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1. สว่นน า 
 
1.1 ความน า 

จากการวิจัยและติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 พบว่า 
หลักสูตรดังกล่าวมีจุดดีหลายประการ เช่น ช่วยส่งเสริมการกระจายอ านาจทางการศึกษา ท้องถิ่นและ
สถานศึกษามีส่วนร่วมและมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น มี
แนวคิดและหลักการในการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่
เป็นปัญหา และความไม่ชัดเจนของหลักสูตรหลายประการ ทั้งในส่วนของเอกสารหลักสูตร กระบวนการน า
หลักสูตรสู่การปฏิบัติ และผลผลิตที่เกิดจากการใช้หลักสูตร ได้แก่ ปัญหาความสับสนในระดับสถานศึกษา การ
ก าหนดสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้มาก ท าให้เกิดปัญหาหลักสูตรแน่น การวัดและ
ประเมินผลไม่สะท้อนมาตรฐาน มีปัญหาต่อการจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา และการถ่ายโอนผลการ
เรียน ปัญหาคุณภาพของผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ยังไม่เป็นที่
น่าพอใจ 

นอกจากนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ.2550 – 2554 ) ชี้ให้เห็นความ
จ าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนให้มีคุณธรรม มีความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีความ
พร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมฐานความรู้อย่างมั่นคง 
แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะ 
ทักษะ และความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต แนวทางดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างานร่วม
กบผู้อ่ืน  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ  จึงได้มีการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544  น าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความ
เหมาะสม ชัดเจน โดยได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
แต่ละชั้นปี เปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพ่ิมเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้น อีกทั้งปรับการะบวนการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดับ และเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ชัดเจนต่อการน าไปปฏิบัติ 

โรงเรียนมัญจาศึกษาเป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และจะเริ่มต้นใช้หลักสูตรนี้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2552 
เป็นต้นไป  โรงเรียนจึงได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาขึ้น โดยอาศัยมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดท าค าอธิบายรายวิชา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ นอกจากนี้ โรงเรียนได้ร่วมมือกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2  ในการก าหนดวิสัยทัศน์ 
การจัดท ากรอบสาระการเรียนรู้ระดับท้องถิ่น ซึ่งได้น าไปเป็นส่วนประกอบในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนด้วย  ในเล่มเอกสารหลักสูตรของโรงเรียนมัญจาศึกษา ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ สมรรถนะส าคัญ
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ของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  โครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี ค าอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเกณฑ์การจบหลักสูตร 

หวังว่าเอกสารหลักสูตรเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทาง ในการออกแบบจัดการเรียนรู้ การ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรแกนกลาง  สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตใน
สังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และสามารถแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

 
1.2 วสิยัทศัน ์

หลักสูตรโรงเรียนมัญจาศึกษา  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล
ทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   เป็นคนดี สุขภาพสมบูรณ์ มีความรู้ มีทักษะการคิด ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฉลาดใช้เทคโนโลยี อนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม รักและภูมิใจในท้องถิ่น มีความรู้
และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

 
1.3 สมรรถนะส าคัญของผูเ้รยีน   

โรงเรียนมัญจาศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 
ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคดิ เปน็ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแกป้ญัหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น        ต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
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 4. ความสามารถในการใชท้ักษะชวีิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง 
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพ่ื อการพัฒนาตนเองและสั งคม ในด้ านการเรียนรู้  การสื่ อสาร  
การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
1.4 คุณลักษณะอนัพึงประสงค์   

โรงเรียนมัญจาศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. รักชาต ิ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
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2. โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียน 
2.1  โครงสรา้งเวลาเรยีน  โรงเรยีนมัญจาศกึษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม. 4 – 6  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ   
วัฒนธรรม 

       - ประวัติศาสตร ์
       - ศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม 
       - หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม   

และการด าเนินชีวิตในสังคม 
       - ภูมิศาสตร ์
       - เศรษฐศาสตร ์

สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

  ภาษาต่างประเทศ 

 
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.) 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 1,640 (41 นก.) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
200  ชั่วโมง/ป ี(ห้องเรียนปกติ) 
400  ชั่วโมง/ป ี(ห้องเรียนพิเศษ) 

2,200  ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลส. ยุวกาชาด  
- ชมรม ชุมนุม 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ  
สาธารณประโยชน์ 

 
35 
 

40 
30 
 

15 

 
35 
 

40 
30 
 

15 

 
35 
 

40 
30 
 

15 

 
120 

 
 

120 
 

120 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 

รวมเวลาเรียน 
1,200  ชั่วโมง/ป ี(ห้องเรียนปกติ) 
1,400  ชั่วโมง/ป ี(ห้องเรียนพิเศษ) 

รวม 3 ปี  4,200  
ชั่วโมง 

หมายเหตุ   *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ จัดบูรณาการร่วมกับ IS3 
             **  กิจกรรมนักเรียนของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เลือก 1 ประเภท 



5 
 

2.2 โครงสรา้งหลกัสูตรชัน้ปี 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  พ.ศ. 2559 ห้องเรียนปกติ  

โรงเรียนมัญจาศึกษา   อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต/ชม. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11(440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) 

ท21101 ภาษาไทย 
ค21101 คณิตศาสตร์ 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 
ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ส21102 ประวัติศาสตร์ 
พ21101 สุขศึกษา 
พ21102 พลศึกษา 
ศ21101 ศิลปะ 
ง20101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 

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 ภาษาไทย 
ค21102 คณิตศาสตร์ 
ว21102 วิทยาศาสตร์ 
ส21103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ส21104 ประวัติศาสตร์ 
พ21103 สุขศึกษา 
พ21104 พลศึกษา 
ศ21102 ศิลปะ 
ง20102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
อ21102 ภาษาอังกฤษ 

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) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 (100) รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 (100) 

ท21201 เสริมทักษะภาษา 1 
ค21201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
ส20231 หน้าที่พลเมือง 1* 
อ21201 ภาษาอังกฤษ 
จ20201 ภาษาจีน 

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

ท21202 เสริมทักษะภาษา 2 
ค21202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
ส20232 หน้าที่พลเมือง 2* 
อ21202 ภาษาอังกฤษ 
จ20202 ภาษาจีน 

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

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ – เนตรนารี 
    - ชมรม  ชุมนุม 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์** 

20 
 

20 
15 
5 

-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ – เนตรนารี 
    - ชมรม  ชุมนุม 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์** 

15 
 

20 
15 
10 

รวมเวลาเรียน 600 รวมเวลาเรียน 600 

1. หน้าที่พลเมือง* จัดเป็นกิจกรรมนอกตารางสอน / บูรณาการกับกิจกรรรมหน้าเสาธง และกิจกรรม    
    อ่ินๆที่โรงเรียนก าหนด 
2. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ/IS3** จัดนอกตาราง / บูรณาการกับกิจกรรมอ่ืนๆที่โรงเรียนก าหนด  
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  พ.ศ. 2559 ห้องเรียนปกติ  
โรงเรียนมัญจาศึกษา   อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต/ชม. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11(440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) 

ท22101 ภาษาไทย 
ค22101 คณิตศาสตร์ 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 
ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ส22102 ประวัติศาสตร์ 
พ22101 สุขศึกษา 
พ22102 พลศึกษา 
ศ22101 ศิลปะ 
ง20103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 

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 ภาษาไทย 
ค22102 คณิตศาสตร์ 
ว22102 วิทยาศาสตร์ 
ส22103 สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 
พ22103 สุขศึกษา 
พ22104 พลศึกษา 
ศ22102 ศิลปะ 
ง220104 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 

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) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 (100) รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 (100) 

ส20233 หน้าที่พลเมือง 3* 
อ22201 ภาษาอังกฤษ 
จ20203 ภาษาจีน 
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสรา้งองค์ความรู้   

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

ส20234 หน้าที่พลเมือง 4* 
อ22202 ภาษาอังกฤษ 
จ20204 ภาษาจีน 
I20202 การสื่อสารและการน าเสนอ 

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

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ – เนตรนารี 
    - ชมรม  ชุมนุม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน*์* 

20 
 

20 
15 
5 

-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ – เนตรนารี 
    - ชมรม  ชุมนุม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ + 
I22901 การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม** 

15 
 

20 
15 
10 
 

รวมเวลาเรียน 600 รวมเวลาเรียน 600 

1. หน้าที่พลเมือง* จัดเป็นกิจกรรมนอกตารางสอน / บูรณาการกับกิจกรรรมหน้าเสาธง และกิจกรรม    
    อ่ินๆที่โรงเรียนก าหนด 
2. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ/IS3** จัดนอกตาราง / บูรณาการกับกิจกรรมอ่ืนๆที่โรงเรียนก าหนด    
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  พ.ศ. 2559 ห้องเรียนปกติ   
โรงเรียนมัญจาศึกษา   อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชม. ภาคเรยีนที่ 2 หน่วยกิต/ชม. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11(440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) 

ท23101 ภาษาไทย 
ค23101 คณิตศาสตร์ 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 
ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ส23102 ประวัติศาสตร์ 
พ23101 สุขศึกษา 
พ23102 พลศึกษา 
ศ23101 ศิลปะ 
ง20105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 

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 ภาษาไทย 
ค23102 คณิตศาสตร์ 
ว23102 วิทยาศาสตร์ 
ส23103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ส23104 ประวัติศาสตร์ 
พ23103 สุขศึกษา 
พ23104 พลศึกษา 
ศ23102 ศิลปะ 
ง20106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
อ23102 ภาษาอังกฤษ 

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) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 (100) รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 (100) 

ค23201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
ว23201 วิทยาศาสตร์ 
ส20235 หน้าที่พลเมือง 5* 
อ23201 ภาษาอังกฤษ 
จ20205 ภาษาจีน 

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

ค23202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
ว23202 วิทยาศาสตร์ 
ส20236 หน้าที่พลเมือง 6* 
อ23202 ภาษาอังกฤษ 
จ20206 ภาษาจีน 

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

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ – เนตรนารี 
    - ชมรม  ชุมนุม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน*์* 

20 
 

20 
15 
5 

-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ – เนตรนารี 
    - ชมรม  ชุมนุม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน*์* 

15 
 

20 
15 
10 

รวมเวลาเรียน 600 รวมเวลาเรียน 600 

1. หน้าที่พลเมือง* จัดเป็นกิจกรรมนอกตารางสอน / บูรณาการกับกิจกรรรมหน้าเสาธง และกิจกรรม    
    อ่ินๆที่โรงเรียนก าหนด 
2. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ/IS3** จัดนอกตาราง / บูรณาการกับกิจกรรมอ่ืนๆที่โรงเรียนก าหนด 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  พ.ศ. 2559 ห้องเรียนพิเศษ   
โรงเรียนมัญจาศึกษา   อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/

ชม. 
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/
ชม. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11(440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) 
ท21101 ภาษาไทย 
ค21101 คณิตศาสตร์ 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 
ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ส21102 ประวัติศาสตร์ 
พ21101 สุขศึกษา 
พ21102 พลศึกษา 
ศ21101 ศิลปะ 
ง20101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
อ21101 ภาษาอังกฤษ 

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 ภาษาไทย 
ค21102 คณิตศาสตร์ 
ว21102 วิทยาศาสตร์ 
ส21103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ส21104 ประวัติศาสตร์ 
พ21103 สุขศึกษา 
พ21104 พลศึกษา 
ศ21102 ศิลปะ 
ง20102 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
อ21102 ภาษาอังกฤษ 

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) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 5 (200) รายวิชาเพ่ิมเติม 5 (200) 

ค20201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 
ค20211 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
ว20201 เคมี1 
ว20202 ชีววิทยา1 
ส20231 หน้าที่พลเมือง 1* 
อ21201 ภาษาอังกฤษ 
จ20201 ภาษาจีน 

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

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

ค20202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 
ค20212 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
ว20203 ฟิสิกส์1 
ว20204 โลกและอวกาศ ดาราศาสตร์ 
ส20232 หน้าที่พลเมือง 2* 
อ21202 ภาษาอังกฤษ 
จ20202 ภาษาจีน 

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

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ – เนตรนารี 
    - ชมรม  ชุมนุม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน*์* 

20 
 

20 
15 
5 

-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ – เนตรนารี 
    - ชมรม  ชุมนุม 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์** 

15 
 

20 
15 
10 

รวมเวลาเรียน 700 รวมเวลาเรียน 700 
1. หน้าที่พลเมือง* จัดเป็นกิจกรรมนอกตารางสอน / บูรณาการกับกิจกรรรมหน้าเสาธง และกิจกรรม    
    อ่ินๆที่โรงเรียนก าหนด 
2. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ/IS3** จัดนอกตาราง / บูรณาการกับกิจกรรมอ่ืนๆที่โรงเรียนก าหนด   
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  พ.ศ. 2559 ห้องเรียนพิเศษ   
โรงเรียนมัญจาศึกษา   อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/

ชม. 
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/
ชม. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11(440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) 
ท22101 ภาษาไทย 
ค22101 คณิตศาสตร์ 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 
ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ส22102 ประวัติศาสตร์ 
พ22101 สุขศึกษา 
พ22102 พลศึกษา 
ศ22101 ศิลปะ 
ง20103 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
อ22101 ภาษาอังกฤษ 

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 ภาษาไทย 
ค22102 คณิตศาสตร์ 
ว22102 วิทยาศาสตร์ 
ส22103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 
พ22103 สุขศึกษา 
พ22104 พลศึกษา 
ศ22102 ศิลปะ 
ง220104 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
อ22102 ภาษาอังกฤษ 

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) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 5 (200) รายวิชาเพ่ิมเติม 5 (200) 

ค20203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 
ค20213 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
ว20205 ชีววิทยา2 
ส20233 หน้าที่พลเมือง 3* 
อ22201 ภาษาอังกฤษ 
จ20203 ภาษาจีน 
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 

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

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

ค20204 คณิตศาสตร์ 
ค20214 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
ว20206 ฟิสิกส์2 
ส20234 หน้าที่พลเมือง 4* 
อ22202 ภาษาอังกฤษ 
จ20204 ภาษาจีน 
I20202 การสื่อสารและการน าเสนอ 

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

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

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ – เนตรนารี 
    - ชมรม  ชุมนุม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์** 

20 
 

20 
15 
5 

-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ – เนตรนารี 
    - ชมรม  ชุมนุม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
+ I20901 การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม** 

15 
 

20 
15 
10 
 

รวมเวลาเรียน 700 รวมเวลาเรียน 700 
1. หน้าที่พลเมือง* จัดเป็นกิจกรรมนอกตารางสอน / บูรณาการกับกิจกรรรมหน้าเสาธง และกิจกรรม    
    อ่ินๆที่โรงเรียนก าหนด 
2. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ/IS3** จัดนอกตาราง / บูรณาการกับกิจกรรมอ่ืนๆที่โรงเรียนก าหนด   
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  พ.ศ. 2559 ห้องเรียนพิเศษ    
โรงเรียนมัญจาศึกษา   อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/

ชม. 
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/
ชม. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11(440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) 

ท23101 ภาษาไทย 
ค23101 คณิตศาสตร์ 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 
ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 
ส23102 ประวัติศาสตร์ 
พ23101 สุขศึกษา 
พ23102 พลศึกษา 
ศ23101 ศิลปะ 
ง20105 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
อ23101 ภาษาอังกฤษ 

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 ภาษาไทย 
ค23102 คณิตศาสตร์ 
ว23102 วิทยาศาสตร์ 
ส23103 สังคมศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 
ส23104 ประวัติศาสตร์ 
พ23103 สุขศึกษา 
พ23104 พลศึกษา 
ศ23102 ศิลปะ 
ง20106 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
อ23102 ภาษาอังกฤษ 

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) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 5 (200) รายวิชาเพ่ิมเติม 5 (200) 

ค20205 คณิตศาสตร์ 
ว20207 เคมี2 
ส20235 หน้าที่พลเมือง 5* 
ง20242 คอมพิวเตอร์กับส านักงาน 
อ23201 ภาษาอังกฤษ 
จ20205 ภาษาจีน 

1.5 (60) 
1 (40) 

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

ค20206 คณิตศาสตร์ 
ว20208 วิทยาศาสตร์เพ่ิมพูน 
ส20236 หน้าที่พลเมือง 6* 
ง20246 คอมพิวเตอร์กับการน าเสนอ 
อ23202 ภาษาอังกฤษ  
จ20206 ภาษาจีน 

1.5 (60)  
1 (40) 

0.5 (20) 
1 (40) 

0.5 (20) 
0.5 (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ – เนตรนารี 
    - ชมรม  ชุมนุม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์** 

20 
 

20 
15 
5 

-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    - ลูกเสือ – เนตรนารี 
    - ชมรม  ชุมนุม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน*์* 

15 
 

20 
15 
10 

รวมเวลาเรียน 700 รวมเวลาเรียน 700 
1. หน้าที่พลเมือง* จัดเป็นกิจกรรมนอกตารางสอน / บูรณาการกับกิจกรรรมหน้าเสาธง และกิจกรรม    
    อ่ินๆที่โรงเรียนก าหนด 
2. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ/IS3** จัดนอกตาราง / บูรณาการกับกิจกรรมอ่ืนๆที่โรงเรียนก าหนด 
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3. ค าอธบิายรายวชิา 
 

 
ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐานและเพิม่เตมิ 

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
 
 

รายวชิาพืน้ฐาน 
ท21101  ภาษาไทย   จ านวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
ท21102  ภาษาไทย   จ านวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
ท22101  ภาษาไทย   จ านวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
ท22102  ภาษาไทย   จ านวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
ท23101  ภาษาไทย   จ านวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
ท23102  ภาษาไทย   จ านวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 

 
รายวชิาเพิ่มเติม 

ท21201  เสริมทักษะภาษา   1  จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
ท21202  เสริมทักษะภาษา  2        จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
ท22201  การเขียน  1   จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
ท22202  การเขียน 2   จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
ท23201  วรรณกรรมพ้ืนบ้าน        จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
ท23202  เพลงพ้ืนบ้าน   จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
I20202   การสื่อสารและการน าเสนอ (Communication and Presentation) 

จ านวน  40  ชั่วโมง     1.0   หน่วยกิต 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ท21101  ภาษาไทย                                                            กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1    ภาคเรยีนที ่1                          เวลา  60  ชัว่โมง     จ านวน 1.5  หนว่ยกติ 
  

 ศึกษาการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว และร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน จับใจความส าคัญ 
ระบุเหตุผล และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน  อธิบายค าเปรียบเทียบ ค าที่มีหลายความหมาย ใน
บริบทต่างๆ ตีความค ายากในเอกสารวิชาการโดยพิจารณาจากบริบท  ระบุข้อสังเกตความสมเหตุสมผลของ
งานเขียนประเภทชักจูง โน้มน้าวใจ ปฏิบัติตามคู่มือแนะน าวิธีการใช้งานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ ในระดับที่
ยากข้ึน วิเคราะห์คุณค่าท่ีได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีมารยาท
ในการอ่าน และมีนิสัย รักการอ่าน  การเขียนสะกดค าตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสาร การเขียนเรียงความ การ
เขียนย่อความ เขียนแสดงความคิดเห็น เขียนจดหมายส่วนตัว จดหมายกิจธุระเขียนสรุปใจความส าคัญ  เขียน
บรรยายประสบการณ์ เขียนสรุปใจความส าคัญ จากบทความ ข่าว นิทาน เขยีนรายงาน  มีมารยาทในการ
เขียน และมีนิสัยรักการเขียนและการศึกษาค้นคว้า ฟังและดูนิทาน ข่าว บทความ เรื่องสั้น สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
บอกหลักการสรุปความ จับประเด็นส าคัญ วิเคราะห์ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง ดู พูดน าเสนอความรู้  
ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ พูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา โดยใช้ภาษาท่ี
ถูกต้องตามหลักการพูดรายงาน   น้ าเสียงชัดเจน  น่าฟังตามหลักการพูด มีมารยาทในการ ฟัง การดู การพูด 
ศึกษาหลักการใช้ภาษาไทย เสียงในภาษา  การประสมพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ให้เกิดเป็นพยางค์ สร้างค า
ประสม ค าซ้ า ค าซ้อน ค าพ้อง ชนิดและหน้าที่ของค าไทย ทั้ง 7 ชนิด การอ่านบทกวีประเภทกลอน กาพย์   
โคลงสี่สุภาพ และวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น นิทาน สารคดี บทความ แสดงความคดิเห็นคุณค่าด้าน เนื้อหา  
แนวคิด สังคม และวรรณศิลป์ ตามหลักการพิจารณาคุณค่าด้านวรรณกรรมและวรรณคดี เลือกท่องจ าบท
ประพันธ์ที่ชื่นชอบ และมีคุณค่า เลือกอ่านหนังสือจากแหล่งเรียนรู้ เพ่ือหาความรู้และ ความบันเทิงได้ตรงตาม
จุดประสงค์  น าคุณค่าไปใช้เป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 

 โดยศึกษาและสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และใช้กระบวนการอ่าน  
กระบวนการพัฒนาการเขียน กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือกระบวนการคิด การฝึกปฏิบัติ กระบวนการสื่อสาร การรายงาน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการอภิปราย    
  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายมีความรู้ความเข้าใจหลักและการใช้ภาษาไทย มองเห็น
คุณค่าทางภาษาไทยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ท21102  ภาษาไทย                                        กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย    
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1  ภาคเรยีนที ่2                        เวลา  60  ชัว่โมง    จ านวน 1.5  หนว่ยกติ  

   

  ศึกษาการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว และร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน จับใจความส าคัญ
ระบุเหตุผล และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน อธิบายค าเปรียบเทียบ ค าที่มีหลายความหมาย ใน
บริบทต่าง ๆ ตีความค ายากในเอกสารวิชาการโดยพิจารณาจากบริบท ระบุข้อสังเกตความสมเหตุสมผลของ
งานเขียนประเภทชักจูง โน้มน้าวใจ ปฏิบัติตามคู่มือแนะน าวิธีการใช้งานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ ในระดับที่
ยากข้ึนวิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีมารยาท
ในการอ่าน และมีนิสัย รักการอ่าน การเขียนสะกดค าตามอักขรวิธี การ เขียนสื่อสาร การเขียนเรียงความ การ
เขียนย่อความ  เขียนแสดงความคิดเห็น เขียนจดหมายส่วนตัว จดหมายกิจธุระ เขียนสรุปใจความส าคัญ  
เขียนบรรยายประสบการณ์ เขียนสรุปใจความส าคัญจาก บทความ ข่าว นิทาน เขียนรายงาน โครงงาน      มี
มารยาทในการเขียน และมีนิสัยรักการเขียนและการศึกษาค้นคว้า ฟังและดูนิทาน ข่าว บทความ เรื่องสั้น สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ บอกหลักการสรุปความ จับประเด็นส าคัญ วิเคราะห์ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง ดู พูด
น าเสนอความรู้  ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ พูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และ 
การสนทนา โดยใช้ภาษาท่ีถูกต้องตามหลักการพูดรายงาน น้ าเสียงชัดเจน น่าฟังตามหลักการพูด มีมารยาทใน
การ ฟัง การดู  การพูด ศึกษาภาษาพูดและภาษาเขียนได้ถูกต้องตามกาลเทศะ แต่งบทร้อยกรอง ประเภท
กาพย์ยานี 11 แสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์ จ าแนกและใช้ส านวน ค าพังเพย สุภาษิตใช้ภาษาแสดงความ
คิดเห็นอย่างถูกต้อง การอ่านบทกวีประเภทกลอน กาพย์ โคลงสี่สุภาพ และวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น  
นิทาน สารคดี บทความ แสดงความคิดเห็นคุณค่าด้าน เนื้อหา แนวคิด  สังคม และวรรณศิลป์    ตามหลักการ
พิจารณาคุณค่าด้านวรรณกรรมและวรรณคดี เลือกท่องจ าบทประพันธ์ที่ชื่นชอบ และมีคุณค่า เลือกอ่าน
หนังสือจากแหล่งเรียนรู้  เพ่ือหาความรู้  ความบันเทิงได้ตรงตามจุดประสงค์ น าคุณค่าไปใช้เป็นแนวทางใน
การด ารงชีวิต 

 โดยศึกษาและสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และใช้ กระบวนการอ่าน  
กระบวนการพัฒนาการเขียน กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือกระบวนการคิด การฝึกปฏิบัติ กระบวนการสื่อสาร การรายงาน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการอภิปราย    
  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายมีความรู้ความเข้าใจหลักและการใช้ภาษาไทย มองเห็น
คุณค่าทางภาษาไทยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ท22101  ภาษาไทย                              กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 2  ภาคเรยีนที ่ 1                                 เวลา 60  ชัว่โมง     จ านวน  1.5  หนว่ยกติ 
 

  ศึกษาการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว และร้อยกรองได้ถูกต้อง อ่านจับใจความส าคัญ อ่านสรุปความ  
อธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน เขียนผังความคิด อภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อโต้แย้งเก่ียวกับ 
เรื่องท่ีอ่าน วิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน ระบุ 
ข้อสังเกตการชวนเชื่อ โน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน อ่านหนังสือ บทความ หรือค าประพันธ์ 
อย่างหลากหลาย การประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัว 
บรรจงครึ่งบรรทัด  เขียนบรรยายและพรรณนา  เขียนเรียงความ เขียนย่อความ  เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ 
แสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล มีมารยาทในการเขียน พูดสรุปใจความส าคัญของ 
เรื่องท่ีฟังและดู วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่างๆ วิเคราะห์ 
และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ มีมารยาทในการฟัง  
การดู และการพูด การสร้างค าในภาษาไทย วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญประโยครวม และประโยค 
ซ้อน แต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพถูกต้องตามฉันทลักษณ์ สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม  
ประเภท ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม วิเคราะห์ วิจารณ์ อธิบายคุณค่า สรุปความรู้และข้อคิดของวรรณคดี 
วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม 
ความสนใจ 
  โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะการอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูด ใช้กระบวนการคิด  เรียนรู้ สืบค้น 
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้  และสื่อต่างๆ 
  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีทักษะในการใช้ภาษาในการสื่อสาร ชื่นชม เห็น 
คุณค่าของการน าความรู้ไปใช้เพื่อแก้ปัญหา และน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต เห็นคุณค่า 
ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในภาษาประจ าชาติ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนด 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ท22102  ภาษาไทย                              กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 2  ภาคเรยีนที ่ 2      เวลา 60  ชัว่โมง          จ านวน  1.5  หนว่ยกติ 
 

  ศึกษาการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว และร้อยกรองได้ถูกต้อง อ่านจับใจความส าคัญ อ่านสรุปความ  
อธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน เขียนผังความคิด อภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อโต้แย้งเก่ียวกับ 
เรื่องท่ีอ่าน วิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน หรือระบุ 
ข้อสังเกต การชวนเชื่อ การโน้มน้าวอย่างความสมเหตุสมผลของงานเขียน อ่านหนังสือ บทความ หรือค า 
ประพันธ์อย่างหลากหลาย ประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือ 
ตัวบรรจงครึ่งบรรทัดเขียนบรรยายและพรรณนา  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า  เขียนจดหมายกิจธุระ  
เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์แสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล  มีมารยาทในการเขียน พูด 
สรุปใจความส าคัญของเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น และความน่าเชื่อถือของข่าวสาร 
จากสื่อต่างๆ วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา 
ค้นคว้า มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ใช้ค าราชาศัพท์ รวบรวมและอธิบายความหมายของค า 
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม ประเภทเหตุการณ์ประวัติศาสตร์  
บันเทิงคดี บันทึกการเดินทาง สุภาษิตค าสอน วิเคราะห์ วิจารณ์ อธิบายคุณค่า สรุปความรู้และข้อคิดของ 
วรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
ตามความสนใจ 
  โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะการอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูด ใช้กระบวนการคิด เรียนรู้ สืบค้น 
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้  และสื่อต่างๆ 
  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีทักษะในการใช้ภาษาในการสื่อสาร ชื่นชม เห็น 
คุณค่าของการน าความรู้ไปใช้เพื่อแก้ปัญหา และน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  เห็นคุณค่า 
ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในภาษาประจ าชาติ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนด 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ท23101  ภาษาไทย                                              กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 3  ภาคเรยีนที ่ 1                           เวลา  60  ชัว่โมง    จ านวน  1.5  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ประเภทนวนิยาย เรื่องสั้น ข่าว สารคดี บทความและอ่านออก
เสียงบทร้อยกรอง ประเภทกลอน กาพย์ โคลงสี่สุภาพ ความหมายของค าศัพท์โดยตรงและความหมายโดยนัย 
อ่านจับใจความส าคัญ แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินเรื่องที่อ่าน ตีความและประเมินคุณค่า
แนวคิดท่ีได้จากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลาย และเขียนกรอบแนวความคิด ผังความคิด รวมทั้งเลือกอ่าน
หนังสือและสื่อสารสนเทศเพ่ือพัฒนาตนด้านความรู้ การท างาน มีมารยาทในการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน 
คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนย่อความ เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยค าตามระดับภาษา เขียนจดหมายกิจ
ธุระ เขียนอธิบาย ชี้แจง  แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความ
คิดเห็นหรือโต้แย้งในเรื่องต่างๆ  เขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาสต่างๆ  มีมารยาทในการเขียน มีนิสัย
รักการเขียนและการศึกษาค้นคว้าเป็นประจ า ฟัง ดู และพูดจากข่าว บทความ วรรณกรรม บอกหลักการ สรุป
ความ จับประเด็นส าคัญ พูดแสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่อง พูดวิเคราะห์วิจารณ์ พูดรายงานการศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูดศึกษาหลักภาษาไทย จ าแนกและ
สังเกตการใช้ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ ค าศัพท์บัญญัติ ค าศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ การใช้ค าทับศัพท์ 
แต่งค าประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ การใช้ภาษาท่ีถูกต้องตามหลักการประชุม อภิปรายและรายงาน ศึกษา
วรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นเก่ียวกับศาสนา ประเพณี  พิธีกรรม สุภาษิต ค าสอน เหตุการณ์
ในประวัติศาสตร์ บันเทิงคดี วิเคราะห์วิถีไทย ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ เนื้อหา และด้านสังคม ตาม
หลักการพิจารณาคุณค่าวรรณคดี วรรณกรรม ท่องบทอาขยานตามท่ีก าหนดและตามความสนใจ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการปฏิบัติ การท างานกลุ่ม การคิด วิเคราะห์ 
อย่างมีวิจารณญาณ และใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีความรู้ความเข้าใจในหลักการใช้ภาษาไทย 
อย่างถูกต้อง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ท23102  ภาษาไทย                                              กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 3  ภาคเรยีนที ่ 2                        เวลา  60  ชัว่โมง           จ านวน  1.5  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ประเภทนวนิยาย เรื่องสั้น ข่าว สารคดี บทความและอ่านออก
เสียงบทร้อยกรอง ประเภทกลอน กาพย์ โคลงสี่สุภาพ ความหมายของค าศัพท์โดยตรงและความหมายโดยนัย 
อ่านจับใจความส าคัญ แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินเรื่องที่อ่าน ตีความและประเมินคุณค่า
แนวคิดท่ีได้จากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลาย และเขียนกรอบแนวความคิด ผังความคิด รวมทั้งเลือกอ่าน
หนังสือและสื่อสารสนเทศเพ่ือพัฒนาตนด้านความรู้ การท างาน มีมารยาทในการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน 
คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนย่อความ กรอกแบบสมัครงาน   เขียนอธิบาย ชี้แจง  แสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเล่าเหตุการณ์ และแสดงความรู้ความคิดเห็นหรือทัศนคติ
ในเรื่องต่างๆ  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน   มีมารยาทในการเขียน มีนิสัยรักการเขียนและ
การศึกษาค้นคว้าเป็นประจ า ฟัง ดู และพูดจากข่าว บทความ วรรณกรรม บอกหลักการ สรุปความ จับ
ประเด็นส าคัญ พูดแสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่อง พูดวิเคราะห์วิจารณ์ พูดอภิปราย พูดโน้มน้าว  พูดใน
โอกาสต่างๆ  มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด ศึกษาหลักภาษาไทย วิเคราะห์ระดับภาษา วิเคราะห์
โครงสร้างประโยคท่ีซับซ้อน ศึกษาวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นเก่ียวกับศาสนา ประเพณี  
พิธีกรรม สุภาษิต ค าสอน เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ บันเทิงคดี วิเคราะห์วิถีไทย ประเมินคุณค่าด้าน
วรรณศิลป์ เนื้อหา และด้านสังคม ตามหลักการพิจารณาคุณค่าวรรณคดี วรรณกรรม ท่องบทอาขยานตามท่ี
ก าหนดและตามความสนใจ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการปฏิบัติ การท างานกลุ่ม  การคิด วิเคราะห์ 
อย่างมีวิจารณญาณ และใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีความรู้ความเข้าใจในหลักการใช้ภาษาไทย 
อย่างถูกต้อง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

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 าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ท21201 เสรมิทกัษะภาษา 1                                              กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 1  ภาคเรยีนที ่ 1                                เวลา  20  ชัว่โมง   จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 

 
            ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียน  โดยการศึกษาการอ่านออกเสียง 
ทัง้ร้อยแก้วและร้อยกรอง อ่านในใจ อ่านจับใจความ  อ่านเพ่ือแสดงความคิดเห็นและเล่าเรื่องจาก
ประสบการณ์จากเรื่องที่อ่านได้อย่างหลากหลาย มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียน 
จากเอกสาร คู่มือ บทความ  ข่าว  เหตุการณ์ประจ าวัน น ามาสู่การเขียนย่อความ เขียนเรียงความ เขียน
จดหมาย และประเมินความน่าเชื่อถือได้อย่างเหมาะสม 
          โดยใช้กระบวนการอ่าน การฟัง  การดู การพูดและการเขียน น าความรู้และประสบการณ์ 
พูดแสดงความคิดเห็น พูดเล่าเรื่อง พูดแนะน าตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
    เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เห็นคุณค่าของภาษาไทย และน ามา 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างหลากหลาย 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. เลือกฟังและดูจากสื่อต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้   
2. อ่านในใจและอ่านออกเสียงร้อยแก้วได้ถูกต้องและรวดเร็ว   
3. พูดเล่าเรื่อง พูดแนะน าตนเองได้อย่างถูกต้อง   
4. เขียนเรียงความ  เขียนจดหมาย  โดยใช้กระบวนการเขียน พัฒนางานเขียน 

 
รวมทัง้หมด  4 ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ท21202 เสรมิทกัษะภาษา 2                                              กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 1  ภาคเรยีนที ่ 2                       เวลา  20  ชัว่โมง       จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
 
               ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียน โดยการศึกษาการอ่านออกเสียง
ทั้ง  ร้อยแก้วและร้อยกรอง อ่านในใจ อ่านจับใจความ และค าศัพท์ อ่านเพ่ือแสดงความคิดเห็น  น าสู่การเขียน
ย่อความ เขียนเรียงความ  เขียนจดหมาย  เขียนแสดงความคิดเห็นจากเอกสารความรู้ และสื่อต่าง ๆ ได้อย่าง
สร้างสรรค์  น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และประเมินความน่าเชื่อถือได้ 
              โดยใช้กระบวนการอ่าน การฟัง การดู การพูดและการเขียน น าสู่การพูดแสดงความรู้ แสดงความ
คิดเห็น  ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างได้อย่างถูกต้อง   

    เพ่ือให้เห็นคุณค่าของภาษาไทย  มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. เลือกฟังและดูจากสื่อต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้   
2. อ่านออกเสียงร้อยกรองได้ถูกต้องและรวดเร็ว   
3. พูดเสนอความรู้ พูดแสดงความคิดเห็น ได้อย่างถูกต้อง   
4. เขียนย่อความ  และเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการเขียน พัฒนางานเขียน 

 
รวมทัง้หมด  4  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ท22201 การเขยีน 1                                                     กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 2  ภาคเรยีนที ่ 1                          เวลา  20  ชัว่โมง      จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
         
 ศึกษาการเขียนบรรยายและพรรณนา  เขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์   เขียนอนุทินประจ าวัน 
เขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน  ค าสอน  เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า  เขียนจดหมายกิจธุระ 
เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ แสดงความคิดเห็นหรือโต้แย้งในเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผลจากการ
อ่านสื่อต่างๆ เช่น บทความ บทเพลง หนังสืออ่านนอกเวลา สารคดี และบันเทิงคดี 
 โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะการเขียน ทักษะกระบวนการคิด สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีทักษะในการเขียน เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้เพื่อ
แก้ปัญหา และน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน ภาคภูมิใจในภาษาประจ าชาติ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ี
ก าหนด 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. เขียนบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆโดยใช้ภาษาเรียบเรียงได้อย่างถูกต้อง 
2. เขียนพรรณนาเกี่ยวกับเหตุการณ์และสถานที่ต่างๆได้อย่างน่าประทับใจ 
3. เขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองได้ 
4. เขียนอนุทินประจ าวันได้อย่างสม่ าเสมอ 
5. เขียนย่อความจากสื่อต่างๆได้อย่างถูกต้อง 
6. เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ตนเองสนใจได้ 
7. เขียนจดหมายกิจธุระได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบที่ก าหนด 
8. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ เรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุผล 
9. เขียนแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่อ่านจากสื่อต่างๆได้ 
10. เขียนโต้แย้งในเรื่องที่อ่านจากสื่อต่างๆได้อย่างมีเหตุผล  

