศัยมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด
เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรจัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำ กำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลกำร
เรียนรู้ นอกจำกนี้ โรงเรียนได้ร่วมมือกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำขอนแก่น เขต 2  ในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ 
กำรจัดท ำกรอบสำระกำรเรียนรู้ระดับท้องถิ่น ซึ่งได้น ำไปเป็นส่วนประกอบในกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ
ของโรงเรียนด้วย  ในเล่มเอกสำรหลักสูตรของโรงเรียนมัญจำศึกษำ ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ สมรรถนะส ำคัญ
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ของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  โครงสร้ำงเวลำเรียน โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นปี ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และเกณฑ์กำรจบหลักสูตร 

หวังว่ำเอกสำรหลักสูตรเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทำง ในกำรออกแบบจัดกำรเรียนรู้ กำร
ออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ ตลอดจนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ที่เป็นไปตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรแกนกลำง  สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพด้ำนควำมรู้ และทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำรงชีวิตใน
สังคมท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลง และสำมำรถแสวงหำควำมรู้เพ่ือพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  

 
1.2 วสิยัทศัน ์

หลักสูตรโรงเรียนมัญจำศึกษำ  มุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก ำลังของชำติให้เป็นมนุษย์ที่มีควำมสมดุล
ทั้งด้ำนร่ำงกำย ควำมรู้  คุณธรรม  มีจิตส ำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในกำรปกครองตำม
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข   เป็นคนดี สุขภำพสมบูรณ์ มีควำมรู้ มีทักษะกำรคิด ใช้
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ฉลำดใช้เทคโนโลยี อนุรักษ์พัฒนำสิ่งแวดล้อม รักและภูมิใจในท้องถิ่น มีควำมรู้
และทักษะพ้ืนฐำน รวมทั้งเจตคติที่จ ำเป็นต่อกำรศึกษำต่อ  กำรประกอบอำชีพและกำรศึกษำตลอดชีวิต  โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญบนพ้ืนฐำนควำมเชื่อว่ำ ทุกคนสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้เต็มตำมศักยภำพ 

 
1.3 สมรรถนะส ำคัญของผูเ้รยีน   

โรงเรียนมัญจำศึกษำ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส ำคัญ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 5 
ประกำร ดังนี้ 
 1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เป็นควำมสำมำรถในกำรรับและส่งสำร  มีวัฒนธรรมในกำรใช้ภำษำ
ถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและ
ประสบกำรณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำตนเองและสังคม รวมทั้งกำรเจรจำต่อรองเพ่ือขจัดและลด
ปัญหำควำมขัดแย้งต่ำง ๆ กำรเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่ำวสำรด้วยหลักเหตุผลและควำมถูกต้อง ตลอดจนกำร
เลือกใช้วิธีกำรสื่อสำร ที่มีประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ควำมสำมำรถในกำรคดิ เปน็ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสังเครำะห์ กำรคิด อย่ำง
สร้ำงสรรค์  กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และกำรคิดเป็นระบบ เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้หรือสำรสนเทศ
เพ่ือกำรตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่ำงเหมำะสม 

3. ควำมสำมำรถในกำรแกป้ญัหำ เป็นควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ที่เผชิญได้
อย่ำงถูกต้องเหมำะสมบนพ้ืนฐำนของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสำรสนเทศ เข้ำใจควำมสัมพันธ์และกำร
เปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในสังคม แสวงหำควำมรู้ ประยุกต์ควำมรู้มำใช้ในกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำ และมีกำรตัดสินใจที่มีประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น        ต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
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 4. ควำมสำมำรถในกำรใชท้ักษะชวีิต   เป็นควำมสำมำรถในกำรน ำกระบวนกำรต่ำง ๆ ไปใช้ในกำร
ด ำเนินชีวิตประจ ำวัน กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง  กำรท ำงำน และกำรอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยกำรสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล กำรจัดกำรปัญหำและควำมขัดแย้ง 
ต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม กำรปรับตัวให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภำพแวดล้อม และกำรรู้จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เป็นควำมสำมำรถในกำรเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ และมี
ทักษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี  เพ่ื อกำรพัฒนำตนเองและสั งคม ในด้ ำนกำรเรียนรู้  กำรสื่ อสำร  
กำรท ำงำน  กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ถูกต้อง เหมำะสม และมีคุณธรรม 

 
1.4 คุณลักษณะอนัพึงประสงค์   

โรงเรียนมัญจำศึกษำ มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ดังนี้ 

1. รักชำต ิ ศำสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่ำงพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 
7. รักควำมเป็นไทย 
8. มีจิตสำธำรณะ 
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2. โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียน 
2.1  โครงสรำ้งเวลำเรยีน  โรงเรยีนมัญจำศกึษำ 

กลุม่สำระกำรเรยีนรู/้กจิกรรม 

เวลำเรียน 

ระดบัมธัยมศกึษำตอนตน้ 
ระดบัมธัยมศกึษำ

ตอนปลำย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม. 4 – 6  

กลุม่สำระกำรเรยีนรู้ 
ภำษำไทย 
คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ 
สังคมศึกษำ ศำสนำและ

วัฒนธรรม 
- ประวัติศำสตร ์
- ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้ำท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและ

กำรด ำเนินชีวิตในสังคม 
- ภูมิศำสตร ์
- เศรษฐศำสตร ์
สุขศึกษำ 
ศิลปะ 
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

    ภำษำต่ำงประเทศ 

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

 
160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
 

120 (3 นก.) 
 
 

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

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

 
160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
 

120 (3 นก.) 
 
 

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

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

 
160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
 

120 (3 นก.) 
 
 

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

 
240 (6 นก.) 
240 (6 นก.) 
240 (6 นก.) 

 
320 (8 นก.) 
80 (2 นก.) 

 
 

240 (6 นก.) 
 
 

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

รวมเวลำเรยีน (พืน้ฐำน) 
880  

(22 นก.) 
880  

(22 นก.) 
880  

(22 นก.) 
1,640 (41 นก.) 

รำยวชิำเพิ่มเติม 360  ชัว่โมง/ป ี 2,200  ชัว่โมง 
กจิกรรมพฒันำผูเ้รยีน 

กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลส. ยุวกำชำด  
- ชมรม ชุมนุม 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สำธำรณประโยชน์ 

 
35 
 

40 
30 
 

15 

 
35 
 

40 
30 
 

15 

 
35 
 

40 
30 
 

15 

 
120 

 
 

120 
 

120 

รวมเวลำกจิกรรมพฒันำผูเ้รยีน 120 120 120 360 

รวมเวลำเรยีน 1,360  ชัว่โมง/ป ี
รวม 3 ป ี  

4,200  ชัว่โมง 
หมำยเหตุ   *  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ จัดบูรณำกำรร่วมกับ IS3 
                 ** กิจกรรมนักเรียนของชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  เลือก 1 ประเภท 
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2.2 โครงสรำ้งหลกัสูตรชัน้ปี 
โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1 ( พ.ศ. 2557 ห้องเรียนปกติ ) 

โรงเรียนมัญจำศึกษำ   อ ำเภอมัญจำคีรี  จังหวัดขอนแก่น สพม. 25 

ภำคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชม. ภำคเรียนที่ 2 หน่วยกิต/ชม. 

รำยวิชำพ้ืนฐำน 11(440) รำยวิชำพ้ืนฐำน 11 (440) 

ท21101 ภำษำไทย 
ค21101 คณิตศำสตร์ 
ว21101 วิทยำศำสตร์ 
ส21101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ส21102 ประวัติศำสตร์ 
พ21101 สุขศึกษำ 
พ21102 พลศึกษำ 
ศ21101 ศิลปะ 
ง20101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
อ21101 ภำษำอังกฤษ 

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) 

ท21102 ภำษำไทย 
ค21102 คณิตศำสตร์ 
ว21102 วิทยำศำสตร์ 
ส21103 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ส21104 ประวัติศำสตร์ 
พ21103 สุขศึกษำ 
พ21104 พลศึกษำ 
ศ21102 ศิลปะ 
ง20102 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
อ21102 ภำษำอังกฤษ 

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) 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 4.5 (180) รำยวิชำเพ่ิมเติม 4.5 (180) 

ท21201 เสริมทักษะภำษำ 1 
ค21201 เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 
ว21201 วิทยำศำสตร์ 
ส20201 อำเซียนศึกษำ 1 
ศ20201 ศลิปะ 
*ง202xx   ………………………….. 
อ21201 ภำษำอังกฤษ 
จ20201 ภำษำจีน/ต20201 ภำษำเวียดนำม 

0.5 (20) 
0.5 (20)  
0.5 (20) 
0.5 (20) 
0.5 (20) 
1 (40) 

0.5 (20) 
0.5 (20) 

ท21202 เสริมทักษะภำษำ 2 
ค21202 เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 
ว21202 วิทยำศำสตร์ 
ส20202 อำเซียนศึกษำ 2 
ศ20202 ศิลปะ 
*ง202xx   ……………………….. 
อ21202 ภำษำอังกฤษ 
จ20201 ภำษำจีน/ต20201 ภำษำเวียดนำม 

0.5 (20) 
0.5 (20)  
0.5 (20) 
0.5 (20) 
0.5 (20) 
1 (40) 

0.5 (20) 
0.5 (20)   

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 

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

20 
 

20 
15 
5 

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

15 
 

20 
15 
10 

รวมเวลำเรียน 680 รวมเวลำเรียน 680 

*  เลือกเพียงหนึ่งวิชำ คือ ง20201  กำรปลูกพืชผักสวนครัว  ง20202  กำรปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 
ง20203  กำรขยำยพันธุพ์ืช  และ ง20204 กำรเพำะเห็ดในถุงพลำสตกิ  (ไม่ใหซ้้ ำกัน) 
** ภำษำจีนและภำษำเวยีดนำม จัดสลบัภำคเรียน 
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โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่  2 ( พ.ศ. 2557 ห้องเรียนปกติ ) 
โรงเรียนมัญจำศึกษำ   อ ำเภอมัญจำคีรี  จังหวัดขอนแก่น สพม. 25 

ภำคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชม. ภำคเรียนที่ 2 หน่วยกิต/ชม. 

รำยวิชำพ้ืนฐำน 11(440) รำยวิชำพ้ืนฐำน 11 (440) 

ท22101 ภำษำไทย 
ค22101 คณิตศำสตร์ 
ว22101 วิทยำศำสตร์ 
ส22101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ส22102 ประวัติศำสตร์ 
พ22101 สุขศึกษำ 
พ22102 พลศึกษำ 
ศ22101 ศิลปะ 
ง20103 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
อ22101 ภำษำอังกฤษ 

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) 

ท22102 ภำษำไทย 
ค22102 คณิตศำสตร์ 
ว22102 วิทยำศำสตร์ 
ส22103 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ส22104 ประวัติศำสตร์ 
พ22103 สุขศึกษำ 
พ22104 พลศึกษำ 
ศ22102 ศิลปะ 
ง220104 กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี 
อ22102 ภำษำอังกฤษ 

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) 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 4.5 (180) รำยวิชำเพ่ิมเติม 4.5 (180) 

ท22201 กำรเขียน  1 
ค22201 เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 
ว22201 วิทยำศำสตร์ 
*ง202xx   ………………………….. 
อ22201 ภำษำอังกฤษ 
จ20202 ภำษำจีน/ต20202 ภำษำเวียดนำม
I20201 กำรศึกษำค้นคว้ำและสรำ้งองค์ควำมรู้   

0.5 (20) 
0.5 (20)  
0.5 (20) 
1 (40) 

0.5 (20) 
0.5 (20) 
1 (40) 

ท22202  กำรเขียน  2 
ค22202 เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 
ว22202 วิทยำศำสตร์ 
*ง202xx   ……………………….. 
อ22202 ภำษำอังกฤษ 
จ20202 ภำษำจีน/ต20202 ภำษำเวียดนำม
I20202 กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ 

0.5 (20) 
0.5 (20)  
0.5 (20) 
1 (40) 

0.5 (20) 
0.5 (20)  
1 (40)  

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 

-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ – เนตรนำรี 
    - ชมรม  ชุมนุม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน ์

20 
 

20 
15 
5 

-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ – เนตรนำรี 
    - ชมรม  ชุมนุม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ + 
I20901 กำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคม 

15 
 

20 
15 
10 

รวมเวลำเรียน 680 รวมเวลำเรียน 680 

*  เลือกเพียงหนึ่งวิชำ คือ ง20205  งำนแกะสลักกระจกหินอ่อน    ง20206 ช่ำงเดินสำยไฟในอำคำรง20207 งำนเขียนแบบเบื้องต้น(ไม่ให้ซ้ ำกัน) 
** กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ จัดบูรณำกำรร่วมกบั IS3  
*** ภำษำจีนและภำษำเวียดนำม จัดสลบัภำคเรียน 
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โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 ( พ.ศ. 2557 ห้องเรียนปกติ )  
โรงเรียนมัญจำศึกษำ   อ ำเภอมัญจำคีรี  จังหวัดขอนแก่น สพม. 25 

ภำคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชม. ภำคเรียนที่ 2 หน่วยกิต/ชม. 

รำยวิชำพ้ืนฐำน 11(440) รำยวิชำพ้ืนฐำน 11 (440) 

ท23101 ภำษำไทย 
ค23101 คณิตศำสตร์ 
ว23101 วิทยำศำสตร์ 
ส23101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ส23102 ประวัติศำสตร์ 
พ23101 สุขศึกษำ 
พ23102 พลศึกษำ 
ศ23101 ศิลปะ 
ง20105 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
อ23101 ภำษำอังกฤษ 

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) 

ท23102 ภำษำไทย 
ค23102 คณิตศำสตร์ 
ว23102 วิทยำศำสตร์ 
ส23103 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ส23104 ประวัติศำสตร์ 
พ23103 สุขศึกษำ 
พ23104 พลศึกษำ 
ศ23102 ศิลปะ 
ง20106 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
อ23102 ภำษำอังกฤษ 

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) 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 4.5 (180) รำยวิชำเพ่ิมเติม 4.5 (180) 

ท23201 วรรณกรรมพ้ืนฐำน 
ค23201 เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 
ว23201 วิทยำศำสตร์ 
ส20203 เศรษฐศำสตร์นำ่รู ้
*ง202xx   ………………………….. 
ง202xx คอมพิวเตอร์ 
อ23201 ภำษำอังกฤษ 
จ20203 ภำษำจีน/ต20203 ภำษำเวียดนำม 

0.5 (20) 
0.5 (20)  
0.5 (20) 
0.5 (20) 
1 (40) 

0.5 (20) 
0.5 (20) 
0.5 (20) 

ท22202  เพลงพ้ืนบ้ำน 
ค22202 เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 
ว23202 วิทยำศำสตร์ 
ส20204 กฎหมำยน่ำรู ้
*ง202xx   ……………………….. 
ง202xx คอมพิวเตอร์ 
อ23202 ภำษำอังกฤษ 
จ20203 ภำษำจีน/ต20203 ภำษำเวียดนำม 

0.5 (20) 
0.5 (20)  
0.5 (20) 
0.5 (20) 
1 (40) 

0.5 (20) 
0.5 (20) 
0.5 (20)  

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 

-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ – เนตรนำรี 
    - ชมรม  ชุมนุม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน ์

20 
 

20 
15 
5 

-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ – เนตรนำรี 
    - ชมรม  ชุมนุม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน ์

15 
 

20 
15 
10 

รวมเวลำเรียน 680 รวมเวลำเรียน 680 

*  เลือกเพียงหนึ่งวิชำ คือ ง20208 งำนใบตอง    ง20209 งำนผลิตภัณฑ์จำกวัสดุในท้องถิ่น  ง20210 กำรท ำ
ขนมไทย  ง20211 กำรผลิตเครื่องดื่ม  ง20212 กำรแกะสลักผักและผลไม้   (ไม่ให้ซ้ ำกัน) 
** ภำษำจีนและภำษำเวียดนำม จัดสลับภำคเรียน  
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3. ค ำอธบิำยรำยวชิำ 
 

 
ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำนและเพิม่เตมิ 

กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย 
 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษำตอนต้น 
 
 

รำยวชิำพืน้ฐำน 
ท21101  ภำษำไทย   จ ำนวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
ท21102  ภำษำไทย   จ ำนวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
ท22101  ภำษำไทย   จ ำนวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
ท22102  ภำษำไทย   จ ำนวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
ท23101  ภำษำไทย   จ ำนวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
ท23102  ภำษำไทย   จ ำนวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 

 
รำยวชิำเพิ่มเติม 

ท21201  เสริมทักษะภำษำ   1  จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
ท21202  เสริมทักษะภำษำ  2        จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
ท22201  กำรเขียน  1   จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
ท22202  กำรเขียน 2   จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
ท23201  วรรณกรรมพ้ืนบ้ำน        จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
ท23202  เพลงพ้ืนบ้ำน   จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
I20202   กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ (Communication and Presentation) 

จ ำนวน  40  ชั่วโมง     1.0   หน่วยกิต 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ท21101  ภำษำไทย                                                            กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่1    ภำคเรยีนที ่1                          เวลำ  60  ชัว่โมง     จ ำนวน 1.5  หนว่ยกติ 
  

 ศึกษำกำรอ่ำนออกเสียงร้อยแก้ว และร้อยกรองได้ถูกต้องเหมำะสมกับเรื่องที่อ่ำน จับใจควำมส ำคัญ 
ระบุเหตุผล และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่อ่ำน  อธิบำยค ำเปรียบเทียบ ค ำที่มีหลำยควำมหมำย ใน
บริบทต่ำงๆ ตีควำมค ำยำกในเอกสำรวิชำกำรโดยพิจำรณำจำกบริบท  ระบุข้อสังเกตควำมสมเหตุสมผลของ
งำนเขียนประเภทชักจูง โน้มน้ำวใจ ปฏิบัติตำมคู่มือแนะน ำวิธีกำรใช้งำนของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ ในระดับที่
ยำกข้ึน วิเครำะห์คุณค่ำท่ีได้รับจำกกำรอ่ำนงำนเขียนอย่ำงหลำกหลำยเพื่อน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน มีมำรยำท
ในกำรอ่ำน และมีนิสัย รักกำรอ่ำน  กำรเขียนสะกดค ำตำมอักขรวิธี กำรเขียนสื่อสำร กำรเขียนเรียงควำม กำร
เขียนย่อควำม เขียนแสดงควำมคิดเห็น เขียนจดหมำยส่วนตัว จดหมำยกิจธุระเขียนสรุปใจควำมส ำคัญ  เขียน
บรรยำยประสบกำรณ์ เขียนสรุปใจควำมส ำคัญ จำกบทควำม ข่ำว นิทำน เขยีนรำยงำน  มีมำรยำทในกำร
เขียน และมีนิสัยรักกำรเขียนและกำรศึกษำค้นคว้ำ ฟังและดูนิทำน ข่ำว บทควำม เรื่องสั้น สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
บอกหลักกำรสรุปควำม จับประเด็นส ำคัญ วิเครำะห์ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่ฟัง ดู พูดน ำเสนอควำมรู้  
ควำมคิดเห็นอย่ำงสร้ำงสรรค์ พูดรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำจำกกำรฟัง กำรดู และกำรสนทนำ โดยใช้ภำษำท่ี
ถูกต้องตำมหลักกำรพูดรำยงำน   น้ ำเสียงชัดเจน  น่ำฟังตำมหลักกำรพูด มีมำรยำทในกำร ฟัง กำรดู กำรพูด 
ศึกษำหลักกำรใช้ภำษำไทย เสียงในภำษำ  กำรประสมพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ให้เกิดเป็นพยำงค์ สร้ำงค ำ
ประสม ค ำซ้ ำ ค ำซ้อน ค ำพ้อง ชนิดและหน้ำที่ของค ำไทย ทั้ง 7 ชนิด กำรอ่ำนบทกวีประเภทกลอน กำพย์   
โคลงสี่สุภำพ และวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น นิทำน สำรคดี บทควำม แสดงควำมคดิเห็นคุณค่ำด้ำน เนื้อหำ  
แนวคิด สังคม และวรรณศิลป์ ตำมหลักกำรพิจำรณำคุณค่ำด้ำนวรรณกรรมและวรรณคดี เลือกท่องจ ำบท
ประพันธ์ที่ชื่นชอบ และมีคุณค่ำ เลือกอ่ำนหนังสือจำกแหล่งเรียนรู้ เพ่ือหำควำมรู้และ ควำมบันเทิงได้ตรงตำม
จุดประสงค์  น ำคุณค่ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำรงชีวิต 

 โดยศึกษำและสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น และใช้กระบวนกำรอ่ำน  
กระบวนกำรพัฒนำกำรเขียน กระบวนกำรทำงภำษำ กระบวนกำรกลุ่ม  กระบวนกำรวิจัย กระบวนกำรเรียนรู้
ด้วยตนเอง กระบวนกำรเรียนรู้แบบร่วมมือกระบวนกำรคิด กำรฝึกปฏิบัติ กระบวนกำรสื่อสำร กำรรำยงำน 
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำรอภิปรำย    
  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักและกำรใช้ภำษำไทย มองเห็น
คุณค่ำทำงภำษำไทยสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
 

รหสัตวัชีว้ดั   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   
 

รวมทัง้หมด     32   ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ท21102  ภำษำไทย                                        กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย    
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่1  ภำคเรยีนที ่2                        เวลำ  60  ชัว่โมง    จ ำนวน 1.5  หนว่ยกติ  

   

  ศึกษำกำรอ่ำนออกเสียงร้อยแก้ว และร้อยกรองได้ถูกต้องเหมำะสมกับเรื่องที่อ่ำน จับใจควำมส ำคัญ
ระบุเหตุผล และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่อ่ำน อธิบำยค ำเปรียบเทียบ ค ำที่มีหลำยควำมหมำย ใน
บริบทต่ำง ๆ ตีควำมค ำยำกในเอกสำรวิชำกำรโดยพิจำรณำจำกบริบท ระบุข้อสังเกตควำมสมเหตุสมผลของ
งำนเขียนประเภทชักจูง โน้มน้ำวใจ ปฏิบัติตำมคู่มือแนะน ำวิธีกำรใช้งำนของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ ในระดับที่
ยำกข้ึนวิเครำะห์คุณค่ำที่ได้รับจำกกำรอ่ำนงำนเขียนอย่ำงหลำกหลำยเพื่อน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน มีมำรยำท
ในกำรอ่ำน และมีนิสัย รักกำรอ่ำน กำรเขียนสะกดค ำตำมอักขรวิธี กำร เขียนสื่อสำร กำรเขียนเรียงควำม กำร
เขียนย่อควำม  เขียนแสดงควำมคิดเห็น เขียนจดหมำยส่วนตัว จดหมำยกิจธุระ เขียนสรุปใจควำมส ำคัญ  
เขียนบรรยำยประสบกำรณ์ เขียนสรุปใจควำมส ำคัญจำก บทควำม ข่ำว นิทำน เขียนรำยงำน โครงงำน      มี
มำรยำทในกำรเขียน และมีนิสัยรักกำรเขียนและกำรศึกษำค้นคว้ำ ฟังและดูนิทำน ข่ำว บทควำม เรื่องสั้น สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ บอกหลักกำรสรุปควำม จับประเด็นส ำคัญ วิเครำะห์ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่ฟัง ดู พูด
น ำเสนอควำมรู้  ควำมคิดเห็นอย่ำงสร้ำงสรรค์ พูดรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำจำกกำรฟัง กำรดู และ 
กำรสนทนำ โดยใช้ภำษำท่ีถูกต้องตำมหลักกำรพูดรำยงำน น้ ำเสียงชัดเจน น่ำฟังตำมหลักกำรพูด มีมำรยำทใน
กำร ฟัง กำรดู  กำรพูด ศึกษำภำษำพูดและภำษำเขียนได้ถูกต้องตำมกำลเทศะ แต่งบทร้อยกรอง ประเภท
กำพย์ยำนี 11 แสดงควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์ จ ำแนกและใช้ส ำนวน ค ำพังเพย สุภำษิตใช้ภำษำแสดงควำม
คิดเห็นอย่ำงถูกต้อง กำรอ่ำนบทกวีประเภทกลอน กำพย์ โคลงสี่สุภำพ และวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น  
นิทำน สำรคดี บทควำม แสดงควำมคิดเห็นคุณค่ำด้ำน เนื้อหำ แนวคิด  สังคม และวรรณศิลป์    ตำมหลักกำร
พิจำรณำคุณค่ำด้ำนวรรณกรรมและวรรณคดี เลือกท่องจ ำบทประพันธ์ที่ชื่นชอบ และมีคุณค่ำ เลือกอ่ำน
หนังสือจำกแหล่งเรียนรู้  เพ่ือหำควำมรู้  ควำมบันเทิงได้ตรงตำมจุดประสงค์ น ำคุณค่ำไปใช้เป็นแนวทำงใน
กำรด ำรงชีวิต 

 โดยศึกษำและสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญำท้องถิ่น และใช้ กระบวนกำรอ่ำน  
กระบวนกำรพัฒนำกำรเขียน กระบวนกำรทำงภำษำ กระบวนกำรกลุ่ม  กระบวนกำรวิจัย กระบวนกำรเรียนรู้
ด้วยตนเอง กระบวนกำรเรียนรู้แบบร่วมมือกระบวนกำรคิด กำรฝึกปฏิบัติ กระบวนกำรสื่อสำร กำรรำยงำน 
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำรอภิปรำย    
  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักและกำรใช้ภำษำไทย มองเห็น
คุณค่ำทำงภำษำไทยสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
 

รหสัตวัชีว้ดั    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   

  

รวมทัง้หมด    31   ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ท22101  ภำษำไทย                              กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 1                                 เวลำ 60  ชัว่โมง     จ ำนวน  1.5  หนว่ยกติ 
 

  ศึกษำกำรอ่ำนออกเสียงร้อยแก้ว และร้อยกรองได้ถูกต้อง อ่ำนจับใจควำมส ำคัญ อ่ำนสรุปควำม  
อธิบำยรำยละเอียดจำกเรื่องที่อ่ำน เขียนผังควำมคิด อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น และข้อโต้แย้งเก่ียวกับ 
เรื่องท่ีอ่ำน วิเครำะห์และจ ำแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจำกบทควำมที่อ่ำน ระบุ 
ข้อสังเกตกำรชวนเชื่อ โน้มน้ำว หรือควำมสมเหตุสมผลของงำนเขียน อ่ำนหนังสือ บทควำม หรือค ำประพันธ์ 
อย่ำงหลำกหลำย กำรประเมินคุณค่ำหรือแนวคิดที่ได้จำกกำรอ่ำน มีมำรยำทในกำรอ่ำน คัดลำยมือตัว 
บรรจงครึ่งบรรทัด  เขียนบรรยำยและพรรณนำ  เขียนเรียงควำม เขียนย่อควำม  เขียนวิเครำะห์ วิจำรณ์ 
แสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็น หรือโต้แย้งอย่ำงมีเหตุผล มีมำรยำทในกำรเขียน พูดสรุปใจควำมส ำคัญของ 
เรื่องท่ีฟังและดู วิเครำะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และควำมน่ำเชื่อถือของข่ำวสำรจำกสื่อต่ำงๆ วิเครำะห์ 
และวิจำรณ์เรื่องที่ฟังและดูอย่ำงมีเหตุผล พูดในโอกำสต่ำงๆ ได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ มีมำรยำทในกำรฟัง  
กำรดู และกำรพูด กำรสร้ำงค ำในภำษำไทย วิเครำะห์โครงสร้ำงประโยคสำมัญประโยครวม และประโยค 
ซ้อน แต่งค ำประพันธ์ประเภทกลอนสุภำพถูกต้องตำมฉันทลักษณ์ สรุปเนื้อหำวรรณคดีและวรรณกรรม  
ประเภท ศำสนำ ประเพณี พิธีกรรม วิเครำะห์ วิจำรณ์ อธิบำยคุณค่ำ สรุปควำมรู้และข้อคิดของวรรณคดี 
วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น ท่องจ ำบทอำขยำนตำมที่ก ำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำตำม 
ควำมสนใจ 
  โดยใช้กระบวนกำรฝึกทักษะกำรอ่ำน เขียน ฟัง ดู และพูด ใช้กระบวนกำรคิด  เรียนรู้ สืบค้น 
ข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้  และสื่อต่ำงๆ 
  เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ มีทักษะในกำรใช้ภำษำในกำรสื่อสำร ชื่นชม เห็น 
คุณค่ำของกำรน ำควำมรู้ไปใช้เพื่อแก้ปัญหำ และน ำข้อคิดมำประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต เห็นคุณค่ำ 
ภูมิปัญญำไทย ภูมิใจในภำษำประจ ำชำติ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมท่ีก ำหนด 
 

รหสัตวัชีว้ดั   
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 
 

รวมทัง้หมด    27  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ท22102  ภำษำไทย                              กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 2      เวลำ 60  ชัว่โมง          จ ำนวน  1.5  หนว่ยกติ 
 

  ศึกษำกำรอ่ำนออกเสียงร้อยแก้ว และร้อยกรองได้ถูกต้อง อ่ำนจับใจควำมส ำคัญ อ่ำนสรุปควำม  
อธิบำยรำยละเอียดจำกเรื่องที่อ่ำน เขียนผังควำมคิด อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น และข้อโต้แย้งเก่ียวกับ 
เรื่องท่ีอ่ำน วิเครำะห์และจ ำแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจำกบทควำมที่อ่ำน หรือระบุ 
ข้อสังเกต กำรชวนเชื่อ กำรโน้มน้ำวอย่ำงควำมสมเหตุสมผลของงำนเขียน อ่ำนหนังสือ บทควำม หรือค ำ 
ประพันธ์อย่ำงหลำกหลำย ประเมินคุณค่ำหรือแนวคิดที่ได้จำกกำรอ่ำน มีมำรยำทในกำรอ่ำน คัดลำยมือ 
ตัวบรรจงครึ่งบรรทัดเขียนบรรยำยและพรรณนำ  เขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ  เขียนจดหมำยกิจธุระ  
เขียนวิเครำะห์ วิจำรณ์แสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็น หรือโต้แย้งอย่ำงมีเหตุผล  มีมำรยำทในกำรเขียน พูด 
สรุปใจควำมส ำคัญของเรื่องที่ฟังและดู วิเครำะห์ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น และควำมน่ำเชื่อถือของข่ำวสำร 
จำกสื่อต่ำงๆ วิเครำะห์และวิจำรณ์เรื่องที่ฟังและดูอย่ำงมีเหตุผล พูดรำยงำนเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษำ 
ค้นคว้ำ มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด ใช้ค ำรำชำศัพท์ รวบรวมและอธิบำยควำมหมำยของค ำ 
ภำษำต่ำงประเทศที่ใช้ในภำษำไทย สรุปเนื้อหำวรรณคดีและวรรณกรรม ประเภทเหตุกำรณ์ประวัติศำสตร์  
บันเทิงคดี บันทึกกำรเดินทำง สุภำษิตค ำสอน วิเครำะห์ วิจำรณ์ อธิบำยคุณค่ำ สรุปควำมรู้และข้อคิดของ 
วรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น ท่องจ ำบทอำขยำนตำมท่ีก ำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำ 
ตำมควำมสนใจ 
  โดยใช้กระบวนกำรฝึกทักษะกำรอ่ำน เขียน ฟัง ดู และพูด ใช้กระบวนกำรคิด เรียนรู้ สืบค้น 
ข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้  และสื่อต่ำงๆ 
  เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ มีทักษะในกำรใช้ภำษำในกำรสื่อสำร ชื่นชม เห็น 
คุณค่ำของกำรน ำควำมรู้ไปใช้เพื่อแก้ปัญหำ และน ำข้อคิดมำประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต  เห็นคุณค่ำ 
ภูมิปัญญำไทย ภูมิใจในภำษำประจ ำชำติ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมท่ีก ำหนด 
 

รหสัตวัชีว้ดั   
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 
 

รวมทัง้หมด    26  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพื้นฐำน 

ท23101  ภำษำไทย                                              กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 1                           เวลำ  60  ชัว่โมง    จ ำนวน  1.5  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำกำรอ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้ว ประเภทนวนิยำย เรื่องสั้น ข่ำว สำรคดี บทควำมและอ่ำนออก
เสียงบทร้อยกรอง ประเภทกลอน กำพย์ โคลงสี่สุภำพ ควำมหมำยของค ำศัพท์โดยตรงและควำมหมำยโดยนัย 
อ่ำนจับใจควำมส ำคัญ แสดงควำมคิดเห็นเชิงวิเครำะห์ วิจำรณ์ ประเมินเรื่องที่อ่ำน ตีควำมและประเมินคุณค่ำ
แนวคิดท่ีได้จำกกำรอ่ำนงำนเขียนอย่ำงหลำกหลำย และเขียนกรอบแนวควำมคิด ผังควำมคิด รวมทั้งเลือกอ่ำน
หนังสือและสื่อสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำตนด้ำนควำมรู้ กำรท ำงำน มีมำรยำทในกำรอ่ำนและมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
คัดลำยมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนย่อควำม เขียนข้อควำมโดยใช้ถ้อยค ำตำมระดับภำษำ เขียนจดหมำยกิจ
ธุระ เขียนอธิบำย ชี้แจง  แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงมีเหตุผล เขียนวิเครำะห์ วิจำรณ์ และแสดงควำมรู้ ควำม
คิดเห็นหรือโต้แย้งในเรื่องต่ำงๆ  เขียนข้อควำมตำมสถำนกำรณ์และโอกำสต่ำงๆ  มีมำรยำทในกำรเขียน มีนิสัย
รักกำรเขียนและกำรศึกษำค้นคว้ำเป็นประจ ำ ฟัง ดู และพูดจำกข่ำว บทควำม วรรณกรรม บอกหลักกำร สรุป
ควำม จับประเด็นส ำคัญ พูดแสดงควำมคิดเห็นและประเมินเรื่อง พูดวิเครำะห์วิจำรณ์ พูดรำยงำนกำรศึกษำ
ค้นคว้ำเกี่ยวกับภูมิปัญญำท้องถิ่น มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูดศึกษำหลักภำษำไทย จ ำแนกและ
สังเกตกำรใช้ค ำท่ีมำจำกภำษำต่ำงประเทศ ค ำศัพท์บัญญัติ ค ำศัพท์ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ กำรใช้ค ำทับศัพท์ 
แต่งค ำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภำพ กำรใช้ภำษำท่ีถูกต้องตำมหลักกำรประชุม อภิปรำยและรำยงำน ศึกษำ
วรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นเก่ียวกับศำสนำ ประเพณี  พิธีกรรม สุภำษิต ค ำสอน เหตุกำรณ์
ในประวัติศำสตร์ บันเทิงคดี วิเครำะห์วิถีไทย ประเมินคุณค่ำด้ำนวรรณศิลป์ เนื้อหำ และด้ำนสังคม ตำม
หลักกำรพิจำรณำคุณค่ำวรรณคดี วรรณกรรม ท่องบทอำขยำนตำมท่ีก ำหนดและตำมควำมสนใจ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนกำรเรียนภำษำ  กระบวนกำรปฏิบัติ กำรท ำงำนกลุ่ม กำรคิด วิเครำะห์ 
อย่ำงมีวิจำรณญำณ และใช้เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ  
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำรใช้ภำษำไทย 
อย่ำงถูกต้อง สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั 
  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   ตวัชีว้ัด 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ท23102  ภำษำไทย                                              กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 2                        เวลำ  60  ชัว่โมง           จ ำนวน  1.5  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำกำรอ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้ว ประเภทนวนิยำย เรื่องสั้น ข่ำว สำรคดี บทควำมและอ่ำนออก
เสียงบทร้อยกรอง ประเภทกลอน กำพย์ โคลงสี่สุภำพ ควำมหมำยของค ำศัพท์โดยตรงและควำมหมำยโดยนัย 
อ่ำนจับใจควำมส ำคัญ แสดงควำมคิดเห็นเชิงวิเครำะห์ วิจำรณ์ ประเมินเรื่องที่อ่ำน ตีควำมและประเมินคุณค่ำ
แนวคิดท่ีได้จำกกำรอ่ำนงำนเขียนอย่ำงหลำกหลำย และเขียนกรอบแนวควำมคิด ผังควำมคิด รวมทั้งเลือกอ่ำน
หนังสือและสื่อสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำตนด้ำนควำมรู้ กำรท ำงำน มีมำรยำทในกำรอ่ำนและมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
คัดลำยมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนย่อควำม กรอกแบบสมัครงำน   เขียนอธิบำย ชี้แจง  แสดงควำมคิดเห็น
อย่ำงมีเหตุผล เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเล่ำเหตุกำรณ์ และแสดงควำมรู้ควำมคิดเห็นหรือทัศนคติ
ในเรื่องต่ำงๆ  เขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำและโครงงำน   มีมำรยำทในกำรเขียน มีนิสัยรักกำรเขียนและ
กำรศึกษำค้นคว้ำเป็นประจ ำ ฟัง ดู และพูดจำกข่ำว บทควำม วรรณกรรม บอกหลักกำร สรุปควำม จับ
ประเด็นส ำคัญ พูดแสดงควำมคิดเห็นและประเมินเรื่อง พูดวิเครำะห์วิจำรณ์ พูดอภิปรำย พูดโน้มน้ำว  พูดใน
โอกำสต่ำงๆ  มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด ศึกษำหลักภำษำไทย วิเครำะห์ระดับภำษำ วิเครำะห์
โครงสร้ำงประโยคที่ซับซ้อน ศึกษำวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นเก่ียวกับศำสนำ ประเพณี  
พิธีกรรม สุภำษิต ค ำสอน เหตุกำรณ์ในประวัติศำสตร์ บันเทิงคดี วิเครำะห์วิถีไทย ประเมินคุณค่ำด้ำน
วรรณศิลป์ เนื้อหำ และด้ำนสังคม ตำมหลักกำรพิจำรณำคุณค่ำวรรณคดี วรรณกรรม ท่องบทอำขยำนตำมท่ี
ก ำหนดและตำมควำมสนใจ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนกำรเรียนภำษำ  กระบวนกำรปฏิบัติ กำรท ำงำนกลุ่ม  กำรคิด วิเครำะห์ 
อย่ำงมีวิจำรณญำณ และใช้เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ  
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำรใช้ภำษำไทย 
อย่ำงถูกต้อง สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั 
  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   ตวัชี้วัด 
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ค ำอธบิำยรำยวิชำเพิ่มเติม 

ท21201 เสรมิทกัษะภำษำ 1                                              กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 1  ภำคเรยีนที ่ 1                                เวลำ  20  ชัว่โมง   จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ 

 
            ศึกษำและฝึกทักษะกำรฟัง กำรดู กำรพูด กำรอ่ำนและกำรเขียน  โดยกำรศึกษำกำรอ่ำนออกเสียง 
ทัง้ร้อยแก้วและร้อยกรอง อ่ำนในใจ อ่ำนจับใจควำม  อ่ำนเพ่ือแสดงควำมคิดเห็นและเล่ำเรื่องจำก
ประสบกำรณ์จำกเรื่องที่อ่ำนได้อย่ำงหลำกหลำย มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู กำรพูด กำรอ่ำนและกำรเขียน 
จำกเอกสำร คู่มือ บทควำม  ข่ำว  เหตุกำรณ์ประจ ำวัน น ำมำสู่กำรเขียนย่อควำม เขียนเรียงควำม เขียน
จดหมำย และประเมินควำมน่ำเชื่อถือได้อย่ำงเหมำะสม 
          โดยใช้กระบวนกำรอ่ำน กำรฟัง  กำรดู กำรพูดและกำรเขียน น ำควำมรู้และประสบกำรณ์ 
พูดแสดงควำมคิดเห็น พูดเล่ำเรื่อง พูดแนะน ำตนเองได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม  
    เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน กำรเขียน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เห็นคุณค่ำของภำษำไทย และน ำมำ 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงหลำกหลำย 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. เลือกฟังและดูจำกสื่อต่ำงๆ อย่ำงมีวิจำรณญำณและน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้   
2. อ่ำนในใจและอ่ำนออกเสียงร้อยแก้วได้ถูกต้องและรวดเร็ว   
3. พูดเล่ำเรื่อง พูดแนะน ำตนเองได้อย่ำงถูกต้อง   
4. เขียนเรียงควำม  เขียนจดหมำย  โดยใช้กระบวนกำรเขียน พัฒนำงำนเขียน 