 
รวมทัง้หมด    10   ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ท22202 การเขยีน 2                                                         กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 2  ภาคเรยีนที ่ 2                          เวลา  20  ชัว่โมง      จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 

 
ศึกษาการเขียนบรรยายและพรรณนา  เขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาสต่างๆ เช่น ค าขวัญ 

ค าอวยพร เขียนอนุทินประจ าวัน เขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น บทความทางวิชาการ บันทึกเหตุการณ์  
เขียนรายงานโครงงาน  เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ แสดงความคิดเห็นหรือ
โต้แย้งในเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผลจากการอ่านสื่อต่างๆ เช่น บทความ  
บทเพลง หนังสืออ่านนอกเวลา สารคดี และบันเทิงคดี 
 โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะการเขียน ทักษะกระบวนการคิด สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีทักษะในการเขียน เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้เพื่อ
แก้ปัญหา และน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน ภาคภูมิใจในภาษาประจ าชาติ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ี
ก าหนด 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. เขียนบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆโดยใช้ภาษาเรียบเรียงได้อย่างถูกต้อง 
2. เขียนพรรณนาเกี่ยวกับเหตุการณ์และสถานที่ต่างๆได้อย่างน่าประทับใจ 
3. เขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาสต่างๆได้ตามความเหมาะสม 
4. เขียนอนุทินประจ าวันได้อย่างสม่ าเสมอ 
5. เขียนย่อความจากสื่อต่างๆได้อย่างถูกต้อง 
6. เขียนรายงานโครงงานในเรื่องที่กลุ่มตนเองสนใจได้ 
7. เขียนจดหมายกิจธุระได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบที่ก าหนด 
8. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ เรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุผล 
9. เขียนแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่อ่านจากสื่อต่างๆได้ 
10. เขียนโต้แย้งในเรื่องที่อ่านจากสื่อต่างๆได้อย่างมีเหตุผล  

 
รวมทัง้หมด   10   ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ท23201  วรรณกรรมพืน้บา้น                                                   กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 3   ภาคเรยีนที ่ 1            เวลา  20  ชัว่โมง         จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
 
          ศึกษาและรวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ้านของไทย  ลาว  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  สิงคโปร์  ฟิลิปปินส์  
เวียดนาม  พม่า  กัมพูชา  และบรูไน  ความหมายและลักษณะภาษาถิ่น  ผญา   
นิทานพื้นบ้าน  ส านวน  ปริศนาค าทาย  ที่มีในท้องถิ่น    วิเคราะห์คุณค่าทางภาษาไทยสังคม  จัดท าโครงงาน
วรรณกรรมพ้ืนบ้านและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์ วรรณกรรมได้ 
         โดยใช้กระบวนการอ่าน  คิดวิเคราะห์  การสืบค้นข้อมูลและการบูรณาการ 
         เพ่ือให้เกิดการคิดและตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ  มีนิสัยรักการอ่าน  มีมารายาทในการฟัง  การดู
และการการพูด   ใฝ่เรียนรู้   อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. อธิบาย  ความหมาย  ความส าคัญ  ประวัติ  ลักษณะ  ของวรรณกรรมพ้ืนบ้านของ

ประเทศต่างๆในอาเซี่ยนได้   
2. วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินคุณค่าภาษาถ่ิน ผญา  ส านวน  นิทานพ้ืนบ้าน  ปริศนาค า

ทาย ที่มีในท้องถิ่นได้   
3. วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องเรื่องจากการอ่านและการฟังนิทานพ้ืนบ้านอีสานตาม

หลักการพิจารณาวรรณกรรมได้อย่างมีวิจารณญาณ  มีมารยาทในการอ่าน  ฟังและดู   
4. วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง  ตีความและประเมินคุณค่าจากการอ่านและการฟัง

นิทานพื้นบ้านอีสาน  ผญา  ส านวน  ปริศนาค าทาย  ได้อย่างหลากหลาย เพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้   

5. พูดอภิปราย  แสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์  วิจารณ์ และประเมินวรรณกรรมพ้ืนบ้านได้
อย่างมีวิจารณญาณ   

6. เขียนรายงานโครงงานการศึกษาวรรณกรรมพ้ืนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

รวมทัง้หมด   6   ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ท23202   เพลงพืน้บา้น                                                         กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 3   ภาคเรยีนที ่ 2               เวลา  20  ชัว่โมง        จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
 
           ศึกษาเพลงพื้นบ้านของไทย   เพลงกล่อมเด็ก  สารภัญช์  หมอล า ที่มีในท้องถิ่น  และเพลงพ้ืนบ้าน
ของประเทศต่างๆในอาเชี่ยน  วิเคราะห์ คุณค่าทางภาษาเก่ียวกับท่ีมา  เนื้อหา  ค าศัพท์  ความหมายและ
อิทธิพลที่มีต่อการด ารงชีวิต เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  วิเคราะห์และตระหนัก  ถึงคุณค่าขนบธรรมเนียม  
วัฒนธรรมไทย  ร่วมมือในการอนุรักษ์เพลงพ้ืนบ้าน 
         โดยใช้ใช้กระบวนการอ่าน  คิดวิเคราะห์  การสืบค้นข้อมูลและการบูรณาการ 
          เพ่ือให้เกิดการคิดและตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ  มีนิสัยรักการอ่าน  มีมารายาทใน 
การฟัง  การดูและการการพูด   ใฝ่เรียนรู้   อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. สรุปความรู้  ตีความ และประเมินคุณค่า  จากการศึกษาประวัติ  ความส าคัญของ เพลง

พ้ืนบ้าน  เพลงกล่อมเด็ก  สรภัญญะ  หมอล า ในท้องถิ่นโดยการเปรียบเทียบกับวิถีการ
ด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นปัจจุบันเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. สรุปและรวบรวมความรู้จาการศึกษาเพลงพ้ืนบ้านในกลุ่มประเทศอาเชี่ยนได้ 
3. เขียนรายงาน  อธิบายแสดงความคิดเห็นและโต้แย้งจากการศึกษา ส ารวจวรรณกรรม

ประเภทเพลงพ้ืนบ้าน  หมอล า  สรภัญญะ  เพลงกล่อมเดก็ ที่มีในท้องถิ่นได้ถูกต้องตาม
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน  มีเหตุผล และมีมารยาทในการเขียน       

4. พูดแสดงความคิดเห็น  ประเมินคุณค่าเรื่องจากการฟังและดูเพลงพื้นบ้าน และ หรือ หมอล า  
สรภัญญะ  เพลงกล่อมเด็ก ได้อย่างมีวิจารณญาณ 

5. น าเสนอโครงงานตามหัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่  ร่วมใจ อนุรักษ์เพลงพ้ืนบ้าน”  
 

รวมทัง้หมด    5     ผลการเรยีนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

I20202 การสือ่สารและการน าเสนอ (Communication and Presentation)  กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
เวลา   40   ชัว่โมง                             จ านวน 1.0 หนว่ยกติ 
 
 ศึกษา เรียบเรียง และถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบจากข้อมูลองค์ความรู้จากการศึกษา
ค้นคว้าในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) โดย
เขียนโครงร่าง บทน า  เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ โดยใช้ค าจ านวน 2,500 ค า มีการอ้างอิง
แหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลาย เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ  มีการ
น าเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation) โดยใช้สื่อประกอบที่
หลากหลาย และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ  

โดยใช้กระบวนการอ่านวิเคราะห์  สังเคราะห์ กระบวนการเขียน และกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ กระบวนการกลุ่มและการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

เพ่ือให้เกิดทักษะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็น
ประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง 
2. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว 2,500 ค า 
3. น าเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว(Oral individual 

presentation) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation) 
4. ใช้สื่อ อุปกรณ์ในการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
5. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 
6. เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่สาธารณะ 

 
 

รวมทัง้หมด   6   ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐานและเพิม่เตมิ 
กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 

 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

           
 

รายวชิาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

  ค21101  คณิตศาสตร์   จ านวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
  ค21102 คณิตศาสตร์   จ านวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกติ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
  ค22101  คณิตศาสตร์   จ านวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
  ค22102 คณิตศาสตร์   จ านวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  ค23101  คณิตศาสตร์   จ านวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
  ค23102 คณิตศาสตร์   จ านวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
รายวชิาคณิตศาสตรเ์พิม่เตมิ 1 

ค21201  เสริมทักษะคณิตศาสตร์  จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
  ค21202  เสริมทักษะคณิตศาสตร์  จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
  ค22201  เสริมทักษะคณิตศาสตร์  จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
  ค22202  เสริมทักษะคณิตศาสตร์  จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
  ค23201  เสริมทักษะคณิตศาสตร์  จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
  ค23202  เสริมทักษะคณิตศาสตร์  จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
รายวชิาคณิตศาสตรเ์พิม่เตมิ 2 
  ค20201  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  จ านวน  40  ชั่วโมง   1  หน่วยกิต 
  ค20202  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  จ านวน  40  ชั่วโมง   1  หน่วยกิต 
  ค20203  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   จ านวน  40  ชั่วโมง   1  หน่วยกิต 
  ค20204  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   จ านวน  40  ชั่วโมง   1  หน่วยกิต  
  ค20205  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   จ านวน  60  ชั่วโมง       1.5  หน่วยกิต 
  ค20206  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   จ านวน  60  ชั่วโมง       1.5  หน่วยกิต 

 ค20211  เสริมทักษะคณิตศาสตร์  จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
 ค20212  เสริมทักษะคณิตศาสตร์  จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
 ค20213  เสริมทักษะคณิตศาสตร์  จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 

  ค20214  เสริมทักษะคณิตศาสตร์  จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ค21101  คณิตศาสตร ์                                            กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์          
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1    ภาคเรยีนที ่1                                   เวลา  60  ชัว่โมง     จ านวน 1.5 หนว่ยกติ 
          

 ศึกษา ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

ห.ร.ม. และ ค.ร.น.     ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจ านวนนับ และการน าไปใช้ 
 จ านวนเตม็   การเปรียบเทียบจ านวนเต็ม การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารจ านวนเต็ม การน า
ความรู้และสมบัติเกี่ยวกับจ านวนเต็มไปใช้ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจ านวนเต็ม 
 เลขยกก าลัง  เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม  การเขียนแสดงจ านวนในรูป 
สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (A  10n เมื่อ 1  A  10 และ n เป็นจ านวนเต็ม) การคูณและการหารเลขยกก าลังที่มี
ฐานเดียวกัน  และเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม 
 การสรา้งพืน้ฐานทางเรขาคณติ   การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต (ใช้วงเวียนและ สันตรง) การสร้าง
รูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้การสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต สมบัติทางเรขาคณิตที่ต้องการการสืบเสาะ สังเกต
และคาดการณ์   
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ค21102  คณิตศาสตร ์                                 กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1    ภาคเรยีนที ่2                                 เวลา  60  ชัว่โมง     จ านวน 1.5 หนว่ยกิต 
          

ศึกษา ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
เศษสว่น    การเปรียบเทียบเศษส่วน การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน การแก้โจทย์

ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วน 
 ทศนยิม    การเปรียบเทียบทศนิยม การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม การแก้โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม 
 โอกาสของเหตุการณ์ 

การประมาณคา่   การประมาณค่าและการน าไปใช้ 
 คู่อนัดบัและกราฟ  การเขียนกราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉากแสดงความเกี่ยวข้องของปริมาณสอง
ชุดที่ก าหนดให้  การอ่านและการแปลความหมายของกราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉากที่ก าหนดให้   

สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว  ความสัมพนัธ์ของแบบรูป  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การเขียนสมการ 
เชิงเส้นตัวแปรเดียวจากสถานการณ์หรือปัญหา  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 ความสมัพนัธ์ของรปูเรขาคณติสองมติแิละสามมิต ิ   ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพที่ได้จากการ
มองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ การวาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติที่
ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์  เมื่อก าหนดภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนให้ 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

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 



28 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ค22101 คณติศาสตร ์                                    กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 2   ภาคเรยีนที ่1                         เวลา  60  ชัว่โมง     จ านวน 1.5 หนว่ยกติ 
          

ศึกษา ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
อัตราส่วน ร้อยละ  การใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละในการแก้ปัญหา 
การวัด การเปรียบเทียบหน่วยความยาวและพ้ืนที่ในระบบเดียวกันและต่างระบบ การเลือกใช้หน่วย

การวัด การคาดคะเน ขนาด น้ าหนัก การใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีแก้โจทย์ปัญหา 
 แผนภูมิรูปวงกลม การอ่านแผนภูมิ การน าเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม 

การแปลงทางเรขาคณิต การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน สมบัติเกี่ยวกับการเลื่อนขนาน การ
สะท้อนและการหมุน พิกัดของรูปเรขาคณิตที่เกิดจากการเลื่อนขนาน การสะท้อนและการหมุน 

ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม  สามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน – 
มุม – ด้าน  แบบ มุม – ด้าน – มุม   แบบ ด้าน – ด้าน – ด้าน  รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 

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 
 
 
 



29 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ค22102  คณิตศาสตร ์                                     กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่2      ภาคเรยีนที ่2                           เวลา  60  ชัว่โมง    จ านวน 1.5 หนว่ยกติ 
          

 

ศึกษา ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส   สมบัติของรูปสามเหลี่ยม ทฤษฎีบทพีทาโกรัส   บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส

และการน าไปใช้   
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง จ านวนตรรกยะ จ านวนอตรรกยะ การหารากที่สอง รากที่สาม 

ความสัมพันธ์ของการยกก าลังและการหารากของจ านวนเต็ม ความเกี่ยวข้องระหว่างจ านวนเต็ม จ านวนตรรก
ยะและจ านวนอตรรกยะ 

การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ทบทวนการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และการน าไปใช้ 
เส้นขนาน เส้นขนานและมุมภายใน เส้นขนานและมุมแย้ง เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน 

เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม 
โอกาสของเหตุการณ์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอน เหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นแน่นอน โอกาสของเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้น 
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ

ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ค23101  คณิตศาสตร ์                                   กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 3      ภาคเรยีนที ่1                     เวลา  60  ชัว่โมง     จ านวน  1.5  หนว่ยกติ 
           

ศึกษา ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
ปริมาตรและพืน้ทีผ่วิ  การหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของปริซึม  ทรงกระบอก  การหาปริมาตรของ

พีระมิด  กรวย และทรงกลม  การเปรียบเทียบหน่วยปริมาตร  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวและ
ปริมาตร 

กราฟ กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น กราฟของสมการ 
เชิงเส้นสองตัวแปร กราฟกับการน าไปใช้ 
 ระบบสมการเชงิเสน้  สมการเชิงเส้นสองตัวแปร  กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  ระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปร  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร 
 ความคลา้ย  รูปที่คล้ายกัน  รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน  สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน  การ
น าไปใช้  

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ค23102  คณิตศาสตร ์                                       กลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3  ภาคเรยีนที ่2             เวลา  60  ชัว่โมง         จ านวน  1.5  หนว่ยกติ 
          

 ศึกษา ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

 อสมการ  ค าตอบและกราฟแสดงค าตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การแก้อสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 สถิต ิ การก าหนดประเด็น  การเขียนข้อค าถาม  การก าหนดวิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล  
การน าเสนอข้อมูล  การหาค่ากลางของข้อมูล  การเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูล  การอ่าน  การแปลความหมาย
และการวิเคราะห์ข้อมูล  การใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
 ความนา่จะเปน็  การทดลองสุ่มและเหตุการณ์  การหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์  การน าไปใช้ 
 การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเลข
ยกก าลัง  อัตราส่วนและร้อยละ  ปริมาตรและพ้ืนที่ผิว  สถิติ  ความน่าจะเป็น 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 

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 าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ค21201  เสรมิทกัษะคณติศาสตร ์                       กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1  ภาคเรยีนที ่1                เวลา  20  ชัว่โมง           จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
          

  ศึกษา ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 การประยุกต ์1 รูปเรขาคณิต จ านวนนับ  ความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยม  จุดข้างในและจุด
ข้างนอก ประกอบภาพจากรูปเรขาคณิตที่ก าหนดให้เป็นรูปต่างๆ 
 จ านวนและตวัเลข  ระบบตัวเลขโรมัน  
 การประยุกตเ์กีย่วกับจ านวนเต็มและเลขยกก าลงั  การคิดค านวณ โจทย์ปัญหา 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆ ได้ 
2. อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้ 
3. ใช้ความรู้เกี่ยวกับจ านวนเต็มและเลขยกก าลังในการแก้ปัญหาได้ 
4. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 

 
รวมทัง้หมด  4  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ค21202 เสรมิทกัษะคณติศาสตร ์                        กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1      ภาคเรยีนที ่2                    เวลา  20  ชัว่โมง       จ านวน 0.5 หนว่ยกิต 
          

  ศึกษา ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 การประยุกต ์1   ร้อยละในชีวิตประจ าวัน 
 จ านวนและตวัเลข  ระบบตัวเลขฐานต่างๆ 
 การประยุกต ์2   แบบรูปของจ านวน  การประยุกต์เศษส่วนและทศนิยม 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 
 ผลการเรยีนรู ้

1. ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆ ได้ 
2. บอกค่าของเลขโดดในตัวเลขฐานต่างๆ ที่ก าหนดให้ได้ 
3. เขียนตัวเลขฐานที่ก าหนดให้เป็นตัวเลขฐานต่างๆ ได้ 
4. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 

 
 รวมทัง้หมด  4  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ค22201 เสรมิทกัษะคณติศาสตร ์              กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร ์      
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่2    ภาคเรยีนที ่1                    เวลา  20  ชัว่โมง       จ านวน 0.5 หนว่ยกิต 
          
 

ศึกษา ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
เอกนามและพหุนาม  สัมประสิทธิ์และดีกรีของเอกนาม  ดีกรีของพหุนาม  การบวกและการลบเอก

นาม   การบวกและการลบพหุนาม  การคูณและการหารพหุนาม 
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ

ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

ผลการเรียนรู้  
1. หาผลบวกและผลลบของเอกนามและพหุนามได้ 
2. หาผลคูณและผลหารของพหุนามอย่างง่ายได้ 

 
รวมทั้งหมด  2  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ค22202  เสรมิทกัษะคณติศาสตร ์                            กลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 2     ภาคเรยีนที ่2                    เวลา  20  ชัว่โมง           จ านวน 0.5 หนว่ยกิต 
          