 
รวมทัง้หมด  4 ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ท21202 เสรมิทกัษะภำษำ 2                                              กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 1  ภำคเรยีนที ่ 2                       เวลำ  20  ชัว่โมง       จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ 
 
               ศึกษำและฝึกทักษะกำรฟัง กำรดู กำรพูด กำรอ่ำนและกำรเขียน โดยกำรศึกษำกำรอ่ำนออกเสียง
ทั้ง  ร้อยแก้วและร้อยกรอง อ่ำนในใจ อ่ำนจับใจควำม และค ำศัพท์ อ่ำนเพ่ือแสดงควำมคิดเห็น  น ำสู่กำรเขียน
ย่อควำม เขียนเรียงควำม  เขียนจดหมำย  เขียนแสดงควำมคิดเห็นจำกเอกสำรควำมรู้ และสื่อต่ำง ๆ ได้อย่ำง
สร้ำงสรรค์  น ำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน และประเมินควำมน่ำเชื่อถือได้ 
              โดยใช้กระบวนกำรอ่ำน กำรฟัง กำรดู กำรพูดและกำรเขียน น ำสู่กำรพูดแสดงควำมรู้ แสดงควำม
คิดเห็น  ควำมรู้สึกในโอกำสต่ำง ๆ ได้อย่ำงได้อย่ำงถูกต้อง   

    เพ่ือให้เห็นคุณค่ำของภำษำไทย  มีนิสัยรักกำรอ่ำน กำรเขียน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. เลือกฟังและดูจำกสื่อต่ำงๆ อย่ำงมีวิจำรณญำณและน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้   
2. อ่ำนออกเสียงร้อยกรองได้ถูกต้องและรวดเร็ว   
3. พูดเสนอควำมรู้ พูดแสดงควำมคิดเห็น ได้อย่ำงถูกต้อง   
4. เขียนย่อควำม  และเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ โดยใช้กระบวนกำรเขียน พัฒนำงำนเขียน 

 
รวมทัง้หมด  4  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ท22201 กำรเขยีน 1                                                     กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 1                          เวลำ  20  ชัว่โมง      จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ 
         
 ศึกษำกำรเขียนบรรยำยและพรรณนำ  เขียนเรียงควำมเกี่ยวกับประสบกำรณ์   เขียนอนุทินประจ ำวัน 
เขียนย่อควำมจำกสื่อต่ำงๆ เช่น นิทำน  ค ำสอน  เขียนรำยงำนจำกกำรศึกษำค้นคว้ำ  เขียนจดหมำยกิจธุระ 
เขียนวิเครำะห์ วิจำรณ์ และแสดงควำมรู้ แสดงควำมคิดเห็นหรือโต้แย้งในเรื่องที่อ่ำนอย่ำงมีเหตุผลจำกกำร
อ่ำนสื่อต่ำงๆ เช่น บทควำม บทเพลง หนังสืออ่ำนนอกเวลำ สำรคดี และบันเทิงคดี 
 โดยใช้กระบวนกำรฝึกทักษะกำรเขียน ทักษะกระบวนกำรคิด สืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่ำงๆ มีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง 
 เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ มีทักษะในกำรเขียน เห็นคุณค่ำของกำรน ำควำมรู้ไปใช้เพื่อ
แก้ปัญหำ และน ำมำใช้ในชีวิตประจ ำวัน ภำคภูมิใจในภำษำประจ ำชำติ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมท่ี
ก ำหนด 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. เขียนบรรยำยเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆโดยใช้ภำษำเรียบเรียงได้อย่ำงถูกต้อง 
2. เขียนพรรณนำเกี่ยวกับเหตุกำรณ์และสถำนที่ต่ำงๆได้อย่ำงน่ำประทับใจ 
3. เขียนเรียงควำมเกี่ยวกับประสบกำรณ์ของตนเองได้ 
4. เขียนอนุทินประจ ำวันได้อย่ำงสม่ ำเสมอ 
5. เขียนย่อควำมจำกสื่อต่ำงๆได้อย่ำงถูกต้อง 
6. เขียนรำยงำนจำกกำรศึกษำค้นคว้ำในเรื่องที่ตนเองสนใจได้ 
7. เขียนจดหมำยกิจธุระได้อย่ำงถูกต้องตำมรูปแบบที่ก ำหนด 
8. เขียนวิเครำะห์ วิจำรณ์ เรื่องที่อ่ำนได้อย่ำงมีเหตุผล 
9. เขียนแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องที่อ่ำนจำกสื่อต่ำงๆได้ 
10. เขียนโต้แย้งในเรื่องที่อ่ำนจำกสื่อต่ำงๆได้อย่ำงมีเหตุผล  

 
รวมทัง้หมด    10   ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ท22202 กำรเขยีน 2                                                         กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 2                          เวลำ  20  ชัว่โมง      จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ 

 
ศึกษำกำรเขียนบรรยำยและพรรณนำ  เขียนข้อควำมตำมสถำนกำรณ์และโอกำสต่ำงๆ เช่น ค ำขวัญ 

ค ำอวยพร เขียนอนุทินประจ ำวัน เขียนย่อควำมจำกสื่อต่ำงๆ เช่น บทควำมทำงวิชำกำร บันทึกเหตุกำรณ์  
เขียนรำยงำนโครงงำน  เขียนจดหมำยกิจธุระ เขียนวิเครำะห์ วิจำรณ์ และแสดงควำมรู้ แสดงควำมคิดเห็นหรือ
โต้แย้งในเรื่องที่อ่ำนอย่ำงมีเหตุผลจำกกำรอ่ำนสื่อต่ำงๆ เช่น บทควำม  
บทเพลง หนังสืออ่ำนนอกเวลำ สำรคดี และบันเทิงคดี 
 โดยใช้กระบวนกำรฝึกทักษะกำรเขียน ทักษะกระบวนกำรคิด สืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่ำงๆ มีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง 
 เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ มีทักษะในกำรเขียน เห็นคุณค่ำของกำรน ำควำมรู้ไปใช้เพื่อ
แก้ปัญหำ และน ำมำใช้ในชีวิตประจ ำวัน ภำคภูมิใจในภำษำประจ ำชำติ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมท่ี
ก ำหนด 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. เขียนบรรยำยเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆโดยใช้ภำษำเรียบเรียงได้อย่ำงถูกต้อง 
2. เขียนพรรณนำเกี่ยวกับเหตุกำรณ์และสถำนที่ต่ำงๆได้อย่ำงน่ำประทับใจ 
3. เขียนข้อควำมตำมสถำนกำรณ์และโอกำสต่ำงๆได้ตำมควำมเหมำะสม 
4. เขียนอนุทินประจ ำวันได้อย่ำงสม่ ำเสมอ 
5. เขียนย่อควำมจำกสื่อต่ำงๆได้อย่ำงถูกต้อง 
6. เขียนรำยงำนโครงงำนในเรื่องที่กลุ่มตนเองสนใจได้ 
7. เขียนจดหมำยกิจธุระได้อย่ำงถูกต้องตำมรูปแบบที่ก ำหนด 
8. เขียนวิเครำะห์ วิจำรณ์ เรื่องที่อ่ำนได้อย่ำงมีเหตุผล 
9. เขียนแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องที่อ่ำนจำกสื่อต่ำงๆได้ 
10. เขียนโต้แย้งในเรื่องที่อ่ำนจำกสื่อต่ำงๆได้อย่ำงมีเหตุผล  

 
รวมทัง้หมด   10   ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ท23201  วรรณกรรมพืน้บำ้น                                                   กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 3   ภำคเรยีนที ่ 1            เวลำ  20  ชัว่โมง         จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ 
 
          ศึกษำและรวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ้ำนของไทย  ลำว  มำเลเซีย  อินโดนีเซีย  สิงคโปร์  ฟิลิปปินส์  
เวียดนำม  พม่ำ  กัมพูชำ  และบรูไน  ควำมหมำยและลักษณะภำษำถิ่น  ผญำ   
นิทำนพื้นบ้ำน  ส ำนวน  ปริศนำค ำทำย  ที่มีในท้องถิ่น    วิเครำะห์คุณค่ำทำงภำษำไทยสังคม  จัดท ำโครงงำน
วรรณกรรมพ้ืนบ้ำนและแสดงควำมคิดเห็น  วิจำรณ์ วรรณกรรมได้ 
         โดยใช้กระบวนกำรอ่ำน  คิดวิเครำะห์  กำรสืบค้นข้อมูลและกำรบูรณำกำร 
         เพ่ือให้เกิดกำรคิดและตัดสินใจได้อย่ำงมีวิจำรณญำณ  มีนิสัยรักกำรอ่ำน  มีมำรำยำทในกำรฟัง  กำรดู
และกำรกำรพูด   ใฝ่เรียนรู้   อยู่อย่ำงพอเพียงและรักควำมเป็นไทย 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. อธิบำย  ควำมหมำย  ควำมส ำคัญ  ประวัติ  ลักษณะ  ของวรรณกรรมพ้ืนบ้ำนของ

ประเทศต่ำงๆในอำเซี่ยนได้   
2. วิเครำะห์ วิจำรณ์และประเมินคุณค่ำภำษำถ่ิน ผญำ  ส ำนวน  นิทำนพ้ืนบ้ำน  ปริศนำค ำ

ทำย ที่มีในท้องถิ่นได้   
3. วิเครำะห์ วิจำรณ์ และประเมินเรื่องเรื่องจำกกำรอ่ำนและกำรฟังนิทำนพ้ืนบ้ำนอีสำนตำม

หลักกำรพิจำรณำวรรณกรรมได้อย่ำงมีวิจำรณญำณ  มีมำรยำทในกำรอ่ำน  ฟังและดู   
4. วิเครำะห์แสดงควำมคิดเห็นโต้แย้ง  ตีควำมและประเมินคุณค่ำจำกกำรอ่ำนและกำรฟัง

นิทำนพื้นบ้ำนอีสำน  ผญำ  ส ำนวน  ปริศนำค ำทำย  ได้อย่ำงหลำกหลำย เพ่ือน ำไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้   

5. พูดอภิปรำย  แสดงควำมคิดเห็น  วิเครำะห์  วิจำรณ์ และประเมินวรรณกรรมพ้ืนบ้ำนได้
อย่ำงมีวิจำรณญำณ   

6. เขียนรำยงำนโครงงำนกำรศึกษำวรรณกรรมพ้ืนบ้ำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 

รวมทัง้หมด   6   ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ท23202   เพลงพืน้บำ้น                                                         กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 3   ภำคเรยีนที ่ 2               เวลำ  20  ชัว่โมง        จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ 
 
           ศึกษำเพลงพื้นบ้ำนของไทย   เพลงกล่อมเด็ก  สำรภัญช์  หมอล ำ ที่มีในท้องถิ่น  และเพลงพ้ืนบ้ำน
ของประเทศต่ำงๆในอำเชี่ยน  วิเครำะห์ คุณค่ำทำงภำษำเก่ียวกับท่ีมำ  เนื้อหำ  ค ำศัพท์  ควำมหมำยและ
อิทธิพลที่มีต่อกำรด ำรงชีวิต เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  วิเครำะห์และตระหนัก  ถึงคุณค่ำขนบธรรมเนียม  
วัฒนธรรมไทย  ร่วมมือในกำรอนุรักษ์เพลงพ้ืนบ้ำน 
         โดยใช้ใช้กระบวนกำรอ่ำน  คิดวิเครำะห์  กำรสืบค้นข้อมูลและกำรบูรณำกำร 
          เพ่ือให้เกิดกำรคิดและตัดสินใจได้อย่ำงมีวิจำรณญำณ  มีนิสัยรักกำรอ่ำน  มีมำรำยำทใน 
กำรฟัง  กำรดูและกำรกำรพูด   ใฝ่เรียนรู้   อยู่อย่ำงพอเพียงและรักควำมเป็นไทย 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. สรุปควำมรู้  ตีควำม และประเมินคุณค่ำ  จำกกำรศึกษำประวัติ  ควำมส ำคัญของ เพลง

พ้ืนบ้ำน  เพลงกล่อมเด็ก  สรภัญญะ  หมอล ำ ในท้องถิ่นโดยกำรเปรียบเทียบกับวิถีกำร
ด ำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นปัจจุบันเพื่อน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

2. สรุปและรวบรวมควำมรู้จำกำรศึกษำเพลงพ้ืนบ้ำนในกลุ่มประเทศอำเชี่ยนได้ 
3. เขียนรำยงำน  อธิบำยแสดงควำมคิดเห็นและโต้แย้งจำกกำรศึกษำ ส ำรวจวรรณกรรม

ประเภทเพลงพ้ืนบ้ำน  หมอล ำ  สรภัญญะ  เพลงกล่อมเด็ก ที่มีในท้องถิ่นได้ถูกต้องตำม
รูปแบบกำรเขียนรำยงำนโครงงำน  มีเหตุผล และมีมำรยำทในกำรเขียน       

4. พูดแสดงควำมคิดเห็น  ประเมินคุณค่ำเรื่องจำกกำรฟังและดูเพลงพื้นบ้ำน และ หรือ หมอล ำ  
สรภัญญะ  เพลงกล่อมเด็ก ได้อย่ำงมีวิจำรณญำณ 

5. น ำเสนอโครงงำนตำมหัวข้อ “เยำวชนรุ่นใหม่  ร่วมใจ อนุรักษ์เพลงพ้ืนบ้ำน”  
 

รวมทัง้หมด    5     ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

I20202 กำรสือ่สำรและกำรน ำเสนอ (Communication and Presentation)  กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย 
เวลำ   40   ชัว่โมง                             จ ำนวน 1.0 หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำ เรียบเรียง และถ่ำยทอดควำมคิดอย่ำงชัดเจน เป็นระบบจำกข้อมูลองค์ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำในรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ (Research and Knowledge Formation) โดย
เขียนโครงร่ำง บทน ำ  เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรำยงำนเชิงวิชำกำร โดยใช้ค ำจ ำนวน 2,500 ค ำ มีกำรอ้ำงอิง
แหล่งควำมรู้ที่เชื่อถือได้อย่ำงหลำกหลำย เรียบเรียงและถ่ำยทอดควำมคิดอย่ำงชัดเจน เป็นระบบ  มีกำร
น ำเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation) โดยใช้สื่อประกอบที่
หลำกหลำย และเผยแพร่ผลงำนสู่สำธำรณะ  

โดยใช้กระบวนกำรอ่ำนวิเครำะห์  สังเครำะห์ กระบวนกำรเขียน และกระบวนกำรคิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ กระบวนกำรกลุ่มและกำรสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย 

เพ่ือให้เกิดทักษะ ในกำรเขียนรำยงำนเชิงวิชำกำร และทักษะกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ เห็น
ประโยชน์และคุณค่ำในกำรสร้ำงสรรค์งำนและถ่ำยทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สำธำรณะ 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. วำงโครงร่ำงกำรเขียนตำมหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีกำรเขียนโครงร่ำง 
2. เขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำเชิงวิชำกำรภำษำไทย ควำมยำว 2,500 ค ำ 
3. น ำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจำกประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว(Oral individual 

presentation) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation) 
4. ใช้สื่อ อุปกรณ์ในกำรน ำเสนอได้อย่ำงเหมำะสม 
5. เผยแพร่ผลงำนสู่สำธำรณะ 
6. เห็นประโยชน์และคุณค่ำในกำรสร้ำงสรรค์งำนและถ่ำยทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่สำธำรณะ 

 
 

รวมทัง้หมด   6   ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำนและเพิม่เตมิ 
กลุม่สำระกำรเรยีนรูค้ณติศำสตร์ 

 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษำตอนต้น 

           
 

รำยวชิำคณิตศำสตร์พืน้ฐำน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1 

  ค21101  คณิตศำสตร์   จ ำนวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
  ค21102 คณิตศำสตร์   จ ำนวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
  ค22101  คณิตศำสตร์   จ ำนวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
  ค22102 คณิตศำสตร์   จ ำนวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
  ค23101  คณิตศำสตร์   จ ำนวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
  ค23102 คณิตศำสตร์   จ ำนวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 

 
รำยวชิำคณิตศำสตรเ์พิม่เตมิ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
  ค21201  เสริมทักษะคณิตศำสตร์  จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
  ค21202  เสริมทักษะคณิตศำสตร์  จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
   

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
  ค22201  เสริมทักษะคณิตศำสตร์  จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
  ค22202  เสริมทักษะคณิตศำสตร์  จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
  ค23201  เสริมทักษะคณิตศำสตร์  จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
  ค23202  เสริมทักษะคณิตศำสตร์  จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3  
  ค20201 กำรใช้งำนเบื้องต้นโปรแกรม  The Geometer’s Sketchpad 

จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ค21101  คณิตศำสตร ์                                            กลุม่สำระกำรเรยีนรูค้ณติศำสตร ์          
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่1    ภำคเรยีนที ่1                                   เวลำ  60  ชัว่โมง     จ ำนวน 1.5 หนว่ยกติ 
          

 ศึกษำ ฝึกทักษะ/ กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้ 

ห.ร.ม. และ ค.ร.น.     ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจ ำนวนนับ และกำรน ำไปใช้ 
 จ ำนวนเตม็   กำรเปรียบเทียบจ ำนวนเต็ม กำรบวก  กำรลบ  กำรคูณ  และกำรหำรจ ำนวนเต็ม กำรน ำ
ควำมรู้และสมบัติเกี่ยวกับจ ำนวนเต็มไปใช้ โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับจ ำนวนเต็ม 
 เลขยกก ำลัง  เลขยกก ำลังที่มีเลขชี้ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็ม  กำรเขียนแสดงจ ำนวนในรูป 
สัญกรณ์วิทยำศำสตร์ (A  10n เมื่อ 1  A  10 และ n เป็นจ ำนวนเต็ม) กำรคูณและกำรหำรเลขยกก ำลังที่มี
ฐำนเดียวกัน  และเลขชี้ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็ม 
 กำรสรำ้งพืน้ฐำนทำงเรขำคณติ   กำรสร้ำงพื้นฐำนทำงเรขำคณิต (ใช้วงเวียนและ สันตรง) กำรสร้ำง
รูปเรขำคณิตสองมิติ โดยใช้กำรสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเรขำคณิต สมบัติทำงเรขำคณิตที่ต้องกำรกำรสืบเสำะ สังเกต
และคำดกำรณ์   
 โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำโดยกำร
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รำยงำน 
 เพ่ือพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล  กำรสื่อสำรกำรสื่อ
ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์  และกำรน ำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศำสตร์กับศำสตร์อ่ืนๆ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไปใช้ในกำร
เรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มีควำมรอบคอบ มีควำม
รับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั  
ค 1.1 ม.1/1, ม.1/2,  
ค 1.2  ม.1/1, ม.1/3, ม.1/4 

  ค 1.4  ม.1/1 
  ค 3.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
  ค 6.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6 
  
 

รวมทัง้หมด  15  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ค21102  คณิตศำสตร ์                                 กลุม่สำระกำรเรยีนรูค้ณติศำสตร ์ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่1    ภำคเรยีนที ่2                                 เวลำ  60  ชัว่โมง     จ ำนวน 1.5 หนว่ยกิต 
          

ศึกษำ ฝึกทักษะ/ กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้ 
เศษสว่น    กำรเปรียบเทียบเศษส่วน กำรบวก กำรลบ กำรคูณ และกำรหำรเศษส่วน กำรแก้โจทย์

ปัญหำเกี่ยวกับเศษส่วน 
 ทศนยิม    กำรเปรียบเทียบทศนิยม กำรบวก กำรลบ กำรคูณ และกำรหำรทศนิยม กำรแก้โจทย์
ปัญหำเกี่ยวกับทศนิยม 
 โอกำสของเหตุกำรณ์ 

กำรประมำณคำ่   กำรประมำณค่ำและกำรน ำไปใช้ 
 คู่อนัดบัและกรำฟ  กำรเขียนกรำฟบนระนำบในระบบพิกัดฉำกแสดงควำมเกี่ยวข้องของปริมำณสอง
ชุดที่ก ำหนดให้  กำรอ่ำนและกำรแปลควำมหมำยของกรำฟบนระนำบในระบบพิกัดฉำกที่ก ำหนดให้   

สมกำรเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว  ควำมสัมพันธ์ของแบบรูป  สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว  กำรเขียนสมกำร 
เชิงเส้นตัวแปรเดียวจำกสถำนกำรณ์หรือปัญหำ  โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 ควำมสมัพนัธ์ของรปูเรขำคณติสองมติแิละสำมมิต ิ   ภำพของรูปเรขำคณิตสำมมิติ ภำพที่ได้จำกกำร
มองด้ำนหน้ำ ด้ำนข้ำง และด้ำนบนของรูปเรขำคณิตสำมมิติ กำรวำดหรือประดิษฐ์รูปเรขำคณิตสำมมิติที่
ประกอบขึน้จำกลูกบำศก์  เมื่อก ำหนดภำพสองมิติที่ได้จำกกำรมองด้ำนหน้ำ ด้ำนข้ำง และด้ำนบนให้ 
 โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำโดยกำร
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รำยงำน 
 เพ่ือพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล  กำรสื่อสำรกำรสื่อ
ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์  และกำรน ำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศำสตร์กับศำสตร์อ่ืนๆ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไปใช้ในกำร
เรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มีควำมรอบคอบ มีควำม
รับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 

รหสัตวัชีว้ดั  
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 
 

รวมทัง้หมด  19  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ค22101 คณติศำสตร ์                                    กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้คณิตศำสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 2   ภำคเรยีนที ่1                         เวลำ  60  ชัว่โมง     จ ำนวน 1.5 หนว่ยกติ 
          

ศึกษำ ฝึกทักษะ/ กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้ 
อัตรำส่วน ร้อยละ  กำรใช้ควำมรู้เกี่ยวกับอัตรำส่วน สัดส่วนและร้อยละในกำรแก้ปัญหำ 
กำรวัด กำรเปรียบเทียบหน่วยควำมยำวและพ้ืนที่ในระบบเดียวกันและต่ำงระบบ กำรเลือกใช้หน่วย

กำรวัด กำรคำดคะเน ขนำด น้ ำหนัก กำรใช้ควำมรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีแก้โจทย์ปัญหำ 
 แผนภูมิรูปวงกลม กำรอ่ำนแผนภูมิ กำรน ำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม 

กำรแปลงทำงเรขำคณิต กำรเลื่อนขนำน กำรสะท้อน กำรหมุน สมบัติเกี่ยวกับกำรเลื่อนขนำน กำร
สะท้อนและกำรหมุน พิกัดของรูปเรขำคณิตที่เกิดจำกกำรเลื่อนขนำน กำรสะท้อนและกำรหมุน 

ควำมเท่ำกันทุกประกำรของรูปสำมเหลี่ยม  สำมเหลี่ยมที่เท่ำกันทุกประกำรที่สัมพันธ์กันแบบ ด้ำน – 
มุม – ด้ำน  แบบ มุม – ด้ำน – มุม   แบบ ด้ำน – ด้ำน – ด้ำน  รูปสำมเหลี่ยมหน้ำจั่ว 
 โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำโดยกำร
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รำยงำน 
 เพ่ือพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล  กำรสื่อสำรกำรสื่อ
ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์  และกำรน ำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศำสตร์กับศำสตร์อ่ืนๆ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไปใช้ในกำร
เรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มีควำมรอบคอบ มีควำม
รับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
 

รหัสตัวชี้วัด  
ค 1.1  ม.2/4 

  ค 2.1  ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3    
ค 2.2  ม.2/1 

  ค 3.2  ม.2/3,  ม.2/4 
  ค 4.2  ม.2/2,   

ค 5.1  ม.2/1  
ค 6.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3,  ม.1/4,  ม.1/5,  ม.1/6 

 
รวมทัง้หมด  15  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ค22102  คณิตศำสตร ์                                     กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้คณิตศำสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่2      ภำคเรยีนที ่2                           เวลำ  60  ชัว่โมง    จ ำนวน 1.5 หนว่ยกติ 
          

 

ศึกษำ ฝึกทักษะ/ กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้ 
ทฤษฎีบทพีทำโกรัส   สมบัติของรูปสำมเหลี่ยม ทฤษฎีบทพีทำโกรัส   บทกลับทฤษฎีบทพีทำโกรัส

และกำรน ำไปใช้   
ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ ำนวนจริง จ ำนวนตรรกยะ จ ำนวนอตรรกยะ กำรหำรำกที่สอง รำกที่สำม 

ควำมสัมพันธ์ของกำรยกก ำลังและกำรหำรำกของจ ำนวนเต็ม ควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงจ ำนวนเต็ม จ ำนวนตรรก
ยะและจ ำนวนอตรรกยะ 

กำรประยุกต์สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ทบทวนกำรแก้สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว และกำรน ำไปใช้ 
เส้นขนำน เส้นขนำนและมุมภำยใน เส้นขนำนและมุมแย้ง เส้นขนำนและมุมภำยนอกกับมุมภำยใน 

เส้นขนำนและรูปสำมเหลี่ยม 
โอกำสของเหตุกำรณ์ เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอน เหตุกำรณ์ที่ไม่เกิดขึ้นแน่นอน โอกำสของเหตุกำรณ์

ที่เกิดขึ้น 
โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำโดยกำร

ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รำยงำน 
 เพ่ือพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล  กำรสื่อสำรกำรสื่อ
ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์  และกำรน ำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศำสตร์กับศำสตร์อ่ืนๆ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไปใช้ในกำร
เรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มีควำมรอบคอบ มีควำม
รับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
 

รหัสตัวชี้วัด  
ค 1.1  ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3  
ค 1.2  ม.2/1,  ม.2/2  
ค 1.3  ม.2/1    
ค 1.4  ม.2/1 

  ค 3.2  ม.2/1,  ม.2/2 
  ค 4.2  ม.2/1  

ค 5.2  ม.2/1  
ค 6.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3,  ม.1/4,  ม.1/5,  ม.1/6 

 
รวมทัง้หมด  17  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ค23101  คณิตศำสตร ์                                   กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้คณิตศำสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่3      ภำคเรยีนที ่1                     เวลำ  60  ชัว่โมง     จ ำนวน  1.5  หนว่ยกติ 
           

ศึกษำ ฝึกทักษะ/ กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้ 
ปริมำตรและพืน้ทีผ่วิ  กำรหำพ้ืนที่ผิวและปริมำตรของปริซึม  ทรงกระบอก  กำรหำปริมำตรของ

พีระมิด  กรวย และทรงกลม  กำรเปรียบเทียบหน่วยปริมำตร  กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวและ
ปริมำตร 

กรำฟ กรำฟแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณที่มีควำมสัมพันธ์เชิงเส้น กรำฟของสมกำร 
เชิงเส้นสองตัวแปร กรำฟกับกำรน ำไปใช้ 
 ระบบสมกำรเชงิเสน้  สมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร  กรำฟของสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร  ระบบสมกำร
เชิงเส้นสองตัวแปร  กำรแก้ระบบสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร  กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับระบบสมกำรเชิงเส้น
สองตัวแปร 
 ควำมคลำ้ย  รูปที่คล้ำยกัน  รูปสำมเหลี่ยมที่คล้ำยกัน  สมบัติของรูปสำมเหลี่ยมที่คล้ำยกัน  กำร
น ำไปใช้  

โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำโดยกำร
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รำยงำน 
 เพ่ือพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล  กำรสื่อสำรกำรสื่อ
ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์  และกำรน ำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศำสตร์กับศำสตร์อ่ืนๆ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไปใช้ในกำร
เรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มีควำมรอบคอบ มีควำม
รับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
 

รหสัตวัชีว้ดั  
ค 2.1  ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4,  
ค 2.2  ม.3/1 

  ค 3.1  ม.3/1,   
ค 3.2  ม.3/1 

  ค 4.2  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/5 
ค 6.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3,  ม.1/4,  ม.1/5,  ม.1/6 

 
รวมทัง้หมด  17  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ค23102  คณิตศำสตร ์                                       กลุม่สำระกำรเรยีนรู้คณิตศำสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่3  ภำคเรยีนที ่2             เวลำ  60  ชัว่โมง         จ ำนวน  1.5  หนว่ยกติ 
          

 ศึกษำ ฝึกทักษะ/ กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้ 

 อสมกำร  ค ำตอบและกรำฟแสดงค ำตอบของอสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว  กำรแก้อสมกำรเชิงเส้นตัว
แปรเดียว  กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับอสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 สถิต ิ กำรก ำหนดประเด็น  กำรเขียนข้อค ำถำม  กำรก ำหนดวิธีกำรศึกษำและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
กำรน ำเสนอข้อมูล  กำรหำค่ำกลำงของข้อมูล  กำรเลือกใช้ค่ำกลำงของข้อมูล  กำรอ่ำน  กำรแปลควำมหมำย
และกำรวิเครำะห์ข้อมูล  กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศ 
 ควำมนำ่จะเปน็  กำรทดลองสุ่มและเหตุกำรณ์  กำรหำควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์  กำรน ำไปใช้ 
 กำรเสริมทักษะกระบวนกำรทำงคณติศำสตร์  กำรเสริมทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์เกี่ยวกับเลข
ยกก ำลัง  อัตรำส่วนและร้อยละ  ปริมำตรและพ้ืนที่ผิว  สถิติ  ควำมน่ำจะเป็น 

โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำโดยกำร
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รำยงำน 
 เพ่ือพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล  กำรสื่อสำรกำรสื่อ
ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์  และกำรน ำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศำสตร์กับศำสตร์อ่ืนๆ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไปใช้ในกำร
เรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มีควำมรอบคอบ มีควำม
รับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
 

รหสัตวัชีว้ดั  
ค 4.2  ม.3/1,  ม.3/2 

  ค 5.1  ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3, ม.3/4  
ค 5.2  ม.3/1  

  ค 5.3  ม.3/1 ม.3/2 
ค 6.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3,  ม.1/4,  ม.1/5,  ม.1/6 

 
 

รวมทัง้หมด  15  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ค21201  เสรมิทกัษะคณติศำสตร ์                       กลุม่สำระกำรเรยีนรูค้ณติศำสตร ์ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่1  ภำคเรยีนที ่1                เวลำ  20  ชัว่โมง           จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ 
          

  ศึกษำ ฝึกทักษะ/ กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้ 
 กำรประยุกต ์1 รูปเรขำคณิต จ ำนวนนับ  ควำมยำวของด้ำนของรูปสำมเหลี่ยม  จุดข้ำงในและจุด
ข้ำงนอก ประกอบภำพจำกรูปเรขำคณิตที่ก ำหนดให้เป็นรูปต่ำงๆ 
 จ ำนวนและตวัเลข  ระบบตัวเลขโรมัน  
 กำรประยุกตเ์กีย่วกับจ ำนวนเต็มและเลขยกก ำลงั  กำรคิดค ำนวณ โจทย์ปัญหำ 
 โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำโดยกำร
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รำยงำน 
 เพ่ือพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล  กำรสื่อสำรกำรสื่อ
ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์  และกำรน ำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศำสตร์กับศำสตร์อ่ืนๆ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไปใช้ในกำร
เรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มีควำมรอบคอบ มีควำม
รับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. ใช้ควำมรู้และทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์แก้ปัญหำต่ำงๆ ได้ 
2. อ่ำนและเขียนตัวเลขโรมันได้ 
3. ใช้ควำมรู้เกี่ยวกับจ ำนวนเต็มและเลขยกก ำลังในกำรแก้ปัญหำได้ 
4. ตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบที่ได้ 

 
รวมทัง้หมด  4  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ค21202 เสรมิทกัษะคณติศำสตร ์                        กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้คณิตศำสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่1      ภำคเรยีนที ่2                    เวลำ  20  ชัว่โมง       จ ำนวน 0.5 หนว่ยกิต 
          

  ศึกษำ ฝึกทักษะ/ กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้ 
 กำรประยุกต ์1   ร้อยละในชีวิตประจ ำวัน 
 จ ำนวนและตวัเลข  ระบบตัวเลขฐำนต่ำงๆ 
 กำรประยุกต ์2   แบบรูปของจ ำนวน  กำรประยุกต์เศษส่วนและทศนิยม 
 โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำโดยกำร
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รำยงำน 
 เพ่ือพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล  กำรสื่อสำรกำรสื่อ
ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์  และกำรน ำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศำสตร์กับศำสตร์อ่ืนๆ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไปใช้ในกำร
เรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มีควำมรอบคอบ มีควำม
รับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 
 ผลกำรเรยีนรู ้

1. ใช้ควำมรู้และทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์แก้ปัญหำต่ำงๆ ได้ 
2. บอกค่ำของเลขโดดในตัวเลขฐำนต่ำงๆ ที่ก ำหนดให้ได้ 
3. เขียนตัวเลขฐำนที่ก ำหนดให้เป็นตัวเลขฐำนต่ำงๆ ได้ 
4. ตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบที่ได้ 

 
 รวมทัง้หมด  4  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ค22201 เสรมิทกัษะคณติศำสตร ์              กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้คณิตศำสตร ์      
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่2    ภำคเรยีนที ่1                    เวลำ  20  ชัว่โมง       จ ำนวน 0.5 หนว่ยกิต 
          
 

ศึกษำ ฝึกทักษะ/ กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้ 
เอกนำมและพหุนำม  สัมประสิทธิ์และดีกรีของเอกนำม  ดีกรีของพหุนำม  กำรบวกและกำรลบเอก

นำม   กำรบวกและกำรลบพหุนำม  กำรคูณและกำรหำรพหุนำม 
โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำโดยกำร

ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รำยงำน 
 เพ่ือพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล  กำรสื่อสำรกำรสื่อ
ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์  และกำรน ำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศำสตร์กับศำสตร์อ่ืนๆ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไปใช้ในกำร
เรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มีควำมรอบคอบ มีควำม
รับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

ผลกำรเรียนรู้  
1. หำผลบวกและผลลบของเอกนำมและพหุนำมได้ 
2. หำผลคูณและผลหำรของพหุนำมอย่ำงง่ำยได ้

 
รวมทั้งหมด  2  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



32 
 

ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ค22202  เสรมิทกัษะคณติศำสตร ์                            กลุม่สำระกำรเรยีนรู้คณิตศำสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 2     ภำคเรยีนที ่2                    เวลำ  20  ชัว่โมง           จ ำนวน 0.5 หนว่ยกิต 
          

 
ศึกษำ ฝึกทักษะ/ กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้ 
กำรแยกตัวประกอบของพหุนำมดีกรีสอง  แยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติกำรแจกแจง  กำรจัดหมู่ 

แยกตัวประกอบของพหุนำมที่อยู่ในรูป    x2 + bx +  c   แยกตัวประกอบของพหุนำมที่อยู่ในรูป   ax2 + bx 
+  c   และ a    1 แยกตัวประกอบของพหุนำมที่อยู่ในรูปก ำลังสองสมบูรณ์  และแยกตัวประกอบของพหุ
นำมที่อยู่ในรูปผลต่ำงของก ำลังสอง 

โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำโดยกำร
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รำยงำน 
 เพ่ือพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล  กำรสื่อสำรกำรสื่อ
ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์  และกำรน ำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศำสตร์กับศำสตร์อ่ืนๆ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไปใช้ในกำร
เรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มีควำมรอบคอบ มีควำม
รับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
  1.  แยกตัวประกอบของพหุนำมดีกรีสองได้ 
 
 

รวมทัง้หมด  1  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ค23201 เสรมิทกัษะคณติศำสตร ์                        กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้คณิตศำสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่3  ภำคเรยีนที ่1                     เวลำ  20 ชัว่โมง       จ ำนวน 0.5 หนว่ยกติ 
          

 
ศึกษำ ฝึกทักษะ/ กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้ 
กรณฑท์ีส่อง  กำรบวก  กำรลบ  กำรคูณ และกำรหำรจ ำนวนจริงที่อยู่ในรูป a  เมื่อ a  0 โดยใช้

สมบัติ  baab   เมื่อ a  0 และ b  0 และ 
b

a

b

a
  เมื่อ a  0 และ b > 0 

 กำรแยกตวัประกอบของพหนุำม  กำรแยกตัวประกอบของพหุนำมดีกรีสองโดยวิธีท ำเป็นก ำลังสอง
สมบูรณ์  กำรแยกตัวประกอบของพหุนำมดีกรีสูงกว่ำสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ ำนวนเต็มโดยอำศัยวิธีท ำเป็น
ก ำลังสองสมบูรณ์หรือใช้ทฤษฎีเศษเหลือ 
 โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำโดยกำร
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รำยงำน 
 เพ่ือพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล  กำรสื่อสำรกำรสื่อ
ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์  และกำรน ำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศำสตร์กับศำสตร์อ่ืนๆ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไปใช้ในกำร
เรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มีควำมรอบคอบ มีควำม
รับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. บวก ลบ คูณ และหำรจ ำนวนจริงที่อยู่ในรูป a เมื่อ a  0 และ b  0  

โดยใช้สมบัติ 
   1) baab   เมื่อ a  0 และ b  0 

   2) 
b

a

b

a
  เมื่อ a  0 และ b > 0 

  2.  แยกตัวประกอบของพหุนำมดีกรีสองที่อยู่ในรูปก ำลังสองสมบูรณ์ได้ 
  3.  แยกตัวประกอบของพหุนำมดีกรีสูงกว่ำสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ ำนวนเต็มโดย 
      อำศัยวิธีท ำเป็นก ำลังสองสมบูรณ์หรือใช้ทฤษฎีเศษเหลือได้ 
 

รวมทัง้หมด  3  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ค23202 เสรมิทกัษะคณติศำสตร ์             กลุม่สำระกำรเรยีนรูค้ณติศำสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่3    ภำคเรยีนที ่2                        เวลำ  20  ชัว่โมง           จ ำนวน 0.5 หนว่ยกติ 
          

ศึกษำ ฝึกทักษะ/ กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้ 
 สมกำรก ำลงัสอง  กำรแก้สมกำรก ำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร  กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับสมกำร
ก ำลังสองตัวแปรเดียว 
 เศษสว่นของพหนุำม กำรบวก กำรลบ กำรคูณ และกำรหำรเศษส่วนของพหุนำม กำรแก้สมกำร
เศษส่วนของพหุนำม กำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนำม 

โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำโดยกำร
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รำยงำน 
 เพ่ือพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล  กำรสื่อสำรกำรสื่อ
ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์  และกำรน ำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศำสตร์กับศำสตร์อ่ืนๆ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไปใช้ในกำร
เรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มีควำมรอบคอบ มีควำม
รับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. แก้สมกำรก ำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตรได้ 
2. แก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับสมกำรก ำลังสองตัวแปรเดียวได้ 
3. บวก ลบ คูณ และหำรเศษส่วนของพหุนำมได้ 
4. แก้สมกำรเศษส่วนของพหุนำมได้ 
5. แก้ปัญหำเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนำมได้ 
6. ตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบที่ได้ 