 
ศึกษา ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง  แยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง  การจัดหมู่ 

แยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูป    x2 + bx +  c   แยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูป   ax2 + bx 
+  c   และ a    1 แยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปก าลังสองสมบูรณ์  และแยกตัวประกอบของพหุ
นามที่อยู่ในรูปผลต่างของก าลังสอง 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
  1.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองได้ 
 
 

รวมทัง้หมด  1  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ค23201 เสรมิทกัษะคณติศาสตร ์                        กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3  ภาคเรยีนที ่1                     เวลา  20 ชัว่โมง       จ านวน 0.5 หนว่ยกติ 
          

 
ศึกษา ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
กรณฑท์ีส่อง  การบวก  การลบ  การคูณ และการหารจ านวนจริงที่อยู่ในรูป a  เมื่อ a  0 โดยใช้

สมบัติ  baab   เมื่อ a  0 และ b  0 และ 
b

a

b

a
  เมื่อ a  0 และ b > 0 

 การแยกตวัประกอบของพหนุาม  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีท าเป็นก าลังสอง
สมบูรณ์  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็มโดยอาศัยวิธีท าเป็น
ก าลังสองสมบูรณ์หรือใช้ทฤษฎีเศษเหลือ 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. บวก ลบ คูณ และหารจ านวนจริงที่อยู่ในรูป 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.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูปก าลังสองสมบูรณ์ได้ 
  3.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็มโดย 
      อาศัยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์หรือใช้ทฤษฎีเศษเหลือได้ 
 

รวมทัง้หมด  3  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ค23202 เสรมิทกัษะคณติศาสตร ์             กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3    ภาคเรยีนที ่2                        เวลา  20  ชัว่โมง           จ านวน 0.5 หนว่ยกติ 
          

ศึกษา ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 สมการก าลงัสอง  การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการ
ก าลังสองตัวแปรเดียว 
 เศษสว่นของพหนุาม การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วนของพหุนาม การแก้สมการ
เศษส่วนของพหุนาม การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. แก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตรได้ 
2. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวได้ 
3. บวก ลบ คูณ และหารเศษส่วนของพหุนามได้ 
4. แก้สมการเศษส่วนของพหุนามได้ 
5. แก้ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนามได้ 
6. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 

 
รวมทัง้หมด  6  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ค20201  คณิตศาสตรเ์พิม่เตมิ                                      กลุม่สาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์ 
เวลา  40  คาบ                                                                                      จ านวน  1.0  หนว่ยกิต 
          
ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ในสาระต่อไปนี้ 

การประยุกต ์1   รูปเรขาคณิต  จ านวนนับ  ร้อยละในชีวิตประจ าวัน  ปัญหาชวนคิด 
จ านวนและตวัเลข   ระบบตัวเลขโรมัน  ระบบตัวเลขฐานต่างๆ  การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข 
การประยุกตข์องจ านวนเต็มและเลขยกก าลงั  การคิดค านวณ  โจทย์ปัญหา 
การสรา้ง  การแบ่งส่วนของเส้นตรง  การสร้างมุมขนาดต่างๆ  การสร้างรูปสามเหลี่ยมและรูป

สี่เหลี่ยมด้านขนาน                   
โดยจัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้าโดยการ

ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  การให้
เหตุผล  การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  การน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทาง
คณิตศาสตร์  และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ  และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  พร้อมทั้งตระหนักถึงคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  สมารถท างานอย่างเป็นระบบ  มี
ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
 
ผลการเรยีนรู ้
 1. ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆได้ 
 2. อ่านและเขียนเลขโรมันได้ 
 3. บอกค่าของเลขโดดในตัวเลขฐานต่างๆที่ก าหนดให้ได้ 
 4. เขียนตัวเลขฐานที่ก าหนดให้เป็นตัวเลขฐานต่างๆได้ 
 5. ค านวณโจทย์บวก  ลบ  คูณ  หารที่มีวงเล็บได้ 
 6. ใช้สมบัติของจ านวนเต็ม  และเลขยกก าลังในการค านวณได้ 
 7. หาค าตอบโดยอาศัยความรู้สึกเชิงจ านวนและบอกเหตุผลประกอบได้ 
 8. ใช้ความรู้เกี่ยวกับจ านวนเต็มและเลขยกก าลังในการแก้ปัญหาได้ 
 9. ใช้การสร้างพ้ืนฐานสร้างรูปที่ซับซ้อนขึ้นได้ 
 10. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 
รวมทัง้หมด  10  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ค20202  คณิตศาสตรเ์พิม่เตมิ                                      กลุม่สาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์ 
เวลา  40  คาบ                                                                                      จ านวน  1.0  หนว่ยกิต 
          

ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ในสาระต่อไปนี้ 
การเตรียมความพร้อมในการใหเ้หตผุล  ข้อคาดการณ์  ประโยคเงื่อนไข  บทกลับของประโยค

เงื่อนไข  การให้เหตุผล 
พหนุาม   เอกนาม  การบวกลบเอกนาม  พหุนาม  การบวกลบพหุนาม  การคูณพหุนาม   

การหารพหุนาม 
การประยุกต ์2  แบบรูปของจ านวน  ข่ายงาน  การประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยม 
โดยจัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  
ทดลอง  สรุป รายงาน 
เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารและการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  การน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์  และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ  และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมทั้งตระหนักถึง
คุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  สมารถท างานอย่างเป็นระบบ  มีระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความ
รับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
 
ผลการเรยีนรู ้
 1. สังเกต  สร้างข้อคาดการณ์  และให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายได้ 
 2. ระบุเอกนาม  เอกนามที่คล้ายกัน บอกสัมประสิทธิ์และดีกรีของเอกนามได้ 
 3. หาผลบวกและผลลบของเอกนามได้ 
 4. เขียนพหุนามในรูปผลส าเร็จและบอกดีกรีของพหุนามได้ 
 5. หาผลบวกและผลลบของพหุนามได้ 
 6. หาผลคูณและผลหารของเอกนามได้ 
 7. หาผลคูณและผลหารของพหุนามอย่างง่ายได้ 
 8. เขียนแบบรูปของจ านวนและข่ายงานได้ 
 9. สามารถน าความรู้เกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยมประยุกต์ไปใช้ได้ 
รวมทัง้หมด  9  ผลการเรยีนรู ้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 
ค20203  คณิตศาสตรเ์พิม่เตมิ                                      กลุม่สาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์ 
เวลา  40  คาบ                                                                                      จ านวน  1.0  หนว่ยกิต 
 

ศึกษา ฝึกทักษะ/ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 
สมบัติของเลขยกก าลัง   สมบัติของเลขยกก าลัง  การด าเนินการของเลขยกก าลัง  สมบัติอ่ืนๆของเลข

ยกก าลัง  การประยุกต์ใช้ 
พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม  ทบทวนพหุนาม  การคูณพหุนาม  การหารพหุนาม  เศษส่วนของ

พหุนาม  การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม  การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม 
การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ  อัตราส่วน  ร้อยละ  การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและ

ร้อยละ  
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต   การประยุกต์ของการเลื่อนขนาน  การประยุกต์ของการ

สะท้อน  การประยุกต์ของการหมุน  เทสเซลเลชัน 
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ

ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้
เหตุผล  การสื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทาง
คณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษ
ที่ต้องการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. คูณและหารจ านวนที่อยู่ในรูปเลขยกก าลัง  ที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มโดยใช้บทนิยามและสมบัติของเลขยก
ก าลัง  และน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้  

2. ค านวณและใช้เลขยกก าลังในการเขียนแสดงจ านวนที่มีค่าน้อยๆหรือค่ามากๆในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ได 
3. บวก  ลบ  คูณ  หาร  พหุนามได้ 
4. บวก  ลบ  คูณ  หาร  เศษส่วยของพหุนามที่พหุนามมีดีกรีไม่เกินหนึ่งได้ 
5. .ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน  สัดส่วน  ร้อยละ  แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆได้ 
6. ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเลื่อนขนาน  การสะท้อน  และการหมุน ในการสร้างสรรค์งานศิลปะหรือออกแบบได้ 
7. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 

รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ค20204  คณิตศาสตรเ์พิม่เตมิ                                     กลุม่สาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์ 
เวลา  40  คาบ                                                                                      จ านวน  1.0  หนว่ยกิต 
          

ศึกษา ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง   การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง  การ

แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว  การแยกตัวประกอบของของพหุนามดีกรีสองที่เป็นก าลัง
สองสมบูรณ์   การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างก าลังสอง 

สมการก าลังสองตัวแปรเดียว  สมการก าลังสองตัวแปรเดียว  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับก าลังสองตัวแปร
เดียว 

การแปรผัน   การแปรผันตรง  การแปรผันผกผัน  การแปรผันเกี่ยวเนื่อง 
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ

ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้
สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่า
และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. แยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจงได้ 
2. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวได้ 
3. แยกตัวประกอบของของพหุนามดีกรีสองที่เป็นก าลังสองสมบูรณ์ได้ 
4. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างก าลังสองได้ 
5. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 
6. แก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวได้ 
7. มีทักษะเกี่ยวกับการแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวและน าไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้

อย่างเหมาะสม 
8. เขียนสมการแสดงการแปรผันระหว่างปริมาณต่างๆที่แปรผันต่อกันได้ 
9. แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ก าหนดโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปรผันได้ 

รวมทัง้หมด  9  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ค20205  คณิตศาสตรเ์พิม่เตมิ                                      กลุม่สาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์ 
เวลา  60  คาบ                                                                                      จ านวน  1.5  หนว่ยกิต 
          

ศึกษา ฝึกทักษะ/ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 
กรณฑ์ที่สอง   การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารจ านวนจริงที่อยู่ในรูป  เมื่อ a ≥ 0โดย

ใช้สมบัติ  และ  
การแยกตัวประกอบของพหุนาม   การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีท าเป็ นก าลังสอง

สมบูรณ์  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็ม  โดยอาศัยวิธีท าเป็น
ก าลังสองสมบูรณ์หรือทฤษฎีเศษเหลือ 

สมการก าลังสอง   แก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการ
ก าลังสองตัวแปรเดียว 

พาราโบลา  สมการพาราโบลา กราฟของสมการพาราโบลาที่อยู่ในรูป y =  ax2 + bx + c เมื่อ a ≠0 
พ้ืนที่ผิวและปริมาตร  การหาพ้ืนที่ของพีรมิด  กรวย  และทรงกลม  การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์

โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรและพ้ืนที่ผิว 
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ

ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้
เหตุผล  การสื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทาง
คณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บวก  ลบ คูณและหาร จ านวนจริงซึ่งเก่ียวกับกรณฑ์ท่ีสองท่ีก าหนดให้และน าไปใช้แก้ปัญหาได ้
2. แยกตัวประกอบของของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์ได้ 
3. แยกตัวประกอบของของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์เป็นจ านวนเต็มและได้ตัว

ประกอบที่มีสัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์เป็นจ านวนเต็ม  โดยอาศัยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์หรือใช้ทฤษฎี
เศษเหลือได้ 

4. แก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวได้ 
5. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวได้ 
6. เขียนกราฟพาราโบลาที่ก าหนดให้ได้ 
7. บอกลักษณะของกราฟพาราโบลาที่ก าหนดให้ได้ 
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8. หาพื้นที่ผิวของพีรมิด  กรวยและทรงกลมได้ 
9. แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ก าหนดให้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวและปริมาตรได้ 
10.ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้  
  

รวมทัง้หมด  10  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 
ค20206  คณิตศาสตรเ์พิม่เตมิ                                      กลุม่สาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์ 
เวลา  60  คาบ                                                                                      จ านวน  1.5  หนว่ยกิต  
          

ศึกษา ฝึกทักษะ/ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 
การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม   สมบัติเกี่ยวกับวงกลม  การให้เหตุผลเกี่ยวกับ

การสร้างรูปเรขาคณิต 
ระบบสมการ  การแก้ระบบสมการสองตัวแปรที่สมการมีดีกรีไม่เกินสอง  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ

ระบบสมการสองตัวแปรที่สมการมีดีกรีไม่เกินสอง 
วงกลม วงกลม มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม คอร์ด เส้นสัมผัสวงกลม 
เศษส่วนของพหุนาม การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วนของพหุนาม การแก้สมการ

เศษส่วนของพหุนาม การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม 
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ

ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้
เหตุผล  การสื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทาง
คณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้สมบัติเก่ียวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมในการให้เหตุผลได้ 
2. สร้างและให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้างที่ก าหนดให้ได้ 
3. แก้ระบบสมการสองตัวแปรที่สมการมีดีกรีไม่เกินสองที่ก าหนดให้ได้ 
4. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการสองตัวแปรที่สมการมีดีกรีไม่เกินสองที่ก าหนดให้ได้ 
5. ใช้สมบัติเก่ียวกับวงกลมในการให้เหตุผลและแก้ปัญหาที่ก าหนดให้ได้ 
6. บวก ลบ คูณและหารเศษส่วนของพหุนามที่ก าหนดให้ได้ 
7. แก้สมการเศษส่วนของพหุนามได้ 
8. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนามได ้
9. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 

รวมทัง้หมด  9  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 
ค20211 การใชง้านเบื้องตน้โปรแกรม The Geometer’ Sketchpad        กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 
เวลา 20 ชัว่โมง                                                                                     จ านวน 0.5 หนว่ยกติ 
 
 ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการ ในสาระต่อไปนี้ 
 ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad คุณสมบัติและความสามารถของ
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เครื่องมือและเมนูค าสั่งของโปรแกรม 
 การสรา้งพืน้ฐานทางเรขาคณติ การสร้างส่วนของเส้นตรง รังสี เส้นตรง วงกลม เส้นตั้งฉาก มุมฉาก รูป
สี่เหลี่ยม การตั้งชื่อจุด การระบายสีโดยการสร้างบริเวณภายในรูปเรขาคณิต การสร้างรูปสามเหลี่ยมใดๆ และส่วน
ที่แสดงมุม รูปเรขาคณิตและเครื่องมือก าหนดเอง การสร้างตารางแสดงความสัมพันธ์ในรูปเรขาคณิต 
 สนุกคดิกบัแอนเิมชนั เงาตัวอักษร การท าพุ 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ด้วยการปฏิบัติจริง ทดลอง 
สรุป รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิด การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสารการสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และการน าเสนอ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรยีนรู ้

1. บอกสมบัติและความสามารถของโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ได ้
2. สามารถเลือกใช้กล่องเครื่องมือและเมนูค าสั่งของโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ในการ

สร้างรูปเรขาคณิตได้ 
3. สามารถใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ในการสร้าง การวัด ส่วนต่างๆ ของรูป

เรขาคณิตได้ 
4. สร้างภาพเคลื่อนไหวได้ 

รวมทัง้หมด 4 ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 
ค20212 GSP กับการน าไปใช ้                     กลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
เวลา 20 ชัว่โมง                                                                                     จ านวน 0.5 หนว่ยกติ 
 
 ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการ ในสาระต่อไปนี้ 
 เศษสว่น การสร้างเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน  
 คู่อนัดบัและกราฟ คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ กราฟและการน าไปใช้ 
 ความสมัพนัธร์ะหวา่งรปูเรขาคณติสองมติแิละสามมิต ิทรงกระบอก กรวย ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
ทรงกลม แปลโจทย์ให้เป็นภาพ 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ด้วยการปฏิบัติจริง ทดลอง 
สรุป รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิด การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสารการสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และการน าเสนอ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรยีนรู ้

1. สร้างเศษส่วนและเปรียบเทียบเศษส่วนได้ 
2. ลงจุดและเขียนกราฟของคู่อันดับโดยใช้โปรแกรม GSP ได้  
3. สร้างและหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติwfh 

รวมทัง้หมด 3 ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 
ค20213 GSP กับเรขาคณติ 1                    กลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
เวลา 20 ชัว่โมง                                                                                     จ านวน 0.5 หนว่ยกติ 
 
 ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการ ในสาระต่อไปนี้ 
 การแปลงทางเรขาคณติ การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน การย่อขยาย การประยุกต์การแปลง
ทางเรขาคณิต 
 ความเทา่กนัทุกประการ ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต ความเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยม 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ด้วยการปฏิบัติจริง ทดลอง 
สรุป รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิด การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสารการสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และการน าเสนอ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรยีนรู ้

1. สามารถใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad สร้างรูปจ าลองสถานการปัญหาของการแปลง
ทางเรขาคณิตได้ 

2. สามารถใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad สร้างรูปจ าลองสถานการณ์ความเท่ากัน 
ทุกประการได้ 

รวมทัง้หมด 2 ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 
ค20214 GSP กับเรขาคณติ 2                      กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 
เวลา 20 ชัว่โมง                                                                                     จ านวน 0.5 หนว่ยกติ  
 
 ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการ ในสาระต่อไปนี้ 
 ทฤษฎบีทพทีาโกรสั สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ทฤษฎีบทพีทาโกรัส บทกลับของทฤษฎีบทพีทา
โกรัส 
 ความรูเ้บือ้ตน้เกี่ยวกบัจ านวนจรงิ จ านวนตรรกยะ จ านวนอตรรกยะ 
 เสน้ขนาน เส้นขนานและมุมภายใน เส้นขนานและมุมแย้ง เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน เส้น
ขนานและรูปสามเหลี่ยม 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ด้วยการปฏิบัติจริง ทดลอง 
สรุป รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิด การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสารการสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และการน าเสนอ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรยีนรู ้

1. สามารถใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad พิสูจน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้ 
2. สามารถใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ในการสร้างจ านวนอตรรกยะได้ 
3. สามารถใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ในการส ารวจคุณสมบัติต่างๆของเส้นขนานได้ 

รวมทัง้หมด 3 ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐานและเพิม่เตมิ 
กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

รายวชิาพืน้ฐาน 
 ว21101  วิทยาศาสตร์  จ านวน  60  ชั่วโมง จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
 ว21102  วิทยาศาสตร์  จ านวน  60  ชั่วโมง จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
 ว22101  วิทยาศาสตร์  จ านวน  60  ชั่วโมง จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
 ว22102  วิทยาศาสตร์  จ านวน  60  ชั่วโมง จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
 ว23101  วิทยาศาสตร์  จ านวน  60  ชั่วโมง จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
 ว23102  วิทยาศาสตร์  จ านวน  60  ชั่วโมง จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

รายวชิาเพิ่มเติม 1 
 ว21201  วิทยาศาสตร์  จ านวน  20  ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 ว21202  วิทยาศาสตร์  จ านวน  20  ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 ว22201  วิทยาศาสตร์  จ านวน  20  ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 ว22202  วิทยาศาสตร์  จ านวน  20  ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 ว23201  วิทยาศาสตร์  จ านวน  20  ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 ว23202  วิทยาศาสตร์  จ านวน  20  ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
รายวชิาเพิ่มเติม 2 
 ว20201  เคมี 1   จ านวน  40  ชั่วโมง จ านวน  1  หน่วยกิต 
 ว20202  ชีววิทยา 1  จ านวน  40  ชั่วโมง จ านวน  1  หน่วยกิต 
 ว20203  ฟิสิกส์ 1  จ านวน  40  ชั่วโมง จ านวน  1  หน่วยกิต  
 ว20204  โลกและอวกาศ ดาราศาสตร ์จ านวน  40  ชั่วโมง จ านวน  1  หน่วยกิต  
 ว20205  ชีววิทยา 2  จ านวน  40  ชั่วโมง จ านวน  1  หน่วยกิต  
 ว20206  ฟิสิกส์ 2  จ านวน  40  ชั่วโมง จ านวน  1  หน่วยกิต  
 ว20207  เคมี 2   จ านวน  40  ชั่วโมง จ านวน  1  หน่วยกิต 
 ว20208  วิทยาศาสตร์เพิ่มพูน จ านวน  40  ชั่วโมง จ านวน  1  หน่วยกิต 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ว21101  วทิยาศาสตร ์                       กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 1  ภาคเรยีนที ่1             วลา  60   ชัว่โมง    จ านวน  1.5  หนว่ยกติ 
      

ศึกษา วิเคราะห์  ความหมายของวิทยาศาสตร์  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ลักษณะส าคัญ
ของนักวิทยาศาสตร์  เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  ผลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   สถานะของ
สารปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะ  ผลของความร้อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร  การถ่ายโอนความ
ร้อน  การจัดกลุ่มสารตามลักษณะเนื้อสารและขนาดของอนุภาค  การละลายของสารในตัวท าละลาย  ความ
เข้มข้นของสารละลาย  พลังงานกับการละลายของสาร  ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย  สมบัติของสารละลายกรด
และสารละลายเบส  การตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลาย    pH  ของสารละลายกรดและเบส  
กรดและเบสในชีวิตประจ าวัน   

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล  
และการอภิปราย 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารและเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถใน
การตัดสินใจ  น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรมคุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม   

 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ว21102  วทิยาศาสตร ์                       กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 1  ภาคเรยีนที ่2            เวลา  60  ชัว่โมง      จ านวน 1.5  หนว่ยกติ 
      

ศึกษา วิเคราะห์  ชั้นบรรยากาศ  ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์ต่อบรรยากาศ  องค์ประกอบของลมฟ้า
อากาศ  พายุฟ้าคะนอง  พายุหมุนเขตร้อน มรสุม การพยากรณ์อากาศ เอลณิโญ-ลานีญา  การเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิอากาศของโลก  มลพิษทางอากาศการ  บอกต าแหน่งและการเปลี่ยนต าแหน่งของวัตถุ ปริมาณ
เวกเตอร์ และปริมาณสเกลาร์ อัตราเร็วและความเร็วของวัตถุ  การใช้กล้องจุลทรรศน์  เซลล์ของสิ่งมีชีวิต  
การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์  การล าเลียงน้ าและธาตุอาหารของพืช  การสังเคราะห์ด้วยแสง  การ
สืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของพืช  การตอบสนองของพืช  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับพืช   

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาสาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารและเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถ
ในการตัดสินใจน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่
เหมาะสม     
 
  

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ว22101  วทิยาศาสตร ์                                                            กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 2  ภาคเรยีนที ่1                      เวลา  60  ชัว่โมง     จ านวน  1.5  หนว่ยกติ 
 

วิเคราะห์  โครงสร้างการท างานและความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ของมนุษย์และสัตว์  พฤติกรรม
ของมนุษย์และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิต  การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์   การปรับปรุง
พันธุ์  การเพ่ิมผลผลิตของสัตว์  สารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงานและสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย  
สารในสิ่งเสพติด  ธาตุและสารประกอบ  หลักการแยกสาร  การเปลี่ยนแปลงสาร  การเกิดปฏิกิริยาเคมี  
ปฏิกิริยาในชีวิตประจ าวัน  และผลของปฏิกิริยาเคมีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม   

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  
บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล  การอภิปราย   และบูรณาการการเรียนรู้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สามารถสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้  มีความสามารถ  ในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิต
วิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ว22102 วทิยาศาสตร ์                                                               กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 2  ภาคเรยีนที ่2                           เวลา  60  ชัว่โมง      จ านวน  1.5  หนว่ยกติ 

 
วิเคราะห์  แรง  แรงลัพธ์  การสะท้อนของแสง  การหักเหของแสง  ความสว่าง  การดูดกลืนแสงสี  

การมองเห็นสีของวัตถุ โลกและการเปลี่ยนแปลง  ดิน  หิน  แร่  น้ า   
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  

บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล  การอภิปราย   และบูรณาการการเรียนรู้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สามารถสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้  มีความสามารถ  ในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิต
วิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม     
 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ว23101 วทิยาศาสตร ์                                                กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3    ภาคเรยีนที ่1                               เวลา 60 ชัว่โมง      จ านวน 1.5 หนว่ยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะของโครโมโซม ความส าคัญของสารพันธุกรรม กระบวนการถ่ายทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรม โรคทางพันธุกรรม การใช้ประโยชน์จากความรู้ด้านพันธุศาสตร์ องค์ประกอบของระบบนิเวศ 
การถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต สมดุลของระบบนิเวศ วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ ประชากร ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระบบสุริยะ ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ ดาว
เคราะห์ในระบบสุริยะ กลุ่มดาวฤกษ์ กาแล็กซีและเอกภพ เทคโนโลยีอวกาศ กล้องโทรทรรศน์ ดาวเทียม ยาน
อวกาศ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ว23102 วทิยาศาสตร ์                                                กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3     ภาคเรยีนที ่2                             เวลา  60 ชัว่โมง      จ านวน 1.5 หนว่ยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์ ความเร่ง ผลของแรงลัพธ์ที่มีต่อวัตถุ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา แรงพยุงของ

ของเหลว แรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงและแนวโค้ง งานและพลังงาน 
พลังงานศักย์และพลังงานจลน์ การเปลี่ยนรูปพลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างความต่าง
ศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน พลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า การ
ค านวณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
 

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 าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ว21201 วทิยาศาสตรเ์พิ่มเตมิ                                                  กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1     ภาคเรยีนที ่1                                เวลา 20 ชัว่โมง        จ านวน 0.5 หนว่ยกติ  

 
 ศึกษาวิเคราะห์  และทดลองจากกิจกรรมที่จัดไว้ในรูปแบบต่างๆเก่ียวกับการแก้ปัญหาโดยอาศัย
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ขั้นตอนการท างาน  โดยใช้วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์  และทักษะภาคปฏิบัติเบื้องต้น   

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย   

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสมโดยวัดและ
ประเมินผลความรู้โดยใช้แบบทดสอบ ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  โดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรม  ประเมินคุณธรรม จริยธรรมในการสืบค้นข้อมูล 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์   
2. มีความรู้และเข้าใจวิธีการทางวิทยาศาสตร์  สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันหรือใน

ท้องถิ่น 
3. สามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือแก้ปัญหาใน

ชีวิตประจ าวันหรือในท้องถิ่นได้ 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์  เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์               

 
 

รวมทัง้หมด  4    ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ว21202 วทิยาศาสตรเ์พิ่มเตมิ                                                   กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1     ภาคเรยีนที ่2                                เวลา 20 ชัว่โมง        จ านวน 0.5 หนว่ยกติ 

 
ศึกษาวิเคราะห์     เกี่ยวกับประเภทของโครงงาน  และท าโครงงานประเภทส ารวจ   โครงงาน

ประเภททดลอง     หรือท้ังสองประเภทตามข้ันตอนทางวิธีการทางวิทยาศาสตร์  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องโครงงาน  สามารถวางแผนด าเนินการตามโครงงานและเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม    

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การ
สังเกต  การสืบค้นข้อมูล   การอภิปราย  สรุป   

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้    มีความสามารถในการตัดสินใจ  น า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง  ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืน  เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   มีจิต
วิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยม 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. ปฏิบัติการเก่ียวกับการท าโครงงานวิทยาศาสตร์  ท าการทดลอง  จัดกระท าข้อมูล  และ

สรุปผลเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 
2. น าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ 
3. ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
4. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดท าโครงงาน

วิทยาศาสตร์ 
5. มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์               

 
รวมทัง้หมด   5   ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ว22201 วทิยาศาสตรเ์พิ่มเตมิ                                         กลุม่สาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่2       ภาคเรยีนที ่1                            เวลา 20 ชัว่โมง          จ านวน 0.5 หนว่ยกติ 

 
 ศึกษาวิเคราะห์  ค้นคว้า ดูงานและท ากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นเกี่ยวกับกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างมีระบบ  ฝึกทักษะการการสังเกต  ทักษะการวัด  ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล  ทักษะการ
จ าแนกประเภท  ทักษะการใช้ตัวเลข  ทักษะการสื่อความหมาย  ทักษะการพยากรณ์   ทักษะการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา ทักษะการตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง  การก าหนดและ
ควบคุมตัวแปร ตลอดจนการใช้เครื่องมือพ้ืนฐานเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงาน  และสามารถน า
ความรู้และทักษะไปใช้ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ให้ได้ผล    

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมโดยวัดและ
ประเมินผลความรู้โดยใช้แบบทดสอบ  ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรม ประเมินคุณธรรม จริยธรรมในการสืบค้นข้อมูล 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. ลงความเห็นจากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตได้ 
2. ระบุข้อความที่เป็นผลจากการลงความเห็นจากข้อมูลได้ 
3. จ าแนกประเภทของสิ่งต่าง ๆ ได้ถูกต้อง ตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นเอง และเกณฑ์ที่ผู้อื่น

ก าหนดให้ 
4. บอกประโยชน์ของการใช้ตัวเลขได้ 
5. พยากรณ์จากข้อมูลที่ก าหนดให้ได้ 
6. บอกความหมายของทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุปได้ 
7. บอกความสัมพันธ์ของข้อมูลที่อยู่ในรูปของกราฟและตารางได้ 

 
 

รวมทัง้หมด   7   ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ว22202 วทิยาศาสตรเ์พิ่มเตมิ                                         กลุม่สาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่2     ภาคเรยีนที ่2                              เวลา 20 ชัว่โมง        จ านวน 0.5 หนว่ยกติ 

 
ศึกษาวิเคราะห์     และท าโครงงานประเภทส ารวจ   โครงงานประเภททดลอง   โครงงานประเภท

สิ่งประดิษฐ์ หรือโครงงานประเภททฤษฎี หรือท้ังสี่ประเภทตามขั้นตอนทางวิธีการทางวิทยาศาสตร์  เพ่ือให้มี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องโครงงาน  สามารถวางแผนด าเนินการตามโครงงานและเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม    

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การ
สังเกต  การสืบค้นข้อมูล   การอภิปราย  สรุป   

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้    มีความสามารถในการตัดสินใจ  น า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง  ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืน  เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   มีจิต
วิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยม 
 

ผลการเรยีนรู ้ 
1. รู้และเข้าใจล าดับขั้นตอนในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
2. เสนอหัวข้อเรื่องที่จะท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
3. เขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
4. ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
5. มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์               

 
 

รวมทัง้หมด  5  ผลการเรยีนรู้  
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ว23201 วทิยาศาสตร ์                                                 กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3       ภาคเรยีนที ่1                             เวลา 20 ชัว่โมง         จ านวน 0.5 หนว่ยกติ 

 

ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบ
ต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ  ความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศและโลก  กระบวนการต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก  ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก  เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันและตรวจสอบประเด็นปัญหาภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่
ในช่วงเวลานั้น ๆ  สืบค้นข้อมูลและน าเสนอปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ออกแบบการ
ทดลองจากสถานการณ์ที่ก าหนด 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม   คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. อธิบายองค์ประกอบของหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างาน

สัมพันธ์กัน 
3. อภิปรายกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความ

หลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
4. อภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ 

ในระบบนิเวศ 
5. วิเคราะห์ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น 

ประเทศและโลก 
6. วิเคราะห์กระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก  
7. อภิปรายความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิ

ประเทศ และสัณฐานของโลก 
8. อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันและตรวจสอบประเด็นปัญหา

ภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
9. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
10. ออกแบบการทดลองจากสถานการณ์ท่ีก าหนด 

 
รวมทัง้หมด 10 ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ว23202 วทิยาศาสตร ์                                                 กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3     ภาคเรยีนที ่2                                เวลา 20 ชัว่โมง      จ านวน 0.5 หนว่ยกติ 

 
ศึกษา วิเคราะห์ แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงและแนวโค้ง โมเมนต์ และน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ ความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงาน การเปลี่ยนรูปพลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงาน ความต่าง
ศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน พลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น และ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. อธิบายแรงที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงและแนวโค้ง 
2. วิเคราะห์โมเมนต์ของแรงและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
3. อภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงาน การเปลี่ยนรูปพลังงาน กฎการอนุรักษ์

พลังงาน 
4. อธิปรายความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน พลังงานไฟฟ้าของ

เครื่องใช้ไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  
5. อภิปรายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้ส ารวจอวกาศ  วัตถุท้องฟ้า  สภาวะ

อากาศ    ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร และการสื่อสาร 
 
 

รวมทัง้หมด  5  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 
ว20201  เคม ี1                   กลุม่สาระการเรียนรูว้ทิยาศาสตร์  
เวลา  40  คาบ                                                                              จ านวน  1.0  หนว่ยกติ  
          

สืบค้นข้อมูล ส ารวจตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายโครงสร้างอะตอมและสัญลักษณ์
นิวเคลียร์ของธาตุ  การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม  ความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอก
สุดกับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา  การจัดเรียงธาตุและท านายแนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ     
การเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุลของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือด  จุดหลอมเหลว และ
สถานะของสารกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร  เขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน  ผลของสารเคมีที่ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ปัจจัยที่มีผลต่ออัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมีและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์     

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถใน
การตัดสินใจ   

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์รักชาติ     ศาสน์    
กษัตริย์  อยู่อย่างพอเพียง   ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย  และมีจิต
สาธารณะ 
 
ผลการเรยีนรู ้ 
1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายโครงสร้างอะตอม และสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ (ว  3.1 ม.4-6/1)    
2. วิเคราะห์และอธิบายการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม  ความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอก

สุดกับสมบัติของธาตแุละการเกิดปฏิกิริยา(ว  3.1 ม.4-6/2)    
3. อธิบายการจัดเรียงธาตุและท านายแนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ(ว  3.1 ม.4-6/3)    
4. วิเคราะห์และอธิบายการเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุลของสาร(ว  3.1 ม.4-6/4)    
5. สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือด  จุดหลอมเหลว และสถานะของสารกับแรงยึด

เหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร  (ว  3.1 ม.4-6/5)    
6. ทดลอง อธิบายและเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่พบในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งอธิบายผลของสารเคมี

ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม(ว  3.2 ม.4-6/1)    
7. ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและน าความรู้ไป

ใช้ประโยชน์(ว  3.2 ม.4-6/2)    
รวมทัง้หมด 7 ผลการเรยีนรู้ 
 
 



63 
 

ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 
ว20202  ชวีวทิยา 1         กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร ์ 
เวลา  40  คาบ                                                                              จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
          

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิต การใช้ความรู้และกระบวนการทางชีววิทยาที่เป็น
ประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การศึกษาชีววิทยาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการน าความรู้
เกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลา
ซึม และนิวเคลียสที่ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ การสื่อสารระหว่างเซลล์ การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์และ
การชราภาพของเซลล์  ศึกษาระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย วัคชีน ศึกษาการถ่ายทอถลักษณะทางพันธุกรรม 
ความผิดปกติของพันธุกรรม พันธุกรรมกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและเทคโนยีชีวภาพ 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต  
การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบภายในเซลล์ที่ศึกษาด้วย       
กล้องจุลทรรศน์ 

2. อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างเซลล์ การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ และการชรา
ภาพของเซลล์ 

3. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน และภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
4. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะพันธุกรรมบน

โครโมโซมเพศ  
5. สืบค้นข้อมูล อภิปราย เทคโนโลยีชีวภาพ และน าความรู้เกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
รวมทัง้หมด 5 ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 
ว20203  ฟสิิกส ์1        กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์  
เวลา  40  คาบ                                                                              จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
         
 ศึกษา  วิเคราะห์  ธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์  ปริมาณกายภาพและหน่วยในระบบเอสไอ  การกระจัด 
ระยะทาง ความเร็ว อัตราเร็ว ความเร่ง   การเคลื่อนที่โดยเสรีภายใต้ แรงโน้มถ่วงได้     
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูลและการ
อภิปราย    เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสมตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
ผลการเรยีนรู ้ 

1. อธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์  ปริมาณกายภาพและหน่วยในระบบเอสไอ 
2.  อธิบายความหมายและยกตัวอย่างระยะทางและการกระจัดได้  
3. อธิบายความหมายและค านวณหาของอัตราเร็ว อัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่ง และอัตราเร็วเฉลี่ยได้   
4. วัดระยะทางและบอกช่วงเวลาจากจุดบนแถบกระดาษท่ีดึงผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลาและหา

อัตราเร็วเฉลี่ยจากข้อมูลดังกล่าวได้  
5. อธิบายความหมายของความเร่ง ความเร่งขณะใดขณะหนึ่ง ความเร่งเฉลี่ย และความหน่วงได้  
6. อธิบายความหมายและปฏิบัติกิจกรรมของการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบอิสระได้  
7. ค านวณหาขนาดของความเร็วขณะใดขณะหนึ่งของวัตถุที่ตกแบบอิสระจากจุดบนแถบกระดาษได้   
8. ค านวณหาขนาดความเร่งเฉลี่ยจากกราฟได้  

รวมทัง้หมด 8 ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 
ว20204  ดาราศาสตร ์       กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์  
เวลา  40  คาบ                                                                              จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
          

สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ เกี่ยวกับโครงสร้างโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาค ปรากฏการณ์ทาง
ธรณีวิทยา ล าดับชั้นของหิน  ประโยชน์ของข้อมูลทางธรณีวิทยา วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ 
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ เทคโนโลยีอวกาศ  
โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบ ทดลองตามหลักปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรยีนรู ้ 