 
 

รวมทัง้หมด  6  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ค20201 กำรใชง้ำนเบื้องตน้โปรแกรม The Geometer’ Sketchpad            
กลุม่สำระกำรเรยีนรูค้ณติศำสตร์                 ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่1 – 3 
เวลำ 20 ชัว่โมง                                         จ ำนวน 0.5 หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำ ฝึกทักษะ/กระบวนกำร ในสำระต่อไปนี้ 
 ควำมรู้พืน้ฐำนเกีย่วกบัโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad คุณสมบัติและควำมสำมำรถของ
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เครื่องมือและเมนูค ำสั่งของโปรแกรม 
 กำรสรำ้งพืน้ฐำนทำงเรขำคณติ กำรสร้ำงส่วนของเส้นตรง รังสี เส้นตรง วงกลม เส้นตั้งฉำก มุมฉำก รูป
สี่เหลี่ยม กำรตั้งชื่อจุด กำรระบำยสีโดยกำรสร้ำงบริเวณภำยในรูปเรขำคณิต กำรสร้ำงรูปสำมเหลี่ยมใดๆ และส่วน
ที่แสดงมุม รูปเรขำคณิตและเครื่องมือก ำหนดเอง กำรสร้ำงตำรำงแสดงควำมสัมพันธ์ในรูปเรขำคณิต 
 กำรแปลงทำงเรขำคณติ กำรเลื่อนขนำน กำรสะท้อน กำรย่อ/ขยำย กำรประยุกต์กำรแปลงทำงเรขำคณิต 
 กำรสรำ้งรปูจ ำลองสถำนกำรณ์ปญัหำและภำพเคลื่อนไหว ควำมยำวเส้นรอบวง กำรหำพ้ืนที่ กำรท ำซ้ ำ 
กำรสร้ำงภำพเคลื่อนไหว 
 โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำ ด้วยกำรปฏิบัติจริง ทดลอง 
สรุป รำยงำน 
 เพ่ือพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิด กำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำรกำรสื่อควำมหมำยทำง
คณิตศำสตร์และกำรน ำเสนอ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มีควำมรอบคอบ มี
ควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. บอกสมบัติและควำมสำมำรถของโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ได ้
2. สำมำรถเลือกใช้กล่องเครื่องมือและเมนูค ำสั่งของโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 

ในกำรสร้ำงรูปเรขำคณิตได้ 
3. สำมำรถใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ในกำรสร้ำง กำรวัด ส่วนต่ำงๆ ของ

รูปเรขำคณิตได้ 
4. ใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad สร้ำงรูปจ ำลองสถำนกำรณ์ปัญหำทำง

คณิตศำสตร์ได้ 
5. สร้ำงสรรค์ผลงำนโดยใช้กำรแปลงทำงเรขำคณิตได้ 

 
รวมทัง้หมด 5 ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำนและเพิม่เตมิ 
กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 

 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษำตอนต้น 

รำยวชิำพืน้ฐำน 
 ว21101  วิทยำศำสตร์  จ ำนวน  60  ชั่วโมง จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต 
 ว21102  วิทยำศำสตร์  จ ำนวน  60  ชั่วโมง จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต 
 ว22101  วิทยำศำสตร์  จ ำนวน  60  ชั่วโมง จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต 
 ว22102  วิทยำศำสตร์  จ ำนวน  60  ชั่วโมง จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต 
 ว23101  วิทยำศำสตร์  จ ำนวน  60  ชั่วโมง จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต 
 ว23102  วิทยำศำสตร์  จ ำนวน  60  ชั่วโมง จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต 

รำยวชิำเพิ่มเติม 
 ว21201  วิทยำศำสตร์  จ ำนวน  20  ชั่วโมง จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
 ว21202  วิทยำศำสตร์  จ ำนวน  20  ชั่วโมง จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
 ว22201  วิทยำศำสตร์  จ ำนวน  20  ชั่วโมง จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
 ว22202  วิทยำศำสตร์  จ ำนวน  20  ชั่วโมง จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
 ว23201  วิทยำศำสตร์  จ ำนวน  20  ชั่วโมง จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
 ว23202  วิทยำศำสตร์  จ ำนวน  20  ชั่วโมง จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ว21101  วทิยำศำสตร ์                       กลุ่มสำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 1  ภำคเรยีนที ่1             วลำ  60   ชัว่โมง    จ ำนวน  1.5  หนว่ยกติ 
      

ศึกษำ วิเครำะห์  ควำมหมำยของวิทยำศำสตร์  ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  ลักษณะส ำคัญ
ของนักวิทยำศำสตร์  เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยำศำสตร์  ผลของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   สถำนะของ
สำรปัจจัยที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนสถำนะ  ผลของควำมร้อนที่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสำร  กำรถ่ำยโอนควำม
ร้อน  กำรจัดกลุ่มสำรตำมลักษณะเนื้อสำรและขนำดของอนุภำค  กำรละลำยของสำรในตัวท ำละลำย  ควำม
เข้มข้นของสำรละลำย  พลังงำนกับกำรละลำยของสำร  ปัจจัยที่มีผลต่อกำรละลำย  สมบัติของสำรละลำยกรด
และสำรละลำยเบส  กำรตรวจสอบควำมเป็นกรดและเบสของสำรละลำย    pH  ของสำรละลำยกรดและเบส  
กรดและเบสในชีวิตประจ ำวัน   

โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรสืบเสำะหำควำมรู้  กำรส ำรวจตรวจสอบ กำรสืบค้นข้อมูล  
และกำรอภิปรำย 

เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ  สำมำรถสื่อสำรและเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้  มีควำมสำมำรถใน
กำรตัดสินใจ  น ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน  มีจิตวิทยำศำสตร์  จริยธรรมคุณธรรม  และค่ำนิยมท่ีเหมำะสม   

 
 

รหสัตวัชีว้ดั   
ว 3.1   ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 ,ม.1/4  
ว 3.2   ม.1/1, ม.1/2 , ม.1/3  
ว 5.1   ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 
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 

 
 

รวมทัง้หมด  20  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ว21102  วทิยำศำสตร ์                       กลุ่มสำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 1  ภำคเรยีนที ่2            เวลำ  60  ชัว่โมง      จ ำนวน 1.5  หนว่ยกติ 
      

ศึกษำ วิเครำะห์  ชั้นบรรยำกำศ  ผลของรังสีจำกดวงอำทิตย์ต่อบรรยำกำศ  องค์ประกอบของลมฟ้ำ
อำกำศ  พำยุฟ้ำคะนอง  พำยุหมุนเขตร้อน มรสุม กำรพยำกรณ์อำกำศ เอลณิโญ -ลำนีญำ  กำรเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิอำกำศของโลก  มลพิษทำงอำกำศกำร  บอกต ำแหน่งและกำรเปลี่ยนต ำแหน่งของวัตถุ ปริมำณ
เวกเตอร์ และปริมำณสเกลำร์ อัตรำเร็วและควำมเร็วของวัตถุ  กำรใช้กล้องจุลทรรศน์  เซลล์ของสิ่งมีชีวิต  
กำรล ำเลียงสำรเข้ำและออกจำกเซลล์  กำรล ำเลียงน้ ำและธำตุอำหำรของพืช  กำรสังเครำะห์ด้วยแสง  กำร
สืบพันธุ์ และกำรเจริญเติบโตของพืช  กำรตอบสนองของพืช  ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีชีวภำพเกี่ยวกับพืช   

โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำสำสตร์  กำรสืบเสำะหำควำมรู้กำรส ำรวจตรวจสอบ  กำรสืบค้นข้อมูล
และกำรอภิปรำย 

เพ่ือให้เกิดควำมรู้  ควำมคิด  ควำมเข้ำใจ  สำมำรถสื่อสำรและเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้  มีควำมสำมำรถ
ในกำรตัดสินใจน ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน  มีจิตวิทยำศำสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่ำนิยมที่
เหมำะสม     
 
  

รหสัตวัชีว้ดั   
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         

 
 

รวมทัง้หมด  31  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ว22101  วทิยำศำสตร ์                                                            กลุ่มสำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 2  ภำคเรยีนที ่1                      เวลำ  60  ชัว่โมง     จ ำนวน  1.5  หนว่ยกติ 
 

วิเครำะห์  โครงสร้ำงกำรท ำงำนและควำมสัมพันธ์ของระบบต่ำง ๆ ของมนุษย์และสัตว์  พฤติกรรม
ของมนุษย์และกำรตอบสนองต่อสิ่งเร้ำของสิ่งมีชีวิต  กำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพในกำรขยำยพันธุ์   กำรปรับปรุง
พันธุ์  กำรเพ่ิมผลผลิตของสัตว์  สำรอำหำรในอำหำรมีปริมำณพลังงำนและสัดส่วนที่เหมำะสมกับเพศและวั ย  
สำรในสิ่งเสพติด  ธำตุและสำรประกอบ  หลักกำรแยกสำร  กำรเปลี่ยนแปลงสำร  กำรเกิดปฏิกิริยำเคมี  
ปฏิกิริยำในชีวิตประจ ำวัน  และผลของปฏิกิริยำเคมีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม   

โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  กำรสืบเสำะหำควำมรู้  กำรส ำรวจตรวจสอบ  กำรสืบค้นข้อมูล  
บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล  กำรอภิปรำย   และบูรณำกำรกำรเรียนรู้กับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  และ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ  ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่
เรียนรู้  มีควำมสำมำรถ  ในกำรตัดสินใจ  เห็นคุณค่ำของกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวัน  มีจิต
วิทยำศำสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่ำนิยมท่ีเหมำะสม 

 
 

รหสัตวัชีว้ดั   
ว 1.1  ม.2/1 ,ม.2/2 ,ม.2/3,ม.2/4 ,ม.2/5 ,ม.2/6 
ว 3.1   ม.2/1 ,ม.2/2 ,ม.2/3    
ว 3.2  ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4  
ว 8.1   ม.2/1,ม.2/2 ,ม.2/3,ม.2/4 ,ม.2/5 ,ม.2/6,ม.2/7,ม.2/8,ม.2/9 

 
 

รวมทัง้หมด  22  ตวัชีว้ดั     
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ว22102 วทิยำศำสตร ์                                                               กลุ่มสำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 2  ภำคเรยีนที ่2                           เวลำ  60  ชัว่โมง      จ ำนวน  1.5  หนว่ยกติ 

 
วิเครำะห์  แรง  แรงลัพธ์  กำรสะท้อนของแสง  กำรหักเหของแสง  ควำมสว่ำง  กำรดูดกลืนแสงสี  

กำรมองเห็นสีของวัตถุ โลกและกำรเปลี่ยนแปลง  ดิน  หิน  แร่  น้ ำ   
โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  กำรสืบเสำะหำควำมรู้  กำรส ำรวจตรวจสอบ  กำรสืบค้นข้อมูล  

บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล  กำรอภิปรำย   และบูรณำกำรกำรเรียนรู้กับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  และ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ  ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่
เรียนรู้  มีควำมสำมำรถ  ในกำรตัดสินใจ  เห็นคุณค่ำของกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวัน  มีจิต
วิทยำศำสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่ำนิยมท่ีเหมำะสม     
 
 

รหสัตวัชีว้ดั   
ว 4.1   ม.2/1 ,ม.2/2  
ว 5.1   ม.2/1 ,ม.2/2 ,ม.2/3   
ว 6.1   ม.2/1,ม.2/2 ,ม.2/3,ม.2/4 ,ม.2/5 ,ม.2/6,ม.2/7,ม.2/8,ม.2/9ม.2/10  
ว 8.1   ม.2/1,ม.2/2 ,ม.2/3,ม.2/4 ,ม.2/5 ,ม.2/6,ม.2/7,ม.2/8,ม.2/9 

 
 

รวมทัง้หมด  24  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ว23101 วทิยำศำสตร ์                                                กลุ่มสำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร ์
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่3    ภำคเรยีนที ่1                               เวลำ 60 ชัว่โมง      จ ำนวน 1.5 หนว่ยกิต 

 
ศึกษำ วิเครำะห์ ลักษณะของโครโมโซม ควำมส ำคัญของสำรพันธุกรรม กระบวนกำรถ่ำยทอดลักษณะ

ทำงพันธุกรรม โรคทำงพันธุกรรม กำรใช้ประโยชน์จำกควำมรู้ด้ำนพันธุศำสตร์ องค์ประกอบของระบบนิเวศ 
กำรถ่ำยทอดพลังงำนของสิ่งมีชีวิต สมดุลของระบบนิเวศ วัฏจักรของสำรในระบบนิเวศ ประชำกร ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ ปัญหำสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติในท้องถิ่น กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำง
ยั่งยืนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ระบบสุริยะ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงดวงอำทิตย์ โลก ดวงจันทร์ ดำว
เครำะห์ในระบบสุริยะ กลุ่มดำวฤกษ์ กำแล็กซีและเอกภพ เทคโนโลยีอวกำศ กล้องโทรทรรศน์ ดำวเทียม ยำน
อวกำศ 

โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรส ำรวจตรวจสอบ กำรสืบค้นข้อมูล
และกำรอภิปรำย  

เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ น ำ
ควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยมที่เหมำะสม 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั 
ว 1.2  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6 
ว 2.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 
ว 2.2  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6 
ว 7.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
ว 7.2  ม.3/1 
ว 8.1   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 

 
 

รวมทัง้หมด 29 ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ว23102 วทิยำศำสตร ์                                                กลุ่มสำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่3     ภำคเรยีนที ่2                             เวลำ  60 ชัว่โมง      จ ำนวน 1.5 หนว่ยกิต 

 
ศึกษำ วิเครำะห์ ควำมเร่ง ผลของแรงลัพธ์ที่มีต่อวัตถุ แรงกิริยำและแรงปฏิกิริยำ แรงพยุงของ

ของเหลว แรงเสียดทำน โมเมนต์ของแรง กำรเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงและแนวโค้ง งำนและพลังงำน 
พลังงำนศักย์และพลังงำนจลน์ กำรเปลี่ยนรูปพลังงำน กฎกำรอนุรักษ์พลังงำน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมต่ำง
ศักย์ไฟฟ้ำ กระแสไฟฟ้ำ และควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ วงจรไฟฟ้ำในบ้ำน พลังงำนไฟฟ้ำของเครื่องใช้ไฟฟ้ำ กำร
ค ำนวณพลังงำนไฟฟ้ำที่ใช้ กำรต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  

โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรส ำรวจตรวจสอบ กำรสืบค้นข้อมูล
และกำรอภิปรำย  

เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ น ำ
ควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยมที่เหมำะสม 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั 
ว 4.1  ม.3/1, ม.3/2, ม3/3 
ว 4.2  ม.3/1, ม.3/2, ม3/3  
ว 5.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
ว 8.1   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 

 
 

รวมทัง้หมด  20  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ว21201 วทิยำศำสตรเ์พิ่มเตมิ                                                  กลุ่มสำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่1    ภำคเรยีนที ่1                           เวลำ 20 ชัว่โมง        จ ำนวน 0.5 หนว่ยกิต 

 
 ศึกษำวิเครำะห์  และทดลองจำกกิจกรรมที่จัดไว้ในรูปแบบต่ำงๆเก่ียวกับกำรแก้ปัญหำโดยอำศัย
ข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ  เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบกำรณ์ตรงในกำรเรียนรู้ขั้นตอนกำรท ำงำน  โดยใช้วิธีกำร
ทำงวิทยำศำสตร์  และทักษะภำคปฏิบัติเบื้องต้น   

โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  กำรสืบเสำะหำควำมรู้  กำรส ำรวจตรวจสอบ  กำรสืบค้นข้อมูล
และกำรอภิปรำย   

เพ่ือให้เกิดควำมรู้  ควำมคิด  ควำมเข้ำใจ  สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้  มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ  
น ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน  มีจิตวิทยำศำสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่ำนิยมที่เหมำะสมโดยวัดและ
ประเมินผลควำมรู้โดยใช้แบบทดสอบ ประเมินทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  โดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรม  ประเมินคุณธรรม จริยธรรมในกำรสืบค้นข้อมูล 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแนวทำงในกำรได้มำซึ่งควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์   
2. มีควำมรู้และเข้ำใจวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์  สำมำรถน ำไปใช้แก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวันหรือใน

ท้องถิ่น 
3. สำมำรถใช้ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรสืบเสำะหำควำมรู้เพ่ือแก้ปัญหำใน

ชีวิตประจ ำวันหรือในท้องถิ่นได้ 
4. มีจิตวิทยำศำสตร์  เจตคติที่ดีต่อวิทยำศำสตร์               

 
 

รวมทัง้หมด  4    ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ว21202 วทิยำศำสตรเ์พิ่มเตมิ                                                   กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่1     ภำคเรยีนที ่2                                เวลำ 20 ชัว่โมง        จ ำนวน 0.5 หนว่ยกติ 

 
ศึกษำวิเครำะห์     เกี่ยวกับประเภทของโครงงำน  และท ำโครงงำนประเภทส ำรวจ   โครงงำน

ประเภททดลอง     หรือท้ังสองประเภทตำมข้ันตอนทำงวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์  เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เรื่องโครงงำน  สำมำรถวำงแผนด ำเนินกำรตำมโครงงำนและเสนอผลงำนได้อย่ำงเหมำะสม    

โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้  กำรส ำรวจตรวจสอบ  กำร
สังเกต  กำรสืบค้นข้อมูล   กำรอภิปรำย  สรุป   

เพ่ือให้เกิดควำมรู้  ควำมคิด  ควำมเข้ำใจ  สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้    มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ  น ำ
ควำมรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง  ดูแลรักษำสิ่งมีชีวิตอ่ืน  เฝ้ำระวังและพัฒนำสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน   มีจิต
วิทยำศำสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่ำนิยม 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. ปฏิบัติกำรเก่ียวกับกำรท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์  ท ำกำรทดลอง  จัดกระท ำข้อมูล  และ

สรุปผลเขียนรำยงำนโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
2. น ำเสนอโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
3. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
4. น ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  และภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ในกำรจัดท ำโครงงำน

วิทยำศำสตร์ 
5. มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยำศำสตร์               

 
รวมทัง้หมด   5   ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ว22201 วทิยำศำสตรเ์พิ่มเตมิ                                         กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ิทยำศำสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่2       ภำคเรยีนที ่1                            เวลำ 20 ชัว่โมง          จ ำนวน 0.5 หนว่ยกติ 

 
 ศึกษำวิเครำะห์  ค้นคว้ำ ดูงำนและท ำกิจกรรมในรูปแบบต่ำงๆ โดยเน้นเกี่ยวกับกระบวนกำร
แก้ปัญหำอย่ำงมีระบบ  ฝึกทักษะกำรกำรสังเกต  ทักษะกำรวัด  ทักษะกำรลงควำมเห็นจำกข้อมูล  ทักษะกำร
จ ำแนกประเภท  ทักษะกำรใช้ตัวเลข  ทักษะกำรสื่อควำมหมำย  ทักษะกำรพยำกรณ์   ทักษะกำรหำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสเปสกับเวลำ ทักษะกำรตั้งสมมติฐำน กำรออกแบบกำรทดลอง  กำรก ำหนดและ
ควบคุมตัวแปร ตลอดจนกำรใช้เครื่องมือพ้ืนฐำนเพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโครงงำน  และสำมำรถน ำ
ควำมรู้และทักษะไปใช้ในกำรท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ให้ได้ผล    

โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรส ำรวจตรวจสอบ กำรสืบค้นข้อมูล
และกำรอภิปรำย  

เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ  
น ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่ำนิยมที่เหมำะสมโดยวัดและ
ประเมินผลควำมรู้โดยใช้แบบทดสอบ  ประเมินทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ โดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรม ประเมินคุณธรรม จริยธรรมในกำรสืบค้นข้อมูล 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. ลงควำมเห็นจำกข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเกตได้ 
2. ระบุข้อควำมที่เป็นผลจำกกำรลงควำมเห็นจำกข้อมูลได้ 
3. จ ำแนกประเภทของสิ่งต่ำง ๆ ได้ถูกต้อง ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดขึ้นเอง และเกณฑ์ที่ผู้อื่น

ก ำหนดให้ 
4. บอกประโยชน์ของกำรใช้ตัวเลขได้ 
5. พยำกรณ์จำกข้อมูลที่ก ำหนดให้ได้ 
6. บอกควำมหมำยของทักษะกำรตีควำมหมำยข้อมูลและกำรลงข้อสรุปได้ 
7. บอกควำมสัมพันธ์ของข้อมูลที่อยู่ในรูปของกรำฟและตำรำงได้ 

 
 

รวมทัง้หมด   7   ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ว22202 วทิยำศำสตรเ์พิ่มเตมิ                                         กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ิทยำศำสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่2     ภำคเรยีนที ่2                              เวลำ 20 ชัว่โมง        จ ำนวน 0.5 หนว่ยกติ 

 
ศึกษำวิเครำะห์     และท ำโครงงำนประเภทส ำรวจ   โครงงำนประเภททดลอง   โครงงำนประเภท

สิ่งประดิษฐ์ หรือโครงงำนประเภททฤษฎี หรือท้ังสี่ประเภทตำมขั้นตอนทำงวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์  เพ่ือให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องโครงงำน  สำมำรถวำงแผนด ำเนินกำรตำมโครงงำนและเสนอผลงำนได้อย่ำงเหมำะสม    

โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้  กำรส ำรวจตรวจสอบ  กำร
สังเกต  กำรสืบค้นข้อมูล   กำรอภิปรำย  สรุป   

เพ่ือให้เกิดควำมรู้  ควำมคิด  ควำมเข้ำใจ  สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้    มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ  น ำ
ควำมรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง  ดูแลรักษำสิ่งมีชีวิตอ่ืน  เฝ้ำระวังและพัฒนำสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน   มีจิต
วิทยำศำสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่ำนิยม 
 

ผลกำรเรยีนรู ้ 
1. รู้และเข้ำใจล ำดับขั้นตอนในกำรท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
2. เสนอหัวข้อเรื่องที่จะท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
3. เขยีนเค้ำโครงของโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
4. ใช้ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
5. มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยำศำสตร์               

 
 

รวมทัง้หมด  5  ผลกำรเรยีนรู้  
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ว23201 วทิยำศำสตร ์                                                 กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่3       ภำคเรยีนที ่1                             เวลำ 20 ชัว่โมง         จ ำนวน 0.5 หนว่ยกติ 

 

ศึกษำวิเครำะห์เกี่ยวกับ หน่วยพ้ืนฐำนของสิ่งมีชีวิต ควำมสัมพันธ์ของโครงสร้ำงและหน้ำที่ของระบบ
ต่ำงๆ ของสิ่งมีชีวิต กระบวนกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม  วิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต ควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ กำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพ  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ  ควำมส ำคัญของ
ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติในระดับท้องถิ่น ประเทศและโลก  กระบวนกำรต่ำง ๆ ที่
เกิดข้ึนบนผิวโลกและภำยในโลก  ควำมสัมพันธ์ของกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ 
ภูมิประเทศ และสัณฐำนของโลก  เหตุกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันและตรวจสอบประเด็นปัญหำภำยใต้ข้อมูลที่มีอยู่
ในช่วงเวลำนั้น ๆ  สืบค้นข้อมูลและน ำเสนอปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ออกแบบกำร
ทดลองจำกสถำนกำรณ์ที่ก ำหนด 

โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรส ำรวจตรวจสอบ กำรสืบค้นข้อมูล
และกำรอภิปรำย  

เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ น ำ
ควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม   คุณธรรม และค่ำนิยมที่เหมำะสม 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. อธิบำยองค์ประกอบของหน่วยพื้นฐำนของสิ่งมีชีวิต 
2. วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของโครงสร้ำง และหน้ำที่ของระบบต่ำงๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท ำงำน

สัมพันธ์กัน 
3. อภิปรำยกระบวนกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม วิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต ควำม

หลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
4. อภิปรำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตต่ำง ๆ 

ในระบบนิเวศ 
5. วิเครำะห์ควำมส ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติ กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติในระดับท้องถิ่น 

ประเทศและโลก 
6. วิเครำะห์กระบวนกำรต่ำง ๆ ที่เกิดข้ึนบนผิวโลกและภำยในโลก  
7. อภิปรำยควำมสัมพันธ์ของกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ ภูมิ

ประเทศ และสัณฐำนของโลก 
8. อธิบำยปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ  เหตุกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันและตรวจสอบประเด็นปัญหำ

ภำยใต้ข้อมูลที่มีอยู่ในช่วงเวลำนั้น ๆ โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
9. สืบค้นข้อมูลและน ำเสนอปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
10. ออกแบบกำรทดลองจำกสถำนกำรณ์ท่ีก ำหนด 

 
รวมทัง้หมด 10 ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ว23202 วทิยำศำสตร ์                                                 กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่3     ภำคเรยีนที ่2                                เวลำ 20 ชัว่โมง      จ ำนวน 0.5 หนว่ยกติ 

 
ศึกษำ วิเครำะห์ แรงและกำรเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงและแนวโค้ง โมเมนต์ และน ำควำมรู้ไปใช้

ประโยชน์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงงำนและพลังงำน กำรเปลี่ยนรูปพลังงำน กฎกำรอนุรักษ์พลังงำน ควำมต่ำง
ศักย์ไฟฟ้ำ กระแสไฟฟ้ำ วงจรไฟฟ้ำในบ้ำน พลังงำนไฟฟ้ำของเครื่องใช้ไฟฟ้ำ วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น และ
ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีอวกำศ 

โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรส ำรวจตรวจสอบ กำรสืบค้นข้อมูล
และกำรอภิปรำย  

เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ น ำ
ควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยมท่ีเหมำะสม 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. อธิบำยแรงที่เกี่ยวข้องในกำรเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงและแนวโค้ง 
2. วิเครำะห์โมเมนต์ของแรงและน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
3. อภิปรำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงงำนและพลังงำน กำรเปลี่ยนรูปพลังงำน กฎกำรอนุรักษ์

พลังงำน 
4. อธิปรำยควำมต่ำงศักย์ไฟฟ้ำ กระแสไฟฟ้ำ วงจรไฟฟ้ำในบ้ำน พลังงำนไฟฟ้ำของ

เครื่องใช้ไฟฟ้ำ วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  
5. อภิปรำยควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีอวกำศที่ใช้ส ำรวจอวกำศ  วัตถุท้องฟ้ำ  สภำวะ

อำกำศ    ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรเกษตร และกำรสื่อสำร 
 
 

รวมทัง้หมด  5  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำนและเพิม่เตมิ 

กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม 
 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษำตอนต้น 
 

รำยวชิำพืน้ฐำน 
 ส21101  สังคมศึกษำ  จ ำนวน  60  ชั่วโมง จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต 
 ส21102  ประวัติศำสตร์  จ ำนวน  20  ชั่วโมง จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
 ส21103  สังคมศึกษำ  จ ำนวน  60  ชั่วโมง จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต 
 ส21104  ประวัติศำสตร์  จ ำนวน  20  ชั่วโมง จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
 ส22101  สังคมศึกษำ  จ ำนวน  60  ชั่วโมง จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต 
 ส22102  ประวัติศำสตร์  จ ำนวน  20  ชั่วโมง จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
 ส22103  สังคมศึกษำ  จ ำนวน  60  ชั่วโมง จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต 
 ส22104  ประวัติศำสตร์  จ ำนวน  20  ชั่วโมง จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
 ส23101  สังคมศึกษำ  จ ำนวน  60  ชั่วโมง จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต 
 ส23102  ประวัติศำสตร์  จ ำนวน  20  ชั่วโมง จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
 ส23103  สังคมศึกษำ  จ ำนวน  60  ชั่วโมง จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต 
 ส23104  ประวัติศำสตร์  จ ำนวน  20  ชั่วโมง จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
 
รำยวชิำเพิ่มเติม 

ส20201  อำเซียนศึกษำ 1  จ ำนวน  20  ชั่วโมง    จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต  
ส20202  อำเซียนศึกษำ 2  จ ำนวน  20  ชั่วโมง    จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
ส20203  เศรษฐศำสตร์น่ำรู้ จ ำนวน  20  ชั่วโมง    จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
ส20204  กฎหมำยน่ำรู้   จ ำนวน  20  ชั่วโมง    จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ส21101  สังคมศึกษำ                                    กลุ่มสำระกำรเรยีนรูส้ังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม 
ชัน้มธัยมศึกษำปีที ่1   ภำคเรยีนที ่ 1                             เวลำ  60  ชัว่โมง    จ ำนวน 1.5 หนว่ยกิต    
                                                                                
 ศึกษำ เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ที่ส ำคัญ 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  และแนวทำงในกำรแก้ไขเพ่ืออนุรักษ์
โดยใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นและยึดหลักควำมพอเพียง  ไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนของภูมิภำคเอเชียกลุ่มประเทศ
สมำชิกอำเซียน  ภูมิภำคออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  

ศึกษำ ควำมหมำย  ควำมส ำคัญ เป้ำหมำย และขอบเขตของเศรษฐศำสตร์ ตลอดจนเรื่องรำวทำง
เศรษฐกิจ  กำรผลิต  และบริกำร กำรบริโภค  กำรแลกเปลี่ยน  กำรตลำด  กำรเงินกำรธนำคำรและสถำบัน
ทำงกำรเงิน  รวมไปถึงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ  ยึดหลักกำรเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้
ในกำรผลิตสินค้ำและผลิตภัณฑ์  กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ  กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรและกำรอุปโภค
บริโภคในสังคมไทยและกลุ่มประเทศอำเซียน 
 โดยใช้กระบวนกำรคิด กระบวนกำรสืบเสำะ กระบวนกำรสืบค้นข้อมูล กระบวนกำรกลุ่ม 
กระบวนกำรทำงสังคม  กระบวนกำรเผชิญสถำนกำรณ์และกำรแก้ปัญหำ  ทักษะกำรปฏิบัติ  ทักษะกำรท ำงำน
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงมีควำมสุข   
 เพ่ือให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ  ลักษณะของโลกทำงกำยภำพ และควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งต่อกัน
และกัน  มีจิตส ำนึกและมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน รู้เท่ำทัน
สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ  น้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำเนิน
ชีวิต   และให้มีควำมซื่อสัตย์สจุริต มีวินัย ใฝ่เรยีนรู้  
 
  

รหสัตวัชีว้ดั          
ส 5.1  ม. 1/1,ม.1/2,ม.1/3 

         ส 5.2  ม. 1 /1,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4  
                     ส 3.1  ม. 1/1,ม.1/2,ม.1/3  
                     ส 3.2  ม. 1/1,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4        
 
 
 รวม  14  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพื้นฐำน 

ส21102  ประวตัศิำสตร ์                                  กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศึกษำ  ศำสนำและวฒันธรรม 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 1 ภำคเรยีนที ่ 1                                เวลำ  20  ชัว่โมง      จ ำนวน  0.5  หนว่ยกิต 
 
 ศึกษำวิเครำะห์เกี่ยวกับควำมส ำคัญของเวลำ  กำรเทียบศักรำชตำมระบบต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรศึกษำ
ประวัติศำสตร์  น ำวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์มำใช้ในกำรศึกษำ พัฒนำกำรทำงสังคม  เศรษฐกิจและกำรเมือง  
แหล่งอำรยธรรมที่ส ำคัญในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
       โดยใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์  กำรสืบค้น กำรรวบรวมข้อมูล  กำรวิเครำะห์   กำรน ำเสนอ และ
กำรเรียนรู้ร่วมกัน 
         เพ่ือให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงประวัติศำสตร์ สำมำรถน ำวิธีกำรทำง
ประวัติศำสตร์ไปใช้ในกำรศึกษำเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ในท้องถิ่นของตนและมีวินัยใฝ่เรียนรู้ 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั     
ส  4.1    ม. 1/1    ม.1/2      ม. 1/3                                                                                 

                   ส  4.2     ม. 1/1     ม. 1/ 2  
 
 

รวมทัง้หมด   5  ตวัชีว้ดั    
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ส21103  สงัคมศกึษำ                                      กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่1  ภำคเรยีนที ่ 2                             เวลำ  60  ชัว่โมง       จ ำนวน   1.5   หนว่ยกติ                                                                                
 
 ศึกษำควำมหมำยและคุณค่ำของสังคม  สถำบันทำงสังคมบนพื้นฐำนของกำรร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข   
วิเครำะห์และเข้ำใจถึงอ ำนำจอธิปไตย  หลักกำรประชำธิปไตยอันน ำไปสู่รูปแบบกำรจัดระเบียบบ้ำนเมืองของ
ไทย  คือกำรปกครองแบบประชำธิปไตย อันน ำมำสู่กำรจัดระเบียบทำงสังคม  คือ กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข   รัฐธรรม  ครอบครัว  ตลอดจน สินทธิ เสรีภำพ และ
หน้ำที่ของประชำชนคนไทยในบทบำทฐำนะต่ำง ๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
 ศึกษำประวัติและควำมส ำคัญของพระพุทธศำสนำ พุทธประวัติ  หลักธรรมที่ส ำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ  พุทธศำสนสุภำษิตท่ีควรรู้  หน้ำที่และมำรยำทชำวพุทธ  วันส ำคัญทำงพุทธศำสนำและ 
ศำสนพิธี วิธีกำรบริหำรจิตและกำรเจริญปัญญำ 
 โดยใช้กระบวนกำรคิด  กระบวนกำรสืบเสำะ  กระบวนกำรกลุ่ม  กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงมี
ควำมสุข  มีควำมสำมำรถในกำรสืบค้นข้อมูล  กำรอภิปรำย และกำรวิเครำะห์ 

เพ่ือให้มีควำมเข้ำใจในเหตุกำรณ์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศำสตร์ในประเทศไทย  สำมำรถน ำหลักธรรม
ทำงพระพุทธศำสนำไปเป็นพื้นฐำนและเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติตนและกำรด ำเนินชีวิตในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั    
ส  1.1  ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5 

                     ส  1.2   ม. 1/1  ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5 
                     ส  2 .1  ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4 
                     ส  2.2  ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   
 
 

รวมทัง้หมด  17  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ส21104  ประวตัศิำสตร ์                          กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศึกษำ  ศำสนำและวฒันธรรม 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่1   ภำคเรยีนที ่2                            เวลำ  20  ชัว่โมง          จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำวิเครำะห์เกี่ยวกับเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย   พัฒนำกำรของ
อำณำจักรสุโขทัยด้ำนด่ำง ๆ   และอิทธิพลของวัฒนธรรม  ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทยสมัยสุโขทัยและ
สังคมไทยในปัจจุบัน 
 โดยใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์  กำรตั้งค ำถำม  กำรสืบค้น  กำรรวบรวมข้อมูล  กำรวิเครำะห์ และ
กำรสังเครำะห์ 
          เพ่ือให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงประวัติศำสตร์เห็นคุณค่ำของวิธีกำรทำง
ประวัติศำสตร์ และมีวินัยใฝ่เรียนรู้  
 

รหสัตวัชีว้ดั       
ส 4.3   ม. 1/1     ม. 1/ 2       ม. 1/ 3 

 
 

รวมทัง้หมด     3  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ส22101   สงัคมศกึษำ                                   กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศึกษำ  ศำสนำและวฒันธรรม 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่2   ภำคเรยีนที ่1                                เวลำ  60  ชัว่โมง      จ ำนวน  1  หนว่ยกิต 

 

ศึกษำเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์  ลักษณะทำงกำยภำพและสังคมกำรเปลี่ยนแปลงของประชำกร  
เศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม  กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ปัญหำสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป และ
แอฟริกำ 

ศึกษำควำมหมำยควำมส ำคัญของกำรผลิตกำรบริกำร  หลักกำรและเป้ำหมำยของเศรษฐกิจพอเพียง 
กำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค ระบบเศรษฐกิจแบบต่ำงๆ หลักกำรและผลกระทบกำรพ่ึงพำอำศัย  
กำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจทั้งในประเทศ ต่ำงประเทศ และประเทศในกลุ่มประชำคมอำเซียน 

โดยใช้กระบวนกำรคิด กระบวนกำรสืบเสำะ  กระบวนกำรกลุ่ม  กำรท ำงำนร่วมกับผู้ อ่ืนอย่ำงมี
ควำมสุข มีควำมสำมำรถในกำรสืบค้นหำข้อมูล  กำรอภิปรำย และกำรวิเครำะห์ 

เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับลักษณะทำงกำยภำพ กำรเปลี่ยนแปลงของสังคม  เศรษฐกิจ  
กำรเมือง  รู้จักตนเอง  มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำในกำร
ด ำเนินชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั   
ส 5.1  ม. 2/1    ม. 2/2   

   ส 5.2  ม. 2/1    ม. 2/2    ม. 2/3    ม. 2/4  
  ส 5.3  ม. 2/1    ม. 2/2    ม. 2/3    ม. 2/4    ม. 2/5 
  ส 3.1  ม. 2/1    ม. 2/2    ม. 2/3    ม. 2/4  
  ส 3.2  ม. 2/1    ม. 2/2    ม. 2/3    ม. 2/4 
 

รวมทัง้หมด     19   ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ส22102  ประวตัศิำสตร ์                                  กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 2   ภำคเรยีนที ่1                         เวลำ  20   ชัว่โมง    จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ 
 

ศึกษำเกี่ยวกับกำรประเมินควำมน่ำเชื่อถือของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ในลักษณะต่ำง ๆ  ควำม
แตกต่ำงระหว่ำงควำมจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์  ควำมส ำคัญของกำรตีควำมหลักฐำน
ทำงประวัติศำสตร์พัฒนำกำรทำงสังคม เศรษฐกิจ และกำรเมืองของภูมิภำคเอเชีย ควำมส ำคัญของแหล่งอำรย
ธรรมโบรำณในภูมิภำคเอเชีย 

โดยใช้กระบวนกำรคิดวิเครำะห์  วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์  กำรสืบค้นข้อมูล และกำรน ำเสนอข้อมูล 
เพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถวิเครำะห์ ประเมินและเห็นควำมส ำคัญของหลักฐำนทำง

ประวัติศำสตร์ และประวัติศำสตร์อำรยธรรมโบรำณในภูมิภำคเอเชียได้ 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั   
ส  4.1  ม. 2/1    ม. 2/2    ม. 2/3 

   ส  4.2  ม. 2/1    ม. 2/2 
 
 

รวมทัง้หมด    5   ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ส22103  สงัคมศกึษำ                          กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศกึษำ  ศำสนำและวฒันธรรม 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่2   ภำคเรยีนที ่2                            เวลำ  60  ชัว่โมง   จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 

 
 ศึกษำ กฎหมำยเกี่ยวกับตนเอง  สถำนภำพ  บทบำท  สิทธิเสรีภำพ  หน้ำที่ในฐำนะพลเมืองดีตำมวิถี
ประชำธิปไตย  ควำมส ำคัญและควำมสัมพันธ์ของสถำบันสังคม ควำมคล้ำยคลึงของวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
กลุ่มประชำคมอำเซียน กระบวนกำรในกำรตรำกฎหมำย กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 
 ศึกษำพุทธประวัติ  พุทธสำวก  พุทธสำวิกำ  ชำดก  กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ  ชำวพุทธตัวอย่ำง 
มำรยำทชำวพุทธ  หลักธรรม  ศำสนพิธี  วันส ำคัญทำงศำสนำ  กำรบริหำรจิตและกำรเจริญปัญญำ 
 โดยใช้กระบวนกำรคิด กระบวนกำรสืบเสำะ  กระบวนกำรกลุ่ม  กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงมี
ควำมสุข มีควำมสำมำรถในกำรสืบค้นหำข้อมูล  กำรอภิปรำย และกำรวิเครำะห์ 
 เพ่ือสำมำรถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชำติ ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตำมกฎระเบียบของสังคม  น ำหลัก
มำเป็นพ้ืนฐำน แนวทำงกำรปฏิบัติตนในกำรด ำเนินชีวิตในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั   
ส 2.1  ม. 2/1  ม. 2/2     ม. 2/3  ม. 2/4 