1.   สืบค้นและอธิบายหลักการในการแบ่งโครงสร้างโลก 
2.   อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคของโลก 
3.   อธิบายกระบวนการเกิดภูเขา รอยเลื่อน รอยคดโค้ง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
4.   สืบค้นและอธิบายความส าคัญของปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด       

ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
5.  ส ารวจวิเคราะห์และอธิบายการล าดับชั้นหิน จากการวางตัวของชั้นหิน ซากดึกด าบรรพ์ และ       

โครงสร้างทางธรณีวิทยาเพ่ืออธิบายประวัติความเป็นมาของพ้ืนที่ 
6.    สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายประโยชน์ของข้อมูลทางธรณีวิทยา 
7.    สืบค้นและอธิบายการเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ 
8.    สืบค้นและอธิบายธรรมชาติและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ 
9.    สืบค้นและอธิบายประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 

 
รวมทัง้หมด  9  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 
ว20205  ชวีวทิยา 2        กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์  
เวลา  40  คาบ                                                                              จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
          

ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ   ก าเนิดของชีวิต   อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในประเทศไทย   การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  ระบบนิเวศความหลากหลายและ
ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนวัฏจักรสารในระบบนิเวศการเปลี่ยนแปลง
แทนที่ของระบบนิเวศประชากรความหนาแน่นและการแพร่กระจายของประชากรขนาดของประชากร แบบ
แผนการเจริญเติบโตของประชากรแบบแผนการมีชีวิตอยู่รอดของประชากรประชากรมนุษย์มนุษย์กับ
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทของทรัพยากรธรรมชาติการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติปัญหาและการ
จัดการหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยการทดลอง  สืบค้นข้อมูล  อธิบาย  และอภิปราย  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหาและบูรณาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ื อ
ค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล  คิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์  
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต   
ผลการเรียนรู้ 

1.สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับความหลากหลายและองค์ประกอบของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  

2. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การจัดหมวดหมู่ของ
สิ่งมีชีวิต ชื่อของสิ่งมีชีวิต และการระบุชนิด 
3. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายและสรุปเกี่ยวกับก าเนิดของชีวิต ก าเนิดของเซลล์โพรคาริโอตและเซลล์ยูคาริ
โอต 

4. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย อธิบาย และสรุปเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็น
โดเมนและอาณาจักร ลักษณะที่เหมือนและตากต่างกันของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอรา อาณาจักร         
โพรทิสตา อาณาจักรพืช อาณาจักรฟังไจ และอาณาจักรสัตว์ 

5. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับความหมายของประชากร ความหนาแน่นของประชากร 
อัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร และปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร 

6. สืบค้นข้อมูล อภิปราย ละวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องประชากรมนุษย์ การเติบโต และโครงสร้าง
ของประชากร 

7. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
8. อภิปราย อธิบาย และสรุปแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ

อนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
9. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถ่ินที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

รวมทัง้หมด  9  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 
ว20206  ฟสิิกส ์2         กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์  
เวลา  40  คาบ                                                                              จ านวน  1.0  หนว่ยกติ  
          

ศึกษา ปรากฏการณ์คลื่น ความหมายของคลื่นกล   คลื่นตามยาว  คลื่นตามขวาง   ปรากฏการณ์คลื่น 
คลื่นกล องค์ประกอบของคลื่น   สมบัติของคลื่น   และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย    เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถใน
การตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์          จริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
ผลการเรียนรู้   

1. ทดลองและอธิบายความหมายของคลื่นกลได้ 
2. อธิบายส่วนประกอบของคลื่นตามขวางและคลื่นตามยาวได้ 
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่นได้  
4. ทดลองและอธิบายสมบัติด้านการสะท้อนและการหักเหของคลื่นได้  
5. ทดลองและอธิบายสมบัติด้านการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่นได้  
6. อธิบายแหล่งก าเนิดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้  
7. อธิบายสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ 

รวมทัง้หมด 7 ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 
ว20207  เคม ี2                  กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์  
เวลา  40  คาบ                                                                              จ านวน  1.0  หนว่ยกติ  
          

การเกิดปิโตรเลียม   กระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ และการกลั่นล าดับส่วนน้ ามันดิบ     การน า
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกแก๊สธรรมชาติและการกลั่นล าดับส่วนน้ ามันดิบไปใช้ประโยชน์และผลของผลิตภัณฑ์
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมการเกิดพอลิเมอร์ สมบัติของพอลิเมอร์  การน าพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์และผลที่
เกิดจากการผลิตและใช้พอลิเมอร์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  องค์ประกอบ  ประโยชน์  และปฏิกิริยาบาง
ชนิดของคาร์โบไฮเดรต  ไขมันและน้ ามัน  โปรตีนและกรดนิวคลีอิก 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถใน
การตัดสินใจ   

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์รักชาติ     ศาสน์    
กษัตริย์  อยู่อย่างพอเพียง   ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย  และมีจิต
สาธารณะ 
 
ผลการเรยีนรู ้ 

1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเกิดปิโตรเลียม กระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ และการกลั่นล าดับส่วน
น้ ามันดิบ(ว  3.2 ม.4-6/3)    

2. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายการน าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกแก๊สธรรมชาติและการกลั่นล าดับส่วน
น้ ามันดิบไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม   (ว  3.2 ม.4-6/4)    

3. ทดลองและอธิบายการเกิดพอลิเมอร์  สมบัติของพอลิเมอร์  (ว  3.2 ม.4-6/5)    
4. อภิปรายการน าพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลที่เกิดจากการผลิตและใช้พอลิเมอร์ต่อสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม(ว  3.2 ม.4-6/6)    
5. ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์  และปฏิกิริยา  บางชนิดของคาร์โบไฮเดรต (ว  3.2 ม.4-6/7)               
6. ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ  ประโยชน์  และปฏิกิริยาบางชนิดของไขมันและน้ ามัน  (ว 3.2 ม.4-

6/8)      
7. ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ  ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของโปรตีน และกรดนิวคลีอิก            

(ว  3.1 ม.4-6/9) 
 

รวมทัง้หมด 7 ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 
ว20208  เพิม่พนูวทิยาศาสตร์       กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์  
เวลา  40  คาบ                                                                              จ านวน  1.0  หนว่ยกติ  
          
                ศึกษา  วิเคราะห์  และฝึกฝนเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นมูลฐาน 8 ทักษะ
ได้แก่ ทักษะการสังเกต  ทักษะการวัด  ทักษะการจ าแนกประเภท  ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปส
กับสเปสและสเปสกับเวลา  ทักษะการค านวณ  ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล  ทักษะการลง
ความคิดเห็นจากข้อมูล  ทักษะการพยากรณ์  และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงหรือขั้นผสม 5 
ทักษะได้แก่ ทักษะการตั้งสมมติฐาน  ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  ทักษะการก าหนดและควบคุมตัว
แปร  ทักษะการทดลอง  ทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป ตลอดจนบูรณาการทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่การทดลองเพ่ือแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย  กระบวนการส ารวจ
ตรวจสอบและกระบวนการฝึกปฏิบัติ  เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถสื่ อสารสิ่งที่เรียนรู้  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ  มีจิตวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรมคุณธรรมที่พึงประสงค์  สามารถน าความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
ผลการเรยีนรู ้
1.  อธิบาย  สืบค้น  ตรวจสอบ  และปฏิบัติการฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นมูลฐาน ทั้ง 8 

ทักษะได ้
2.  อธิบาย  สืบค้น  ตรวจสอบ  และปฏิบัติการฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงหรือข้ันผสมทั้ง 

5 ทักษะได้ 
3.  นักเรียนสามารถน าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 13 ทักษะไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาใน

ชีวิตประจ าวันได้ 
4.  นักเรียนสามารถพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ โดยเน้นความรับผิดชอบ  ความชื่อสัตย์  ความมีใจกว้าง 

และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 
รวมทัง้หมด 4 ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐานและเพิม่เตมิ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

 

รายวชิาพืน้ฐาน 
 ส21101  สังคมศึกษา  จ านวน  60  ชั่วโมง จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
 ส21102  ประวัติศาสตร์  จ านวน  20  ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 ส21103  สังคมศึกษา  จ านวน  60  ชั่วโมง จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
 ส21104  ประวัติศาสตร์  จ านวน  20  ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 ส22101  สังคมศึกษา  จ านวน  60  ชั่วโมง จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
 ส22102  ประวัติศาสตร์  จ านวน  20  ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 ส22103  สังคมศึกษา  จ านวน  60  ชั่วโมง จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
 ส22104  ประวัติศาสตร์  จ านวน  20  ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 ส23101  สังคมศึกษา  จ านวน  60  ชั่วโมง จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
 ส23102  ประวัติศาสตร์  จ านวน  20  ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 ส23103  สังคมศึกษา  จ านวน  60  ชั่วโมง จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
 ส23104  ประวัติศาสตร์  จ านวน  20  ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 
รายวชิาเพิ่มเติม 

ส20201  อาเซียนศึกษา 1  จ านวน  20  ชั่วโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต  
ส20202  อาเซียนศึกษา 2  จ านวน  20  ชั่วโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
ส20203  เศรษฐศาสตร์น่ารู้ จ านวน  20  ชั่วโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
ส20204  กฎหมายน่ารู้   จ านวน  20  ชั่วโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
ส20231 หน้าที่พลเมือง 1  จ านวน  20  ชั่วโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
ส20232 หน้าที่พลเมือง 2  จ านวน  20  ชั่วโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
ส20233 หน้าที่พลเมือง 3  จ านวน  20  ชั่วโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
ส20234 หน้าที่พลเมือง 4  จ านวน  20  ชั่วโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
ส20235 หน้าที่พลเมือง 5  จ านวน  20  ชั่วโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
ส20236 หน้าที่พลเมือง 6  จ านวน  20  ชั่วโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ส21101  สังคมศึกษา                                    กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่1   ภาคเรยีนที ่ 1                             เวลา  60  ชัว่โมง    จ านวน 1.5 หนว่ยกิต    
                                                                                
 ศึกษา เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ส าคัญ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  ทั้งจากระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและการศึกษาภาคสนาม  ตลอดจนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ด้านที่ตั้งของประเทศไทยกับภูมิภาค
เอเชียกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  ภูมิภาคออสเตรเลีย และโอเชียเนีย เส้นแบ่งเวลาของประเทศไทยกับทวีป
ต่าง ๆ ความแตกต่างของเวลามาตรฐานกับเวลาท้องถิ่น  รวมถึงลักษณะ  ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ  ประชากร  การแบ่งภูมิภาค  การตั้งถิ่นฐาน  กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ลักษณะทาง
วัฒนธรรม และปัญหาสิ่งแวดล้อม  สภาพปัญหา  สาเหตุ  ผลกระทบ  และแนวทางในการแก้ไขเพ่ืออนุรักษ์
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและยึดหลักความพอเพียง  ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาคเอเชียกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน  ภูมิภาคออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  

ศึกษา ความหมาย  ความส าคัญ เป้าหมาย และขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนเรื่องราวทาง
เศรษฐกิจ  การผลิต  และบริการ การบริโภค  การแลกเปลี่ยน  การตลาด  การเงินการธนาคารและสถาบัน
ทางการเงิน  รวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ  ยึดหลักการเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์  กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและการอุปโภค
บริโภคในสังคมไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบเสาะ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการทางสังคม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา  ทักษะการปฏิบัติ  ทักษะการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข   
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งต่อกัน
และกัน  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน รู้เท่าทัน
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ  น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิต   และให้มีความซื่อสัตย์สจุริต 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 
 
 



72 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ส21102  ประวตัศิาสตร ์                                  กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 1 ภาคเรยีนที ่ 1                                เวลา  20  ชัว่โมง      จ านวน  0.5  หนว่ยกิต 
 
 ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความส าคัญของเวลา  การเทียบศักราชตามระบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษา
ประวัติศาสตร์  น าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษา พัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง  
แหล่งอารยธรรมที่ส าคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
       โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์   การน าเสนอ และ
การเรียนรู้ร่วมกัน 
         เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  สามารถสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ สามารถน าวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของตนและมีวินัยใฝ่เรียนรู้ 
 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ส21103  สงัคมศกึษา                                      กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1  ภาคเรยีนที ่ 2                             เวลา  60  ชัว่โมง       จ านวน   1.5   หนว่ยกติ                                                                                
 
 ศึกษาความหมายและคุณค่าของสังคม  สถาบันทางสังคมบนพื้นฐานของการร่วมกันอย่างมีความสุข   
วิเคราะห์และเข้าใจถึงอ านาจอธิปไตย  หลักการประชาธิปไตยอันน าไปสู่รูปแบบการจัดระเบียบบ้านเมืองของ
ไทย  คือการปกครองแบบประชาธิปไตย อันน ามาสู่การจัดระเบียบทางสังคม  คือ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข   รัฐธรรม  ครอบครัว  ตลอดจน สินทธิ เสรีภาพ และ
หน้าที่ของประชาชนคนไทยในบทบาทฐานะต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
 ศึกษาประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ  หลักธรรมที่ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา  พุทธศาสนสุภาษิตท่ีควรรู้  หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ  วันส าคัญทางพุทธศาสนาและ 
ศาสนพิธี วิธีการบริหารจิตและการเจริญปัญญา 
 โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบเสาะ  กระบวนการกลุ่ม  การท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข  มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย และการวิเคราะห์ 

เพ่ือให้มีความเข้าใจในเหตุการณ์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย  สามารถน าหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาไปเป็นพื้นฐานและเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและการด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ส21104  ประวตัศิาสตร ์                          กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1   ภาคเรยีนที ่2                            เวลา  20  ชัว่โมง          จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย   พัฒนาการของ
อาณาจักรสุโขทัยด้านด่าง ๆ   และอิทธิพลของวัฒนธรรม  ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยและ
สังคมไทยในปัจจุบัน 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  การตั้งค าถาม  การสืบค้น  การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ และ
การสังเคราะห์ 
          เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  สามารถสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์เห็นคุณค่าของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ และมีวินัยใฝ่เรียนรู้  
 

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

 
 

รวมทัง้หมด     3  ตวัชีว้ดั 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ส22101   สงัคมศกึษา                                   กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่2   ภาคเรยีนที ่1                                เวลา  60  ชัว่โมง      จ านวน  1  หนว่ยกิต 

 

ศึกษาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  ลักษณะทางกายภาพและสังคมการเปลี่ยนแปลงของประชากร  
เศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป และ
แอฟริกา 

ศึกษาความหมายความส าคัญของการผลิตการบริการ  หลักการและเป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ หลักการและผลกระทบการพ่ึงพาอาศัย  
การแข่งขันทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบเสาะ  กระบวนการกลุ่ม  การท างานร่ วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข มีความสามารถในการสืบค้นหาข้อมูล  การอภิปราย และการวิเคราะห์ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ การเปลี่ยนแปลงของสังคม  เศรษฐกิจ  
การเมือง  รู้จักตนเอง  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาในการ
ด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ส22102  ประวตัศิาสตร ์                                  กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 2   ภาคเรยีนที ่1                         เวลา  20   ชัว่โมง    จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
 

ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ  ความ
แตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์  ความส าคัญของการตีความหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย ความส าคัญของแหล่งอารย
ธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  วิธีการทางประวัติศาสตร์  การสืบค้นข้อมูล และการน าเสนอข้อมูล 
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ ประเมินและเห็นความส าคัญของหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียได้ 
 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ส22103  สงัคมศกึษา                          กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่2   ภาคเรยีนที ่2                            เวลา  60  ชัว่โมง   จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 

 
 ศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับตนเอง  สถานภาพ  บทบาท  สิทธิเสรีภาพ  หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย  ความส าคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันสังคม ความคล้ายคลึงของวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
กลุ่มประชาคมอาเซียน กระบวนการในการตรากฎหมาย การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 ศึกษาพุทธประวัติ  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา  ชาดก  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ชาวพุทธตัวอย่าง 
มารยาทชาวพุทธ  หลักธรรม  ศาสนพิธี  วันส าคัญทางศาสนา  การบริหารจิตและการเจริญปัญญา 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบเสาะ  กระบวนการกลุ่ม  การท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข มีความสามารถในการสืบค้นหาข้อมูล  การอภิปราย และการวิเคราะห์ 
 เพ่ือสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชาติ ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎระเบียบของสังคม  น าหลัก
มาเป็นพ้ืนฐาน แนวทางการปฏิบัติตนในการด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ส22104  ประวตัศิาสตร ์                                   กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 2   ภาคเรยีนที ่2                      เวลา  20   ชัว่โมง       จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
 

ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และธนบุรีในด้านต่าง ๆ  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ความเจริญ และความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี 
อิทธิพลของภูมิปัญญาต่อพัฒนาชาติไทยในยุคต่าง ๆ 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  วิธีการทางประวัติศาสตร์  การสืบค้นและการน าเสนอข้อมูล 
เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  วิเคราะห์พัฒนาการ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ของอาณาจักรอยุธยา

และธนบุรี  ที่มีต่อพัฒนาชาติไทยในยุคต่าง ๆ 
 
 

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

 
 

รวมทัง้หมด     3   ตวัชีว้ดั 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ส23101  สงัคมศกึษา                                   กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 3  ภาคเรยีนที ่ 1                                เวลา  60  ชัว่โมง    จ านวน  1.5  หนว่ยกติ 
 

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป
อเมริกาเหนือ  อเมริกาใต้   กลุ่มประเทศอาเซียน  การเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ  อเมริกาใต้ กลุ่มประเทศอาเซียน  และ   แนว
ทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ  อเมริกาใต้ และกลุ่มประเทศ
อาเซียน 
          ศึกษาเก่ียวกับกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ  การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ 
          โดยใช้กระบวนการคิด  วิเคราะห์  ส ารวจ  อภิปราย  น าเสนอ  และการมีส่วนร่วมในการเสนอ
แนวทางแก้ปัญหา 
          เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถวิเคราะห์  น าเสนอความรู้ได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผล  มีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการน าระบบสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม 
 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ส23102  ประวตัศิาสตร ์                                  กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 3  ภาคเรยีนที ่1                                 เวลา  20  ชัว่โมง     จ านวน  0.5   หนว่ยกติ 
 
         ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ผลของการเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่ความร่วมมือ และ
ความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ตลอดจนความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง 
        โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบค้น กระบวนการกลุ่ม 
การอภิปราย และการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลาย 
          เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ส23103  สงัคมศกึษา                                     กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 3  ภาคเรยีนที ่ 2                              เวลา  60  ชัว่โมง      จ านวน  1.5  หนว่ยกติ      
                                             

ศึกษาเกีย่วกับความแตกต่างของการกระท าผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง การปกป้องคุ้มครองผู้อื่น
ตามหลักสิทธิมนุษยชน วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ  
การลดความขัดแย้ง  การด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศไทย  ประเทศในกลุ่มอาเซียน และสังคมโลก  
ระบอบการปกครองแบบต่างๆที่ใช้ในปัจจุบัน  เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอ่ืนๆที่มี
การปกครองระบอบประชาธิปไตย  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  การมี
ส่วนร่วมและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศ
ไทยและแนวทางแก้ไข 

ศึกษาเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศต่างๆทั่วโลก  ความส าคัญ
ของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  พุทธ
ประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ  การประพฤติตนตามแบบอย่าง  การด าเนิน
ชีวิต  และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง  สังฆคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบ
อริยสัจ 4  การปฏิบัติตนตามหลักธรรม  การพัฒนาจิต  และการด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนัสการ  
สวดมนต์  แผ่เมตตา  บริหารจิต  และเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ  หรือ ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับ
ถือ  ความแตกต่างๆของวิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ 
           โดยใช้กระบวนการคิด  วิเคราะห์  การปฏิบัติ  การมีส่วนร่วม   การอภิปราย  และการน าเสนอข้อมูล 
          เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถวิเคราะห์  และน าเสนอความรู้ได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผล  มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์  สามารถเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา  รู้จักการเลือกรับ  และน าหลักธรรมในศาสนา
ที่ตนนับถือมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  
            
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ส23104  ประวตัศิาสตร ์                                  กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3  ภาคเรยีนที ่2                                 เวลา  20  ชัว่โมง     จ านวน  0.5   หนว่ยกติ 
 
           ศึกษาเก่ียวกับพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคง และ
ความเจริญรุ่งเรืองของไทย  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์  และอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติ 
บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย 
           โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบค้น กระบวนการกลุ่มการอภิปราย 
และการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลาย 
           เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองของ  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์  และอิทธิพลต่อ
การพัฒนาชาติ บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้อง 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 าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ส20201  อาเซยีนศึกษา               กลุม่สาระการเรียนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
เวลา  20  ชัว่โมง                               จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 

 
  ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการก าเนิดอาเซียน  สมาชิกอาเซียน  สัญลักษณ์อาเซียน  ธงอาเซียน ค า
ขวัญอาเซียน  เพลงประจ าอาเซียน  ภาษาอาเซียน  ปฏิญญาอาเซียน  วิสัยทัศน์อาเซียน  กฎบัตรอาเซียน 
สภาพทั่วไป  ประวัติความเป็นมาของประเทศสมาชิก  การก่อตั้งประชาคมอาเซียน 
เสาหลักประชาคมอาเซียน  บทบาทของอาเซียนต่อประเทศไทย 
   โดยใช้กระบวนการสืบค้น  คิดวิเคราะห์  สร้างองค์ความรู้  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการทาง
สังคมและกระบวนการน าเสนอข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ 
  เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  สามารถคิดวิเคราะห์  สร้างองค์ความรู้  ตระหนักถึงความส าคัญของ
อาเซียน  มีวินัยและใฝ่เรียนรู้ 

 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาเซียน 
2. อธิบายสภาพทั่วไปและประวัติความเป็นมาของประเทศสมาชิกอาเซียน 
3. วิเคราะห์เกี่ยวกับการก่อตั้งประชาคมอาเซียน  เสาหลักประชาคมอาเซียน และบทบาทของ

ไทยในการก่อตั้งประชาคมอาเซียน 
4. ตระหนักถึงความส าคัญของอาเซียนต่อประเทศไทย 

 
 

รวมทัง้หมด  4  ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ส20202  อาเซยีนศึกษา               กลุม่สาระการเรียนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
เวลา  20  ชัว่โมง                               จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 

 
  ศึกษา  บทบาทของอเซียนต่อประเทศสมาชิกอ่ืน  ด้านการเมืองการปกครอง  ด้านเศรษฐกิจ  ด้าน
สังคมวัฒนธรรม  ด้านสิทธิมนุษยธรรม  และด้านสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา  กลุ่ม
ประเทศ  และองค์กรระหว่างประเทศ 
  โดยใช้กระบวนการสืบค้น  คิดวิเคราะห์  สร้างองค์ความรู้  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการทางสังคม
และกระบวนการน าเสนอข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ 
  เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  สามารถคิดวิเคราะห์  สร้างองค์ความรู้  ตระหนักถึงความส าคัญของ
อาเซียนต่อประเทศสมาชิกอ่ืน  มีวินัยและใฝ่เรียนรู้ 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. อธิบายเกี่ยวกับบทบาทของอาเซียนต่อประเทศสมาชิกอ่ืน 
2.    อธิบายเกี่ยวกับองค์กรที่อยู่ภายใต้การด าเนินงานของอาเซียน 
3.    วิเคราะห์เกี่ยวกับบทบาทของอาเซียนในการตัดสินใจและการระงับข้อพิพาท 
4.    ตระหนักถึงความส าคัญของอาเซียนกับความสัมพันธ์ภายนอกของอาเซียน 

 
 

รวมทัง้หมด  4   ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ส20203  เศรษฐศาสตรน์่ารู ้                             กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
เวลา  20  ชัว่โมง                                จ านวน  0.5   หนว่ยกติ 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  ภาวะเงินเฟ้อ   
เงินฝืด  การว่างงาน  ปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวทางแก้ไข 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  การน าเสนอและการเรียนรู้ร่วมกัน 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในผลกระทบที่เกิดจากปัญหาทางเศรษฐศาสตร์  ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการร่วมมือกัน  มีวินัยและใฝ่เรียนรู้ 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
  1.  วิเคราะห์ความส าคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
  2.  อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินฟ้อ เงินฝืด 
  3.  วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงาน และแนวทางแก้ไข 
  4.  ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาเศรษฐกิจไทยและแนวทางแก้ไข 
 
 

รวมทัง้หมด  4  ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ส20204  กฎหมายน่ารู ้                                   กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
เวลา  20  ชัว่โมง                            จ านวน  0.5   หนว่ยกติ 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับการกระท าผิดในคดีอาญา  คดีแพ่ง  การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  ความขัดแย้งภายในประเทศ  และแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยหลักของความ
สมานฉันท์ 
 โดยใช้กระบวนการคิด  วิเคราะห์  การอภิปราย  การน าเสนอและการเรียนรู้ร่วมกัน 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมาย  เห็นความส าคัญของความสมานฉันท์  มีวินัยและ 
ใฝ่เรียนรู้ 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
  1.  วิเคราะห์เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างคดีอาญากับคดีแพ่ง 
  2.  สรุปเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  3.  วิเคราะห์เหตุการณ์ความขัดแย้งภายในประเทศ 
  4.  ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างความสมานฉันท์ในการลดความขัดแย้ง 
 
 

รวมทัง้หมด  4  ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ส20231 หนา้ที่พลเมือง 1                                  กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
เวลา  20  ชัว่โมง                                จ านวน  0.5   หนว่ยกติ 
 
 มีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยามไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมี 
สัมมาคารวะแสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท า
ของตน 
  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  
 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคม การ
ตัดสินใจโดยใช้เหตุผล ปฏิบัตตินเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หา
ความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตน 
  ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเรื่องวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยการ
เคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท า
ของตนเอง 
  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
  เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมี
วินัยในตนเอง 
ผลการเรยีนรู ้
  1.มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย 
  2. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
  3. เป็นแบบของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  4. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวีถีประชาธิปไตย 
  5. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่ร่วมกัน 
       อย่างสันติ และพ่ึงพากันและกัน 
  6. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
รวมทัง้หมด 6 ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ส20232 หนา้ที่พลเมือง 2                                  กลุม่สาระการเรยีนรูส้ังคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
เวลา  20  ชัว่โมง                                จ านวน  0.5   หนว่ยกติ 
   

เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจิต ขยันหมั่นเพียร อดทนใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผล
ที่เกิดจากการกระท าของตน 
  ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใช้
ธรรมชาติช่วยธรรมชาติการปลูกป่าในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจิต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
  มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือใช้
ในการประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน 
ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตน 
  มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่ตรงกัน 
ด้วยความเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การระงับความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต อดทน  ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตน 
  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการความคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
  เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมี
วินัยในตนเอง 
ผลการเรยีนรู ้
  1. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
  2. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. มีส่วนร่วมและรับผิดในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม 
     ต่างๆ 
  4. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
  5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
รวมทัง้หมด 5 ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ส20233 หนา้ที่พลเมือง 3                                  กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
เวลา  20  ชัว่โมง                                จ านวน  0.5   หนว่ยกติ 

 
มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์มารยาทไทย ในการแสดงความเตารพ การสนทนา การแต่งกาย 

การมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะน าผู้อ่ืนให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระท าของตน 
  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและแนะน าผู้อื่นให้มีการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจิต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการติดตามข่าวสารบ้านเมือง ความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม การเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกท่ีดี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ใฝ่หาความรู้  และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตน 
  เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพ่ึงพาอาศัยกันและกันโดยค านึงถึงความ
หลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม การอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพึงพากันและกัน ในเรื่องความเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและ
วาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งบัน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตน 
  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการความคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
  เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมี
วินัยในตนเอง 
ผลการเรยีนรู ้
  1. มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์มารยาทไทย 
  2. แสดงออกและแนะน าผู้อ่ืนให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
  3. เป็นแบบอย่างและแนะน าผู้อื่นให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน 
     พระมหากษัตริย์ 
  4. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
  5. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพ่ึงพากันและกัน 
  6. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
รวมทัง้หมด 6 ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ส20234 หนา้ที่พลเมือง 4                                  กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
เวลา  20  ชัว่โมง                                จ านวน  0.5   หนว่ยกติ 

 
เห็นคุณค่าอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปํญญาไทย ปฏิบัติตน

เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่
เกิดจากการกระท าของตน 
  ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีสติ ความขยัน อดทน หลักการทรงงาน ในเรื่อง
ภูมิสังคม ขาดทุนคือก าไร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจิต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
  มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือ
ใช้ในการประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆและรู้ทันข่าวสาร ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  ใฝ่หาความรู้ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตน 
  มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การใช้ของ
ส่วนรวม ด้วยความเจรจา ไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การระงับความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตน 
  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการความคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
  เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมี
วินัยในตนเอง 
ผลการเรยีนรู ้
  1. เห็นคุณค่า อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
  2. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. มีส่วนร่วมและรับผิดในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม 
     ต่างๆ และรู้ทันข่าวสาร 
  4. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
  5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
รวมทัง้หมด 5 ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ส20235 หนา้ที่พลเมือง 5                                  กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
เวลา  20  ชัว่โมง                                จ านวน  0.5   หนว่ยกติ 
  

มีส่วนร่วมแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ และยกย่องมารยาทไทย ในการแสดงความเตารพ การสนทนา การ
แต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะน าผู้อื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ
เสียสละต่อสังคม ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หา
ความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตน 
   ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจิต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  
  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใช้สิทธิ์และหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่าง
รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจิต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตน 
  เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพ่ึงพาอาศัยกันและกัน ท่ามกลางความ
หลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม การ
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพึงพากันและกัน ในเรื่องความเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและ
วาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งบัน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ อดทน 
ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตน 
  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการความคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
  เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมี
วินัยในตนเอง 
ผลการเรยีนรู ้
  1. มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยามไทย 
  2. แสดงออก แนะน าผู้อื่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเก่ียวกับความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละ 
  3. เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา        
      และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  4. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
   5. เห็นคุณค่าในการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่างๆของโลกอย่างสันติ และพ่ึงพากันและกัน 
  6. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง   รวมทัง้หมด 6 ผลการเรยีนรู ้
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ส20236 หนา้ที่พลเมือง 6                                  กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
เวลา  20  ชัว่โมง                                จ านวน  0.5   หนว่ยกติ 

 
เห็นคุณค่าอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปํญญาไทย ปฏิบัติตน

เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่
เกิดจากการกระท าของตน 
  ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการเสียสละ หลักการทรงงาน ในเรื่องศึกษาข้อมูล
อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาที่จุดเล็ก ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจิต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
  มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล 
ตรวจสอบการท าหน้าที่ของบุคคลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียรใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
  มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้งในเรื่องทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ชู้สาว 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์ อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่
เกิดจากการกระท าของตนเอง 
  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการความคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
  เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมี
วินัยในตนเอง 
ผลการเรยีนรู ้
  1. เห็นคุณค่า อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
  2. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. มีส่วนร่วมและรับผิดในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล และตรวจสอบการท าหน้าที่ของบุคคลเพื่อใช้  
      ประกอบการตัดสินใจ 
  4. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
  5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
รวมทัง้หมด 5 ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐานและเพิม่เตมิ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศึกษา 

 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

 
 

รายวชิาพืน้ฐาน 
 พ21101  สุขศึกษา  จ านวน  20  ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 พ21102  พลศึกษา  จ านวน  20  ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 พ21103  สุขศึกษา  จ านวน  20  ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 พ21104  พลศึกษา  จ านวน  20  ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 พ22101  สุขศึกษา  จ านวน  20  ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 พ22102  พลศึกษา  จ านวน  20  ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 พ22103  สุขศึกษา  จ านวน  20  ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 พ22104  พลศึกษา  จ านวน  20  ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 พ23101  สุขศึกษา  จ านวน  20  ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 พ23102  พลศึกษา  จ านวน  20  ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 พ23103  สุขศึกษา  จ านวน  20  ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 พ23104  พลศึกษา  จ านวน  20  ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

พ21101 สขุศกึษา                    กลุม่สาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 1  ภาคเรยีนที ่ 1                          เวลาเรยีน  20  ชัว่โมง  จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
 

ศึกษาการค้นคว้าหาความรู้   การสร้างองค์ความรู้  ความส าคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้
ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น  วิธีดูแลระบบประสาทและต่อมไร้ท่อให้ท างาน
ปกติ  ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน  แนวทางการพัฒนาตนเองให้เจริญ
เติมโตสมวัย  วิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศอย่าง
เหมาะสม  ทักษะการปฎิเสธเพ่ือป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

โดยฝึกทักษะกระบวนการ  และฝึกทักษะปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  เห็นคุณค่า  มีคุณธรรม  จริยธรรมค่านิยมที่เหมาะสมและน าความรู้ไป

ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ด ารงชีวติอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  และมีความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 
 
 

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 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

พ21102  พลศกึษา                       กลุม่สาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 1  ภาคเรยีนที่  1                          เวลาเรยีน  20  ชัว่โมง  จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษาการเพ่ิมพูนความสามารถของตนเองตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะพ้ืนฐานที่น าไปสู่การ
พัฒนาทักษะการเล่นกีฬา  เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล  ประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิด
กีฬาอย่างละ  1  ชนิด   ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย  1  กิจกรรม  และน าหลักความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยง
สัมพันธ์กับวิชาอ่ืน   
 โดยค้นคว้าหาความรู้   ฝึกทักษะปฏิบัติเพ่ือมีความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  และเกิดทักษะทางด้านกีฬา  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน               
มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม   ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   
 
  
 

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

 
 

รวมทัง้หมด  3  ตวัชีว้ดั 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

พ21103 สขุศกึษา                       กลุม่สาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 1  ภาคเรียนที ่ 2                          เวลาเรยีน  20  ชัว่โมง  จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษาการเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย  ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ ควบคุมน้ าหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  สร้างเสริมและปรับปรุง  สมรรถภาพทางกายตาม
ผลการทดสอบ  วิธีการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย  ลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพ
ติดและการป้องกันการติดสารเสพติด  ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรค  และอุบัติเหตุ  การ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนลด  ละ  เลิก  สารเสพติดโดยใช้สารเสพติดต่าง ๆ 
 โดยฝึกทักษะ  ค้นคว้าหาความรู้  น าความรู้ไปใช้ในการฝึกทักษะปฏิบัติ  วางแผนและป้องกัน 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  การปฏิบัติมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่เหมาะสมและน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  และมีความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 
 

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 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

พ21104 พลศกึษา                       กลุม่สาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 1  ภาคเรยีนที ่ 2                          เวลาเรียน  20  ชัว่โมง     จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
 

ศึกษาการฝึกทักษะ  ความส าคัญของการออกก าลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี  ออก
ก าลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด  ความสนใจอย่างเต็มความสามารถพร้อมทั้งมีการประเมิน
การเล่นของตนและผู้อ่ืนปฏิบัติตามกฎ  กติกา  และข้อตกลงตามชนิดกีฬาที่เลือกเล่น  วางแผนรุกและป้องกัน
ในการเล่นกีฬาที่เลือกและน าไปใช้ในการเล่นอย่างเป็นระบบ  ร่วมมือในการเล่นกีฬาและการท างานเป็นทีม
อย่างสนุกสนาน  เปรียบเทียบและยอมรับความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อ่ืน 
 โดยค้นคว้าหาความรู้  ฝึกทักษะปฏิบัติเพ่ือมีความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ   เกิดทักษะทางด้านกีฬา  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม   ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

พ22101 สขุศกึษา                       กลุม่สาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 2  ภาคเรยีนที่  1                          เวลาเรียน  20  ชัว่โมง     จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
 
  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย  จิตใจ   อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาในวัยรุ่น  ระบุปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย   จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน   วธิีป้องกัน
ตนเองและหลีกเลี่ยงความส าคัญของความเสมอภาคทางเพศและวางตัวได้อย่างเหมาะสม 
 โดยค้นคว้าหาความรู้  วิเคราะห์และน าความรู้ไปใช้ในการป้องกันและหลีกเลี่ยง 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่เหมาะสมและน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน   สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  และมีความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 
 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

พ22102 พลศกึษา                     กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 2  ภาคเรียนที ่ 1                  เวลาเรียน  20  ชัว่โมง  จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษาการฝึกทักษะทางกีฬา  การน าผลการปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหวใน
การเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของตนเอง  เล่นกีฬาไทยกีฬา
สากลประเภททีมและบุคคลอย่างละ  1  ชนิด  เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผล
ต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน  ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย  1  กิจกรรม  และน า
ความรู้และหลักการที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยค้นคว้าหาความรู้  ฝึกทักษะ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  และเกิดทักษะทางด้านกีฬา  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน                
มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขพร้อมเข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 
 

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

 
รวมทัง้หมด  4  ตวัชีว้ดั 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

พ22103 สขุศกึษา                     กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 2  ภาคเรยีนที ่ 2                  เวลาเรียน  20  ชัว่โมง   จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
  