   ส 2.2  ม. 2/1  ม. 2/2  
  ส 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 
                              ม. 2/9   ม. 2/10   ม. 2/11 
  ส 1.2  ม. 2/1  ม. 2/2     ม. 2/3  ม. 2/4  ม. 2/5 
 
 

รวมทัง้หมด    22   ตวัชีว้ดั     
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ส22104  ประวตัศิำสตร ์                                   กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 2   ภำคเรยีนที ่2                      เวลำ  20   ชัว่โมง       จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ 
 

ศึกษำเกี่ยวกับพัฒนำกำรของอำณำจักรอยุธยำ และธนบุรีในด้ำนต่ำง ๆ  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ควำมเจริญ และควำมเจริญรุ่งเรืองของอำณำจักรอยุธยำ  ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยำและธนบุรี 
อิทธิพลของภูมิปัญญำต่อพัฒนำชำติไทยในยุคต่ำง ๆ 

โดยใช้กระบวนกำรคิดวิเครำะห์  วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์  กำรสืบค้นและกำรน ำเสนอข้อมูล 
เพ่ือให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  วิเครำะห์พัฒนำกำร ภูมิปัญญำและวัฒนธรรม ของอำณำจักรอยุธยำ

และธนบุรี  ที่มีต่อพัฒนำชำติไทยในยุคต่ำง ๆ 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั  
ส 4.3  ม. 2/1  ม. 2/2  ม. 2/3 

 
 

รวมทัง้หมด     3   ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ส23101  สงัคมศกึษำ                                   กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศกึษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 1                                เวลำ  60  ชัว่โมง    จ ำนวน  1.5  หนว่ยกติ 
 

ศึกษำเกี่ยวกับกำรใช้เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรศึกษำลักษณะทำงกำยภำพและสังคมของทวีป
อเมริกำเหนือ  อเมริกำใต้   กลุ่มประเทศอำเซียน  กำรเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทำงสังคมอันเป็นผลมำจำกกำร
เปลี่ยนแปลงทำงธรรมชำติและสังคมของทวีปอเมริกำเหนือ  อเมริกำใต้ กลุ่มประเทศอำเซียน  และ   แนว
ทำงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและปัญหำสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกำเหนือ  อเมริกำใต้ และกลุ่มประเทศ
อำเซยีน 
          ศึกษำเก่ียวกับกลไกรำคำในระบบเศรษฐกิจ  กำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำท้องถิ่นตำม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ 
          โดยใช้กระบวนกำรคิด  วิเครำะห์  ส ำรวจ  อภิปรำย  น ำเสนอ  และกำรมีส่วนร่วมในกำรเสนอ
แนวทำงแก้ปัญหำ 
          เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  สำมำรถวิเครำะห์  น ำเสนอควำมรู้ได้อย่ำงถูกต้องและมีเหตุผล  มีส่วน
ร่วมในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำท้องถิ่นตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงกำรน ำระบบสหกรณ์มำประยุกต์ใช้ได้
อย่ำงเหมำะสม 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั         
  ส  5.1         ม.3/1    ม.3/2   

                       ส  5.2         ม.3/1    ม.3/2    ม.3/3    ม.3/4 
                       ส  3.1         ม.3/1    ม.3/2    ม.3/3     
                       ส  3.2         ม.3/1    ม.3/2    ม.3/3    ม.3/4    ม.3/5    ม.3/6  
 
 

รวมทัง้หมด   15  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ส23102  ประวตัศิำสตร ์                                  กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม  
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่3  ภำคเรยีนที ่1                                 เวลำ  20  ชัว่โมง     จ ำนวน  0.5   หนว่ยกติ 
 
         ศึกษำเกี่ยวกับเรื่องรำวเหตุกำรณ์ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ ตำมวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ 
พัฒนำกำรทำงสังคม เศรษฐกิจกำรเมืองของภูมิภำคต่ำงๆ ผลของกำรเปลี่ยนแปลงที่น ำไปสู่ควำมร่วมมือ และ
ควำมขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ตลอดจนควำมพยำยำมในกำรขจัดปัญหำควำมขัดแย้ง 
        โดยใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กำรสืบค้น กระบวนกำรกลุ่ม 
กำรอภิปรำย และกำรน ำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่หลำกหลำย 
          เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถวิเครำะห์เรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ได้อย่ำงถูกต้อง และมีเหตุผล 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั      
ส  4.1   ม 3/1  ม 3/2 

                    ส  4.2   ม 3/1  ม 3/2   
 
 

รวมทัง้หมด      4   ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ส23103  สงัคมศกึษำ                                     กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 2                              เวลำ  60  ชัว่โมง      จ ำนวน  1.5  หนว่ยกติ      
                                             

ศึกษำเกี่ยวกับควำมแตกต่ำงของกำรกระท ำผิดระหว่ำงคดีอำญำและคดีแพ่ง กำรปกป้องคุ้มครองผู้อื่น
ตำมหลักสิทธิมนุษยชน วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสำกล  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหำควำมขัดแย้งในประเทศ  
กำรลดควำมขัดแย้ง  กำรด ำเนินชีวิตอย่ำงมีควำมสุขในประเทศไทย  ประเทศในกลุ่มอำเซียน และสังคมโลก  
ระบอบกำรปกครองแบบต่ำงๆที่ใช้ในปัจจุบัน  เปรียบเทียบระบอบกำรปกครองของไทยกับประเทศอ่ืนๆที่มี
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมำตรำต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้ง  กำรมี
ส่วนร่วมและกำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐ  ปัญหำที่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประชำธิปไตยของประเทศ
ไทยและแนวทำงแก้ไข 

ศึกษำเกี่ยวกับกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ หรือศำสนำที่ตนนับถือสู่ประเทศต่ำงๆทั่วโลก  ควำมส ำคัญ
ของพระพุทธศำสนำ  หรือศำสนำที่ตนนับถือกับปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  พุทธ
ประวัติจำกพระพุทธรูปปำงต่ำงๆ หรือประวัติศำสดำที่ตนนับถือ  กำรประพฤติตนตำมแบบอย่ำง  กำรด ำเนิน
ชีวิต  และข้อคิดจำกประวัติสำวก ชำดก เรื่องเล่ำ และศำสนิกชนตัวอย่ำง  สังฆคุณและข้อธรรมส ำคัญในกรอบ
อริยสัจ 4  กำรปฏิบัติตนตำมหลักธรรม  กำรพัฒนำจิต  และกำรด ำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนัสกำร  
สวดมนต์  แผ่เมตตำ  บริหำรจิต  และเจริญปัญญำด้วยอำนำปำนสติ  หรือ ตำมแนวทำงของศำสนำที่ตนนับ
ถือ  ควำมแตกต่ำงๆของวิถีกำรด ำเนินชีวิตของศำสนิกชนในศำสนำอื่นๆ 
           โดยใช้กระบวนกำรคิด  วิเครำะห์  กำรปฏิบัติ  กำรมีส่วนร่วม   กำรอภิปรำย  และกำรน ำเสนอข้อมูล 
          เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  สำมำรถวิเครำะห์  และน ำเสนอควำมรู้ได้อย่ำงถูกต้องและมีเหตุผล  มี
ส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์  สำมำรถเสนอแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ  รู้จักกำรเลือกรับ  และน ำหลักธรรมในศำสนำ
ที่ตนนับถือมำประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  
            
 

รหสัตวัชีว้ดั  
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 
 
 

รวมทัง้หมด  26  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ส23104  ประวตัศิำสตร ์                                  กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม  
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่3  ภำคเรยีนที ่2                                 เวลำ  20  ชัว่โมง     จ ำนวน  0.5   หนว่ยกติ 
 
           ศึกษำเก่ียวกับพัฒนำกำรของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้ำนต่ำงๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมมั่นคง และ
ควำมเจริญรุ่งเรืองของไทย  ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์  และอิทธิพลต่อกำรพัฒนำชำติ 
บทบำทของไทยในสมัยประชำธิปไตย 
           โดยใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กำรสืบค้น กระบวนกำรกลุ่มกำรอภิปรำย 
และกำรน ำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่หลำกหลำย 
           เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพัฒนำกำรของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้ำนต่ำงๆ ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อควำมมั่นคง และควำมเจริญรุ่งเรืองของ  ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์  และอิทธิพลต่อ
กำรพัฒนำชำติ บทบำทของไทยในสมัยประชำธิปไตยได้อย่ำงถูกต้อง และมีเหตุผล 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั      
ส 4.3  ม.3/1  ม.3/2   ม.3/3   ม.3/4 

 
 

รวมทัง้หมด      4   ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ส20201  อำเซยีนศึกษำ               กลุม่สำระกำรเรียนรูส้งัคมศกึษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 
เวลำ  20  ชัว่โมง                               จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ 

 
  ศึกษำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรก ำเนิดอำเซียน  สมำชิกอำเซียน  สัญลักษณ์อำเซียน  ธงอำเซียน ค ำ
ขวัญอำเซียน  เพลงประจ ำอำเซียน  ภำษำอำเซียน  ปฏิญญำอำเซียน  วิสัยทัศน์อำเซียน  กฎบัตรอำเซียน 
สภำพทั่วไป  ประวัติควำมเป็นมำของประเทศสมำชิก  กำรก่อตั้งประชำคมอำเซียน 
เสำหลักประชำคมอำเซียน  บทบำทของอำเซียนต่อประเทศไทย 
   โดยใช้กระบวนกำรสืบค้น  คิดวิเครำะห์  สร้ำงองค์ควำมรู้  กระบวนกำรกลุ่ม  กระบวนกำรทำง
สังคมและกระบวนกำรน ำเสนอข้อมูลอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
  เพ่ือให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  สำมำรถคิดวิเครำะห์  สร้ำงองค์ควำมรู้  ตระหนักถึงควำมส ำคัญของ
อำเซียน  มีวินัยและใฝ่เรียนรู้ 

 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. อธิบำยควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอำเซียน 
2. อธิบำยสภำพทั่วไปและประวัติควำมเป็นมำของประเทศสมำชิกอำเซียน 
3. วิเครำะห์เกี่ยวกับกำรก่อตั้งประชำคมอำเซียน  เสำหลักประชำคมอำเซียน และบทบำทของ

ไทยในกำรก่อตั้งประชำคมอำเซียน 
4. ตระหนักถึงควำมส ำคัญของอำเซียนต่อประเทศไทย 

 
 

รวมทัง้หมด  4  ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ส20202  อำเซยีนศึกษำ               กลุม่สำระกำรเรียนรูส้งัคมศกึษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 
เวลำ  20  ชัว่โมง                               จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ 

 
  ศึกษำ  บทบำทของอเซียนต่อประเทศสมำชิกอ่ืน  ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง  ด้ำนเศรษฐกิจ  ด้ำน
สังคมวัฒนธรรม  ด้ำนสิทธิมนุษยธรรม  และด้ำนสิ่งแวดล้อม  ควำมสัมพันธ์อำเซียนกับประเทศคู่เจรจำ  กลุ่ม
ประเทศ  และองค์กรระหว่ำงประเทศ 
  โดยใช้กระบวนกำรสืบค้น  คิดวิเครำะห์  สร้ำงองค์ควำมรู้  กระบวนกำรกลุ่ม  กระบวนกำรทำงสังคม
และกระบวนกำรน ำเสนอข้อมูลอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
  เพ่ือให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  สำมำรถคิดวิเครำะห์  สร้ำงองค์ควำมรู้  ตระหนักถึงควำมส ำคัญของ
อำเซียนต่อประเทศสมำชิกอ่ืน  มีวินัยและใฝ่เรียนรู้ 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. อธิบำยเกี่ยวกับบทบำทของอำเซียนต่อประเทศสมำชิกอ่ืน 
2.    อธิบำยเกี่ยวกับองค์กรที่อยู่ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของอำเซียน 
3.    วิเครำะห์เกี่ยวกับบทบำทของอำเซียนในกำรตัดสินใจและกำรระงับข้อพิพำท 
4.    ตระหนักถึงควำมส ำคัญของอำเซียนกับควำมสัมพันธ์ภำยนอกของอำเซียน 

 
 

รวมทัง้หมด  4   ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ส20203  เศรษฐศำสตรน์่ำรู ้                             กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม  
เวลำ  20  ชัว่โมง                                จ ำนวน  0.5   หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำเกี่ยวกับควำมส ำคัญของกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ  ภำวะเงินเฟ้อ   
เงินฝืด  กำรว่ำงงำน  ปัญหำเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวทำงแก้ไข 
 โดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม กำรคิดวิเครำะห์  กำรอภิปรำย  กำรน ำเสนอและกำรเรียนรู้ร่วมกัน 
 เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในผลกระทบที่เกิดจำกปัญหำทำงเศรษฐศำสตร์  ตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของกำรร่วมมือกัน  มีวินัยและใฝ่เรียนรู้ 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
  1.  วิเครำะห์ควำมส ำคัญของกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ 
  2.  อภิปรำยผลกระทบที่เกิดจำกภำวะเงินฟ้อ เงินฝืด 
  3.  วิเครำะห์ผลเสียจำกกำรว่ำงงำน และแนวทำงแก้ไข 
  4.  ตระหนักถึงควำมส ำคัญของปัญหำเศรษฐกิจไทยและแนวทำงแก้ไข 
 
 

รวมทัง้หมด  4  ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ส20204  กฎหมำยน่ำรู ้                                   กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม  
เวลำ  20  ชัว่โมง                            จ ำนวน  0.5   หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำเกี่ยวกับกำรกระท ำผิดในคดีอำญำ  คดีแพ่ง  กำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตำมรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย  ควำมขัดแย้งภำยในประเทศ  และแนวทำงแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งโดยหลักของควำม
สมำนฉันท์ 
 โดยใช้กระบวนกำรคิด  วิเครำะห์  กำรอภิปรำย  กำรน ำเสนอและกำรเรียนรู้ร่วมกัน 
 เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกฎหมำย  เห็นควำมส ำคัญของควำมสมำนฉันท์  มีวินัยและ 
ใฝ่เรียนรู้ 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
  1.  วิเครำะห์เกี่ยวกับควำมแตกต่ำงระหว่ำงคดีอำญำกับคดีแพ่ง 
  2.  สรุปเกี่ยวกับกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
  3.  วิเครำะห์เหตุกำรณ์ควำมขัดแย้งภำยในประเทศ 
  4.  ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์ในกำรลดควำมขัดแย้ง 
 
 

รวมทัง้หมด  4  ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำนและเพิม่เตมิ 
กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้ขุศกึษำและพลศึกษำ 

 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษำตอนต้น 

 
 

รำยวชิำพืน้ฐำน 
 พ21101  สุขศึกษำ  จ ำนวน  20  ชั่วโมง จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
 พ21102  พลศึกษำ  จ ำนวน  20  ชั่วโมง จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
 พ21103  สุขศึกษำ  จ ำนวน  20  ชั่วโมง จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
 พ21104  พลศึกษำ  จ ำนวน  20  ชั่วโมง จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
 พ22101  สุขศึกษำ  จ ำนวน  20  ชั่วโมง จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
 พ22102  พลศึกษำ  จ ำนวน  20  ชั่วโมง จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
 พ22103  สุขศึกษำ  จ ำนวน  20  ชั่วโมง จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
 พ22104  พลศึกษำ  จ ำนวน  20  ชั่วโมง จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
 พ23101  สุขศึกษำ  จ ำนวน  20  ชั่วโมง จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
 พ23102  พลศึกษำ  จ ำนวน  20  ชั่วโมง จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
 พ23103  สุขศึกษำ  จ ำนวน  20  ชั่วโมง จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
 พ23104  พลศึกษำ  จ ำนวน  20  ชั่วโมง จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

พ21101 สขุศกึษำ                    กลุม่สำระกำรเรยีนรูสุ้ขศึกษำและพลศึกษำ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 1  ภำคเรยีนที ่ 1                          เวลำเรยีน  20  ชัว่โมง  จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ 
 

ศึกษำกำรค้นคว้ำหำควำมรู้   กำรสร้ำงองค์ควำมรู้  ควำมส ำคญัของระบบประสำทและระบบต่อมไร้
ท่อที่มีผลต่อสุขภำพ  กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของวัยรุ่น  วิธีดูแลระบบประสำทและต่อมไร้ท่อให้ท ำงำน
ปกติ  ภำวะกำรเจริญเติบโตทำงร่ำงกำยของตนเองตำมเกณฑ์มำตรฐำน  แนวทำงกำรพัฒนำตนเองให้เจริญ
เติมโตสมวัย  วิธีกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงร่ำงกำย  จิตใจ  อำรมณ์  และพัฒนำกำรทำงเพศอย่ำง
เหมำะสม  ทักษะกำรปฎิเสธเพ่ือป้องกันตนเองจำกกำรถูกล่วงละเมิดทำงเพศ 

โดยฝึกทักษะกระบวนกำร  และฝึกทักษะปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ  เห็นคุณค่ำ  มีคุณธรรม  จริยธรรมค่ำนิยมที่เหมำะสมและน ำควำมรู้ไป

ใช้ในชีวิตประจ ำวัน  ด ำรงชีวติอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข  และมีควำมพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล 
 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั 
  พ 1.1  ม. 1/1 ,  ม.1/2 , ม. 1/3 , ม. 1/4   
  พ2.1   ม. 1/1 ,  ม. 1/2 
 
 

รวมทัง้หมด  6  ตวัชีว้ดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 

ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

พ21102  พลศกึษำ                       กลุม่สำระกำรเรยีนรูสุ้ขศึกษำและพลศึกษำ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 1  ภำคเรยีนที่  1                          เวลำเรยีน  20  ชัว่โมง  จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำกำรเพ่ิมพูนควำมสำมำรถของตนเองตำมหลักกำรเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะพ้ืนฐำนที่น ำไปสู่กำร
พัฒนำทักษะกำรเล่นกีฬำ  เล่นกีฬำไทยและกีฬำสำกล  ประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐำนตำมชนิด
กีฬำอย่ำงละ  1  ชนิด   ร่วมกิจกรรมนันทนำกำรอย่ำงน้อย  1  กิจกรรม  และน ำหลักควำมรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยง
สัมพันธ์กับวิชำอ่ืน   
 โดยค้นคว้ำหำควำมรู้   ฝึกทักษะปฏิบัติเพ่ือมีควำมพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล 

เพ่ือให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ  และเกิดทักษะทำงด้ำนกีฬำ  สำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน               
มีคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมที่เหมำะสม   ด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข   
 
  
 

รหสัตวัชีว้ดั        
พ 3.1  ม.1/1  ,   ม.1/2 ,  ม.1/3    

 
 

รวมทัง้หมด  3  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

พ21103 สขุศกึษำ                       กลุม่สำระกำรเรยีนรูสุ้ขศึกษำและพลศึกษำ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 1  ภำคเรียนที ่ 2                          เวลำเรยีน  20  ชัว่โมง  จ ำนวน  0.5  หนว่ยกิต 
 
 ศึกษำกำรเลือกกินอำหำรที่เหมำะสมกับวัย  ปัญหำที่เกิดจำกภำวะโภชนำกำรที่มีผลกระทบต่อ
สุขภำพ ควบคุมน้ ำหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน  สร้ำงเสริมและปรับปรุง  สมรรถภำพทำงกำยตำม
ผลกำรทดสอบ  วิธีกำรปฐมพยำบำลและกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยอย่ำงปลอดภัย  ลักษณะอำกำรของผู้ติดสำรเสพ
ติดและกำรป้องกันกำรติดสำรเสพติด  ควำมสัมพันธ์ของกำรใช้สำรเสพติดกับกำรเกิดโรค  และอุบัติเหตุ  กำร
ชักชวนให้ผู้อ่ืนลด  ละ  เลิก  สำรเสพติดโดยใช้สำรเสพติดต่ำง ๆ 
 โดยฝึกทักษะ  ค้นคว้ำหำควำมรู้  น ำควำมรู้ไปใช้ในกำรฝึกทักษะปฏิบัติ  วำงแผนและป้องกัน 
 เพ่ือให้เกิดควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  กำรปฏิบัติมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่ำนิยมที่เหมำะสมและน ำควำมรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน  และมีควำมพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั  
  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 
 

รวมทัง้หมด  8  ตวัชีว้ดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

พ21104 พลศกึษำ                       กลุม่สำระกำรเรยีนรูสุ้ขศึกษำและพลศึกษำ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 1  ภำคเรยีนที ่ 2                          เวลำเรียน  20  ชัว่โมง     จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ 
 

ศึกษำกำรฝึกทักษะ  ควำมส ำคัญของกำรออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำจนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภำพดี  ออก
ก ำลังกำยและเลือกเข้ำร่วมเล่นกีฬำตำมควำมถนัด  ควำมสนใจอย่ำงเต็มควำมสำมำรถพร้อมทั้งมีกำรประเมิน
กำรเล่นของตนและผู้อ่ืนปฏิบัติตำมกฎ  กติกำ  และข้อตกลงตำมชนิดกีฬำที่เลือกเล่น  วำงแผนรุกและป้องกัน
ในกำรเล่นกีฬำที่เลือกและน ำไปใช้ในกำรเล่นอย่ำงเป็นระบบ  ร่วมมือในกำรเล่นกีฬำและกำรท ำงำนเป็นทีม
อย่ำงสนุกสนำน  เปรียบเทียบและยอมรับควำมแตกต่ำงระหว่ำงวิธีกำรเล่นกีฬำของตนเองกับผู้อ่ืน 
 โดยค้นคว้ำหำควำมรู้  ฝึกทักษะปฏิบัติเพ่ือมีควำมพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล 
 เพ่ือให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ   เกิดทักษะทำงด้ำนกีฬำ  ปฏิบัติตำมกฎ  กติกำ  สำมำรถน ำไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมที่เหมำะสม   ด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั 
  พ 3.2 ม. 1/1 , ม. 1/2 , ม. 1/3 , ม. 1/4 , ม. 1/5 , ม. 1/6 
 

รวมทัง้หมด 6  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

พ22101 สขุศกึษำ                       กลุม่สำระกำรเรยีนรูสุ้ขศึกษำและพลศึกษำ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 2  ภำคเรยีนที่  1                          เวลำเรียน  20  ชัว่โมง     จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ 
 
  ศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนร่ำงกำย  จิตใจ   อำรมณ์  สังคม  และสติปัญญำในวัยรุ่น  ระบุปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย   จิตใจ  อำรมณ์  สังคมและสติปัญญำในวัยรุ่น  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศปัญหำและผลกระทบที่เกิดจำกกำรมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน   วธิีป้องกัน
ตนเองและหลีกเลี่ยงควำมส ำคัญของควำมเสมอภำคทำงเพศและวำงตัวได้อย่ำงเหมำะสม 
 โดยค้นคว้ำหำควำมรู้  วิเครำะห์และน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรป้องกันและหลีกเลี่ยง 
 เพ่ือให้เกิดควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่ำนิยมที่เหมำะสมและน ำควำมรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน   สำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  และมีควำมพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล 
 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั 
  พ  1.1   ม.2/1 , ม.2/2 
  พ  2.1   ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4   
 

รวมทัง้หมด  6  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

พ22102 พลศกึษำ                     กลุ่มสำระกำรเรยีนรูสุ้ขศึกษำและพลศึกษำ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 2  ภำคเรียนที ่ 1                  เวลำเรียน  20  ชัว่โมง  จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำกำรฝึกทักษะทำงกีฬำ  กำรน ำผลกำรปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะกำรเคลื่อนไหวใน
กำรเล่นกีฬำจำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำยมำสรุปเป็นวิธีที่เหมำะสมในบริบทของตนเอง  เล่นกีฬำไทยกีฬำ
สำกลประเภททีมและบุคคลอย่ำงละ  1  ชนิด  เปรียบเทียบประสิทธิภำพของรูปแบบกำรเคลื่อนไหวที่ส่งผล
ต่อกำรเล่นกีฬำและกิจกรรมในชีวิตประจ ำวัน  ร่วมกิจกรรมนันทนำกำรอย่ำงน้อย  1  กิจกรรม  และน ำ
ควำมรู้และหลักกำรที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
 โดยค้นคว้ำหำควำมรู้  ฝึกทักษะ 

เพ่ือให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ  และเกิดทักษะทำงด้ำนกีฬำ  สำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน                
มีคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมที่เหมำะสม  สำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขพร้อมเข้ำสู่
มำตรฐำนสำกล 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั   
พ 3.1  ม.2 /1   ,  ม.2/2 ,  ม.2/3 ,   ม.2/4 

 
รวมทัง้หมด  4  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

พ22103 สขุศกึษำ                     กลุ่มสำระกำรเรยีนรูสุ้ขศึกษำและพลศึกษำ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 2  ภำคเรยีนที ่ 2                  เวลำเรียน  20  ชัว่โมง   จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ 
  
 ศึกษำกำรเลือกใช้บริกำรสุขภำพอย่ำงมีเหตุผลของกำรใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภำพ    เจริญก้ำวหน้ำ
ทำงกำรแพทย์ที่มีผลต่อสุขภำพ  ควำมสัมพันธ์ของภำวะสมดุลระหว่ำงสุขภำพกำยและสุขภำพจิต   ลักษณะ
อำกำรเบื้องต้นของผู้มีปัญหำสุขภำพจิต    เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดกำรกับอำรมณ์และควำมเครียด  
พัฒนำสมรรถภำพทำงกำยตนเองให้เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด  ปัจจัยและแหล่งที่ช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ติดสำรเสพ
ติด   วิธีกำรหลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์คับขันที่อำจน ำไปสู่อันตรำย 
 โดยฝึกทักษะ  ค้นคว้ำหำควำมรู้  วิเครำะห์  สร้ำงองค์ควำมรู้และน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรป้องกันและ
กำรหลีกเลี่ยง    
 เพ่ือให้เกิดทักษะควำมรู้   ควำมเข้ำใจ   น ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน   มีจริยธรรม  และค่ำนิยมที่
เหมำะสมสำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  และมีควำมพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั 
  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 
 

รวมทัง้หมด  10  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

พ22104 พลศกึษำ                       กลุม่สำระกำรเรยีนรูสุ้ขศึกษำและพลศึกษำ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 2  ภำคเรียนที ่ 2                  เวลำเรียน  20  ชัว่โมง  จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ 
 

ศึกษำสำเหตุกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำย  จิตใจ  อำรมณ์  สังคมและสติปัญญำที่เกิดจำกกำรออกก ำลัง
กำยและเล่นกีฬำเป็นประจ ำจนเป็นวิถีชีวิต  เลือกเข้ำร่วมกิจกรรมกำรออกก ำลังกำยเล่นกีฬำตำมควำมถนัด
พร้อมทั้งวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลเพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำตนเอง  มีวินัย  ปฏิบัติตำมกฎ
กติกำ  และข้อตกลงในกำรเล่นกีฬำที่เลือก  วำงแผนกำรรุกและกำรป้องกันในกำรเล่นกีฬำที่เลือกน ำไปใช้
อย่ำงเหมำะสมกับทีม  น ำผลกำรปฏิบัติในกำรเล่นกีฬำมำสรุปเป็นวิธีที่เหมำะสมกับตนเองด้วยควำมมุ่งม่ัน 
 โดยฝึกทักษะกำรวำงแผนรุกและป้องกันในกำรเล่น  ใช้เทคนิคชั้นสูงในกำรเล่นกีฬำ โดยฝึกทักษะใน
กำร ออกก ำลังกำย 
 เพ่ือให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ  มีเทคนิคในกำรเล่นกีฬำและออกก ำลังกำย  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  
สำมำรถ น ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่ำนิยมที่เหมำะสมสำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมได้
อย่ำงมีควำมสุข  และมีควำมพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั    
พ 3.2  ม. 2/1  ,  ม. 2/2 , ม. 2/3 , ม. 2/4 , ม. 2/5   

   
 
รวมทัง้หมด  5  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

พ23101 สขุศกึษำ                        กลุม่สำระกำรเรยีนรูสุ้ขศึกษำและพลศึกษำ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 3  ภำคเรียนที ่ 1                  เวลำเรียน  20  ชัว่โมง  จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ 
 

ศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนร่ำงกำย  จิตใจ  อำรมณ์  สังคมและสติปัญญำแต่ละช่วงชีวิต  อิทธิพล
และควำมคำดหวังของสังคมต่อกำรเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น  สื่อโฆษณำที่มีอิทธิพลต่อกำรเจริญเติบโตและ
พัฒนำกำรของวัยรุ่น  อนำมัยแม่และเด็ก  กำรวำงแผนครอบครัวและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรตั้งครรภ์ 
 โดยค้นคว้ำหำควำมรู้  เปรียบเทียบ  น ำควำมรู้ไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรป้องกัน 
 เพ่ือให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  สำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่ำนิยมที่
เหมำะสม  ด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  และมีควำมพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล 
 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั  
พ 1.1  ม. 3/1 ,  ม. 3/2    
พ  2.1  ม. 3/1 , ม. 3/2 , ม. 3/3 

 
รวมทัง้หมด   5  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

พ23102 พลศกึษำ                     กลุ่มสำระกำรเรยีนรูสุ้ขศึกษำและพลศึกษำ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 1                        เวลำเรยีน  20  ชัว่โมง     จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ 
 

ศึกษำกลไกกำรเคลื่อนไหว    กำรออกก ำลังกำย  เกม  กิจกรรมนันทนำกำร  สมรรถภำพทำงกำย  
กำรเล่นกีฬำไทย  กีฬำสำกล  เจตคติ  และคุณลักษณะที่ดีวิธีป้องกันในเรื่องควำมปลอดภัย 

โดยค้นคว้ำหำควำมรู้  ฝึกทักษะและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกำรเคลื่อนไหว     
  เพ่ือให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ  และเกิดทักษะทำงด้ำนกีฬำ  สำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน              
มีคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมที่เหมำะสม  สำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  และมีควำมพร้อม
เข้ำสู่มำตรฐำนสำกล 
 
 
  

รหสัตวัชีว้ดั 
พ 3.1  ม. 3/1 ,  ม. 3/2 ,  ม. 3/3 

 
รวมทัง้หมด 3  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

พ23103 สขุศกึษำ                       กลุม่สำระกำรเรยีนรูสุ้ขศึกษำและพลศึกษำ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 2                          เวลำเรยีน  20  ชัว่โมง  จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ 
 
  ศึกษำ  ฝึกทักษะ อำหำรที่มีควำมเหมำะสมกับวัยต่ำง ๆ  โดยค ำนึงถึงควำมประหยัดและคุณค่ำทำง
โภชนำกำร  เสนอแนวทำงป้องกันโรคที่เป็นสำเหตุของกำรเจ็บป่วยและกำรตำยของคนไทย  รวบรวมข้อมูล
และเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำสุขภำพชุมชน  วำงแผนกำรจัดกำรเวลำในกำรออกก ำลังกำย  กำรพักผ่อน  และ
กำรเสริมสมรรถภำพ  ทดสอบสมรรถภำพทำงกำย  และพัฒนำได้ตำมควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
 โดยกำรค้นคว้ำหำควำมรู้    น ำเสนอกำรวำงแผน   กำรฝึกทักษะ 
 เพ่ือให้เกิดควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  สำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่ำนิยมที่
เหมำะสม ด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  และมีควำมพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล 
 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั   
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 
 

รวมทัง้หมด  10  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

พ23104 พลศกึษำ                       กลุม่สำระกำรเรยีนรูสุ้ขศึกษำและพลศึกษำ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 3  ภำคเรยีนที ่ 2                         เวลำเรยีน  20  ชัว่โมง  จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำกำรเล่นกีฬำอย่ำงมีมำรยำท  และกำรดูกีฬำด้วยควำมมีน้ ำใจนักกีฬำ   อกก ำลังกำยและเล่น
กีฬำอย่ำงสม่ ำเสมอและแนวคิด  หลักกำรจำกกำรเล่นไปพัฒนำคุณภำพชีวิตของตนเองด้วยควำมภำคภูมิใจ  
ปฏิบัติตนตำมกฎ  กติกำ  และข้อตกลงในกำรเล่นตำมชนิดกีฬำที่เลือก  และน ำแนวคิดที่ได้ไปพัฒนำชีวิตของ
ตนในสังคม  จ ำแนกกลวิธีกำรรุก  กำรป้องกันและใช้ในกำรเล่นกีฬำที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมำะสม
กับทีมไปใช้กับสถำนกำรณ์ของกำรเล่น  เสนอผลกำรพัฒนำสุขภำพตนเองที่เกิดจำกกำรออกก ำลังกำยและกำร
เล่นกีฬำเป็นประจ ำ 

โดยกำรคน้คว้ำหำควำมรู้   ฝึกทักษะ 
  เพ่ือให้เกิดควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  ปฏิบัติตำมกฎ  กติกำ    มีระเบียบวินัย  มีน้ ำใจนักกีฬำ  รู้แพ้  รู้
ชนะ  รู้อภัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม   ค่ำนิยมท่ีเหมำะสมสำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  และมี
ควำมพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล 
 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั    
พ  3.2  ม. 3/1,  ม. 3/2  , ม. 3/3 

 
รวมทัง้หมด  3  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำนและเพิม่เตมิ 

กลุม่สำระกำรเรยีนรูศ้ลิปะ 
 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษำตอนต้น 
 

 
รำยวชิำพืน้ฐำน 

ศ21101 ศิลปะ    จ ำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
ศ21102 ศิลปะ    จ ำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
ศ22101 ศิลปะ    จ ำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
ศ22102 ศิลปะ    จ ำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
ศ23101 ศิลปะ    จ ำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
ศ23102 ศิลปะ    จ ำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 

 
รำยวชิำเพิ่มเติม 
 ศ20201 กำรเขียนกำร์ตูน   จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
 ศ20202 กำรสร้ำงสรรค์ภำพปะติด  จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต  
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ศ21101   ศลิปะ                                                                        กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ศลิปะ         
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 1    ภำคเรยีนที ่ 1                         เวลำ  40  ชัว่โมง    จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ                                 
            สำระทศันศลิป ์

  ศึกษำเรื่องรำวควำมแตกต่ำงและควำมคล้ำยคลึงกันของทัศนธำตุและสิ่งแวดล้อม  หลักกำร
ออกแบบงำนทัศนศิลป์  โดยเน้นควำมเป็นเอกภำพ  ควำมกลมกลืนและควำมสมดุล  หลักกำรวำดภำพแสดง
ทัศนียภำพ  เอกภำพควำมกลมกลืนของเรื่องรำวในงำนปั้นหรืองำนสื่อผสม  ควำมแตกต่ำงของงำนทัศนศิลป์
ในวัฒนธรรมไทยและประเทศ 
สมำชิกอำเซียน 
     โดยใชว้ิธีกำรศึกษำ  บรรยำย  ระบุ  วำดภำพทัศนียภำพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้เป็น  3  มิติ  รวบงำน
ปั้นหรือสื่อผสมมำสร้ำงเป็นเรื่องรำว  3  มิติ   เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของจุดประสงค์ในกำรสร้ำงสรรค์งำน
ทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและประเทศสมำชิกอำเซียน 
 เพ่ือให้เกิดควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  เห็นคุณค่ำควำมสวยงำมตำมธรรมชำติ  เกิดควำมชื่นชมธรรมชำติสื่อ
ควำมหมำยและควำมรู้สึกจำกกำรรับรู้ควำมงำมเป็นงำนศิลปะที่เป็นมรดกทำงวัฒนธรรมของประเทศสมำชิก
อำเซียน 
          สำระดนตร ี
                ศึกษำเรื่องเครื่องหมำยและสัญลักษณ์ทำงดนตรี   โน้ตไทย  โน้ตสำกล  กำรร้องและกำรบรรเลง
เครื่องดนตรีประกอบกำรร้องเพลงไทยและเพลงสำกล   กำรใช้และบ ำรุงรักษำเครื่องดนตรี  บทบำทและ
อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทยและสังคมประเทศสมำชิกอำเซียน 
               โดยใชว้ิธีกำรศึกษำ  อ่ำน   เขียนโน้ตไทยและโน้ตสำกล   ขับร้องเพลงไทยและเพลงสำกล  วิธีใช้
และบ ำรุงรักษำเครื่องดนตรี  อธิบำยบทบำทควำมสัมพันธ์ของดนตรีที่มีต่อสังคมของประเทศสมำชิกอำเซียน 
               เพ่ือให้เกิดควำมรู้เห็นคุณค่ำ  และเกิดควำมชื่นชมต่อดนตรี  กล้ำแสดงออก  ร่วมกิจกรรมดนตรี
ด้วยควำมสนุกสนำน  น ำดนตรีไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน  เห็นคุณค่ำของดนตรีที่เป็นวัฒนธรรมของประเทศ
สมำชิกอำเซียน 
          สำระนำฏศลิป ์
               ศึกษำเรื่องนำฏยศัพท์หรือศัพท์ทำงกำรละครในกำรแสดง รูปแบบกำรแสดงนำฏศิลป์พื้นบ้ำน
นำฏศิลป์นำนำชำติกำรท ำงำนเป็นกลุ่มในกระบวนกำรผลิตกำรแสดง  หลักในกำรชมกำรแสดง  ปัจจัยที่มีผล
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของนำฏศิลป์  นำฏศิลป์พื้นบ้ำน  ละครไทย  ละครพ้ืนบ้ำนของสมำชิกประเทศอำเซียน 
               โดยใชว้ิธีกำรศึกษำ   ฝึกปฏิบัตินำฏยศัพท์  ภำษำท่ำ  กำรตีบท   แสดงนำฏศิลป์และละครใน
รูปแบบง่ำย ๆ  ระบุปัจจัยที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของนำฏศิลป์  ทักษะกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม 
              เพ่ือให้เกิดควำมรู้เห็นคุณค่ำ  ควำมส ำคัญของกำรแสดงนำฏศิลป์และละครในชีวิตในชีวิตประจ ำวันมีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ในกำรออกแบบอุปกรณ์  เครื่องแต่งกำยในกำรแสดงนำฏศิลป์และละคร  มีทักษะในกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม 
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รหสัตวัชีว้ดั 

               ศ 1.1   ม.1/1    ม.1/2     ม.1/3    ม.1/4        
ศ  1.2    ม.1/3    ม.1/2        

     ศ 2.1    ม.1/1   ม.1/3   ม.1/9                                         
    ศ 2.2     ม. 1/1      
    ศ 3.1     ม.1/2   ม.1/3    ม.1/4    ม.1/5    
    ศ 3.2     ม.1/1    

 
รวมทัง้หมด  14   ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ศ21102  ศลิปะ                                                                        กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ศลิปะ          
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 1       ภำคเรยีนที ่   2                      เวลำ  40   ชัว่โมง       จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 
สำระทัศนศลิป ์

ศึกษำเรื่องควำมกลมกลืนของเรื่องรำวในงำนปั้นหรืองำนสื่อผสม  กำรออกแบบรูปภำพสัญลักษณ์
หรืองำนกรำฟิกอ่ืนในกำรน ำเสนอควำมคิดและข้อมูล   กำรประเมินงำนทัศนศิลป์   ลักษณะรูปแบบงำน
ทัศนศิลป์ของชำติและท้องถิ่น  งำนทัศนศิลป์ของภำคต่ำง ๆ  ในประเทศไทยและของประเทศสมำชิกอำเซียน 
 โดยใช้วิธีศึกษำ   บรรยำย  ระบุเปรียบเทียบ  รวบรวมงำนปั้นหรือสื่อผสมมำสร้ำงเป็นเรื่องรำว             
3  มิติ  ออกแบบรูปภำพ  สัญลักษณ์   หรืองำนกรำฟิก  ประเมินงำนทัศนศิลป์ของประเทศสมำชิก 
อำเซียน 
 เพ่ือให้เกิดควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  เห็นคุณค่ำ  เกิดควำมชื่นชมกำรสร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์   และ
คุณค่ำงำนทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมของสมำชิกประเทศอำเซียน 
สำระดนตร ี
               ศึกษำเรื่องเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มำจำกวัฒนธรรมที่ต่ำงกัน  ประเภทวงดนตรีไทย  
วงดนตรีพื้นเมืองของประเทศสมำชิกอำเซียน   กำรถ่ำยทอดอำรมณ์ของบทเพลง  จังหวะ  ควำมดัง-เบำ  
ควำมแตกต่ำงของอำรมเพลง  กำรน ำเสนอบทเพลงที่ตนสนใจ  กำรประเมินคุณภำพของบทเพลง  ด้ำนเนื้อหำ
เสียง  และด้ำนองค์ประกอบดนตรี   องค์ประกอบดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม 
               โดยใชว้ิธีกำรเปรียบเทียบ  ระบุ  จัดประเภทของวงดนตรี   แสดงควำมคิดเห็น  น ำเสนอตัวอย่ำง
เพลงที่ตนเองชื่นชอบ   อภิปรำย  ใช้เกณฑ์ประเมินคุณภำพงำนดนตรีหรือเพลงอำเซียนที่ฟัง 
               เพ่ือให้เกิดควำมรู้  เห็นคุณค่ำ  เกิดควำมชื่นชมต่อดนตรี   กล้ำแสดงออก  ร่วมกิจกรรม   ดนตรี
ด้วยควำมสนุกสนำน  น ำดนตรีไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน  เห็นคุณค่ำของดนตรีที่เป็นวัฒนธรรมของสมำชิก
ประเทศอำเซียน 
สำระนำฏศลิป ์
               ศึกษำเรื่องอิทธิพลนักแสดงชื่อดังที่มีผลต่อกำรโน้มน้ำวอำรมณ์หรือควำมคิดของผู้ชม  นำฎยศัพท์
หรือศัพท์ทำงกำรละครในกำรแสดง ระบ ำเบ็ดเตล็ด  ร ำวงมำตรฐำน  ประเภทของละครไทยในแต่ละยุค   และ
ของสมำชิกประเทศอำเซียน 
              โดยใช้วธิีกำรอธิบำย  แสดงระบ ำเบ็ดเตล็ด  ร ำวงมำตรฐำน 
               เพ่ือให้เกิดควำมรู้  เห็นคุณค่ำ  ควำมส ำคัญของกำรแสดงนำฏศิลป์และละครในชีวิตประจ ำวัน  มี
ทักษะในกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม 

รหสัตวัชีว้ดั 
           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  รวมทัง้หมด   15   ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ศ22101  ศลิปะ                                                                            กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ศลิปะ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่  2     ภำคเรยีนที ่  1               เวลำ  40  ชัว่โมง       จ ำนวน   1.0   หนว่ยกติ 
สำระทัศนศลิป ์
          ศึกษำเรื่องรูปแบบของทัศนธำตุและแนวคิดในงำนทัศนศิลป์  ควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง 
ของรูปแบบกำรใช้วัสดุ   อุปกรณ์ในงำนทัศนศิลป์ของศิลปิน   เทคนิคในกำรวำดภำพสื่อควำมหมำย 
กำรวำดภำพถ่ำยทอดบุคลิกลักษณะของตัวละคร  วัฒนธรรมที่สะท้อนในงำนทัศนศิลป์ปัจจุบัน  งำน 
ทัศนศิลป์ของไทยและของสมำชิกประเทศอำเซียนในแต่ละยุค 
        โดยใช้วธิีกำรอภิปรำย  บรรยำย   ระบุ  วำดภำพด้วยเทคนิคที่หลำกหลำยในกำรสื่อควำมหมำยวำด
ภำพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร   
       เพ่ือใหเ้กิดควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  เห็นคุณค่ำเกิดควำมชื่นชมในงำนศิลปะ  เห็นคุณค่ำงำนทัศนศิลป์ที่
สะท้อนวัฒนธรรม 
สำระดนตร ี
            ศึกษำเรื่ององค์ประกอบของดนตรีจำกแหล่งวัฒนธรรมต่ำง ๆ โน้ตไทยและโน้ตสำกลที่มีเครื่องหมำย
แปลงเสียง   เทคนิค  กำรร้องและบรรเลงดนตรีแบบเดี่ยวและรวมวง   ประเมินควำมสำมำรถทำงดนตรี  
ควำมถูกต้องในกำรบรรเลง  ควำมแม่นย ำในกำรอ่ำนเครื่องหมำยและสัญลักษณ์  กำรควบคุมคุณภำพเสียงใน
กำรร้องเพลงและบรรเลง  บทบำทและอิทธิพลทำงดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่ำง ๆของอำเซียน 
            โดยใช้วิธีกำรเปรียบเทียบ  บรรยำย  อ่ำน  เขียน  ร้องโน้ตไทยและโน้ตสำกล  ร้องเพลงและเล่น
ดนตรีเดี่ยวและรวมวง  ประเมินพัฒนำกำรทำงดนตรี    เพื่อให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ เห็นคุณค่ำและเกิดควำม
ชื่นชมทำงดนตรี  กล้ำแสดงออกร่วมกิจกรรมดนตรีด้วยควำมสนุกสนำน  น ำดนตรีไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน  เห็น
คุณค่ำของดนตรีที่เป็นวัฒนธรรม 
สำระนำฏศลิป ์
 ศึกษำกำรบูรณำกำรศิลปะแขนงอ่ืนๆ กับกำรแสดง หลักและวิธีกำรสร้ำงสรรค์   กำรแสดงโดยใช้
องค์ประกอบนำฏศิลป์และกำรแสดง  ลักษณะเฉพำะของกำรแสดงนำฏศิลป์จำกวัฒนธรรมต่ำง ๆของประเทศ
สมำชิกอำเซียน 
 โดยใช้วิธีกำรอธิบำย  เปรียบเทียบ  สร้ำงสรรค์กำรแสดงโดยใช้องค์ประกอบนำฏศิลป์และกำรละคร    
เพ่ือให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ เห็นคุณค่ำ  ควำมส ำคัญของกำรแสดงนำฏศิลป์และละครในชีวิตประจ ำวัน   มี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้องค์ประกอบนำฏศิลป์และกำรแสดง 
 รหสัตวัชีว้ดั 
           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             
 รวมทัง้หมด   14   ตวัชี้วดั  
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ศ22102   ศลิปะ                                                                          กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ศลิปะ        
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 2    ภำคเรยีนที ่   2                      เวลำ  40  ชัว่โมง       จ ำนวน 1.0  หนว่ยกติ 
   
สำระทัศนศลิป ์ 
             ศึกษำ เรื่องกำรประเมินและวิจำรณ์งำนทัศนศิลป์   กำรพัฒนำงำนทัศนศิลป์  กำรจัดท ำแฟ้มสะสม
งำนทัศนศิลป์  งำนทัศนศิลป์ในกำรโฆษณำเพ่ือโน้มน้ำวใจและน ำเสนอตัวอย่ำง  กำรออกแบบงำนทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทยและสมำชิกประเทศอำเซียน 
             โดยใช้วธิีกำรสร้ำงเกณฑ์ในกำรประเมินและวิจำรณ์งำนทัศนศิลป์  น ำผลกำรวิจำรณ์ไปปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนำงำน  บรรยำยวิธีกำรใช้งำนทัศนศิลป์ในกำรโฆษณำ  เปรียบเทียบแนวคิดในกำรออกแบบ 
              เพ่ือให้มีควำมรู้   ควำมเข้ำใจ  เห็นคุณค่ำ  งำนทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและเกิดควำมชื่นชม
ในงำนศิลปะ 
สำระดนตร ี
           ศึกษำเรื่องปัจจัยในกำรสร้ำงสรรค์บทเพลง  อำรมณ์และควำมรู้สึกในบทเพลง  อำชีพท่ีเกี่ยวข้องกับ
ดนตรี   บทบำทของดนตรีในธุรกิจบันเทิงอิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุกำรณ์ในประวัติศำสตร์ที่มีต่อรูปแบบ
ของดนตรีในประเทศไทยและประเทศสมำชิกอำเซียน 
           โดยใช้วิธีกำรศึกษำ   บรรยำย   ระบุปัจจัยส ำคัญท่ีมีอิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุกำรณ์ใน
ประวัติศำสตร์ที่มีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทยและประเทศสมำชิกอำเซียน 
            เพ่ือให้มีควำมรู้  เห็นคุณค่ำของดนตรีที่เป็นวัฒนธรรมและเกิดควำมรู้สึกชื่นชมต่อดนตรี 
สำระนำฏศลิป ์
           ศึกษำเรื่องหลักและวิธีกำรวิเครำะห์กำรแสดง  วิธีวิเครำะห์  วิจำรณ์กำรแสดงนำฏศิลป์  และกำร
ละครควำมสัมพันธ์ของนำฏศิลป์หรือกำรละครกับสำระกำรเรียนรู้อื่น ๆ รูปแบบกำรแสดงประเภทต่ำง ๆ  
นำฏศิลป์พื้นเมือง  ละครไทย  ละครพื้นบ้ำนของสมำชิกประเทศอำเซียน   อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อ
เนื้อหำของละคร 
           โดยใช้วิธีกำรศึกษำ  วิเครำะห์   เสนอข้อคิดเห็น   เชื่อมโยงกำรเรียนรู้  ระบุหรือแสดงนำฏศิลป์
นำฏศิลป์พื้นบ้ำน   ละครไทย  ละครพื้นบ้ำนของสมำชิกประเทศอำเซียน 
           เพ่ือให้เห็นคุณค่ำ  ควำมส ำคัญของกำรแสดงนำฏศิลป์และละครในชีวิตประจ ำวัน  น ำแนวคิดของกำร
แสดงไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
 รหสัตวัชีว้ดั 
            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 
 รวมทัง้หมด   13   ตวัชีว้ดั                                                              
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพื้นฐำน 
ศ23101  ศลิปะ                                                                             กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ศลิปะ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 3    ภำคเรยีนที ่   1                เวลำ  40  ชัว่โมง         จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ  
 สำระทัศนศลิป ์
             ศึกษำเรื่องทัศนธำตุ  หลักกำรออกแบบในสิ่งแวดล้อมและงำนทัศนศิลป์  กำรใช้ทัศนธำตุ 
และหลักกำรออกแบบในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์  กำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์ทั้งไทยและสำกล  กำรสร้ำงงำน
ทัศนศิลป์แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ  เพื่อถ่ำยทอดประสบกำรณ์และจินตนำกำร  กำรประยุกต์ใช้ทัศนธำตุและ
หลักกำรออกแบบสร้ำงงำนทัศนศิลป์  งำนทัศนศิลป์กับกำรสะท้อนคุณค่ำของวัฒนธรรมของแต่ละประเทศใน
อำเซียน 
            โดยใช้วิธีกำรศึกษำ  บรรยำย  ระบุ  วิเครำะห์  อภิปรำย  สร้ำงงำนทัศนศิลป์รูปแบบต่ำง ๆ 
             เพ่ือให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ  เกิดกำรวิเครำะห์  วิจำรณ์   ชื่นชมเห็นคุณค่ำงำนทัศนศิลป์ที่สะท้อน
วัฒนธรรมและเกิดควำมชื่นชมในงำนศิลปะ 
สำระดนตร ี
                 ศึกษำเรื่องเทคนิคและกำรแสดงออกในกำรขับร้อง และบรรเลงดนตรีเดี่ยวและรวมวง  กำร
ประพันธ์เพลงในช่วงจังหวะ 2 และ 4  กำรใช้องค์ประกอบในกำรสร้ำงสรรค์บทเพลง  กำรเปรียบเทียบควำม
แตกต่ำงของบทเพลง วิวัฒนำกำรของดนตรีไทย  ดนตรีของประเทศสมำชิกอำเซียนในยุคสมัยต่ำง ๆ 
               โดยใชว้ิธีกำรร้องเพลง  เล่นดนตรี  แต่งเพลง  อธิบำย  เปรียบเทียบ  บรรยำย 
                เพ่ือให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ  เห็นคุณค่ำของดนตรีที่เป็นวัฒนธรรมและมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ใน
กำรสร้ำงงำนดนตรี 
สำระนำฏศลิป ์
                 ศึกษำเรื่ององค์ประกอบของบทละคร  ภำษำท่ำหรือภำษำทำงนำฏศิลป์ รูปแบบกำรแสดง  กำร
ประดิษฐ์ท่ำร ำและท่ำทำงประกอบกำรแสดง  กำรออกแบบและสร้ำงสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกำยเพ่ือกำร
แสดงนำฏศิลป์ของสมำชิกประเทศอำเซียน 
                โดยใช้วิธีกำรระบุ  บรรยำย  เปรียบเทียบ  แปลควำม  สื่อสำรผ่ำนกำรแสดง  ออกแบบและ
สร้ำงสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกำยนำฏศิลป์ 
                เพ่ือให้เกิดควำมรู้  ควำมเข้ำใจเห็นคุณค่ำ  ควำมส ำคัญของกำรแสดงนำฏศิลป์และละครใน
ชีวิตประจ ำวัน  มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรออกแบบกำรสร้ำงงำนนำฏศิลป์  และน ำแนวคิดไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 
 รหสัตวัชีว้ดั 
               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 
 รวมทัง้หมด  16  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ศ23102  ศลิปะ                                                                             กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ศลิปะ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 3   ภำคเรยีนที ่   2                    เวลำ  40  ชัว่โมง        จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 
  สำระทัศนศลิป ์
 ศึกษำ  เรื่องเทคนิค   วิธีกำรของศิลปินในกำรสร้ำงทัศนศิลป์   กำรใช้หลักกำรออกแบบ 
ในกำรสร้ำงงำนสื่อผสม   กำรวิเครำะห์รูปแบบ  เนื้อหำและคุณค่ำในงำนทัศนศิลป์  เทคนิค  วิธีกำรที่
หลำกหลำยในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์เพ่ือสื่อควำมหมำย  กำรประกอบอำชีพทำงทัศนศิลป์  กำรจัดนิทรรศกำร
ควำมแตกต่ำงของงำนทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสมำชิกประเทศอำเซียน 
             โดยใช้วธิีกำร  ระบุ  บรรยำย  ปฏิบัติ  วิเครำะห์   อภิปรำย  สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์   เลือกงำน
ทัศน์ศิลป์จัดนิทรรศกำรทำงศิลปะ 
              เพ่ือให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ  เกิดกำรวิเครำะห์  วิจำรณ์   ชื่นชมเห็นคุณค่ำทัศนศิลป์ที่สะท้อน
วัฒนธรรม  เกิดควำมชื่นชมในงำนศิลปะ  มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรสร้ำงงำนศิลปะ   
สำระดนตร ี
            ศึกษำเรื่องกำรเปรียบเทียบองค์ประกอบในงำนศิลปะ  กำรใช้องค์ประกอบในกำรสร้ำงสรรค์งำน
ดนตรีและศิลปะแขนงอ่ืน  เทคนิคท่ีใช้ในกำรสร้ำงสรรค์งำนดนตรีและศิลปะแขนงอ่ืน  อิทธิพลของดนตรีต่อ
บุคคลและสังคม กำรจัดแสดงดนตรีในวำระต่ำง ๆ  ปัจจัยที่ท ำให้งำนดนตรีได้รับกำรยอมรับ 
            โดยใช้วิธีกำรเปรียบเทียบ   อธิบำย  น ำเสนอ  จัดกำรแสดงดนตรี  อภิปรำย 
             เพ่ือให้เกิดควำมรู้  ควำมเข้ำใจเห็นคุณค่ำทำงดนตรีที่เป็นวัฒนธรรม  มีทักษะกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม
เข้ำร่วมกิจกรรมดนตรีด้วยควำมสนุกสนำน 
สำระนำฏศลิป ์
            ศึกษำเรื่ององค์ประกอบนำฏศิลป์  วิธีกำรเลือกกำรแสดง  ละครกับชีวิต  ควำมส ำคัญและบทบำท
ของนำฏศิลป์และกำรละครในชีวิตประจ ำวัน  กำรอนุรักษ์นำฏศิลป์ 
            โดยใช้วิธีกำรวิจำรณ์   เปรียบเทียบ   จัดงำนกำรแสดง  น ำเสนอแนวคิดจำกเนื้อเรื่องของกำรแสดง  
อธิบำย   แสดงควำมคิดเห็น 
            เพ่ือให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ   เห็นคุณค่ำควำมส ำคัญของกำรแสดงนำฏศิลป์และละครใน
ชีวิตประจ ำวัน  มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรออกแบบสร้ำงงำนนำฏศิลป์  และเห็นคุณค่ำของนำฏศิลป์ที่เป็น
วัฒนธรรมของแต่ละประเทศสมำชิกอำเซียน 
 

 รหสัตวัชีว้ดั 
              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 
  
 รวมทัง้หมด    16   ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 
 
ศ20201  กำรเขยีนกำร์ตนู                                                                  กลุม่สำระกำรเรยีนรูศ้ลิปะ
เวลำ   20  ชัว่โมง                                                                           จ ำนวน       0.5  หนว่ยกติ 

 
ศึกษำ  วิเครำะห์   อธิบำย   เกี่ยวกับกำรเขียนกำร์ตูน  ในกำรสื่อควำมหมำยในรูปแบบต่ำง ๆ  กำร

สร้ำงสรรค์  และกำรสื่อควำมคิด  จินตนำกำรด้วยกำรเขียนกำร์ตูน  และกำรใช้วัสดุ  อุปกรณ์ กำรเขียน
กำร์ตูน 
          โดยใช้กระบวนกำรฝึกปฏิบัติ  ขั้นตอนกำรเขียนกำร์ตูน  กำรวำดภำพในลักษณะต่ำง ๆ ได้อย่ำง
หลำกหลำย 
          เพ่ือให้เห็นคุณค่ำของงำนเขียนกำร์ตูน  มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  มีจินตนำกำรทำงศิลปะ  สนใจ 
ในกำรปฏิบัติงำนศิลปะและกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงมีควำมสุข 

 
ผลกำรเรยีนรู ้

   1.อธิบำยหลักกำร  ขั้นตอนกำรเขียนกำร์ตูน  และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรเขียนรูปกำร์ตูนได้ 
  2.วิเครำะห์และเปรียบเทียบกำรเขียนกำร์ตูนรูปแบบต่ำง ๆ ได้ 
   3. ปฏิบัติกำรเขียนกำร์ตูนได้อย่ำงชื่นชมและเห็นคุณค่ำ 
 รวมทัง้หมด 3 ผลกำรเรยีนรู้ 
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                                                   ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 
 
ศ20202    กำรสร้ำงสรรคภ์ำพปะตดิ                                                      กลุม่สำระกำรเรยีนรูศ้ลิปะ
เวลำ   20  ชัว่โมง                                                                                จ ำนวน   0.5 หนว่ยกติ 

 
ศึกษำ  วิเครำะห์  อธิบำย  เกี่ยวกับกำรสร้ำงสรรค์ภำพปะติด   กำรสื่อควำมคิด  จินตนำกำรด้วยงำน

ปะติดเศษวัสดุ 
          โดยใช้กระบวนกำรฝึกปฏิบัติ   มีทักษะและเทคนิคขั้นตอนกำรสร้ำงภำพปะติดในลักษณะต่ำง ๆ ได้
อย่ำงหลำกหลำย 
           เพ่ือให้เห็นคุณค่ำและสำมำรถสร้ำงงำนทัศน์ศิลป์  อย่ำงสร้ำงสรรค์มีจินตนำกำรทำงศิลปะ   สนใจใน
กำรปฏิบัติงำนศิลปะ  เห็นคุณค่ำงำนทัศน์ศิลป์อย่ำงชื่นชม  และน ำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

 
ผลกำรเรยีนรู ้

    1.วิเครำะห์  อธิบำย  หลักกำรสร้ำงสรรค์ภำพปะติดได้ 
    2.ปฏิบัติกำรสร้ำงสรรค์ภำพปะติดตำมจินตนำกำรได้ 
    3.ปฏิบัติกำรสร้ำงสรรค์งำนปะติดได้อย่ำงชื่นชมและน ำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

 รวมทัง้หมด 3 ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำนและเพิม่เตมิ กลุม่สำระกำรเรยีนรู้กำรงำนอำชพีและเทคโนโลยี 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษำตอนต้น 

รำยวชิำพืน้ฐำน 
 ง20101   กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี       จ ำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 ง20102   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 1 จ ำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 ง20103   กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี       จ ำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 ง20104   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2 จ ำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 ง20105   กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี       จ ำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 ง20106   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 3 จ ำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
รำยวชิำเพิ่มเติม 
(ม.1) ง20201  กำรขยำยพันธุ์พืช    จ ำนวน  40 ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
 ง20202  กำรปลูกพืชผักสวนครัว    จ ำนวน  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
 ง20203  กำรปลูกไม้ดอกประดับ   จ ำนวน  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
 ง20204  กำรปลูกพืชสมุนไพร   จ ำนวน  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
(ม.2) ง20205  งำนแกะสลักกระจก หินอ่อนและแกรนิต   จ ำนวน  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
  ง20206  ช่ำงเดินสำยไฟในอำคำร   จ ำนวน  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
 ง20207  งำนเขียนแบบเบื้องต้น    จ ำนวน  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
          I20201   กำรศึกษำคน้คว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ ( IS1 )  จ ำนวน  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
(ม.3) ง20208  งำนใบตอง     จ ำนวน  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
 ง20209  งำนผลิตภัณฑ์จำกวัสดุในท้องถิ่น   จ ำนวน  40  ชั่วโมง     1.0  หน่วยกิต 
 ง20210  กำรท ำขนมไทย    จ ำนวน  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
 ง20211  กำรผลิตเครื่องดื่ม   จ ำนวน  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
 ง20212  ช่ำงแกะสลักและตกแต่งอำหำร  จ ำนวน  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
 ง20213  กำรท ำเครื่องแขวน   จ ำนวน  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
 ง20214  ช่ำงดอกไม้ประดิษฐ์          จ ำนวน  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
รำยวชิำเพิ่มเติม ( คอมพวิเตอร ์) 
       ง20241  คอมพิวเตอร์กับงำนส ำพนักงำน 1    จ ำนวน  40 ชั่วโมง    1.0  หน่วยกิต 
          ง20242  คอมพิวเตอร์กรำฟิก 1 จ ำนวน  40  ชั่วโมง      1.0  หน่วยกิต 
 ง20243  คอมพิวเตอร์กรำฟิก 2       จ ำนวน  40  ชั่วโมง      1.0  หน่วยกิต 
 ง20244  คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น          จ ำนวน  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
 ง20245   กำรน ำเสนอ                               จ ำนวน  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
         ง20246  กำรออกแบบและกำรสนร้ำงบล็อก       จ ำนวน  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
 ง20247  กำรเขียนเว็บเพจด้วยภำษำ  HTML จ ำนวน  20  ชั่วโมง       0.5  หน่วยกิต 
          ง20248   คอมพิวเตอร์กับงำนส ำนักงำน             จ ำนวน  20  ชั่วโมง       0.5  หน่วยกิต 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ง20101  กำรงำนอำชพีและเทคโนโลย ี                        กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี         
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 1    ภำคเรยีนที ่1                            เวลำ  40  ชัว่โมง        จ ำนวน  1.0  หนว่ยกิต 
 
 ศึกษำ  วิเครำะห์ขั้นตอนกำรท ำงำนในเรื่องกำรใช้อุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำนบ้ำน   
กำรจัดตกแต่งห้อง  กำรเตรียม ประกอบ จัดตกแต่งและบริกำรอำหำร   กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร      
กำรประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจำกวัสดุในท้องถิ่น       กำรจัดสวนในภำชนะ   กำรซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้    และแนวทำงในกำรประกอบอำชีพ                               
 โดยกำรวิเครำะห์วำงแผนขั้นตอนกำรท ำงำน  กำรใช้กระบวนกำรปฏิบัติ  กระบวนกำรกลุ่ม 
กระบวนกำรแก้ปัญหำ  แสวงหำควำมรู้  และกำรจัดกำร 
 เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้  มีทักษะในกำรปฏิบัติงำน  มีควำมเสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่ำนิยมท่ีเหมำะสม  มีเจตคติที่ดีต่อกำรประกอบอำชีพ   มีจิตส ำนึกในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดเห็น
คุณค่ำและน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันได้ 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั     
ง 1.1  ม.1/1 ,  ม.1/2  , ม.1/3 

  ง 4.1   ม.1/1 ,  ม.1/2 , ม.1/3 
 
 

รวมทัง้หมด   6 ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ง20102คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีำรสนเทศ 1         กลุม่สำระกำรเรยีนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่1                               เวลำ  40  ชัว่โมง        จ ำนวน    1.0   หนว่ยกิต 
   
 ศึกษำ หลักกำรท ำงำน   บทบำทของคอมพิวเตอร์ในกำรช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนิน
กิจกรรมต่ำงๆ  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้ำนที่ใช้เป็นเครื่องมือในกำรท ำงำน  ลักษณะส ำคัญของ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนต่ำงๆ  กำรประมวลผลข้อมูลและสำรสนเทศ 
ประเภทข้อมูล  วิธีกำรประมวลผลข้อมูล  กำรจัดกำรสำรสนเทศและระดับของสำรสนเทศกำรดูแลรักษำข้อมูล 
 โดยกำรใช้กระบวนกำรแก้ปัญหำ  กำรตัดสินใจ  กำรวิเครำะห์  ฝึกทักษะกำรปฏิบัติงำน  กำรสืบค้น
ข้อมูล  กำรจัดกำร  และทักษะในกำรท ำงำนร่วมกัน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้   มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  และกำรใช้
คอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรท ำงำน  กำรด ำรงชีวิต  มีนิสัยรักกำรท ำงำน มีคุณธรรม  จริยธรรม  
รักกำรท ำงำน  มีจิตส ำนึกที่ดีในกำรใช้พลังงำน  และสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรด ำรงชีวิต 
  
  
 รหสัตวัชีว้ดั   
       ง. 3.1  ม. 1/1 , ม. 1/2 , ม. 1/3    
   
 
 รวมทัง้หมด    3     ตวัชีว้ดั 
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 ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ง20103  กำรงำนอำชพีและเทคโนโลย ี                     กลุม่สำระกำรเรยีนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 2                                           เวลำ  40  ชัว่โมง         จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 

 
ศึกษำเกี่ยวกับกำรจัดและตกแต่งบ้ำน  กำรเตรียม  ประกอบจัดตกแต่งและบริกำรเครื่องดื่ม  กำรดูแล

รักษำและตกแต่งสวน  กำรจัดกำรผลผลิต  กำรติดต่อสื่อสำร  และใช้บริกำรกับหน่วยงำนต่ำง ๆ รู้สถำนกำรณ์
แรงงำน  แหล่งประกำศรับสมัครงำน กำรเตรียมตัวเข้ำสู่อำชีพ  กำรเสริมสร้ำงประกอบอำชีพ  และ
ผลตอบแทนจำกกำรประกอบอำชีพ 

โดยใช้กระบวนกำรปฏิบัติ    กระบวนกำรกำรสืบค้น และแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งต่ำงๆ    ในกำร
ท ำงำน   กำรเรียนรู้จำกภูมิปัญญำท้องถิ่น       

เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้  มีทักษะพื้นฐำนที่จ ำเป็นส ำหรับกำรประกอบอำชีพที่สนใจ  มีจิตส ำนึกในกำร
ท ำงำน และใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ มีคุณธรรม จริยธรรม  สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
กำรด ำเนินชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุขบนพื้นฐำนหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั     
ง 1.1     ม.2/1 ,  ม.2/2  , ม.2/3 

  ง 4.1 ม.2/1 ,  ม.2/2  , ม.2/3 
 
 

รวมทัง้หมด   6 ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพื้นฐำน 

ง20104 คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีำรสนเทศ 2          กลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่2                         เวลำ  40  ชัว่โมง                    จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำหลักกำรเบื้องต้นของกำรสื่อสำรข้อมูลและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์  พัฒนำกำรของกำรสื่อสำร
ข้อมูล  อุปกรณ์สื่อสำรส ำหรับเชื่อมโยงเครือข่ำยคอมพิวเตอร์  ชนิดของเครือข่ำยคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีกำร
รับ-ส่ง ข้อมูลภำยในเครือข่ำยคอมพิวเตอร์  ประโยชน์ของเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ กำรค้นหำข้อมูล  กำร
ติดต่อสื่อสำรผ่ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์  กำรใช้งำนอินเตอร์เน็ต  กำรสืบค้นข้อมูล  กำรใช้โปรแกรมกำรเรียน
ใช้ข้อมูล (Search  engine) กำรใช้ซอฟแวร์ในกำรท ำงำน  กำรสร้ำงและออกแบบสิ่งของเครื่องใช้เพ่ือกำร
ผลิตใช้งำน   
 โดยใช้กระบวนกำร ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กระบวนกำรคิดสร้ำงสรรค์  ทักษะกำรฝึกปฏิ บัติจริง  
ทักษะกำรศึกษำค้นคว้ำ  ทักษะกำรจัดกำร  ทักษะในกำรวิเครำะห์ปัญหำ  กำรคิดอย่ำงมีขั้นตอน กำร
ตรวจสอบและปรับปรุงผลงำน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะในกำรคิด  แก้ปัญหำอย่ำงมีขั้นตอน  มีควำมคิดสร้ำงสรรค์  มี
คุณธรรม  จริยธรรมในกำรท ำงำนและกำรใช้เทคโนโลยี  มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี  ตระหนักถึงกำร
ใช้ทรัพยำกรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม  มีจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบ 

 
 

รหสัตวัชีว้ดั       
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 
 
 
  รวมทัง้หมด     8       ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ง20105  กำรงำนอำชพีและเทคโนโลย ี                         กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 3                                               เวลำ  40  ชัว่โมง         จ ำนวน  1.0  หนว่ยกิต 
 
             ศึกษำเก่ียวกับข้ันตอนกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ  กำรซัก  ตำก  พับเก็บเสื้อผ้ำ 
 กำรเตรียม  กำรประกอบอำหำรประเภทส ำรับ  กำรขยำยพันธุ์พืช  กำรสร้ำงชิ้นงำน   หรือผลงำน 
กำรประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จำกวัสดุธรรมชำติ   กำรติดตั้งประกอบผลิตภัณฑ์    กำรจัดกำรธุรกิจประเภทต่ำงๆ   
กำรหำงำนหรือต ำแหน่งงำนจำกสื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  แนวทำงเข้ำสู่อำชีพ คุณสมบัติที่จ ำเป็นในกำร
ประกอบอำชีพ  ควำมมั่นคงในอำชีพ   กำรประเมินทำงเลือกในกำรตัดสินใจประกอบอำชีพ 
          โดยกำรใช้กระบวนกำรกลุ่ม    กระบวนกำรปฏิบัติ   กำรสืบค้นและแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งต่ำงๆ    
และกำรเรียนรู้จำกภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรผลิตชิ้นงำน 
          เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้ มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกัน ประหยัดพลังงำนทรัพยำกรและ 
สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรประกอบอำชีพและกำรด ำเนินชีวิตได้อย่ำงมี
ควำมสุขบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทยและหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

รหสัตวัชีว้ดั     
ง 1.1  ม.3/1 ,  ม.3/2  , ม.3/3 

  ง 4.1  ม.3/1 ,  ม.3/2  , ม.3/3 
 
 

รวมทัง้หมด   6 ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ง20106 คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีำรสนเทศ 3         กลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี   
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่3                          เวลำ  40  ชัว่โมง       จ ำนวน  1.0  หนว่ยกิต 
 
 ศึกษำหลักกำรท ำโครงงำนโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กำรเขียนโปรแกรมพ้ืนฐำน  กำรใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสร้ำงชิ้นงำนในกำรท ำโครงงำนกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี  กำรสร้ำงสิ่งของเครื่องใช้หรือ
วิธีกำรตำมกระบวนกำรเทคโนโลยีอย่ำงปลอดภัย  ระดับของเทคโนโลยี  แบบจ ำลองของสิ่งของเครื่องใช้ 
หลักกำรท ำงำนโครงงำนที่มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กำรใช้เทคโนโลยีในกำรน ำเสนองำนในรูปแบบที่
เหมำะสม 
 โดยใช้กระบวนกำรทำงเทคโนโลยี  กระบวนกำรออกแบบ  ควำมคิดสร้ำงสรรค์  กำรเลือกใช้
เทคโนโลยี  หลักกำรจัดกำรโปรแกรมและซอฟแวร์  กำรศึกษำค้นคว้ำและพัฒนำผลงำน  กระบวนกำร
ถ่ำยทอดทำงควำมคิด 
 เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้และทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีในกำรวิเครำะห์และแก้ปัญหำ  สำมำรถท ำงำน
ได้อย่ำงมีระบบ  เกิดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ  มีคุณธรรมจริยธรรมในกำรใช้คอมพิวเตอร์ สำมำรถใช้
เทคโนโลยีในทำงท่ีเหมำะสม  และน ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันได้ 
 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั       
ง 2.1  ม. 2/1 , ม. 2/2  

             ง 3.1  ม. 3/1 , ม. 3/2 , ม. 3/3 , ม. 3/4 
 
 
  รวมทัง้หมด     6       ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ง20201  กำรขยำยพนัธุ์พชื                     กลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
เวลำ  40  ชัว่โมง                         จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำควำมหมำย  ควำมส ำคัญ  และประโยชน์ของกำรขยำยพันธุ์พืช  เครื่องมือและอุปกรณ์ในกำร
ขยำยพันธุ์พืช  กำรขยำยพันธุ์พืชโดยใช้เพศและไม้ใช้เพศ  กำรอนุบำลพันธุ์พืช  กำรปลูกในภำชนะและกำรจัด
จ ำหน่ำย 
 ส ำรวจปัจจัยกำรผลิตและภำวะกำรตลำด  วำงแผนกำรขยำยพันธุ์พืช  เลือกเครื่องมือและอุปกรณ์ให้
เหมำะสมกับวิธีกำรขยำยพันธุ์  ฝึกทักษะกำรขยำยพันธุ์พืชโดยใช้เพศและไม่ใช้เพศ  เช่น  ตอน  ปักช ำ  ติดตำ  
ต่อกิ่ง  ทำบกิ่ง  เสียบยอด  เลือกขยำยพันธุ์พืช  โดยใช้วิธีกำรขยำยพันธุ์พืช   
อย่ำงน้อย  3 วิธี  ดูแลบ ำรุงรักษำ  ค ำนวณค่ำใช้จ่ำย  ก ำหนดรำคำขำย  จัดจ ำหน่ำย  จดบันทึก  กำร
ปฏิบัติงำน  ท ำบัญชีรำยรับรำยจ่ำย  และประเมินผล 
 เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรขยำยพันธุ์พืช  มีทักษะและทัศนคติที่ดีในกำรขยำยพันธุ์พืชและ
จ ำหน่ำยได้  ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง   
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมหมำย ควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรขยำยพันธุ์พืช 
2. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรเลือกวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรขยำยพันธุ์พืช 
3. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักและวิธีกำรขยำยพันธุ์พืช 
4. มีควำมรู้และทักษะในกำรเพำะเมล็ด 
5. มีควำมรู้และทักษะในกำรตอนพืช 
6. มีควำมรู้และทักษะในกำรปักช ำ 
7. มีควำมรู้และทักษะในกำรติดตำ 
8. มีควำมรู้และทักษะในกำรต่อกิ่ง 

 
 

รวมทัง้หมด  8  ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 
 

ง20202  กำรปลูกพชืผกัสวนครวั                     กลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
เวลำ  40  ชัว่โมง                         จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 

 
ศึกษำควำมหมำย  ควำมส ำคัญ  และประโยชน์ของพืชผักสวนครัว  เช่น  พริก  คะน้ำ  ฯลฯ  กำรใช้

ทรัพยำกรในท้องถิ่นให้คุ้มค่ำและ  สภำพแวดล้อมที่เหมำะสม  กำรเตรียมดินปลูก  แปลงเพำะ  แปลงปลูก  
วิธีกำรปลูก  กำรปฏิบัติดูแลรักษำ  กำรเก็บเก่ียว 
 วิเครำะห์ข้อมูลควำมต้องกำรของตลำด  เลือกปลูกพืชผักสวนครัวอย่ำงน้อย  1  ชนิด  ปฏิบัติงำน
เตรียมดิน  เพำะเมล็ดพืชผัก  ย้ำยปลูกหรือปลูกด้วยกำรแยก  แบ่ง  ปักช ำ  ดูแลรักษำ  เก็บเก่ียว  และจัด
ผลิตผลจ ำหน่ำย  ค ำนวณค่ำใช้จ่ำย  ก ำหนดรำคำขำยและจัดจ ำหน่ำย  จดบันทึกกำรปฏิบัติงำน  ท ำบัญชี
รำยรับ – รำยจ่ำย  และประเมินผล 
 เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีทักษะในกำรปลูกพืชผักสวนครัว  และจ ำหน่ำยได้ตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และประโยชน์ของกำรปลูกพืชผักสวนครัว  
2. บอกสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมของกำรปลูก 
3. บอกวิธีกำรเตรียมดินและวิธีกำรปลูก 
4. มีควำมรู้และทักษะในกำรเพำะ กำรย้ำยปลูก 
5. มีควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติ  กำรดูแลรักษำ 
6. มีควำมรู้และทักษะในกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต 
7. ปฏิบัติกำรปลูกผักสวนได้  1  ชนิด 
8. มีควำมรู้และทักษะในกำรจ ำหน่ำยผลผลิต 

 
 
     รวมทัง้หมด  8  ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ง20203 กำรปลูกไมด้อกประดบั                             กลุม่สำระกำรเรยีนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
เวลำ  40  ชัว่โมง                      จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำควำมหมำย  ควำมส ำคัญ  และประโยชน์ของไม้ดอกประดับที่เหมำะสมกับสภำพท้องถิ่น  
ประเภทของไม้ดอกประดับ  สภำพดินฟ้ำอำกำศ  พันธุ์และกำรขยำยพันธุ์  กำรเตรียมดินอุปกรณ์ที่ใช้ในกำร
ปลูก  กำรปลูก  กำรปฏิบัติดูแลรักษำในเรือนเพำะช ำ  ในแปลงปลูก  ในภำชนะปลูก  กำรป้องกันโรคและ
ก ำจัดศัตรู  กำรเตรียมไม้ดอกประดับให้มีคุณภำพ 
 วิเครำะห์ข้อมูลควำมต้องกำรของตลำด  เลือกปลูกพืชอย่ำงน้อย  3 ชนิด ปฏิบัติงำนเตรียมดินปลูก 
ท ำแปลงเพำะเมล็ด ทดสอบควำมงอกของเมล็ด เพำะเมล็ด หว่ำนเมล็ด ย้ำยกล้ำปลูก 
ดูแลรักษำ  เก็บเกี่ยว  แปรรูป  และจัดผลิตผลจ ำหน่ำย  ค ำนวณค่ำใช้จ่ำย  ก ำหนดรำคำขำย  จัดจ ำหน่ำย  
จดบันทึกกำรปฏิบัติงำน  ท ำบัญชีรำยรับรำยจ่ำย  และประเมินผล 
 เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  มีทักษะและทัศนคติท่ีดีในกำรปลูกไม้ดอกประดับ  ให้เหมำะสมตำมเวลำ
ตลำดต้องกำรได้  ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมหมำย ควำมส ำคัญ  ประโยชน์ของไม้ดอกประดับ 
2. บอกชื่อไม้ดอกประดับได้ 
3. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรคัดเลือกพันธุ์ไม้ดอกประดับ 
4. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรขยำยพันธุ์ไม้ดอกประดับ 
5. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่ำงเหมำะสมในกำรขยำยพันธุ์ไม้ดอก

ประดับ 
6. มีควำมรู้และทักษะในกำรปลูก  กำรปฏิบัติดูแลรักษำ  กำรป้องกันก ำจัดศัตรูของไม้ดอก

ประดับ 
7. มีควำมรู้และทักษะด้ำนกำรตลำด   กำรก ำหนดรำคำขำย  กำรจ ำหน่ำยผลผลิต 

      
 

รวมทัง้หมด  7   ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ง20204 กำรปลูกพชืสมนุไพร                                    กลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี        
เวลำ  40  ชัว่โมง                         จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำควำมหมำย  ควำมส ำคัญ และประโยชน์ของพืชสมุนไพรในท้องถิ่น เช่น ขิง ข่ำ ตะไคร้ ใบ
มะกรูด กระชำย  ฯลฯ  ลักษณะ ประเภท สรรพคุณทำงยำของพืชสมุนไพร  กำรปลูกพืชสมุนไพร กำรดูแล
บ ำรุงรักษำ  กำรเก็บเกี่ยว กำรจัดผลิตผลจ ำหน่ำย 
 โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมต้องกำรของตลำด เลือกพืชสมุนไพรส ำหรับปลูกและขยำยพันธุ์  อย่ำง
น้อย  3 ชนิด  มีควำมรู้และทักษะในกำรดูแลรักษำ เก็บเก่ียว  จัดผลิตผลจ ำหน่ำย  ค ำนวณค่ำใช้จ่ำย ก ำหนด
รำคำขำย จัดจ ำหน่ำย จดบันทึกกำรปฏิบัติงำน ท ำบัญชีรำยรับ - รำยจ่ำย   และประเมินผล  
 เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และมีทักษะในกำรปลูกและขยำยพันธุ์พืชสมุนไพรในท้องถิ่น และ
จ ำหน่ำยได้ 
                       
                                      
     ผลกำรเรยีนรู ้
 1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ ควำมหมำย ควำมส ำคัญ  ประโยชน์ของพืชสมุนไพรในท้องถิ่น 
 2. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ ลักษณะ ประเภท สรรพคุณทำงยำของพืชสมุนไพรในท้องถิ่น   

3. มีควำมรู้และทักษะในกำรปลูกและขยำยพันธุ์พืชสมุนไพรในท้องถิ่น ได้อย่ำงน้อย 3 ชนิด 
4. มีควำมรู้และทักษะในกำรกำรดูแลบ ำรุงรักษำ  กำรเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรที่ปลูกได้  
5. มีควำมรู้และทักษะในกำร กำรจัดกำรผลผลิต และกำรจ ำหน่ำย 
6.  มีควำมรู้และเข้ำใจในกำรจัดกำร  กำรท ำบัญชี  และกำรคิดต้นทุน  ก ำไรและรำคำขำย 
7. น ำควำมรู้ไปประยุกต์ในกำรหำรำยได้หรือน ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันได้ 
  
 

     รวมทั้งหมด  7  ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ง20205 งำนแกะสลกักระจก หนิอ่อนและแกรนติ            กลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
เวลำ  40  ชัว่โมง                         จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำ  ควำมหมำย  ควำมส ำคัญ  ประโยชน์ของงำนแกะสลักกระจก  หินอ่อนและแกรนิต  กำรใช้
เครื่องมือ  วัสดุ-อุปกรณ์  กำรออกแบบชิ้นงำน  กระบวนกำรท ำงำน  กำรประกอบและกำรติดตั้ง  กำร
บ ำรุงรักษำ  กำรเก็บรักษำ  ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  กำรน ำกระบวนกำรทำงเทคโนโลยีเพ่ือกำรท ำงำน
และอำชีพประยุกต์สู่โครงงำนอำชีพ 
 กำรฝึกทักษะ  เน้นให้มีกำรออกแบบชิ้นงำนให้หลำกหลำยตำมสมัยนิยม  โดยยึดรูปแบบแสดงออก
ทำงเอกลักษณ์  ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สำกล  มีควำมปลอดภัยชิ้นงำนมีควำมประณีตเหมำะสม 
 เพ่ือให้มีควำมรู้  ควำมสำมำรถในกำรผลิตชิ้นงำนแกะสลักรูปแบบต่ำงๆ  ประยุกต์ใช้กับงำนในโอกำส
ส ำคัญต่ำง ๆ  ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรได้  โดยสำมำรถน ำกระบวนกำรเทคโนโลยีเพ่ือกำรท ำงำนและ
อำชีพประยุกต์สู่โครงงำนอำชีพได้ 
   
 
    ผลกำรเรยีนรู ้

1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมหมำยควำมส ำคัญ  ประโยชน์ของงำนและสลักกระจก
หินอ่อนและหินแกรนิตได้ 

2. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเลือกใช้เครื่องมือวัสดุ-อุปกรณ์ในกำรแกะสลักได้อย่ำง
เหมำะสม 

3. มีควำมรู้และทักษะในกำรออกแบบชิ้นงำนในกำรแกะสลักกระจก  หินอ่อนและแกรนิต   
4. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้กำรเก็บและกำรบ ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ใน

กำรท ำงำนได้อย่ำงเหมำะสมปลอดภัย 
5. มีทักษะในกำรออกแบบชิ้นงำนกำรแกะสลักกระจก  หินอ่อนและแกรนิต  ตำมควำม

นิยมเน้นศิลปวัฒนธรรมสู่ควำมเป็นสำกล 
6. มีทักษะในกำรจัดท ำชิ้นงำนตำมกระบวนกำรท ำงำนได้อย่ำงประณีตและสวยงำม 
7. น ำควำมรู้ไปประยุกต์ในกำรหำรำยได้หรือน ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันได้ 

      
 
รวมทัง้หมด  7  ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ง20206  ชำ่งเดนิสำยไฟในอำคำร                            กลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
เวลำ  40  ชัว่โมง                       จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 

 
 ศึกษำเกี่ยวกับไฟฟ้ำเบื้องต้น  กำรอ่ำนแบบ  ควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน  วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือในกำรเดินสำยไฟ  กำรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมำะสมกับงำน  กฎระเบียบ  ข้อบังคับในกำรเดิน
สำยไฟวิธีต่ำงๆ  กำรติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 
 ฝึกปฏิบัติทักษะเกี่ยวกับกำรต่อสำยไฟแบบต่ำงๆ  กำรเดินสำยไฟด้วยเข็มขัดรัดสำย  ตุ้มและอุปกรณ์
จับยึดสำยแบบอื่นๆ  กำรติดตั้งอุปกรณ์ต่ำงๆ  อ่ำนแบบและฝึกปฏิบัติงำนตำมแบบที่ก ำหนด  ให้บริกำร
ตรวจสอบซ่อมแซมเหตุขัดข้องทำงไฟฟ้ำ  ส ำรวจแหล่งวัสดุและบริกำรในท้องถิ่น  ค ำนวณค่ำใช้จ่ำยในกำร
ก ำหนดรำคำค่ำบริกำร  ท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย 
 เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีทักษะในกำรเดินสำยไฟและต่อสำยไฟแบบต่ำงๆ  สำมำรถเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ให้เหมำะสมกับงำน  สำมำรถอ่ำนแบบและปฏิบัติงำนตำมแบบที่ก ำหนด  สำมำรถให้บริกำรตรวจ
ซ่อมแซมเหตุขัดข้องทำงไฟฟ้ำและเดินสำยไฟในอำคำรได้ตำมแนวหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. มีควำมรู้เกี่ยวกับไฟฟ้ำเบื้องต้น เครื่องมือวัดไฟฟ้ำ กำรอ่ำนแบบ ควำมปลอดภัยในกำร

ปฏิบัติงำน  
2. มีควำมรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในกำรเดินสำยไฟฟ้ำ  
3. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมำะสมกับงำน  
4. มีควำมรู้เรื่องกฎระเบียบข้อบังคับในกำรเดินสำยไฟฟ้ำในอำคำร 
5. เดินสำยไฟฟ้ำวิธีต่ำง ๆ และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 
6. ปฏิบัติฝึกทักษะเกี่ยวกับกำรต่อสำยไฟฟ้ำแบบต่ำง ๆ ติดตั้งอุปกรณ์ต่ำง ๆ อ่ำนแบบและ

ปฏิบัติงำนตำมแบบที่ก ำหนด  
7. ให้บริกำรตรวจสอบ ซ่อมแซมเหตุขัดข้องทำงไฟฟ้ำ ส ำรวจแหล่งวัสดุและแหล่งบริกำรใน

ท้องถิ่น     
8. ค ำนวณค่ำใช้จ่ำยและก ำหนดค่ำบริกำร ท ำบัญชีรำบรับ-รำยจ่ำย 
9. มีทักษะในกำรเดินสำยไฟ และต่อสำยไฟแบบต่ำง ๆ  
10. เลือกวัสดุอุปกรณ์ได้เหมำะสมกับงำน สำมำรถอ่ำนแบบและปฏิบัติงำนตำมแบบได้ 
11. ให้บริกำรตรวจสอบ ซ่อมแซมเหตุขัดข้องทำงไฟฟ้ำและเดินสำยไฟฟ้ำในอำคำรได้ 

   
 

รวมทัง้หมด  11  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ง20207  งำนเขยีนแบบเบื้องตน้                              กลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
เวลำ  40  ชัว่โมง                       จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 

 
 ศึกษำควำมหมำย  ควำมส ำคัญ  ประโยชน์  กำรใช้และกำรบ ำรุงรักษำเครื่องมือเขียนแบบหลักกำรใช้
เส้น  กำรจัดหน้ำกระดำษ  กำรเขียนตัวอักษร  ตัวเลข  กำรใช้มำตรำส่วนในกำรเขียนแบบประเภทต่ำงๆ  กำร
ก ำหนดขนำด  สัญลักษณ์ในงำนเขียนแบบ  กำรเขียนภำพไอโซเมตริกของรูปทรงเรขำคณิต   ภำพออฟบลิค  
รูปตัด  รูปฉำยสำมด้ำน 
 ปฏิบัติงำจัดหน้ำกระดำษและกรอบบอกชื่อ  เขียนตัวอักษร  ตัวเลข  ก ำหนดขนำด  เขียนภำพไอโซ
เมตริก  ภำพออฟบลิค  รูปตัด  รูปฉำยสำมด้ำน 
 เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีทักษะในกำรใช้และบ ำรุงรักษำเครื่องมือ  สำมำรถเขียนแบบและ
อ่ำนแบบรูปทรงเรขำคณิตลักษณะต่ำงๆ  และน ำไปประยุกต์ใช้ในงำนต่ำงๆ  ที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น  ได้
เหมำะสม  ประหยัด  คุ้มค่ำ  ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. บอกควำมหมำยควำมส ำคัญ  ประโยชน์ของงำนเขียนแบบได้ 
2. อธิบำยชนิดและหน้ำที่ของเครื่องมืองำนเขียนแบบเบื้องต้นได้ 
3. เลือกใช้และบ ำรุงรักษำเครื่องมืออุปกรณ์งำนเขียนแบบเบื้องต้นได้ 
4. อธิบำยชนิดตัวอักษร, ตัวเลขในงำนเขียนแบบเบื้องต้นได้ 
5. บอกควำมหมำยของเส้น  ชนิดของเส้นในงำนเขียนแบบได้ 
6. อธิบำยควำมหมำยของมำตรำส่วน  ในงำนเขียนแบบได้ 
7. อ่ำนสัญลักษณ์ของงำนเขียนแบบได้ 
8. อธิบำยวิธีสร้ำงรูปทรงเรขำคณิตได้ 
9. บอกควำมหมำยลักษณ์ชนิดของภำพสำมมิติ 
10. อ่ำนแบบและเขียนแบบตำมสำมมิติและภำพฉำยในงำนเขียนแบบได้ 
11. มีกิจนิสัยในกำรเขียนแบบด้วยควำมประณีต  รอบคอบและสะอำด 

 
 

รวมทัง้หมด  11  ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ง20208 งำนใบตอง                                  กลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
เวลำ  40  ชัว่โมง                         จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 

 
ศึกษำเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมเกี่ยวกับงำนใบตอง  กำรเลือกดอกไม้  ใบไม้  ใบตองและวัสดุต่ำง 

ๆ  กำรจัดท ำใบตองไปใช้ประโยชน์และประดิษฐ์เป็นรูปแบบต่ำง ๆ  กำรใช้และกำรบ ำรุงรักษำ  ควำม
ปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน 

ปฏิบัติกำรน ำใบตองไปใช้ประโยชน์ในกำรประดิษฐ์  เช่น  กำรห่อขนม  กำรท ำกระทง  กำรท ำพำย
บำยศรีแบบต่ำง ๆ  กำรก ำหนดรำคำค่ำบริกำร  และกำรประเมินผล 

เพ่ือให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  และมีทักษะในกำรเลือกวัสดุ  อุปกรณ์  สำมำรถใช้ใบตองห่อขนม  และ
จัดท ำพำนบำยศรีในรูปแบบต่ำง ๆ ได้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องศิลปวัฒนธรรม  เกี่ยวกับงำนใบตอง 
2. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจวิธีกำรเลือกดอกไม้  ใบไม้  ใบตอง  และวัสดุตกแต่งอ่ืนๆ  ในกำรห่อ

ขนมและกำรท ำพำนบำยศรีได้ 
3. มีควำมรู้และทักษะในกำรใช้ กำรเก็บ กำรบ ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงำน

ใบตองได้ 
4. มีควำมรู้และทักษะในกำรห่อขนมรูปทรงต่ำงๆ 
5. มีควำมรูและทักษะในกำรเย็บกระทงลอย  กระทงเจิม  และกระทงใส่ขนม 
6. มีควำมรู้และทักษะในกำรท ำพำนบำยศรีและรูปแบบต่ำงๆ 
7. มีควำมรู้และเข้ำใจในกำรจัดกำร  กำรท ำบัญชี  และกำรคิดต้นทุน  ก ำไรและรำคำขำย 
8. มีควำมรู้และทักษะในกำรออกแบบรูปทรงและจัดท ำพำนบำยศรีได้ 
9. สำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันและสำมำรถหำรำยได้ระหว่ำงเรียนได้ 

 
 

รวมทัง้หมด    9   ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ง20209  งำนผลติภณัฑจ์ำกวสัดุในท้องถิน่             กลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
เวลำ  40  ชัว่โมง                  จ ำนวน  1.0  หนว่ยกิต 

 
ศึกษำกำรผลิตชิ้นงำนจำกวัสดุท้องถิ่น  วิเครำะห์  วำงแผน  และลงมือปฏิบัติในกำรเลือกใช้วัสดุ

ท้องถิ่น  กำรออกแบบ  กำรอ่ำนแบบ  กำรใช้  กำรเก็บ  และกำรบ ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์และจัดท ำ
ผลิตภัณฑ์ตำมควำมต้องกำรของตนเองและครอบครัว 

เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำรผลิตเบื้องต้น  มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  สำมำรถผลิตชิ้นงำน
ได้ตำมขั้นตอนกำรท ำงำน  และปลอดภัย  มีนิสัยขยัน  อดทน  ประณีต  มีระเบียบ  และประหยัดตำมแนว
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. ก ำหนดแนวทำงในกำรเรียนเพ่ือให้ได้ผลกำรเรียนดีได้ 
2. บอกชื่อวัสดุ และวัสดุ ยกตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์จำกวัสดุท้องถิ่นได้ 
3. สรุปวิธีกำรวิเครำะห์และวำงแผน กำรผลิตชิ้นงำนจำกวัสดุท้องถิ่นได้ 
4. อธิบำยวิธีกำรใช้ กำรเก็บ และบ ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ 
5. ผลิตชิ้นงำนตำมแบบที่ก ำหนดเองได้อย่ำงถูกต้องและสวยงำม 
6. จัดท ำไม้กวำดทำงมะพร้ำวในรูปแบบที่ต้องกำรได้ 
7. จัดท ำผลิตภัณฑ์จำกใบตำลในรูปแบบต่ำงๆได้ 
8. จัดท ำผลิตภัณฑ์จำกกะลำมะพร้ำวตำมควำมสนใจ 
9. ผลิตชิ้นงำนจำกกกในรูปแบบต่ำงๆได้ 
10. ผลิตชิ้นงำนจำกวัสดุท้องถิ่นตำมควำมสนใจของตนเองและครอบครัวได้ 
11. วำงแผนและจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนจำกกำรเรียนกำรสอน 

 
 รวมทัง้หมด  11  ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ง20210  กำรท ำขนมไทย                                    กลุม่สำระกำรเรยีนรู้กำรงำนอำชพีและเทคโนโลยี 
เวลำ  40  ชัว่โมง                     จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 

 
ศึกษำควำมรู้ทั่วไปในกำรท ำขนมไทย  กำรเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ส ำหรับท ำขนมไทย  เลือกซื้อและ

กำรเก็บรักษำเครื่องปรุงสดและแห้ง  เทคนิคกำรท ำขนมไทยชนิดต่ำง ๆ  บรรจุวิธีเก็บรักษำขนมไทยไว้ได้นำน
และถูกสุขลักษณะ 

ปฏิบัติงำนเตรียม  วัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ในกำรท ำขนมไทยแต่ละชนิดท ำขนมไทยประเภทต่ำง ๆ 
บรรจุและเก็บ  ค ำนวณค่ำใช้จ่ำย  ก ำหนดรำคำหรือค่ำบริกำรจัดจ ำหน่ำย  บันทึก  ปฏิบัติงำน  ท ำบัญชี
รำยรับ-รำยจ่ำย  และประเมินผล 

เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  และมีทักษะเกี่ยวกับกำรท ำขนมไทยและจ ำหน่ำยได้ 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. บอกควำมหมำยควำมส ำคัญและประโยชน์ของขนมไทยได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 
2. สำมำรถเลือกวัสดุอุปกำรณ์กำรท ำขนมไทยและกำรเก็บรักษำอุปกรณ์กำรท ำขนมไทยได้

ถูกต้อง 
3. บอกกำรเลือกซ้ือและกำรเก็บรักษำเครื่องปรุงของสดและของแห้งกำรท ำขนมไทยได้อย่ำง

เหมำะสม 
4. รู้จักขั้นตอนและเทคนิคกำรท ำขนมไทยประเภทต่ำง ๆ 
5. สำมำรถปฏิบัติท ำขนมไทยได้ถูกต้องตำมขั้นตอนกำรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในกำรท ำขนมไทย

ประเภทต่ำง ๆ ได้ 
6. รู้จักวิธีกำรบรรจุและเก็บรักษำขนมไทยได้อย่ำงถูกต้อง 
7. สำมำรถคิดค ำนวณค่ำใช้จ่ำยก ำหนดรำคำกำรจ ำหน่ำยขนมไทยได้ 
8. มีเจตคติท่ีดีต่อกำรท ำขนมไทย 

 
 

รวมทัง้หมด    8    ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ง20211  กำรผลติเครื่องดื่ม                          กลุม่สำระกำรเรยีนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
เวลำ  40  ชัว่โมง                     จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำเครื่องดื่มประเภทต่ำง ๆ  กำรเลือกซื้อ  กำรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้  กำรท ำเครื่องดื่ม  
กำรเก็บรักษำ  หลักสุขำภิบำล  หลักกำรจัดกำร  กำรบริกำรขำยเครื่องดื่ม 

ส ำรวจควำมต้องกำรของตลำดผู้บริโภคและแหล่งวัสดุ  เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เหมำะสม  ลักษณะของ
เครือ่งดื่มที่จัดท ำ  ท ำเครื่องดื่มประเภทต่ำง ๆ  เช่น  เครื่องดื่มร้อน-เย็น  น้ ำผลไม้  นมถ่ัวเหลือง  จัดร้ำนขำย
เครื่องดื่ม  ก ำหนดรำคำขำย  จัดจ ำหน่ำย  จดบันทึกกำรปฏิบัติงำนท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย  และประเมินผล 

เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  และมีทักษะเกี่ยวกับกำรท ำเครื่องดื่ม  และจ ำหน่ำยได้ท ำงำน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่ำนิยมท่ีเหมำะสม  มีจิตส ำนึกในกำรใช้ทรัพยำกรในกำรท ำงำน
อย่ำงคุ้มค่ำและยั่งยืน 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเครื่องดื่มประเภทต่ำงๆ 
2. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรเลือกซื้อวัตถุดิบในกำรน ำมำผลิตเครื่องดื่มได้ 
3. มีควำมรู้และทักษะในกำรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในกำรท ำเครื่องดื่ม   
4. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเก็บรักษำ  หลักสุขำภิบำล  หลักกำรจัดกำร  กำร

บริกำรขำยเครื่องดื่ม 
5. ส ำรวจควำมต้องกำรของตลำดผู้บริโภคและแหล่งวัสดุในกำรผลิตเครื่องดื่มได้ 
6. มีทักษะในกำรจัดท ำเครื่องดื่มประเภทต่ำงๆ  เช่น  เครื่องดื่มร้อน-เย็น  น้ ำผลไม้  นมถ่ัว

เหลือง 
7. จดบันทึกกำรปฏิบัติงำนกำรท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย  และประเมินผลในผลิตเครื่องดื่มได้ 
8. มีควำมรู้และทักษะในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่ำนิยมที่

เหมำะสมใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและประหยัด 
 
 

รวมทัง้หมด  8  ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ง20212   ชำ่งแกะสลักและตกแต่งอำหำร                กลุม่สำระกำรเรยีนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
เวลำ  40  ชัว่โมง                     จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำเทคนิควิธีกำรแกะสลักผัก  ผลไม้  กำรออกแบบ  กำรตกแต่งอำหำร  กำรใช้และบ ำรุงรักษำ
เครื่องมือ  อุปกรณ์ 
 ปฏิบัติงำนเลือกวัสดุ  ออกแบบ  แกะสลักผักและผลไม้เป็นรูปร่ำงต่ำงๆ  ตกแต่งอำหำรบนโต๊ะ  
ค ำนวณค่ำใช้จ่ำย  ก ำหนดรำคำค่ำบริกำร  จัดจ ำหน่ำย  จดบันทึกผลกำรปฏิบัติงำน  ท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย  
และประเมินผล 
 เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีทักษะเกี่ยวกับกำรแกะสลักและตกแต่งอำหำรและน ำไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ ำวันได้ 
            
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีกำรแกะสลักผัก  ผลไม้ได้ 
2. มีควำมรู้และทักษะกำรออกแบบกำรแกะสลักผัก  ผลไม้ในกำรน ำไปใช้และตกแต่งให้เกิด

ควำมสวยงำม 
3. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้  กำรเก็บและกำรบ ำรุงรักษำเครื่องมือ  อุปกรณ์ใน

กำรแกะสลักได้ 
4. มีควำมรู้และทักษะในกำรเลือกวัสดุที่ใช้ในกำรแกะสลักผลักและผลไม้เป็นรูปแบบต่ำง ๆ 

ได้ 
5. มีทักษะในกำรแกะสลักผักและผลไม้เป็นรูปแบบต่ำงๆ  เพ่ือตกแต่งได้อย่ำงประณีต  

สวยงำม 
6. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรท ำบัญชีกำรคิดต้นทุนก ำไรและรำคำขำยและ

ประเมินผลได้ 
7. น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันได้ 

 
 

รวมทัง้หมด  7  ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวิชำเพิ่มเติม 

ง20213 กำรท ำเครื่องแขวน                              กลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
เวลำ  40  ชัว่โมง                         จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำควำมหมำยของเครื่องแขวน  กำรร้อยตำข่ำยแบบต่ำง ๆ  กำรใช้และกำรเก็บบ ำรุงรักษำ
เครือ่งมือ  อุปกรณ์   โดยลงมือปฏิบัติงำนเลือกวัสดุ   ประดิษฐ์เครื่องแขวนแบบต่ำง ๆ   ค ำนวณค่ำใช้จ่ำย  
ก ำหนดรำคำหรือค่ำบริกำร  จดบันทึกกำรปฏิบัติงำน  และกำรประเมินผล 
 เพ่ือให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  สำมำรถประดิษฐ์เครื่องแขวนได้เอง  รักกำร
ท ำงำน  มีควำมขยัน  อดทน  และประหยัด และเจตคติที่ดี รักศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. บอกควำมหมำย ควำมเป็นมำ และประโยชน์ของกำรท ำเครื่องแขวนได้ 
2. จ ำแนกรูปแบบ ออกแบบและประเภทของกำรท ำเครื่องแขวนแบบต่ำงๆได้อย่ำง

เหมำะสมและมีคุณค่ำ 
3. บอกวิธีกำรใช้และกำรเก็บบ ำรุงรักษำเครื่องมืออุปกรณ์ชนิดต่ำงๆที่ใช้ในกำรท ำเครื่อง

แขวนได้ 
4. เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในกำรท ำเครื่องแขวนได้เหมำะสมกับลักษณะงำน 
5. คิดค ำนวณค่ำใช้จ่ำยและก ำหนดรำคำในกำรจ ำหน่ำยได้ 
6. วำงแผนปฏิบัติงำนตำมข้ันตอนและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนได้ 
7. มีเจตคติท่ีดีต่อกำรท ำเครื่องแขวนเพื่อไปประกอบอำชีพได้ 

 
 

รวมทัง้หมด   7   ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ง20214 ชำ่งดอกไม้ประดษิฐ์                              กลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
เวลำ  40  ชัว่โมง                         จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำเทคนิควิธีกำรท ำดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยผ้ำ  และกระดำษ  กำรออกแบบดอกไม้ประดิษฐ์  กำร
ตกแต่งเป็นช่อ กำรใช้และบ ำรุงรักษำเครื่องมือ  และอุปกรณ์ 
 ปฏิบัติกำรเลือกแบบ  และวัสดุกำรท ำดอกไม้ตำมควำมต้องกำรของตลำด  ท ำเกสร ดอก ใบ และเข้ำ
ช่อ ติดวัสดุตกแต่ง เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ชนิดต่ำง ๆ   ค ำนวณค่ำใช้จ่ำย  ก ำหนดรำคำ หรือค่ำบริกำร จัด
จ ำหน่ำย  จดบันทึกกำรปฏิบัติงำน  ท ำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย และประเมินผล 
 เพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  และมีทักษะเกี่ยวกับกำรออกแบบ  เลือกวัสดุและสำมำรถท ำดอกไม้
ประดิษฐ์รูปแบบต่ำง ๆ จ ำหน่ำยได้ 
  
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. บอกควำมหมำย ควำมเป็นมำ และประโยชน์ของกำรท ำดอกไม้ประดิษฐ์ได้ 
2. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีกำรท ำดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยผ้ำ  และกระดำษ   
3. มีควำมรู้และทักษะกำรออกแบบกำรท ำดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยผ้ำ  และกระดำษ  น ำไปใช้

และตกแต่งให้เกิดควำมสวยงำม 
4. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้  กำรเก็บและกำรบ ำรุงรักษำเครื่องมือ  อุปกรณ์ใน

กำรท ำดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยผ้ำ  และกระดำษ   
5. มีควำมรู้และทักษะในกำรเลือกวัสดุที่ใช้ในกำรท ำดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยผ้ำ  และกระดำษ   
6. มีทักษะในกำรท ำดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยผ้ำ  และกระดำษ ท ำเกสร ดอก ใบ และเข้ำช่อ 

ติดวัสดุตกแต่ง เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ชนิดต่ำง ๆ ได้อย่ำงประณีต  สวยงำม 
7. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรท ำบัญชีกำรคิดต้นทุนก ำไรและรำคำขำยและ

ประเมินผลได้ 
8. น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันได้ 

 
 

รวมทัง้หมด  8  ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 
 

ง20241   คอมพวิเตอร์กบังำนส ำนักงำน 1                    กลุม่สำระกำรเรยีนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
เวลำ  40  ชัว่โมง                         จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำวิธีกำรและเทคนิค ข้ันตอนกำรพิมพ์เอกสำรที่ถูกต้องด้วยโปรแกรมฝึกพิมพ์  ศึกษำกำรใช้
โปรแกรมระบบปฏิบัติกำร เลอืกใช้โปรแกรมเพ่ือกำรจัดกำรด้ำนเอกสำร กำรน ำเสนอผลกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำง
เหมำะสม 
 ฝึกปฏิบัติทักษะกำรพิมพ์ดีดอักษรแป้นเหย้ำตำมล ำดับขั้น   ปฏิบัติทักษะเกี่ยวกับงำนด้ำนเอกสำร  
แบบต่ำง ๆ  กำรแทรกรูปภำพ  กำรตกแต่งข้อควำม   กำรจัดกำรบทควำม  กำรจัดสร้ำงแผ่นพับ จัดรูปแบบ 
ให้มีควำมเหมำะสมกับประเภทของชิ้นงำน 
          เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะในกำรจัดท ำเอกสำรแบบต่ำง ๆ  สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงเหมำะสม 
  
ผลกำรเรยีนรู ้
 1. มีควำมรู้และทักษะ เทคนิค วิธีกำรพิมพ์ตัวอักษรและเครื่องหมำยต่ำง ๆ ในแป้นพิมพ์ได้ 

   2. มีควำมรู้และทักษะในกำรเลือกใช้โปรแกรมเพ่ือจัดกำรงำนด้ำนเอกสำรได้ 
 3. อธิบำยเกี่ยวกับระบบปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ในงำนด้ำนเอกสำรได้ 
 4. มีควำมรู้และทักษะกำรปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสำรแบบต่ำง ๆ ได้ 
 5. มีควำมรู้และทักษะในกำรแทรกรูภำพ  กำรตกแต่งข้อควำมได้อย่ำงเหมำะสม 
 6. มีควำมรู้และทักษะกำรจัดท ำบทควำมและแผ่นพับในรูปแบบต่ำง ๆ ได้  
 7. สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงเหมำะสม 
 
 
รวมทัง้หมด  7  ผลกำรเรยีนรู้ 
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 ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 
  
ง20242   คอมพวิเตอร์กรำฟิก 1                 กลุม่สำระกำรเรยีนรู้กำรงำนอำชพีและเทคโนโลยี 
เวลำ  40  ชัว่โมง                         จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 
   
 ศึกษำคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ในงำนกรำฟิก   ศึกษำอุปกรณ์ต่อพ่วงด้ำนงำนกรำฟิกและ
เลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กรำฟิกให้เหมำะสมกับประเภทของงำน   
 ปฏิบัติกำรสร้ำงภำพโดยใช้ค ำสั่งพื้นฐำนจำกโปรแกรมกรำฟิก   กำรสร้ำงรูปภำพ  กำรรวมภำพ  กำร
บันทึกงำน   กำรเปิดงำนขึ้นมำแก้ไข  กำรปรับเปลี่ยนภำพเพ่ือกำรน ำไปใช้งำนด้ำนต่ำง ๆ   กำรขยำยและลด
ขนำดของรูปภำพ  กำรตกแต่งข้อควำม 
 เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและเกิดทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับงำนกรำฟิก   สร้ำงแนวคิดเกี่ยวกับงำน
กรำฟิก  น ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
 
ผลกำรเรยีนรู ้

1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่สำมรถใช้ในงำนกรำฟิกได้  
2. บอกลักษณะของอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้ในงำนกรำฟิกได้ 
3. มีควำมรู้และทักษะกำรเลือกใช้โปรแกรมงำนด้ำนกรำฟิกได้ 
4. มีควำมรู้และทักษะในกำรสร้ำงรูปภำพ  กำรรวมภำพได้     
5. มีควำมรู้และทักษะในกำรบันทึกงำนและเปิดงำนขึ้นมำท ำกำรแก้ไขได้ 
6. มีควำมรู้และทักษะในกำรขยำยและย่อภำพได้อย่ำงเหมำะสม 
7. มีควำมรู้และทักษะในกำรปรับเปลี่ยนภำพเพ่ือกำรน ำไปใช้งำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม 
8. สำมำรถน ำควำมรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้งำนในชีวิตประจ ำวัน 

 
รวมทัง้หมด  8  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 
 

ง20243   คอมพวิเตอร์กรำฟิก 2                  กลุม่สำระกำรเรยีนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
เวลำ  40  ชัว่โมง                          จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 
   
 ศึกษำควำมหมำยของคอมพิวเตอร์กรำฟิก  หลักกำร วิธีกำรออกแบบกรำฟิก ซอฟต์แวร์ด้ำน
กรำฟิก  ระบบคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนกรำฟิก  กำรใช้งำนซอฟต์แวร์ด้ำนกรำฟิก  ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
ต่ำง ๆ รวมถึงค ำสั่งทีส ำคัญในกำรออกแบบคอมพิวเตอร์กรำฟิก  
 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกำรออกแบบคอมพิวเตอร์กรำฟิกแบบต่ำง ๆ  กำรตัดต่อภำพกรำฟิก  กำรจัดกำร
เกี่ยวกับตัวอักษร  กำรจัดท ำโปสเตอร์แบบต่ำง ๆ   
  เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะเกี่ยวกับกำรออกแบบภำพกรำฟิกแบบต่ำง ๆ    และสร้ำง
แนวคิดเก่ียวกับงำนกรำฟิก  เกิดควำมตระหนักและเห็นคุณค่ำ  มีคุณธรรม  จริยธรรมในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ    
 
ผลกำรเรยีนรู ้

1. บอกควำมหมำยและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กรำฟิกได้ 
2. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรและคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนกรำฟิก 
3. มีควำมรู้และทักษะวิธีกำรออกแบบกรำฟิกแบบต่ำง ๆ ได้ 
4. มีควำมรู้และทักษะกำรตัดต่อภำพกรำฟิกแบบต่ำง ๆ ได้ 
5. มีควำมรู้และทักษะกำรจัดกำรเก่ียวกับตัวอักษรได้อย่ำงเหมำะสม  
6. มีควำมรู้และทักษะกำรจัดท ำโปสเตอร์แบบต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม  
7. ตระหนักและเห็นคุณค่ำของงำนกรำฟิก 
8. สำมำรถเลือกใช้เทคโนโลยีและประยุกต์ใช้งำนด้ำนกรำฟิกอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

 
รวมทัง้หมด  8  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 
 

ง20244   คอมพวิเตอร์แอนเิมชัน่                  กลุม่สำระกำรเรยีนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
เวลำ  40  ชัว่โมง                          จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 
   
 ศึกษำคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ที่เหมำะกับงำนแอนิเมชั่น   ศึกษำ ควำมหมำยของแอนิเมชั่น 
ซอฟต์แวร์ด้ำนแอนิเมชั่น กำรใช้งำนซอฟต์แวร์ด้ำนแอนิเมชั่น  

ฝึกทักษะกำรสร้ำงชิ้นงำนแอนิเมชั่น   ปฏิบัติกำรออกแบบภำพเคลื่อนไหว  กำรจัดท ำ Story Board 
กำรจัดสร้ำงข้อควำมแอนิเมชั่น   และสร้ำงสรรค์ผลงำน อย่ำงมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยใช้ซอฟต์แวร์ด้ำน
แอนิเมชั่น 

เพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ สร้ำงสรรค์งำนแอนิเมชั่นจำกจินตนำกำร ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ ำวันอย่ำงมีจิตส ำนึกและรับผิดชอบ 
 
ผลกำรเรยีนรู ้

1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเบื้องต้นเกี่ยวกับงำนแอนิเมชั่น 
2. อธิบำยถึงคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ที่เหมำะกับงำนแอนิเมชั่นได้ 
3. บอกควำมหมำย  ควำมส ำคัญของงำนแอนิเมชั่นได้ 
4. มีควำมรู้และทักษะกำรเลือกใช้โปรแกรมให้เหมำะกับประเภทงำนแอนิเมชั่น 
5. มีควำมรู้และทักษะกำรก ำหนด Story Board ให้งำนแอนิเมชั่นได้ 
6. มีควำมรู้และทักษะกำรวำดภำพโดยใช้โปรแกรมสร้ำงงำนแอนิเมชั่นได้ 
7. มีควำมรู้และทักษะกำรสร้ำงภำพเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรมสร้ำงงำนแอนิเมชั่นได้ 
8. มีควำมรู้และทักษะกำรจัดกำรข้อควำมแอนิเมชั่นในรูปแบบต่ำง ๆ ได้ 
9. มีควำมรู้และทักษะสร้ำงสรรค์ชิ้นงำนแอนิเมชั่นตำมจินตนำกำรได้ 
10.  ประยุกต์ใช้งำนแอนิเมชั่นในทำงสร้ำงสรรค์ อย่ำงมีจิตส ำนึก และรับผิดชอบ 

 
 
รวมทัง้หมด  10  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 
 

ง20245   กำรน ำเสนอ                    กลุม่สำระกำรเรยีนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
เวลำ  40  ชัว่โมง                          จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 
   
 ศึกษำควำมหมำยและรูปแบบในกำรน ำเสนอผลงำน  ประเภทของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกำรน ำเสนอ 
 ปฏิบัติกำรออกแบบกำรน ำเสนองำนประเภทต่ำง ๆ    เลือกใช้โปรแกรมและวิธีกำรน ำเสนอตำม
วัตถุประสงค์  กำรน ำเสนองำนด้วยภำพและเสียง  กำรน ำเสนองำนรูปแบบวิดีทัศน์  กำรแทรกภำพและเสียง  
กำรบันทึกและแก้ไขงำน 

เพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ สำมำรถน ำเสนองำนตำมวัตถุประสงค์ได้อย่ำงเหมำะสม   เกิด
จิตส ำนึกและคุณธรรมในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศสร้ำงสรรค์ผลงำนและกำรด ำรงชีวิตรวมทั้งกำรใช้พลังงำน
อย่ำงคุ้มค่ำ 

 
ผลกำรเรยีนรู ้

1. สำมำรถอธิบำยควำมหมำยและรูปแบบกำรน ำเสนองำนได้ 
2. มีควำมรู้และทักษะเลือกใช้โปรแกรมกำรน ำเสนองำนได้อย่ำงเหมำะสมกับประเภทของงำนได้ 
3.มีควำมรู้และทักษะกำรน ำเสนองำนประเภทต่ำง ๆ ได้ 
4. มีควำมรู้และทักษะกำรน ำเสนองำนด้วยภำพและเสียงได้ 
5. มีควำมรู้และทักษะกำรน ำเสนองำนรูปแบบวิดิทัศน์ได้ 
6. มีควำมรู้และทักษะกำรแทรกภำพและเสียงได้ 
7. มีควำมรู้และทักษะกำรบันทึกและแก้ไขงำนกำรน ำเสนอได้ 
8. เกิดจิตส ำนึกและคุณธรรมในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศสร้ำงสรรค์ผลงำนและกำรด ำรงชีวิต 

        รวมทั้งกำรใช้พลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำ 
 
 
รวมทัง้หมด  8  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 
 

ง20246   กำรออกแบบและสรำ้งบลอ็ก             กลุม่สำระกำรเรยีนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
เวลำ  40  ชัว่โมง                          จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 
   
 ศึกษำ  ควำมหมำย  รูปแบบ    ประเภทของ  Social Media, Blog   โปรแกรมท่ีใช้ในจัดกำร Social 
Media และโปรแกรมประกอบอื่นๆ เพื่อให้สำมำรถสร้ำงงำนบนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตได้ 
          ปฏิบัติกำรออกแบบเค้ำโครง Blog   กำรสร้ำงและติดตั้ง Blog  กำรตกแต่งหน้ำ Blog      กำรจัดกำร
รูปภำพบน Blog   กำรจัดกำรข้อควำม Blog   กำรจัดกำรไฟส์ประเภทต่ำงๆ บน Blog    

เพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ สำมำรถสร้ำงบล็อกของตัวเองได้อย่ำงเหมำะสม  เกิดนิสัยรักกำร
ท ำงำน   ใฝ่เรียนรู้   มีวินัยในกำรปฏิบัติงำน  รักกำรค้นคว้ำ  มีจิตสำธำรณะ  
 
ผลกำรเรยีนรู ้

1.  บอกควำมหมำยและควำมส ำคัญของ Social Media ได ้
2. บอกประเภทของ Social Media ที่นิยมใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
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   
    สร้ำงสรรค ์

 
รวมทัง้หมด  8  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 
 

ง20247   กำรเขยีนเวบ็เพจดว้ยภำษำ HTML          กลุม่สำระกำรเรยีนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
เวลำ  20  ชัว่โมง                          จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ 
   

ศึกษำหลักกำรและปฏิบัติกำรสร้ำงเว็บเพจด้วยภำษำ HTML กำรน ำค ำสั่ง HTML มำประยุกต์ใช้ใน
กำรสร้ำงเว็บไซต์ กำรตกแต่งข้อควำม กำรแทรกรูปภำพหรือสื่อต่ำง ๆ กำรสร้ำงตำรำง กำรสร้ำงกำรเชื่อมโยง
ในแบบต่ำง ๆ กำรแบ่งหน้ำเว็บเพจเป็นส่วน ๆ กำรสร้ำงฟอร์มเพ่ือรองรับข้อมูลจำกผู้ใช้ กำรขอใช้บริกำรเสริม
ต่ำง ๆ เพื่อกำรตกแต่งเว็บเพจ ให้สวยงำม กำรขอพ้ืนที่ และกำรอัพเว็บไซต์ออกสู่ภำยนอก   
              ฝึกทักษะกำรสร้ำงเว็บไซต์ด้วยภำษำ HTML เพ่ือให้เว็บไซต์มีควำมสวยงำม น่ำสนใจ รวมถึงกำร
ปลูกฝังให้นักเรียนมีจริยธรรม และคุณธรรมในกำรใช้อินเทอร์เน็ต ท ำให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และใช้
อินเทอร์เน็ตในทำงที่ถูกได้ 
               น ำทักษะที่ได้มำประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสำมำรถน ำไป
สร้ำงสรรค์ผลงำนได้ 
 
ผลกำรเรยีนรู ้
  1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและทักษะเกี่ยวภับกำรสร้ำงเว็บHTML  
  2. มีควำมรู้และทักษะในกำรประยุกต์ใช้งำนภำษำ HTML 
  3. มีควำมรู้และทักษะกำรสร้ำงตำรำง  และกำรสร้ำงกำรเชื่อมโยงในรูปแบบต่ำง ๆ ได้ 
  4. มีควำมรู้และทักษะกำรออกแบบหน้ำเว็บเพจด้วยภำษำ HTML ได้ 
  5. มีควำมรู้และทักษะกำรใช้โปรแกรมเสริมเพ่ือตกแต่งเว็บเพจ HTML ได ้
  6. นักเรียนสำมำรถสร้ำงและจัดกำรเว็บเพจของตนเองด้วยควำมรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมได้อย่ำง   
              สร้ำงสรรค ์ 
 
รวมทัง้หมด  6  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 
 

ง20248   คอมพวิเตอร์กบังำนส ำนักงำน 2           กลุม่สำระกำรเรยีนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี
เวลำ  20  ชัว่โมง                          จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ 
   
 ศึกษำกำรใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติกำร เลือกใช้โปรแกรมเพ่ือกำรจัดกำรด้ำนเอกสำร กำรน ำเสนอผล
กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสม 
 ปฏิบัติทักษะเกี่ยวกับงำนด้ำนเอกสำร  แบบต่ำง ๆ  กำรแทรกรูปภำพ  กำรตกแต่งข้อควำม  กำร
จัดสร้ำงแผ่นพับ จัดรูปแบบ ให้มีควำมเหมำะสมกับประเภทของชิ้นงำน 
          เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะในกำรจัดท ำเอกสำรแบบต่ำง ๆ  สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงเหมำะสม 
  
  
ผลกำรเรยีนรู ้
 1. มีควำมรู้และทักษะกำรเลือกใช้โปรแกรมจัดกำรเอกสำรได้อย่ำงเหมำะสม 
 2. อธิบำยเกี่ยวกับระบบปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ในงำนด้ำนเอกสำรได้ 
 3. มีควำมรู้และทักษะกำรปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนเอกสำรแบบต่ำง ๆ ได้ 
 4. มีควำมรู้และทักษะในกำรแทรกรูภำพ  กำรตกแต่งข้อควำมได้อย่ำงเหมำะสม 
 5. มีควำมรู้และทักษะกำรท ำแผ่นพับในรูปแบบต่ำง ๆ ได้  
 6. สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงเหมำะสม 
 
 
รวมทัง้หมด  6  ผลกำรเรยีนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



118 
 

ค ำอธบิำยรำยวชิำ 
 
I20201 กำรศึกษำคน้ควำ้และสรำ้งองคค์วำมรู้  (Research and  Knowledge  Formation:IS1)      
กลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
เวลำ 40  ชัว่โมง                                                                              จ ำนวน 1  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำ  วิเครำะห์กำรตั้งประเด็น/ค ำถำมในเรื่องที่สนใจ  กำรตั้งสมมุติฐำน  กำรค้นคว้ำ กำรแสวงหำ
ควำมรู้ข้อมูล  กำรออกแบบ  กำรวำงแผนรวบรวมข้อมูล  กำรใช้กระบวนกำรกลุ่ม  กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติ  กำรสังเครำะห์  กำรสรุปองค์ควำมรู้และกำรเสนอวิธีคิดแก้ปัญหำที่เป็นระบบ 
 ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหำ/ตั้งค ำถำมในเรื่องที่สนใจโดนเริ่มจำกตนเอง  เชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่น
และประเทศ  ตั้งสมมติฐำนและให้เหตุผลโดยใช้ควำมรู้จำกศำสตร์สำขำต่ำงๆ ค้นคว้ำแสวงหำควำมรู้เกี่ยวกับ
สมมติฐำนที่ตั้งไว้จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย  ออกแบบวำงแผนรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีกำร
ที่เหมำะสม สังเครำะห์สรุปองค์ควำมรู้และร่วมกันเสนอแนวคิด  วิธีกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ  ด้วย
กระบวนกำรคิด กระบวนกำรสืบค้นข้อมูล กระบวนกำรแก้ปัญหำ  กระบวนกำรปฏิบัติและกระบวนกำรกลุ่ม
ในกำรวิพำกษ์ 
 เพ่ือให้เกิดทักษะในกำรค้นคว้ำแสดงหำควำมรู้ สังเครำะห์สรุป  อภิปรำย  เปรียบเทียบ เชื่อมโยงองค์
ควำมรู้  และมีทักษะกำรน ำเสนอกำรศึกษำค้นคว้ำและน ำองค์ควำมรู้ไปแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ  เห็น
ประโยชน์และคุณค่ำของกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. ตั้งประเด็นปัญหำ โดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่มจำกตนเอง ชุมชนท้องถิ่น  ประเทศ 
2. ตั้งสมมติฐำนประเด็นปัญหำที่ตนเองสนใจ 
3. ออกแบบ  วำงแผน  ใช้กระบวนกำรรวบรวมข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. ศึกษำ  ค้นคว้ำ  แสวงหำควำมรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก  จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย 
5. ตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งที่มำของข้อมูลได้ 
6. วิเครำะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ีเหมำะสม 
7. สังเครำะห์สรุปองค์ควำมรู้ด้วยกระบวนกำรกลุ่ม 
8. เสนอแนวคิด  กำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบด้วยองค์ควำมรู้จำกกำรค้นพบด้วยกำรเขียน

รำยงำน    
9. เห็นประโยชน์และคุณค่ำของกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 

 
 

รวมทัง้หมด  9  ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำนและเพิม่เตมิ 
กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำตำ่งประเทศ 

 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษำตอนต้น 

 
 

รำยวชิำพืน้ฐำน 
  อ21101  ภำษำอังกฤษ  จ ำนวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
  อ21102  ภำษำอังกฤษ  จ ำนวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
  อ22101  ภำษำอังกฤษ  จ ำนวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
  อ22102  ภำษำอังกฤษ  จ ำนวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
  อ23101  ภำษำอังกฤษ  จ ำนวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
  อ23102  ภำษำอังกฤษ  จ ำนวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
 

รำยวชิำเพิ่มเติม 
  อ21201  ภำษำอังกฤษ  จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
  อ21202  ภำษำอังกฤษ  จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
  อ22201  ภำษำอังกฤษ  จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
  อ22202  ภำษำอังกฤษ  จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
  อ23201  ภำษำอังกฤษ  จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
  อ23202  ภำษำอังกฤษ  จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
 

รำยวชิำภำษำต่ำงประเทศทีส่อง 
จ20201 ภำษำจีน 1  จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
จ20202 ภำษำจีน 2  จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
จ20203 ภำษำจีน 3  จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
จ20204 ภำษำจีน 4  จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
จ20205 ภำษำจีน 5  จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
จ20206 ภำษำจีน 6  จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกติ 
ต20201 ภำษำเวียดนำม 1 จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
ต20202 ภำษำเวียดนำม 2 จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
ต20203 ภำษำเวียดนำม 3 จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

อ21101 ภำษำอังกฤษพืน้ฐำน                             กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำตำ่งประเทศ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 1   ภำคเรยีนที ่1      เวลำ 60 ชัว่โมง  จ ำนวน 1.5 หนว่ยกติ    

 
ศึกษำภำษำท่ีใช้เพ่ือกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล น้ ำเสียง กิริยำท่ำทำง ค ำสั่ง ค ำขอร้อง ค ำแนะน ำ ค ำ

ชี้แจงง่ำยๆ  กำรขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถำนกำรณ์ต่ำงๆในชีวิตประจ ำวัน  กำรแสดง
ควำมต้องกำร ควำมคิดเห็นและควำมรู้สึกประกอบกำรให้เหตุผลสั้นๆ  กำรใช้พจนำนุกรม หลักกำรอ่ำนออก
เสียง  กำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอน กำรล ำดับค ำตำมโครงสร้ำงประโยคชนิดต่ำงๆ กำรฟังและอ่ำนสื่อต่ำงๆ  
ควำมหมำยเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว กำรตีควำม/ถ่ำยโอนข้อมูล สื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง ข้อควำม นิทำน บทร้อยกรอง 
(poem) สั้นๆ หัวข้อเรื่อง (topic) ใจควำมส ำคัญ (main idea) แก่นสำระของเรื่อง เหตุกำรณ์ที่อยู่ในควำม
สนใจ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของเทศกำล วันส ำคัญ ชีวิตควำมเป็นอยู่และประเพณี มำรยำทสังคม 
กิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำกับของไทย ควำมรู้ ข้อมูลต่ำงๆ ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืนจำกสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆ   

โดยปฏิบัติตำมสิ่งที่ฟังและอ่ำน  อ่ำนออกเสียงได้ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน  เขียน  เลือก  บอก  ระบุ  
ตอบค ำถำม บรรยำย  สนทนำตำมสถำนกำรณ์  สรุปใจควำม  จับใจควำม  วิเครำะห์ควำม เปรียบเทียบควำม
เหมือนและควำมแตกต่ำง  เข้ำร่วมหรือจัดตำมควำมสนใจ  ใช้ภำษำสื่อสำรในห้องเรียนและสถำนศึกษำอย่ำง
สุภำพและเหมำะสม ใช้ภำษำอังกฤษเป็นเครื่องมือในกำรสืบค้น/ค้นคว้ำควำมรู้/ข้อมูล จำกสื่อและแหล่งกำร
เรียนรู้ต่ำงๆ  

เพ่ือให้เกิดทักษะในกำรสื่อสำร  กำรใช้เทคโนโลยี  กำรคิด  กำรแก้ปัญหำ  มีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต  
เห็นคุณค่ำของกำรใช้ภำษำอังกฤษและน ำไปประยุกต์ใช้อย่ำงเหมำะสม  รักชีวิตควำมเป็นอยู่แบบไทย ใฝ่รู้ใฝ่
เรียน  มีวินัยในตนเองและมีจิตสำธำรณะพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล  

 
 

รหสัตวัชีว้ดั  
ต 1.1  ม 1/1 ม 1/2 ม 1/3 ม 1/4 

ต 1.2  ม 1/1 ม 1/2 ม 1/3 ม 1/4 ม 1/5 
ต 1.3  ม 1/1 ม 1/2 ม 1/3  
ต 2.1  ม 1/1 ม 1/2 ม 1/3  
ต 2.2  ม 1/1 ม 1/2  
ต 3.1  ม 1/1 
ต 4.1  ม 1/1 
ต 4.2  ม 1/1    

 
 

รวมทัง้หมด  20   ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

อ21102 ภำษำอังกฤษพืน้ฐำน                            กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำตำ่งประเทศ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 1          ภำคเรยีนที ่2                เวลำ 60 ชัว่โมง             จ ำนวน 1.5 หนว่ยกิต    

 
ศึกษำภำษำท่ีใช้เพ่ือกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล น้ ำเสียง กิริยำท่ำทำง ค ำสั่ง ค ำขอร้อง ค ำแนะน ำ ค ำ

ชี้แจงง่ำยๆ  กำรขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถำนกำรณ์ต่ำงๆในชีวิตประจ ำวัน  กำรแสดง
ควำมต้องกำร ควำมคิดเห็นและควำมรู้สึกประกอบกำรให้เหตุผลสั้นๆ  กำรใช้พจนำนุกรม หลักกำรอ่ำนออก
เสียง  กำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอน กำรล ำดับค ำตำมโครงสร้ำงประโยคชนิดต่ำงๆ กำรฟังและอ่ำนสื่อต่ำงๆ  
ควำมหมำยเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว กำรตีควำม/ถ่ำยโอนข้อมูล สื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง ข้อควำม นิทำน บทร้อยกรอง 
(poem) สั้นๆ หัวข้อเรื่อง (topic) ใจควำมส ำคัญ (main idea) แก่นสำระของเรื่อง เหตุกำรณ์ที่อยู่ในควำม
สนใจ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของเทศกำล วันส ำคัญ ชีวิตควำมเป็นอยู่และประเพณี มำรยำทสังคม 
กิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำกับของไทย ควำมรู้ ข้อมูลต่ำงๆ ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืนจำกสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆ   

โดยปฏิบัติตำมสิ่งที่ฟังและอ่ำน  อ่ำนออกเสียงได้ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน  เขียน  เลือก  บอก  ระบุ  
ตอบค ำถำม บรรยำย  สนทนำตำมสถำนกำรณ์  สรุปใจควำม  จับใจควำม  วิเครำะห์ควำม เปรียบเทียบควำม
เหมือนและควำมแตกต่ำง  เข้ำร่วมหรือจัดตำมควำมสนใจ  ใช้ภำษำสื่อสำรในห้องเรียนและสถำนศึกษำอย่ำง
สุภำพและเหมำะสม ใช้ภำษำอังกฤษเป็นเครื่องมือในกำรสืบค้น/ค้นคว้ำควำมรู้/ข้อมูล จำกสื่อและแหล่งกำร
เรียนรู้ต่ำงๆ  

เพ่ือให้เกิดทักษะในกำรสื่อสำร  กำรใช้เทคโนโลยี  กำรคิด  กำรแก้ปัญหำ  มีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต  
เห็นคุณค่ำของกำรใช้ภำษำอังกฤษและน ำไปประยุกต์ใช้อย่ำงเหมำะสม  รักชีวิตควำมเป็นอยู่แบบไทย ใฝ่รู้ใฝ่
เรียน  มีวินัยในตนเองและมีจิตสำธำรณะพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล  

 
  

รหสัตวัชีว้ดั  
ต 1.1  ม 1/1 ม 1/2 ม 1/3 ม 1/4 
ต 1.2  ม 1/1 ม 1/2 ม 1/3 ม 1/4 ม 1/5 
ต 1.3  ม 1/1 ม 1/2 ม 1/3  
ต 2.1  ม 1/1 ม 1/2 ม 1/3  
ต 2.2  ม 1/1 ม 1/2  
ต 3.1  ม 1/1 
ต 4.1  ม 1/1 
ต 4.2  ม 1/1  

 
  
 

รวมทัง้หมด 20   ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

อ22101 ภำษำอังกฤษพืน้ฐำน                           กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำตำ่งประเทศ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 2   ภำคเรยีนที ่1      เวลำ 60 ชัว่โมง  จ ำนวน 1.5 หนว่ยกติ    

ศึกษำ  ค ำขอร้อง  ค ำแนะน ำ  ค ำชี้แจง  ค ำอธิบำยง่ำยๆ  กำรอ่ำนออกเสียงข้อควำม  ข่ำว  ประกำศ  
บทร้อยกรอง กำรใช้พจนำนุกรม  กำรตีควำม/ถ่ำยโอน ประโยค ข้อมูลที่สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง  
รูปแบบต่ำง ๆ  ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่ำง ๆ ใกล้ตัวและสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ในชีวิตประจ ำวัน  ภำษำท่ีใช้
ในกำรสนทนำแลกเปลี่ยนข้อมูล  กำรแสดงควำมต้องกำร  กำรเสนอและให้ควำมช่วยเหลือ  กำรตอบรับและ
ปฏิเสธ  กิจวัตรประจ ำวัน ประสบกำรณ์  ข่ำว/เหตุกำรณ์ที่อยู่ในควำมสนใจของสังคม  กำรใช้น้ ำเสียงและ
กิริยำทำ่ทำงมี่เหมำะกับบุคคลและโอกำสตำมมำรยำทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ  เทศกำล  วัน
ส ำคัญ   ชีวิตควำมเป็นอยู่ วัฒนธรรมและประเพณีของเจ้ำของภำษำ   กิจกรรมทำงภำษำ  ควำมเหมือนและควำม
แตกต่ำงของกำรออกเสียง  ค ำ ข้อควำม  ประโยคชนิดต่ำงๆ  กำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอนและกำรล ำดับค ำ
ตำมโครงสร้ำงประโยคของภำษำอังกฤษและภำษำไทย  ข้อมูล/ข้อเท็จจริงเกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน  
กำรศึกษำค้นคว้ำจำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำยและกำรสรุปองค์ควำมรู้เกี่ยวกับประเทศอำเซียน 

โดยใช้ภำษำสื่อสำรเน้นทักษะ  กำรฟัง พูด อ่ำน และเขียน ด้วยกระบวนกำรปฏิบัติตำม  อ่ำนออก
เสียง  ระบุ/เขียนประโยค   เลือกหัวข้อเรื่อง/ใจควำมส ำคัญ  บอกรำยละเอียดสนับสนุน  ให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่ำงประกอบ  สนทนำแลกเปลี่ยนข้อมูล  ขอร้อง ให้ค ำแนะน ำ  ชี้แจง  อธิบำย  แสดงควำมต้องกำร  
เสนอและให้ควำมช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธ  ขอและให้ข้อมูล  บรรยำย  แสดงควำมคิดเห็น  แสดง
ควำมรู้สึก  ใช้น้ ำเสียงและกิริยำท่ำทำง  เข้ำร่วม/จัดกิจกรรมทำงภำษำ  เปรียบเทียบ  เผยแพร่/
ประชำสัมพันธ์  ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหำ  ศึกษำค้นคว้ำ  ออกแบบ วำงแผน  รวบรวมข้อมูล  อ้ำงอิงข้อมูล  
สังเครำะห์และสรุปองค์ควำมรู้  ในลักษณะรำยบุคคล รำยกลุ่ม หรือทั้งชั้นเรียน  ในชั้นเรียน สถำนกำรณ์จริง/
สถำนกำรณ์จ ำลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน  สถำนศึกษำและชุมชน 

 เพ่ือให้เกิดทักษะในกำรใช้ภำษำอังกฤษสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  กำรใช้เทคโนโลยี  กำรคิด   กำร
แก้ปัญหำและกำรใช้ทักษะชีวิต   เกิดเจตคติที่ดี  เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และเห็นคุณค่ำของกำรใช้
ภำษำอังกฤษโดยน ำไปประยุกต์ใช้อย่ำงเหมำะสม 
             รหสัตวัชีว้ดั 
               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 

 รวมทัง้หมด  21   ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
อ22102  ภำษำอังกฤษพืน้ฐำน                             กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำตำ่งประเทศ  
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่2   ภำคเรยีนที ่2                              เวลำ 60 ชัว่โมง         จ ำนวน 1.5 หนว่ยกิต     

ศึกษำ  ค ำขอร้อง  ค ำแนะน ำ  ค ำชี้แจง  ค ำอธิบำยง่ำยๆ  กำรอ่ำนออกเสียงข้อควำม  ข่ำว  ประกำศ  
บทร้อยกรอง กำรใช้พจนำนุกรม  กำรตีควำม/ถ่ำยโอน ประโยค ข้อมูลที่สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง  
รูปแบบต่ำง ๆ  ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่ำง ๆ ใกล้ตัวและสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ในชีวิตประจ ำวัน  ภำษำท่ีใช้
ในกำรสนทนำแลกเปลี่ยนข้อมูล  กำรแสดงควำมต้องกำร  กำรเสนอและให้ควำมช่วยเหลือ  กำรตอบรับและ
ปฏิเสธ  กิจวัตรประจ ำวัน ประสบกำรณ์  ข่ำว/เหตุกำรณ์ที่อยู่ในควำมสนใจของสังคม  กำรใช้น้ ำเสียงและ
กิริยำท่ำทำงมี่เหมำะกับบุคคลและโอกำสตำมมำรยำทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ  เทศกำล วัน
ส ำคัญ   ชีวิตควำมเป็นอยู่ วัฒนธรรมและประเพณีของเจ้ำของภำษำ   กิจกรรมทำงภำษำ   ควำมเหมือนและ
ควำมแตกต่ำงของกำรออกเสียง  ค ำ ข้อควำม  ประโยคชนิดต่ำงๆ  กำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอนและกำรล ำดับ
ค ำตำมโครงสร้ำงประโยคของภำษำอังกฤษและภำษำไทย  ข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้อื่น  กำรเขียนรำยงำนเชิงวิชำกำรและเผยแพร่ผลงำนเกี่ยวกับประเทศอำเซียน  

โดยใช้ภำษำสื่อสำรเน้นทักษะ  กำรฟัง พูด อ่ำน และเขียน ด้วยกระบวนกำรปฏิบัติตำม  อ่ำนออก
เสียง  ระบุ/เขียนประโยค   เลือกหัวข้อเรื่อง/ใจควำมส ำคัญ  บอกรำยละเอียดสนับสนุน  ให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่ำงประกอบ  สนทนำแลกเปลี่ยนข้อมูล  ขอร้อง ให้ค ำแนะน ำ  ชี้แจง  อธิบำย  แสดงควำมต้องกำร  
เสนอและให้ควำมช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธ  ขอและให้ข้อมูล  บรรยำย  แสดงควำมคิดเห็น  แสดง
ควำมรู้สึก  ใช้น้ ำเสียงและกิริยำท่ำทำง  เข้ำร่วม/จัดกิจกรรมทำงภำษำ  เปรียบเทียบ  เผยแพร่/
ประชำสัมพันธ์  เขียนรำยงำนเชิงวิชำกำรและเผยแพร่ผลงำน  ในลักษณะรำยบุคคล รำยกลุ่มหรือท้ังชั้นเรียน  
ในชั้นเรียน สถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จ ำลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน  สถำนศึกษำและชุมชน 

เพ่ือให้เกิดทักษะในกำรใช้ภำษำอังกฤษสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  กำรใช้เทคโนโลยี  กำรคิด    กำร
แก้ปัญหำและกำรใช้ทักษะชีวิต   เกิดเจตคติที่ดี  เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และเห็นคุณค่ำของกำรใช้
ภำษำอังกฤษโดยน ำไปประยุกต์ใช้อย่ำงเหมำะสม 

 

รหสัตวัชีว้ดั 
               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 

 
 

รวมทัง้หมด  21   ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

อ23101 ภำษำอังกฤษพืน้ฐำน                             กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำตำ่งประเทศ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 3      ภำคเรยีนที ่1        เวลำ 60 ชัว่โมง  จ ำนวน 1.5 หนว่ยกติ    

 

ศึกษำกำรใช้ภำษำ น้ ำเสียง  ท่ำทำงในกำรสื่อสำร ค ำขอร้อง ค ำแนะน ำค ำชี้แจง  และค ำอธิบำย  
ข้อควำม ข่ำว สถำนกำรณ์หรือเรื่องที่อยู่ในควำมสนใจของสังคมและประชำคมอำเซียน  กิจกรรมประสบกำรณ์  
โฆษณำ บทร้อยกรองสั้นๆ  สือ่ที่ไม่ใช่ควำมเรียง  ฟังหรืออ่ำน หัวข้อเรื่อง ใจควำมส ำคัญ รำยละเอียดสนับสนุน
จำกสื่อประเภทต่ำงๆ  ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กำรแสดงควำมต้องกำร กำรเสนอและกำรให้ควำมช่วยเหลือ กำร
ตอบรับ และกำรปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลือในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ กำรขอและให้ข้อมูล ในเรื่องที่ฟังหรืออ่ำน 
มำรยำทสังคม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี กิจกรรมทำงภำษำ และวัฒนธรรมด้ำนควำมเหมือนและควำม
แตกต่ำงระหว่ำงชีวิตควำมเป็นอยู่ของเจ้ำของภำษำ / กลุ่มประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน และของไทย 
กำรออกเสียง กำรล ำดับค ำตำมโครงสร้ำงประโยค ของภำษำอังกฤษและภำษำไทย  ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน ภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จ ำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถำนศึกษำ 
ชุมชน และสังคม จำกสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆ  เพ่ือกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพเป็นภำษำอังกฤษ 

โดยใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร ในสถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จ ำลอง ปฏิบัติ โดยกำรฟังกำรพูด    กำร
อ่ำนและกำรเขียน  ยกตัวอย่ำงง่ำยๆ ประกอบ อ่ำนออกเสียงตำมหลักกำรอ่ำน ระบุ/เขียน  เลือก บอก
รำยละเอียดสนับสนุน แสดงควำมคิดเห็น ใช้ภำษำและให้ข้อมูลตำมสถำนกำรณ์ พูดและเขียนโดยให้เหตุผล
สั้นๆประกอบอย่ำงเหมำะสม   เสนอ  ตอบรับ   ปฏิเสธ ให้ควำมช่วยเหลือ  กำรวิเครำะห์ กำรใช้ภำษำ น้ ำเสียง 
และกิริยำท่ำทำง  เข้ำร่วม/จัดกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรม  อธิบำย  เปรียบเทียบ  ค้นคว้ำ  รวบรวม สรุป 
และน ำเสนอข้อมูล  เผยแพร่/ ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับโรงเรียน สังคม ชุมชนและท้องถิ่นด้ำนภำษำและ
วัฒนธรรมเป็นภำษำอังกฤษและภำษำของกลุ่มประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน 
 เพ่ือให้มีทักษะในกำรสื่อสำร  เห็นคุณค่ำของภำษำอังกฤษ  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัยในตนเองและมีจิต
สำธำรณะเพ่ือเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนและมำตรฐำนสำกล  
 
 รหสัตวัชีว้ดั  

ต 1.1   ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4   
ต 1.2   ม.3/1 ม.3/2   ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 
ต 1.3   ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 
ต 2.1   ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 
ต 2.2   ม.3/1 ม.3/2  
ต 3.1   ม.3/1   
ต 4.1   ม.3/1  
ต 4.2   ม.3/1 ม.3/2   
                                                                                        

รวมทัง้หมด  21  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

อ23102 ภำษำอังกฤษพืน้ฐำน                             กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำตำ่งประเทศ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 3 ภำคเรยีนที ่2      เวลำ 60 ชัว่โมง  จ ำนวน 1.5 หนว่ยกติ 
 

ศึกษำกำรใช้ภำษำสื่อสำร ในสถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จ ำลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนสถำนศึกษำ  
ชุมชน ท้องถิ่น  เลือกประโยคและข้อควำมให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง (non-text information) ที่อ่ำน  
ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจควำมส ำคัญ (main idea) และตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนบทสนทนำ  นิทำน 
และเรื่องสั้น  บรรยำยเปรียบเทียบควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงเทศกำล   งำนฉลอง วันส ำคัญ ชีวิต
ควำมเป็นอยู่ วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำและประเทศในกลุ่มสมำชิกประชำคมอำเซียนกับภำษำและ
วัฒนธรรมไทย สรุปใจควำมส ำคัญ/แก่นสำระ(theme)ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์เรื่อง/เหตุกำรณ์ท่ีอยู่ในควำมสนใจ
ของสังคม  

โดยกำรพูดและกำรเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรือ 
อ่ำนอย่ำงเหมำะสม  แสดงควำมคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับกิจกรรมและเรื่องต่ำงๆใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผล
สั้นๆประกอบอย่ำงเหมำะสม  ค้นคว้ำ  รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
อ่ืนจำกแหล่งเรียนรู้และน ำเสนอด้วยกำรพูด/กำรเขียนโดยใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรศึกษำต่อและประกอบ
อำชีพ 

เพ่ือให้มีทักษะในกำรสื่อสำร  เห็นคุณค่ำของภำษำอังกฤษ  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัยในตนเองและมีจิต
สำธำรณะเพ่ือเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนและมำตรฐำนสำกล 

 
 
รหสัตวัชีว้ดั  

ต 1.1   ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4   
ต 1.2   ม.3/1 ม.3/2   ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 
ต 1.3   ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 
ต 2.1   ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 
ต 2.2   ม.3/1 ม.3/2  
ต 3.1   ม.3/1   
ต 4.1   ม.3/1  
ต 4.2   ม.3/1 ม.3/2 
                                                                                        

รวมทัง้หมด  21  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

อ21201 ภำษำอังกฤษเพิ่มเตมิ                            กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำตำ่งประเทศ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 1  ภำคเรยีนที ่1               เวลำ 20 ชัว่โมง จ ำนวน 0.5 หนว่ยกติ  

 
ศึกษำ ค ำสั่ง ค ำขอร้อง ค ำแนะน ำ ค ำชี้แจง กำรบอกทิศทำงในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ในชีวิตประจ ำวัน 

ประโยคข้อควำม สื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง หัวข้อเรื่อง ใจควำมส ำคัญ บทสนทนำ บริบทกำรใช้ภำษำ เรื่องสั้น 
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม ควำมต้องกำร ควำมช่วยเหลือ กำรบรรยำย  กิจวัตรประจ ำวัน ประสบกำรณ์ 
สิ่งแวดล้อม กำรท ำงำน กำรศึกษำต่อ และกำรประกอบอำชีพ ควำมคำดหวังในอนำคต มำรยำทสังคม 
วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ ข้อเท็จจริงที่เก่ียวกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน แหล่งกำรเรียนรู้ กลวิธีในกำรสื่อสำร
อย่ำงได้ผล สถำนกำรณ์จริงสถำนกำรณ์จ ำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  และสถำนศึกษำ 

โดยฝึกทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน ปฏิบัติตำม ใช้ภำษำท่ำทำง  น้ ำเสียงอย่ำงเหมำะสม  ระบุ   
จับใจควำม ตีควำม แลกเปลี่ยนข้อมูล ขอร้อง ตอบรับ ปฏิเสธ แสดงควำมคิดเห็น แสดงควำมรู้สึก  
ให้เหตุผล สืบค้น ค้นคว้ำ รวบรวม สรุป น ำเสนอและแสดงบทบำทสมมติ  

เพ่ือน ำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปใช้  เป็นเครื่องมือแสวงหำควำมรู้  เชื่อมโยงควำมรู้กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
อ่ืน  เป็นพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพและด ำรงชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงมีควำมสุขโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงรักชีวิตควำมเป็นอยู่แบบไทย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัยในตนเองและมีจิตสำธำรณะพร้อมเข้ำสู่
มำตรฐำนสำกล 

 
 
ผลกำรเรยีนรู ้

1. ปฏิบัติตำมค ำขอร้อง  ค ำแนะน ำ ค ำชี้แจง และค ำอธิบำยที่ฟังและอ่ำน  
2. ใช้ค ำขอร้อง ค ำชี้แจง และค ำอธิบำย ให้ค ำแนะน ำอย่ำงเหมำะสม   
3. เลือกใช้ภำษำ  น้ ำเสียง และกิริยำท่ำทำงเหมำะกับบุคคลและโอกำส ตำมมำรยำทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ   
4. อ่ำนออกเสียงข้อควำม ข่ำว โฆษณำ นิทำน และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน   
5. ระบ/ุเขียนสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำงๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อควำมท่ีฟังหรืออ่ำน  

 
 
รวมทัง้หมด  5  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

อ21202 ภำษำอังกฤษเพิ่มเตมิ                 กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำตำ่งประเทศ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 1  ภำคเรยีนที ่ 2          เวลำ  20  ชัว่โมง จ ำนวน 0.5 หนว่ยกติ  
 

ศึกษำควำมหมำยค ำศัพท์  ส ำนวน ข้อควำม  วลีและประโยคท่ีใช้ในกำรขอและให้ข้อมูลและแสดง
ควำมคิดเห็น  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำษำกับวัฒนธรรมกำรใช้น้ ำเสียง และกิริยำท่ำทำงตำมมำรยำทสังคมของ
เจ้ำของภำษำ  ภำษำท่ีใช้ในกำรแสดงควำมต้องกำรขอควำมช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธ กำรให้ควำม
ช่วยเหลือในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ  กำรแสดงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรม  เช่น กำรร้องเพลง  กำร
เล่ำนิทำน และกำรเล่นเกม  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของเทศกำล  วันส ำคัญ  ชีวิตควำมเป็นอยู่และ
ประเพณีของเจ้ำของภำษำ 

โดยถ่ำยโอนเป็นถ้อยค ำของตนเองในรูปแบบต่ำงๆ  ด้วยกำรพูดสื่อสำร  บรรยำย  เขียน  สรุป   
แสดงควำมคิดเห็น  แสดงควำมรู้สึก เข้ำร่วม/จัดกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมตำมควำมสนใจ 

เพ่ือน ำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปใช้  เป็นเครื่องมือแสวงหำควำมรู้  เชื่อมโยงควำมรู้กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
อ่ืน  เป็นพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพและด ำรงชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงมีควำมสุขโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงรักชีวิตควำมเป็นอยู่แบบไทย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัยในตนเองและมีจิตสำธำรณะพร้อมเข้ำสู่
มำตรฐำนสำกล 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. ใช้ภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จ ำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถำนศึกษำ 

ชุมชน และสังคม   
2. พูดและเขียนแสดงควำมต้องกำร  เสนอและให้ควำมช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธกำร

ให้ควำมช่วยเหลือ   
3. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยำย  อธิบำย เปรียบเทียบ และแสดงควำมคิดเห็น

เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่ำนอย่ำงเหมำะสม   
4. อธิบำยเกี่ยวกับชีวิตควำมเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้ำของภำษำ   
5. เข้ำร่วม/จัดกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมตำมควำมสนใจ 

 
 

รวมทัง้หมด  5  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

อ22201 ภำษำอังกฤษเพิ่มเตมิ (ฟงั-พูด)                           กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำตำ่งประเทศ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 2  ภำคเรยีนที ่1               เวลำ 20 ชัว่โมง จ ำนวน 0.5 หนว่ยกติ  

 
ศึกษำกำรใช้ค ำขอร้อง ค ำแนะน ำ ค ำชี้แจง  และค ำอธิบำยง่ำย ๆ  ข้อควำม ข่ำว ประกำศและบทร้อย

กรองสั้นๆ  ประโยค  และข้อควำม ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง รูปแบบ ต่ำงๆ  หลักกำรอ่ำน  ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง ประเทศอำเซียน  เรื่องต่ำง ๆ ใกล้ตัวและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวัน  ภำษำ  น้ ำเสียง
และกิริยำท่ำทำงในกำรใช้สีหน้ำท่ำทำงประกอบ  กำรสัมผัสมือ  กำรโบกมือ  กำรแสดงอำกำรตอบรับหรือ
ปฏิเสธที่สุภำพเหมำะสมกับบุคคลและโอกำสตำมมำรยำทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ   และใช้ภำษำ
และโครงสร้ำงทำงไวยำกรณ์สั้น ๆ ในกำรพูดโต้ตอบเกี่ยวกับกำรขอร้อง ให้ค ำแนะน ำ  ชี้แจง  อธิบำยตำม
สถำนกำรณ์  แสดงควำมต้องกำร เสนอและให้ควำมช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ  ขอบคุณ  ขอโทษ  ชมเชย  
พูดแนะน ำตนเองเพ่ือน และบุคคลใกล้ตัว และส ำนวน  กำรตอบรับ แสดงควำมรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ   กล่ำวอวย
พร  ทักทำย  กล่ำวลำ ขอบคุณ  ขอโทษ  ชมเชย  พูดแทรกอย่ำงสุภำพและชักชวนตำมสถำนกำรณ์ที่
หลำกหลำย  ในชั้นเรียน  สถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จ ำลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน  สถำนศึกษำและชุมชน   

โดยใช้ภำษำและโครงสร้ำงทำงไวยำกรณ์สั้น ๆ ในกำรพูดโต้ตอบเน้นทักษะ  กำรฟังและพูด  ปฏิบัติ
ตำม  อ่ำนออกเสียง ระบ/ุเขียน  สนทนำแลกเปลี่ยนข้อมูล  ในลักษณะรำยบุคคล รำยกลุ่ม หรือทั้งชั้นเรียน            

เพ่ือให้เกิดทักษะในกำรใช้ภำษำอังกฤษสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  กำรใช้เทคโนโลยี  กำรคิด  กำร
แก้ปัญหำและกำรใช้ทักษะชีวิต   เจตคติที่ดี  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และเห็นคุณค่ำของกำรใช้
ภำษำอังกฤษน ำไปประยุกต์ใช้ได้อย่ำงเหมำะสม 

 
ผลกำรเรยีนรู ้

1. ปฏิบัติตำมค ำขอร้อง  ค ำแนะน ำ  ค ำชี้แจง และค ำอธิบำยง่ำยๆ ที่ฟังและอ่ำน 
2. อ่ำนออกเสียงข้อควำม ข่ำว ประกำศ และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน   
3. ระบ/ุเขียนประโยค  และข้อควำม ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง รูปแบบ ต่ำงๆ ที่อ่ำน 
4. สนทนำ แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่ำงๆ ใกล้ตัว  และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ใน

ชีวิตประจ ำวันอย่ำงเหมำะสม 
5. ใช้ค ำขอร้อง  ให้ค ำแนะน ำ ค ำชี้แจง และค ำอธิบำยตำมสถำนกำรณ์ 
6. ใช้ภำษำ น้ ำเสียง และกิริยำท่ำทำงเหมำะกับบุคคลและโอกำส ตำมมำรยำทสังคม และ

วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ 
7. ใช้ภำษำและโครงสร้ำงทำงไวยำกรณ์สั้น ๆ ในกำรพูดโต้ตอบตำมสถำนกำรณ์ที่หลำกหลำย   

 
รวมทัง้หมด  7  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

อ22202 ภำษำอังกฤษเพิ่มเตมิ (ฟงั-พูด)                 กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำตำ่งประเทศ  
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่2   ภำคเรยีนที ่2                              เวลำ 20 ชัว่โมง        จ ำนวน 0.5 หนว่ยกิต 
 

ศึกษำกำรใช้ค ำขอร้อง ค ำแนะน ำ ค ำชี้แจง  และค ำอธิบำยง่ำย ๆ  ข้อควำม ข่ำว ประกำศและบทร้อย
กรองสั้นๆ  ประโยค  และข้อควำม ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง รูปแบบ ต่ำงๆ   หลักกำรอ่ำน  ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง ประเทศอำเซียน  เรื่องต่ำง ๆ ใกล้ตัวและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวัน  ภำษำ  น้ ำเสียง
และกิริยำท่ำทำงในกำรใช้สีหน้ำท่ำทำงประกอบ  กำรสัมผัสมือ   กำรโบกมือ  กำรแสดงอำกำรตอบรับหรือ
ปฏิเสธที่สุภำพเหมำะสมกับบุคคลและโอกำสตำมมำรยำทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ   และกำรใช้
ภำษำและโครงสร้ำงทำงไวยำกรณ์สั้น ๆ ในกำรพูดโต้ตอบเกี่ยวกับกำรขอร้อง ให้ค ำแนะน ำ  ชี้แจง  อธิบำย
ตำมสถำนกำรณ์  กำรแสดงควำมต้องกำร กำรเสนอและให้ควำมช่วยเหลือ กำรตอบรับและปฏิเสธ  ขอบคุณ  
ขอโทษ  ชมเชย  กำรแนะน ำตนเองเพ่ือนและบุคคลใกล้ตัว ส ำนวนและกำรตอบรับ กำรแสดงควำมรู้สึกชอบ/
ไม่ชอบ   กำรอวยพร  กำรทักทำยและกล่ำวลำ   กำรขอบคุณและขอโทษ  ชมเชย  กำรพูดแทรกอย่ำงสุภำพ
และชักชวน ตำมสถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จ ำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนที่หลำกหลำย  ในชั้นเรียน  
สถำนศึกษำและชุมชน   

โดยใช้ภำษำในกำรพูดโต้ตอบเน้นทักษะกำรฟังและพูด  ปฏิบัติตำม  อ่ำนออกเสียงตำม ระบุ/เขียน  
สนทนำแลกเปลี่ยนข้อมูล  ในลักษณะรำยบุคคล  รำยกลุ่ม  และทั้งชั้นเรียน            

เพ่ือให้เกิดทักษะในกำรใช้ภำษำอังกฤษสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  กำรใช้เทคโนโลยี  กำรคิด  กำร
แก้ปัญหำและกำรใช้ทักษะชีวิต  เจตคติที่ดี  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และเห็นคุณค่ำของกำรใช้
ภำษำอังกฤษน ำไปประยุกต์ใช้ได้อย่ำงเหมำะสม 

 
ผลกำรเรยีนรู ้

1. ปฏิบัติตำมค ำขอร้อง  ค ำแนะน ำ  ค ำชี้แจง และค ำอธิบำยง่ำยๆ ที่ฟังและอ่ำน 
2. อ่ำนออกเสียงข้อควำม ข่ำว ประกำศ และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน   
3. ระบ/ุเขียนประโยค  และข้อควำม ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง รูปแบบ ต่ำงๆ ที่อ่ำน 
4. สนทนำ แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่ำงๆ ใกล้ตัว  และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ใน

ชีวิตประจ ำวันอย่ำงเหมำะสม 
5. ใช้ค ำขอร้อง  ให้ค ำแนะน ำ ค ำชี้แจง และค ำอธิบำยตำมสถำนกำรณ์ 
6. ใช้ภำษำ น้ ำเสียง และกิริยำท่ำทำงเหมำะกับบุคคลและโอกำส ตำมมำรยำทสังคม และ

วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ 
7. ประยุกต์ใช้ภำษำและโครงสร้ำงทำงไวยำกรณ์สั้นๆ ในกำรพูดโต้ตอบตำมสถำนกำรณ์ที่

หลำกหลำย   
 

รวมทัง้หมด  7  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

อ23201 ภำษำอังกฤษเพิ่มเตมิ                                         กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำตำ่งประเทศ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 3     ภำคเรยีนที ่1                    เวลำ 20 ชัว่โมง          จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ 

 
ศึกษำเกี่ยวกับ ค ำสั่ง ค ำขอร้อง ค ำแนะน ำ ค ำชี้แจงง่ำยๆ ข้อควำม นิทำน บทร้อยกรอง (Poem) 

สั้นๆ หลักกำรอ่ำน กำรใช้ภำษำและท่ำทำงสื่อสำร มำรยำทตำมสังคม กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 
กำรพูดขอและให้ข้อมูล กำรถ่ำยโอนข้อมูลที่ได้ฟังและอ่ำน กำรออกเสียงค ำ วลี ส ำนวนง่ำยๆ ประโยค ข้อมูล 
บทอ่ำน เรื่องรำวสั้นๆ ทั้งที่เป็นควำมเรียงและไม่ใช่ควำมเรียง ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของ
เจ้ำของภำษำ และกลุ่มประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน ประสบกำรณ์ของตนเอง ข่ำวสำร เหตุกำรณ์ส ำคัญ
ต่ำงๆในชีวิตประจ ำวัน กำรท ำงำนโดยใช้เทคโนโลยี 

โดยถ่ำยโอนเป็นถ้อยค ำของตนเองในรูปแบบต่ำงๆ  สรุป  แสดงควำมคิดเห็น  แสดงควำมรู้สึก 
แก้ปัญหำตำมสถำนกำรณ์ที่ก ำหนดให้ 

เพ่ือให้เกิดทักษะในกำรคิด กำรสื่อสำร กำรแก้ปัญหำ เห็นประโยชน์และน ำไปใช้ในกำรแสวงหำ
ควำมรู้จำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพและด ำรงชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงมีควำมสุขโดย
ยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและพร้อมเข้ำร่วมเป็นสมำชิกท่ีดีของกลุ่มประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน 
 

ผลกำรเรยีนรู ้ 
1. พูดและเขียนสรุปใจควำมส ำคัญ/แก่นสำระ หัวข้อเรื่องที่ได้จำกกำรวิเครำะห์เรื่อง/ข่ำว/

เหตุกำรณ์/ สถำนกำรณ์ที่อยู่ในควำมสนใจ 
2. พูดและเขียนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบกำรณ์และเหตุกำรณ์ พร้อมให้

เหตุผลประกอบ 
3. เปรียบเทียบและอธิบำยควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงชีวิตควำมเป็นอยู่และ

วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำกับของไทยและกลุ่มประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน และ
น ำไปใช้อย่ำงเหมำะสม 

4. ค้นคว้ำ รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืนจำก
แหล่งกำรเรียนรู้ และน ำเสนอด้วยกำรพูดและกำรเขียน 

5. ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น/ค้นคว้ำ รวบรวมและสรุปควำมรู้/ข้อมูลต่ำงๆจำกสื่อ
และแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ 

 
 

รวมทัง้หมด  5  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

อ23202 ภำษำอังกฤษเพิ่มเตมิ                                         กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำตำ่งประเทศ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 3     ภำคเรยีนที่ 2                         เวลำ 20 ชัว่โมง          จ ำนวน 0.5 หนว่ยกิต 

 
ศึกษำเกี่ยวกับ  ค ำสั่ง  ค ำขอร้อง  ค ำแนะน ำ  ค ำชี้แจงง่ำยๆ  ข้อควำม  นิทำน  บทร้อยกรอง 

(Poem) สั้นๆ หลักกำรอ่ำน กำรใช้ภำษำและท่ำทำงสื่อสำร มำรยำทตำมสังคม กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคล กำรพูดขอและให้ข้อมูล กำรถ่ำยโอนข้อมูลที่ได้ฟังและอ่ำน กำรออกเสียงค ำ วลี ส ำนวนง่ำยๆ ประโยค 
ข้อมูล บทอ่ำน เรื่องรำวสั้นๆ ทั้งที่เป็นควำมเรียงและไม่ใช่ควำมเรียง ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ของเจ้ำของภำษำและกลุ่มประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน ประสบกำรณ์ของตนเอง ข่ำวสำร เหตุกำรณ์
ส ำคัญต่ำงๆในชีวิตประจ ำวัน กำรท ำงำนโดยใช้เทคโนโลยี 

โดยถ่ำยโอนเป็นถ้อยค ำของตนเองในรูปแบบต่ำงๆ สรุป แสดงควำมคิดเห็น แสดงควำมรู้สึก 
แก้ปัญหำตำมสถำนกำรณ์ที่ก ำหนดให้ 

 เพ่ือให้เกิดทักษะในกำรคิด กำรสื่อสำร กำรแก้ปัญหำ เห็นประโยชน์และน ำไปใช้ในกำรแสวงหำ
ควำมรู้จำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพและด ำรงชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงมีควำมสุขโดย
ยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและมีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวัฒนธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อกำรใช้
ภำษำต่ำงประเทศและภำษำกลุ่มประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน 

 
ผลกำรเรยีนรู ้ 

1. ค้นคว้ำ รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืนจำก
แหล่งกำรเรียนรู้และน ำเสนอด้วยกำรพูดและกำรเขียน 

2. ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น/ค้นคว้ำ รวบรวมและสรุปควำมรู้/ข้อมูลต่ำงๆจำกสื่อ
และแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ 

3. เผยแพร่/ประสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำรของโรงเรียน ชุมชนแท้องถิ่น เป็นภำษำต่ำงประเทศ 
4. มีทักษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศและภำษำในกลุ่มประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน (เน้น

กำรฟัง-พูด-อ่ำน-เขียน) สื่อสำรตำมหัวข้อเรื่องต่ำงๆภำยในวงค ำศัพท์ประมำณ 2,100-
2,250 ค ำ (ค ำศัพท์ที่เป็นนำมธรรมมำกขึ้น) 

5. ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อน (Complex Sentences) สื่อควำมหมำยตำมบริบท
ต่ำงๆในกำรสนทนำทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 

 
 

รวมทัง้หมด  5  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

จ20201   ภำษำจนี 1                                               กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำตำ่งประเทศ 
เวลำ 20 ชัว่โมง                   จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ    

 
         ศึกษำตัวอักษร เสียงตัวอักษรกำรสะกดค ำ  หลักกำรอ่ำน  ควำมหมำยของค ำและกลุ่มค ำศัพท์ 
ส ำนวนภำษำท่ีใช้ในกำรสื่อสำรค ำศัพท์  บทสนทนำเกี่ยวกับกำรทักทำย กำรกล่ำวลำ   กำรขอบคุณ กำรขอ
โทษและกำรแนะน ำตนเองปฏิบัติตำมค ำสั่งและค ำขอร้องง่ำย ๆ  
         บอกตัวอักษรและเสียงตัวอักษร  ปฏิบัติตำมค ำสั่ง  ระบุตัวอักษร  อ่ำนออกเสียงและสะกดค ำได้
ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน  เลือกภำพตรงตำมควำมหมำยของค ำและกลุ่มค ำ  ตอบค ำถำมจำกกำรฟังเรื่องใกล้
ตัวพูดโต้ตอบด้วยค ำสั้นๆ ง่ำยๆ  และออกค ำสั่งให้ผู้อื่นปฏิบัติตำม  พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และ
เรื่องใกล้ตัว  ท ำท่ำประกอบตำมวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำในสถำนกำรณ์ง่ำยๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 

เพ่ือน ำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปใช้  เป็นเครื่องมือแสวงหำควำมรู้  เชื่อมโยงควำมรู้กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
อ่ืน  เป็นพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพและด ำรงชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงมีควำมสุขโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงรักชีวิตควำมเป็นอยู่แบบไทย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัยในตนเองและมีจิตสำธำรณะพร้อมเข้ำสู่
มำตรฐำนสำกล 

 
ผลกำรเรยีนรู ้

1. อ่ำนตัวอักษรและเสียงตัวอักษรออกเสียงสั้นๆ ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน   
2. ปฏิบัติตำมค ำสั่งง่ำยๆ   
3. ใช้ค ำสั่งง่ำยๆ  อย่ำงเหมำะสม   
4. เลือกใช้ภำษำ  น้ ำเสียง และกิริยำท่ำทำงเหมำะกับบุคคลและโอกำส ตำมมำรยำทสังคม

และวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ   
5. ระบุ/เขียนสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำงๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อควำมท่ีฟังหรือ

อ่ำน  
 

รวมทัง้หมด  5  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

จ20202  ภำษำจนี 2                                                กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำตำ่งประเทศ 
เวลำ 20 ชั่วโมง                      จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต    
 
         ศึกษำค ำศัพท์ ส ำนวนภำษำ ประโยค  ควำมหมำยของค ำศัพท์  จำกรูปประโยคหรือนิทำนง่ำยๆที่มี
ภำพประกอบ  ล ำดับกำรขีดของตัวอักษรจีน  หลักไวยำกรณ์เบื้องต้น  บทสนทนำที่ใช้ในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล  
ประโยคค ำสั่งง่ำยๆ  ประโยคเพ่ือบอกควำมต้องกำรของตนเอง  ส ำนวนภำษำและประโยค  ชื่อและค ำศัพท์
เกี่ยวกับเพ่ือนและครอบครัว  กิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมที่เหมำะสมกับวัยในสถำนกำรณ์ง่ำยๆ  
         เลือกภำพตรงตำมควำมหมำย  ตอบค ำถำมง่ำยๆ ที่มีภำพประกอบ  พูด/โต้ตอบถ้อยค ำสั้นๆ ง่ำยๆ ใน
กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคลเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเก่ียวกับเรื่องใกล้ตัว  

เพ่ือน ำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปใช้  เป็นเครื่องมือแสวงหำควำมรู้  เชื่อมโยงควำมรู้กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
อ่ืน  เป็นพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพและด ำรงชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงมีควำมสุขโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงรักชีวิตควำมเป็นอยู่แบบไทย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัยในตนเองและมีจิตสำธำรณะพร้อมเข้ำสู่
มำตรฐำนสำกล 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. ใช้ภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จ ำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถำนศึกษำ 

ชุมชน และสังคม   
2. เขียนตำมล ำดับกำรขีดของตัวอักษรจีนอย่ำงง่ำย ได้ 
3. บอกโครงสร้ำงไวยำกรณ์อย่ำงง่ำยได้ 
4. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล  และควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่ำนอย่ำง

เหมำะสม   
5. อธิบำยเกี่ยวกับชีวิตควำมเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้ำของภำษำ   
6. เข้ำร่วม/จัดกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมตำมควำมสนใจ 

 
 

รวมทัง้หมด  6 ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

จ20203  ภำษำจนี 3                                                กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำตำ่งประเทศ 
เวลำ 20 ชั่วโมง                      จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต    

 
             ศึกษำหลักกำรอ่ำนออกเสียงค ำ  กำรผันเสียงวรรณยุกต์  บทพูดเข้ำจังหวะง่ำยๆ ควำมหมำยของ
กลุ่มค ำและประโยคที่ฟัง ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร สั้นๆ ง่ำยๆ ที่ใช้ในกำรโต้ตอบระหว่ำงบุคคล โครงสร้ำงประโยค
ที่ใช้สั่งและขอร้อง   ประโยค/ส ำนวนที่ใช้พูดขอและพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองค ำศัพท์ วิธีกำรจัดหมวดหมู่ค ำ
ตำมประเภทควำมหมำยของค ำ กลุ่มค ำ ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน 
            ปฏิบัติตำมค ำสั่ง ค ำขอร้องจำกที่ฟังหรืออ่ำน  อ่ำนออกสียงได้ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำนและพูดเข้ำ
จังหวะ   เลือก/ระบุภำพหรือสัญลักษณ์ได้ตรงตำมควำมหมำยของค ำ กลุ่มค ำและประโยคตอบค ำถำมจำกกำร
ฟังด้วยค ำสั้นๆ ง่ำยๆ ได้ จัดหมวดหมู่ค ำตำมประเภทบุคคล สัตว์ สิ่งของระบุ/เชื่อมโยง ควำมสัมพันธ์ของภำพ 
กับค ำ หรือกลุ่มค ำ โดยใช้ภำพ แผนภูมิ แผนภำพ แผนผังฟังหรืออ่ำนข้อมูล เกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สิ่งของ   โดย
ใช้ภำพ แผนภูมิ บอกชื่อและค ำศัพท์ง่ำยๆ เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว เช่น อำชีพ บุคคลส ำคัญใน
โรงเรียน/ชุมชน และชื่อวิชำที่เรียน 

เพ่ือให้เกิดทักษะในกำรใช้ภำษำสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  กำรใช้เทคโนโลยี  กำรคิด  กำรแก้ปัญหำ
และกำรใช้ทักษะชีวิต   เจตคติที่ดี  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และเห็นคุณค่ำของกำรใช้ภำษำน ำไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่ำงเหมำะสม 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. ปฏิบัติตำมค ำสั่ง  ค ำขอร้อง  ง่ำยๆ ที่ฟังและอ่ำน 
2. อ่ำนออกเสียงข้อควำม และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน   
3. ระบ/ุเขียนประโยค  และข้อควำม ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง รูปแบบ ต่ำงๆ ที่อ่ำน 
4. ใช้ค ำสั่ง  ค ำขอร้อง และสนทนำ แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่ำงๆ ใกล้ตัว  และ

สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงเหมำะสม 
5. ใช้ภำษำ น้ ำเสียง และกิริยำท่ำทำงเหมำะกับบุคคลและโอกำส ตำมมำรยำทสังคม และ

วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ 
6. ใช้ภำษำและโครงสร้ำงทำงไวยำกรณ์สั้น ๆ ในกำรพูดโต้ตอบตำมสถำนกำรณ์ที่หลำกหลำย   

 
รวมทัง้หมด  6  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

จ20204  ภำษำจนี 4                                                กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำตำ่งประเทศ 
เวลำ 20 ชั่วโมง                      จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต    
 
            ศึกษำ ค ำแนะน ำ  ค ำชี้แจง  ค ำอธิบำย  ควำมหมำยของกลุ่มค ำและประโยคที่ฟังและอ่ำนค ำศัพท์ 
โครงสร้ำงประโยคแสดงควำมต้องกำรของตนเองและขอควำมช่วยเหลือ  ค ำศัพท์ โครงสร้ำง ประโยคที่ใช้ใน
กำรขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประโยคที่ใช้ในกำรแสดงควำมคิดเห็นมำรยำททำงสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้ำของ   ควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงของเสียงตัวอักษร ค ำ  กลุ่มค ำ  ประโยค  ภำษำต่ำงประเทศใน
กำรสืบค้นข้อมูล  
           ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำ  ค ำชี้แจง  ค ำอธิบำยง่ำยๆ  อ่ำนออกเสียงค ำ  สะกดค ำ  อ่ำนกลุ่มค ำ  ประโยค  
ข้อควำมง่ำย ๆ   และบทพูดเข้ำจังหวะ  เลือก/ระบุภำพ  หรือสัญลักษณ์ เครื่องหมำยตรงตำมควำมหมำยของ
ประโยคและข้อควำมสั้น ๆ ที่ฟัง หรืออ่ำนตอบค ำถำมจำกเรื่องที่ฟังและอ่ำน  เลือกใช้ค ำพูด ประโยค/ข้อควำม
ที่ใช้ในกำรสนทนำแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่ำงๆ ใกล้ตัว  พูดและท ำท่ำประกอบอย่ำงสุภำพตำม
มำรยำททำงสังคม/วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ  เข้ำร่วมกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำที่
เหมำะสมกับวัย  บอกควำมแตกต่ำงของเสียงตัวอักษร ค ำ กลุ่มค ำและประโยคของภำษำต่ำงประเทศและ
ภำษำไทย  รวบรวมค ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น และน ำเสนอด้วยกำรพูด  

เพ่ือให้เกิดทักษะในกำรใช้ภำษำสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  กำรใช้เทคโนโลยี  กำรคิด  กำรแก้ปัญหำ
และกำรใช้ทักษะชีวิต  เจตคติที่ดี  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และเห็นคุณค่ำของกำรใช้ภำษำน ำไปประยุกต์ใช้
ได้อย่ำงเหมำะสม 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. ปฏิบัติตำมค ำขอร้อง  ค ำแนะน ำ  ค ำชี้แจง และค ำอธิบำยง่ำยๆ ที่ฟังและอ่ำน 
2. อ่ำนออกเสียงข้อควำม ข่ำว ประกำศ และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน   
3. ระบ/ุเขียนประโยค  และข้อควำม ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง รูปแบบ ต่ำงๆ ที่อ่ำน 
4. สนทนำ แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่ำงๆ ใกล้ตัว  และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ใน

ชีวิตประจ ำวันอย่ำงเหมำะสม 
5. ใช้ค ำขอร้อง  ให้ค ำแนะน ำ ค ำชี้แจง และค ำอธิบำยตำมสถำนกำรณ์ 
6. ใช้ภำษำ น้ ำเสียง และกิริยำท่ำทำงเหมำะกับบุคคลและโอกำส ตำมมำรยำทสังคม และ

วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ 
7. ประยุกต์ใช้ภำษำและโครงสร้ำงทำงไวยำกรณ์สั้นๆ ในกำรพูดโต้ตอบตำมสถำนกำรณ์ที่

หลำกหลำย   
 

รวมทัง้หมด  7  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

จ20205  ภำษำจนี 5                                                กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำตำ่งประเทศ 
เวลำ 20 ชั่วโมง                      จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต    
 
            ศึกษำค ำศัพท์ กลุ่มค ำ และประโยค โครงสร้ำงประโยคแสดงควำมรู้สึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องใกล้ตัว
และกิจกรรมต่ำงๆ  ค ำศัพท์  โครงสร้ำงประโยค  ข้อควำม  ภำพแผนผังและแผนภูมิแสดงข้อมูลต่ำงๆ   
เครื่องหมำยตรงตำมควำมหมำยของประโยคและข้อควำมสั้นๆ  ในข้อควำมออกเสียงบทกลอน กำรใช้ถ้อยค ำท้ัง
เสียงและกิริยำท่ำทำงอย่ำงสุภำพตำมมำรยำท สังคมวัฒนธรรมและชีวิตควำมเป็นอยู่ง่ำยๆ ของเจ้ำของภำษำ   
ควำมเหมือน/ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรออกเสียงประโยคชนิดต่ำงๆ ควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำง
เทศกำลและงำนฉลองของเจ้ำของภำษำกับของไทย ค ำศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น กำรใช้ภำษำ
เพ่ือกำรสื่อสำรในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ค ำศัพท์ที่ใช้ในกำรสืบค้นข้อมูล  
            อ่ำนออกเสียงเน้นหนัก-เบำในค ำและกลุ่มค ำ  ออกเสียงตำมระดับเสียงสูง-ต่ ำในประโยคตำมจังหวะ  
เลือก/ระบุวำดภำพหรือสัญลักษณ์ที่ฟังหรืออ่ำน   บอกใจควำมส ำคัญของเรื่องที่ฟังและอ่ำน 
ตอบค ำถำมจำกเรื่องที่ฟังและอ่ำน   พูด/เขียนโต้ตอบบทสนทนำ ใช้เครื่องหมำยวรรคตอนและกำรล ำดับค ำ 
(order) ตำมโครงสร้ำงประโยคของภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย 

เพ่ือให้เกิดทักษะในกำรคิด กำรสื่อสำร กำรแก้ปัญหำ เห็นประโยชน์และน ำไปใช้ในกำรแสวงหำ
ควำมรู้จำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพและด ำรงชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงมีควำมสุขโดย
ยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและพร้อมเข้ำร่วมเป็นสมำชิกท่ีดีของกลุ่มประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน 

 
 
ผลกำรเรยีนรู ้ 

1. พูดและเขียนสรุปใจควำมส ำคัญ/แก่นสำระ หัวข้อเรื่องที่ได้จำกกำรวิเครำะห์เรื่อง/ข่ำว/
เหตุกำรณ์/ สถำนกำรณ์ที่อยู่ในควำมสนใจ 

2. พูดและเขียนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบกำรณ์และเหตุกำรณ์ พร้อมให้
เหตุผลประกอบ 

3. เปรียบเทียบและอธิบำยควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงชีวิตควำมเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำกับของไทยและกลุ่มประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน และ
น ำไปใช้อย่ำงเหมำะสม 

4. ค้นคว้ำ รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืนจำก
แหล่งกำรเรียนรู้ และน ำเสนอด้วยกำรพูดและกำรเขียน 

5. ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น/ค้นคว้ำ รวบรวมและสรุปควำมรู้/ข้อมูลต่ำงๆจำกสื่อ
และแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ 

 
รวมทัง้หมด  5  ผลกำรเรยีนรู ้

 



137 
 

ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

จ20206  ภำษำจนี 6                                                กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำตำ่งประเทศ 
เวลำ 20 ชั่วโมง                      จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต    

 
           ศึกษำค ำศัพท์ ประโยคหรือข้อควำมสั้นๆ  นิทำน และบทกลอนสั้นๆ  กำรอ่ำนออกเสียงข้อควำม 
ทักษะกำรอ่ำน กำรฟังเพ่ือจับใจควำมส ำคัญ  กำรพูดและเขียนสนทนำโต้ตอบระหว่ำงบุคคลภำษำเพ่ือกำร
สื่อสำรได้ค ำศัพท์ ส ำนวน ภำษำเพ่ือพูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือนและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  แผนภูมิ
และตำรำงแสดงข้อมูลต่ำงๆ ค ำศัพท์ กำรแต่งประโยค เพ่ือพูด/เขียนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่ำงๆใกล้
ตัว  กำรใช้พจนำนุกรมเพ่ือกำรออกเสียงหนัก-เบำของค ำศัพท์  ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกำล/วันส ำคัญ งำนฉลอง
และชีวิตควำมเป็นอยู่ของเจ้ำของภำษำวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ  ค ำศัพท์ โครงสร้ำงประโยคที่ใช้ในกำร
สื่อสำรในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ  ค ำศัพท์ ส ำนวนที่ใช้ในกำรสืบค้นข้อมูลและรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ 
          อ่ำนออกเสียงพยัญชนะต้นค ำ  ออกเสียงเน้นหนัก-เบำในค ำและกลุ่มค ำ  ออกเสียงตำมระดับเสียง 
สูง-ต่ ำในประโยค  ในข้อควำม  เลือก/ระบุวำดภำพ  หรือสัญลักษณ์ เครื่องหมำยตรงตำมควำมหมำยของประโยค
และข้อควำมสั้นๆ  สรุปใจควำมส ำคัญของเรื่องที่ฟังและอ่ำน  ตอบค ำถำมจำกเรื่องที่ฟังและอ่ำน  พูด/เขียน
สนทนำโต้ตอบสื่อสำรระหว่ำงบุคคลได้  น ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภำพ แผนผัง แผนภูมิ และตำรำงเกี่ยวกับเรื่อง
ต่ำงๆ ใกล้ตัว   

เพ่ือให้เกิดทักษะในกำรคิด กำรสื่อสำร กำรแก้ปัญหำ เห็นประโยชน์และน ำไปใช้ในกำรแสวงหำ
ควำมรู้จำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพและด ำรงชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงมีควำมสุขโดย
ยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและมีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวัฒนธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อกำรใช้
ภำษำต่ำงประเทศและภำษำกลุ่มประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้ 
1. ค้นคว้ำ รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืนจำก

แหล่งกำรเรียนรู้และน ำเสนอด้วยกำรพูดและกำรเขียน 
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 
 

รวมทัง้หมด  5  ผลกำรเรยีนร ู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 
ต20201  ภำษำเวยีดนำม 1                         กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำตำ่งประเทศ 
เวลำ 20 ชัว่โมง                   จ ำนวน 0.5 หนว่ยกติ   

 
ระบุสัทอักษรตำมระบบ IPA อ่ำนออกเสียงตำมหลักกำรออกเสียง เขียนอักษรเวียดนำมตำม

หลักกำรเขียน บอกควำมเหมือนหรือควำมแตกต่ำงของเสียงตัวอักษรและประสมเสียงค ำง่ำยๆ กลุ่มค ำ 
ประโยค และข้อควำมของภำษำเวียดนำมกับภำษำไทย ระบุภำพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตำมควำมหมำยของ
ค ำ กลุ่มค ำ และประโยค จำกกำรฟังหรือกำรอ่ำน ตอบค ำถำมง่ำยๆ จำกกำรฟัง พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ 
เพ่ือสื่อสำรระหว่ำงบุคคล พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว  

โดยใช้กระบวนกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน และกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ ใช้ภำษำเป็น
เครื่องมือในกำรรับสำรและส่งสำรได้อย่ำงคล่องแคล่วถูกต้อง เข้ำถึงสำรได้อย่ำงชัดเจนรวมทั้งกระบวนกำรสืบ
เสำะหำควำมรู้กระบวนกำรกลุ่ม กำรอภิปรำย และมีควำมสำมำรถในกำรสืบค้นข้อมูล  

เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีควำมรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง 
มุ่งม่ันในกำรท ำงำน รักควำมเป็นไทย และมีจิตสำธำรณะ อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม สืบสำน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนำ ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลกำรเรยีนรู ้

1. ระบุสัทอักษรตำมระบบ IPA อ่ำนออกเสียงตำมหลักกำรออกเสียง 
2. เขียนอักษรเวียดนำมตำมหลักกำรเขียน บอกควำมเหมือน หรือควำมแตกต่ำงของเสียง
ตัวอักษร 
3. ระบุภำพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตำมควำมหมำยของค ำ กลุ่มค ำ และประโยค จำกกำรฟังหรือกำร
อ่ำน 
4. ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนบทสนทนำ หรือตอบค ำถำมจำกกำรดูภำพประกอบ 
5. พูดหรือเขียนโต้ตอบในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล  
6. พูดหรือเขียนแสดงควำมต้องกำร ขอควำมช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจ ำวัน 
7. พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว 

 
รวมทัง้หมด 7 ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 
ต20202  ภำษำเวยีดนำม 2                         กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำตำ่งประเทศ 
เวลำ 20 ชัว่โมง                   จ ำนวน 0.5 หนว่ยกติ   

 
ระบุสัทอักษรตำมระบบ IPA อ่ำนออกเสียงตำมหลักกำรออกเสียง เขียนอักษรเวียดนำมตำม

หลักกำรเขียน บอกควำมเหมือนหรือควำมแตกต่ำงของเสียงตัวอักษรและประสมเสียงค ำง่ำยๆ กลุ่มค ำ 
ประโยค และข้อควำมของภำษำเวียดนำมกับภำษำไทย ระบุภำพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตำมควำมหมำยของ
ค ำ กลุ่มค ำ และประโยค จำกกำรฟังหรือกำรอ่ำน ตอบค ำถำมง่ำยๆ จำกกำรฟัง พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ 
เพ่ือสื่อสำรระหว่ำงบุคคล พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว  

โดยใช้กระบวนกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน และกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ ใช้ภำษำเป็น
เครื่องมือในกำรรับสำรและส่งสำรได้อย่ำงคล่องแคล่วถูกต้อง เข้ำถึงสำรได้อย่ำงชัดเจนรวมทั้งกระบวนกำรสืบ
เสำะหำควำมรู้กระบวนกำรกลุ่ม กำรอภิปรำย และมีควำมสำมำรถในกำรสืบค้นข้อมูล  

เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีควำมรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง 
มุ่งม่ันในกำรท ำงำน รักควำมเป็นไทย และมีจิตสำธำรณะ อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม สืบสำน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนำ ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลกำรเรยีนรู ้

1. ระบุสัทอักษรตำมระบบ IPA อ่ำนออกเสียงตำมหลักกำรออกเสียง 
2. เขียนอักษรเวียดนำมตำมหลักกำรเขียน บอกควำมเหมือน หรือควำมแตกต่ำงของเสียง
ตัวอักษร 
3. ระบุภำพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตำมควำมหมำยของค ำ กลุ่มค ำ และประโยค จำกกำรฟังหรือกำร
อ่ำน 
4. ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนบทสนทนำ หรือตอบค ำถำมจำกกำรดูภำพประกอบ 
5. พูดหรือเขียนโต้ตอบในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล  
6. พูดหรือเขียนแสดงควำมต้องกำร ขอควำมช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจ ำวัน 
7. พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว 

 
รวมทัง้หมด 7 ผลกำรเรยีนรู้  
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 
ต20203 ภำษำเวยีดนำม 3                         กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำตำ่งประเทศ 
เวลำ 20 ชัว่โมง                   จ ำนวน 0.5 หนว่ยกติ   

 
ระบุสัทอักษรตำมระบบ IPA อ่ำนออกเสียงตำมหลักกำรออกเสียง เขียนอักษรเวียดนำมตำม

หลักกำรเขียน บอกควำมเหมือนหรือควำมแตกต่ำงของเสียงตัวอักษรและประสมเสียงค ำง่ำยๆ กลุ่มค ำ 
ประโยค และข้อควำมของภำษำเวียดนำมกับภำษำไทย ระบุภำพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตำมควำมหมำยของ
ค ำ กลุม่ค ำ และประโยค จำกกำรฟังหรือกำรอ่ำน ตอบค ำถำมง่ำยๆ จำกกำรฟัง พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ 
เพ่ือสื่อสำรระหว่ำงบุคคล พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว  

โดยใช้กระบวนกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน และกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ ใช้ภำษำเป็น
เครื่องมือในกำรรับสำรและส่งสำรได้อย่ำงคล่องแคล่วถูกต้อง เข้ำถึงสำรได้อย่ำงชัดเจนรวมทั้งกระบวนกำรสืบ
เสำะหำควำมรู้กระบวนกำรกลุ่ม กำรอภิปรำย และมีควำมสำมำรถในกำรสืบค้นข้อมูล  

เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีควำมรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง 
มุ่งม่ันในกำรท ำงำน รักควำมเป็นไทย และมีจิตสำธำรณะ อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม สืบสำน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนำ ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลกำรเรยีนรู ้

1. ระบุสัทอักษรตำมระบบ IPA อ่ำนออกเสียงตำมหลักกำรออกเสียง 
2. เขยีนอักษรเวียดนำมตำมหลักกำรเขียน บอกควำมเหมือน หรือควำมแตกต่ำงของเสียง
ตัวอักษร 
3. ระบุภำพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตำมควำมหมำยของค ำ กลุ่มค ำ และประโยค จำกกำรฟังหรือกำร
อ่ำน 
4. ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนบทสนทนำ หรือตอบค ำถำมจำกกำรดูภำพประกอบ 
5. พูดหรือเขียนโต้ตอบในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล  
6. พูดหรือเขียนแสดงควำมต้องกำร ขอควำมช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจ ำวัน 
7. พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว 

 
รวมทัง้หมด 7 ผลกำรเรยีนรู้   
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กิจกรรมพฒันำผูเ้รยีน 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนำตนเองตำมศักยภำพ พัฒนำอย่ำงรอบด้ำนเพื่อควำมเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่ำงกำย สติปัญญำ อำรมณ์ และสังคม เสริมสร้ำงให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย  ปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกของกำรท ำประโยชน์เพื่อสังคม สำมำรถจัดกำรตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่ำงมีควำมสุข  

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 1. กจิกรรมแนะแนว  
     เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สำมำรถคิดตัดสินใจ คิด

แก้ปัญหำ ก ำหนดเป้ำหมำย วำงแผนชีวิตทั้งด้ำนกำรเรียน และอำชีพ สำมำรถปรับตนได้อย่ำงเหมำะสม 
นอกจำกนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้ำใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค ำปรึกษำแก่ผู้ปกครองใน
กำรมีส่วนร่วมพัฒนำผู้เรียน  

 2.  กจิกรรมนักเรยีน 
       เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนำควำมมีระเบียบวินัย ควำมเป็นผู้น ำผู้ตำมที่ดี ควำมรับผิดชอบ                

กำรท ำงำนร่วมกัน กำรรู้จักแก้ปัญหำ  กำรตัดสินใจที่เหมำะสม ควำมมีเหตุผล กำรช่วยเหลือแบ่งปันกัน   เอ้ือ
อำทร และสมำนฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำมสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติ
ด้วยตนเองในทุกข้ันตอน ได้แก่ กำรศึกษำวิเครำะห์วำงแผน ปฏิบัติตำมแผน ประเมินและปรับปรุงกำรท ำงำน 
เน้นกำรท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม ตำมควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับวุฒิภำวะของผู้เรียน บริบทของ
สถำนศึกษำและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 

     2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษำวิชำทหำร   
     2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม  

3. กิจกรรมเพื่อสงัคมและสำธำรณประโยชน ์ 
     เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตำมควำม

สนใจในลักษณะอำสำสมัคร เพ่ือแสดงถึงควำมรับผิดชอบ ควำมดีงำม ควำมเสียสละต่อสังคม มีจิตสำธำรณะ 
เช่น กิจกรรมอำสำพัฒนำต่ำง ๆ  กิจกรรมสร้ำงสรรค์สังคม  
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เกณฑ์กำรจบกำรศกึษำโรงเรยีนมญัจำศึกษำ 
ตำมโครงสรำ้ง พ.ศ. 2557 

 
เกณฑ์กำรจบกำรศกึษำระดบัชัน้มธัยมศึกษำตอนตน้ 
  

ผู้เรียนที่จะจบกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ของโรงเรียนมัญจำศึกษำ 
1. ผู้เรียนเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำน และรำยวิชำเพ่ิมเติม จ ำนวน 93 หน่วยกิต โดยเป็นรำยวิชำพ้ืนฐำน 

จ ำนวน 66 หน่วยกิต  และรำยวิชำเพ่ิมเติม จ ำนวน 27 หน่วยกิต 
2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 77 หน่วยกิต โดยเป็นรำยวิชำพ้ืนฐำน จ ำนวน 

66 หน่วยกิต และรำยวิชำเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่ำ 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 
พุทธศกัรำช 2552 ( ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2557 ) 

ตำมหลกัสตูรแกนกลำงกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน พทุธศกัรำช 2551  
 
 
 
 

ระดบัชั้นมธัยมศกึษำตอนต้น 
มำตรฐำนสำกล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต 25 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน กระทรวงศกึษำธิกำร 
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ประกำศโรงเรยีนมญัจำศกึษำ 
เรื่อง  ใหใ้ชห้ลกัสูตรโรงเรยีนมัญจำศกึษำ พทุธศกัรำช 2552  ( ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2557 )  

ตำมหลักสตูรแกนกลำงกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน พทุธศกัรำช 2551 
………………………………………........................... 

 
 เนื่องจำกโรงเรียนมัญจำศึกษำ ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนมัญจำศึกษำ พุทธศักรำช 2552  
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 ) ให้สอดคล้องกับนโยบำย แนวทำงของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล และมีควำม
เหมำะสมกับโรงเรียนมำกยิ่งขึ้น  โดยให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 พร้อมกันในทุกระดับชั้น 
ในปีกำรศึกษำ 2557    

 
ทั้งนี้  หลักสูตรโรงเรียนได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  เมื่อวันที่  10  

เมษำยน  2557  จึงประกำศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วันที่  10  เดือน  เมษำยน  พ.ศ. 2557 
 
 

                                                                   
                 ( นำยสวำท นำทอง )           ( นำยธนัท ไชยทิพย์ ) 
   ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัญจำศึกษำ 
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