 ศึกษาการเลือกใช้บริการสุขภาพอย่างมีเหตุผลของการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ    เจริญก้าวหน้า
ทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ  ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต   ลักษณะ
อาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต    เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด  
พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  ปัจจัยและแหล่งที่ช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพ
ติด   วิธีการหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจน าไปสู่อันตราย 
 โดยฝึกทักษะ  ค้นคว้าหาความรู้  วิเคราะห์  สร้างองค์ความรู้และน าความรู้ไปใช้ในการป้องกันและ
การหลีกเลี่ยง    
 เพ่ือให้เกิดทักษะความรู้   ความเข้าใจ   น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   มีจริยธรรม  และค่านิยมที่
เหมาะสมสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  และมีความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

พ22104 พลศกึษา                       กลุม่สาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 2  ภาคเรียนที ่ 2                  เวลาเรียน  20  ชัว่โมง  จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
 

ศึกษาสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญาที่เกิดจากการออกก าลัง
กายและเล่นกีฬาเป็นประจ าจนเป็นวิถีชีวิต  เลือกเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายเล่นกีฬาตามความถนัด
พร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง  มีวินัย  ปฏิบัติตามกฎ
กติกา  และข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือก  วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือกน าไปใช้
อย่างเหมาะสมกับทีม  น าผลการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับตนเองด้วยความมุ่งม่ัน 
 โดยฝึกทักษะการวางแผนรุกและป้องกันในการเล่น  ใช้เทคนิคชั้นสูงในการเล่นกีฬา โดยฝึกทักษะใน
การ ออกก าลังกาย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีเทคนิคในการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  
สามารถ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข  และมีความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

พ23101 สขุศกึษา                        กลุม่สาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 3  ภาคเรียนที ่ 1                  เวลาเรียน  20  ชัว่โมง  จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญาแต่ละช่วงชีวิต  อิทธิพล
และความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น  สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุ่น  อนามัยแม่และเด็ก  การวางแผนครอบครัวและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ 
 โดยค้นคว้าหาความรู้  เปรียบเทียบ  น าความรู้ไปใช้ในการวางแผนและการป้องกัน 
 เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่
เหมาะสม  ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  และมีความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 
 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

พ23102 พลศกึษา                     กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 3  ภาคเรยีนที ่ 1                        เวลาเรยีน  20  ชัว่โมง     จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
 

ศึกษากลไกการเคลื่อนไหว    การออกก าลังกาย  เกม  กิจกรรมนันทนาการ  สมรรถภาพทางกาย  
การเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล  เจตคติ  และคุณลักษณะที่ดีวิธีป้องกันในเรื่องความปลอดภัย 

โดยค้นคว้าหาความรู้  ฝึกทักษะและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหว     
  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  และเกิดทักษะทางด้านกีฬา  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน              
มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  และมีความพร้อม
เข้าสู่มาตรฐานสากล 
 
 
  

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

 
รวมทัง้หมด 3  ตวัชีว้ดั 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

พ23103 สขุศกึษา                       กลุม่สาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 3  ภาคเรยีนที ่ 2                          เวลาเรยีน  20  ชัว่โมง  จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
 
  ศึกษา  ฝึกทักษะ อาหารที่มีความเหมาะสมกับวัยต่าง ๆ  โดยค านึงถึงความประหยัดและคุณค่าทาง
โภชนาการ  เสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย  รวบรวมข้อมูล
และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน  วางแผนการจัดการเวลาในการออกก าลังกาย  การพักผ่อน  และ
การเสริมสมรรถภาพ  ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  และพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 โดยการค้นคว้าหาความรู้    น าเสนอการวางแผน   การฝึกทักษะ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่
เหมาะสม ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  และมีความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 
 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

พ23104 พลศกึษา                       กลุม่สาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 3  ภาคเรยีนที ่ 2                         เวลาเรยีน  20  ชัว่โมง  จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษาการเล่นกีฬาอย่างมีมารยาท  และการดูกีฬาด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา   อกก าลังกายและเล่น
กีฬาอย่างสม่ าเสมอและแนวคิด  หลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองด้วยความภาคภูมิใจ  
ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือก  และน าแนวคิดที่ได้ไปพัฒนาชีวิตของ
ตนในสังคม  จ าแนกกลวิธีการรุก  การป้องกันและใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสม
กับทีมไปใช้กับสถานการณ์ของการเล่น  เสนอผลการพัฒนาสุขภาพตนเองที่เกิดจากการออกก าลังกายและการ
เล่นกีฬาเป็นประจ า 

โดยการค้นคว้าหาความรู้   ฝึกทักษะ 
  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา    มีระเบียบวินัย  มีน้ าใจนักกีฬา  รู้แพ้  รู้
ชนะ  รู้อภัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม   ค่านิยมท่ีเหมาะสมสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  และมี
ความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 
 
 

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

 
รวมทัง้หมด  3  ตวัชีว้ดั 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐานและเพิม่เตมิ 

กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ 
 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
 

 
รายวชิาพืน้ฐาน 

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

 
รายวชิาเพิ่มเติม 
 ศ20201 การเขียนการ์ตูน   จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
 ศ20202 การสร้างสรรค์ภาพปะติด  จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต  
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ศ21101   ศลิปะ                                                                        กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ         
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 1    ภาคเรยีนที ่ 1                         เวลา  40  ชัว่โมง    จ านวน  1.0  หนว่ยกติ                                 
            สาระทศันศลิป ์

  ศึกษาเรื่องราวความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของทัศนธาตุและสิ่งแวดล้อม  หลักการ
ออกแบบงานทัศนศิลป์  โดยเน้นความเป็นเอกภาพ  ความกลมกลืนและความสมดุล  หลักการวาดภาพแสดง
ทัศนียภาพ  เอกภาพความกลมกลืนของเรื่องราวในงานปั้นหรืองานสื่อผสม  ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์
ในวัฒนธรรมไทยและประเทศ 
สมาชิกอาเซียน 
     โดยใชว้ิธีการศึกษา  บรรยาย  ระบุ  วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้เป็น  3  มิติ  รวบงาน
ปั้นหรือสื่อผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว  3  มิติ   เปรียบเทียบความแตกต่างของจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  เห็นคุณค่าความสวยงามตามธรรมชาติ  เกิดความชื่นชมธรรมชาติสื่อ
ความหมายและความรู้สึกจากการรับรู้ความงามเป็นงานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
อาเซียน 
          สาระดนตร ี
                ศึกษาเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี   โน้ตไทย  โน้ตสากล  การร้องและการบรรเลง
เครื่องดนตรีประกอบการร้องเพลงไทยและเพลงสากล   การใช้และบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี  บทบาทและ
อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทยและสังคมประเทศสมาชิกอาเซียน 
               โดยใชว้ิธีการศึกษา  อ่าน   เขียนโน้ตไทยและโน้ตสากล   ขับร้องเพลงไทยและเพลงสากล  วิธีใช้
และบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี  อธิบายบทบาทความสัมพันธ์ของดนตรีที่มีต่อสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
               เพ่ือให้เกิดความรู้เห็นคุณค่า  และเกิดความชื่นชมต่อดนตรี  กล้าแสดงออก  ร่วมกิจกรรมดนตรี
ด้วยความสนุกสนาน  น าดนตรีไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นวัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 
          สาระนาฏศลิป ์
               ศึกษาเรื่องนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน
นาฏศิลป์นานาชาติการท างานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง  หลักในการชมการแสดง  ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พื้นบ้าน  ละครไทย  ละครพ้ืนบ้านของสมาชิกประเทศอาเซียน 
               โดยใชว้ิธีการศึกษา   ฝึกปฏิบัตินาฏยศัพท์  ภาษาท่า  การตีบท   แสดงนาฏศิลป์และละครใน
รูปแบบง่าย ๆ  ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์  ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 
              เพ่ือให้เกิดความรู้เห็นคุณค่า  ความส าคัญของการแสดงนาฏศิลป์และละครในชีวิตในชีวิตประจ าวันมีความคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบอุปกรณ์  เครื่องแต่งกายในการแสดงนาฏศิลป์และละคร  มีทักษะในการท างานเป็นกลุ่ม 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



109 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ศ21102  ศลิปะ                                                                        กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ          
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 1       ภาคเรยีนที ่   2                      เวลา  40   ชัว่โมง       จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
สาระทัศนศลิป ์

ศึกษาเรื่องความกลมกลืนของเรื่องราวในงานปั้นหรืองานสื่อผสม  การออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์
หรืองานกราฟิกอ่ืนในการน าเสนอความคิดและข้อมูล   การประเมินงานทัศนศิลป์   ลักษณะรูปแบบงาน
ทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ่น  งานทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ  ในประเทศไทยและของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 โดยใช้วิธีศึกษา   บรรยาย  ระบุเปรียบเทียบ  รวบรวมงานปั้นหรือสื่อผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว             
3  มิติ  ออกแบบรูปภาพ  สัญลักษณ์   หรืองานกราฟิก  ประเมินงานทัศนศิลป์ของประเทศสมาชิก 
อาเซียน 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  เห็นคุณค่า  เกิดความชื่นชมการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์   และ
คุณค่างานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมของสมาชิกประเทศอาเซียน 
สาระดนตร ี
               ศึกษาเรื่องเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน  ประเภทวงดนตรีไทย  
วงดนตรีพื้นเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน   การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง  จังหวะ  ความดัง-เบา  
ความแตกต่างของอารมเพลง  การน าเสนอบทเพลงที่ตนสนใจ  การประเมินคุณภาพของบทเพลง  ด้านเนื้อหา
เสียง  และด้านองค์ประกอบดนตรี   องค์ประกอบดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม 
               โดยใชว้ิธีการเปรียบเทียบ  ระบุ  จัดประเภทของวงดนตรี   แสดงความคิดเห็น  น าเสนอตัวอย่าง
เพลงที่ตนเองชื่นชอบ   อภิปราย  ใช้เกณฑ์ประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงอาเซียนที่ฟัง 
               เพ่ือให้เกิดความรู้  เห็นคุณค่า  เกิดความชื่นชมต่อดนตรี   กล้าแสดงออก  ร่วมกิจกรรม   ดนตรี
ด้วยความสนุกสนาน  น าดนตรีไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นวัฒนธรรมของสมาชิก
ประเทศอาเซียน 
สาระนาฏศลิป ์
               ศึกษาเรื่องอิทธิพลนักแสดงชื่อดังที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม  นาฎยศัพท์
หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง ระบ าเบ็ดเตล็ด  ร าวงมาตรฐาน  ประเภทของละครไทยในแต่ละยุค   และ
ของสมาชิกประเทศอาเซียน 
              โดยใช้วธิีการอธิบาย  แสดงระบ าเบ็ดเตล็ด  ร าวงมาตรฐาน 
               เพ่ือให้เกิดความรู้  เห็นคุณค่า  ความส าคัญของการแสดงนาฏศิลป์และละครในชีวิตประจ าวัน  มี
ทักษะในการท างานเป็นกลุ่ม 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ศ22101  ศลิปะ                                                                            กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่  2     ภาคเรยีนที ่  1               เวลา  40  ชัว่โมง       จ านวน   1.0   หนว่ยกติ 
สาระทัศนศลิป ์
          ศึกษาเรื่องรูปแบบของทัศนธาตุและแนวคิดในงานทัศนศิลป์  ความเหมือนและความแตกต่าง 
ของรูปแบบการใช้วัสดุ   อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน   เทคนิคในการวาดภาพสื่อความหมาย 
การวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลักษณะของตัวละคร  วัฒนธรรมที่สะท้อนในงานทัศนศิลป์ปัจจุบัน  งาน 
ทัศนศิลป์ของไทยและของสมาชิกประเทศอาเซียนในแต่ละยุค 
        โดยใช้วธิีการอภิปราย  บรรยาย   ระบุ  วาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายวาด
ภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร   
       เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  เห็นคุณค่าเกิดความชื่นชมในงานศิลปะ  เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่
สะท้อนวัฒนธรรม 
สาระดนตร ี
            ศึกษาเรื่ององค์ประกอบของดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรมต่าง ๆ โน้ตไทยและโน้ตสากลที่มีเครื่องหมาย
แปลงเสียง   เทคนิค  การร้องและบรรเลงดนตรีแบบเดี่ยวและรวมวง   ประเมินความสามารถทางดนตรี  
ความถูกต้องในการบรรเลง  ความแม่นย าในการอ่านเครื่องหมายและสัญลักษณ์  การควบคุมคุณภาพเสียงใน
การร้องเพลงและบรรเลง  บทบาทและอิทธิพลทางดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆของอาเซียน 
            โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบ  บรรยาย  อ่าน  เขียน  ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากล  ร้องเพลงและเล่น
ดนตรีเดี่ยวและรวมวง  ประเมินพัฒนาการทางดนตรี    เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและเกิดความ
ชื่นชมทางดนตรี  กล้าแสดงออกร่วมกิจกรรมดนตรีด้วยความสนุกสนาน  น าดนตรีไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  เห็น
คุณค่าของดนตรีที่เป็นวัฒนธรรม 
สาระนาฏศลิป ์
 ศึกษาการบูรณาการศิลปะแขนงอ่ืนๆ กับการแสดง หลักและวิธีการสร้างสรรค์   การแสดงโดยใช้
องค์ประกอบนาฏศิลป์และการแสดง  ลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่าง ๆของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 
 โดยใช้วิธีการอธิบาย  เปรียบเทียบ  สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร    
เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ เห็นคุณค่า  ความส าคัญของการแสดงนาฏศิลป์และละครในชีวิตประจ าวัน   มี
ความคิดสร้างสรรค์โดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการแสดง 
 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   ตวัชีว้ดั  
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ศ22102   ศลิปะ                                                                          กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ        
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 2    ภาคเรยีนที ่   2                      เวลา  40  ชัว่โมง       จ านวน 1.0  หนว่ยกติ 
   
สาระทัศนศลิป ์ 
             ศึกษา เรื่องการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์   การพัฒนางานทัศนศิลป์  การจัดท าแฟ้มสะสม
งานทัศนศิลป์  งานทัศนศิลป์ในการโฆษณาเพ่ือโน้มน้าวใจและน าเสนอตัวอย่าง  การออกแบบงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทยและสมาชิกประเทศอาเซียน 
             โดยใช้วธิีการสร้างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์  น าผลการวิจารณ์ไปปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนางาน  บรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา  เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบ 
              เพ่ือให้มีความรู้   ความเข้าใจ  เห็นคุณค่า  งานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและเกิดความชื่นชม
ในงานศิลปะ 
สาระดนตร ี
           ศึกษาเรื่องปัจจัยในการสร้างสรรค์บทเพลง  อารมณ์และความรู้สึกในบทเพลง  อาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับ
ดนตรี   บทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิงอิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบ
ของดนตรีในประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 
           โดยใช้วิธีการศึกษา   บรรยาย   ระบุปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 
            เพ่ือให้มีความรู้  เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นวัฒนธรรมและเกิดความรู้สึกชื่นชมต่อดนตรี 
สาระนาฏศลิป ์
           ศึกษาเรื่องหลักและวิธีการวิเคราะห์การแสดง  วิธีวิเคราะห์  วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์  และการ
ละครความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์หรือการละครกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ รูปแบบการแสดงประเภทต่าง ๆ  
นาฏศิลป์พื้นเมือง  ละครไทย  ละครพ้ืนบ้านของสมาชิกประเทศอาเซียน   อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อ
เนื้อหาของละคร 
           โดยใช้วิธีการศึกษา  วิเคราะห์   เสนอข้อคิดเห็น   เชื่อมโยงการเรียนรู้  ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์
นาฏศิลป์พื้นบ้าน   ละครไทย  ละครพื้นบ้านของสมาชิกประเทศอาเซียน 
           เพ่ือให้เห็นคุณค่า  ความส าคัญของการแสดงนาฏศิลป์และละครในชีวิตประจ าวัน  น าแนวคิดของการ
แสดงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ศ23101  ศลิปะ                                                                             กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 3    ภาคเรยีนที ่   1                เวลา  40  ชัว่โมง         จ านวน  1.0  หนว่ยกติ  
 สาระทัศนศลิป ์
             ศึกษาเรื่องทัศนธาตุ  หลักการออกแบบในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์  การใช้ทัศนธาตุ 
และหลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์  การสร้างงานทัศนศิลป์ทั้งไทยและสากล  การสร้างงาน
ทัศนศิลป์แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ  เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ  การประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและ
หลักการออกแบบสร้างงานทัศนศิลป์  งานทัศนศิลป์กับการสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรมของแต่ละประเทศใน
อาเซียน 
            โดยใช้วิธีการศึกษา  บรรยาย  ระบุ  วิเคราะห์  อภิปราย  สร้างงานทัศนศิลป์รูปแบบต่าง ๆ 
             เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  เกิดการวิเคราะห์  วิจารณ์   ชื่นชมเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่สะท้อน
วัฒนธรรมและเกิดความชื่นชมในงานศิลปะ 
สาระดนตร ี
                 ศึกษาเรื่องเทคนิคและการแสดงออกในการขับร้อง และบรรเลงดนตรีเดี่ยวและรวมวง  การ
ประพันธ์เพลงในช่วงจังหวะ 2 และ 4  การใช้องค์ประกอบในการสร้างสรรค์บทเพลง  การเปรียบเทียบความ
แตกต่างของบทเพลง วิวัฒนาการของดนตรีไทย  ดนตรีของประเทศสมาชิกอาเซียนในยุคสมัยต่าง ๆ 
               โดยใชว้ิธีการร้องเพลง  เล่นดนตรี  แต่งเพลง  อธิบาย  เปรียบเทียบ  บรรยาย 
                เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นวัฒนธรรมและมีความคิดสร้างสรรค์ใน
การสร้างงานดนตรี 
สาระนาฏศลิป ์
                 ศึกษาเรื่ององค์ประกอบของบทละคร  ภาษาท่าหรือภาษาทางนาฏศิลป์ รูปแบบการแสดง  การ
ประดิษฐ์ท่าร าและท่าทางประกอบการแสดง  การออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายเพ่ือการ
แสดงนาฏศิลป์ของสมาชิกประเทศอาเซียน 
                โดยใช้วิธีการระบุ  บรรยาย  เปรียบเทียบ  แปลความ  สื่อสารผ่านการแสดง  ออกแบบและ
สร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ 
                เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจเห็นคุณค่า  ความส าคัญของการแสดงนาฏศิลป์และละครใน
ชีวิตประจ าวัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการสร้างงานนาฏศิลป์  และน าแนวคิดไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ศ23102  ศลิปะ                                                                             กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 3   ภาคเรยีนที ่   2                    เวลา  40  ชัว่โมง        จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
  สาระทัศนศลิป ์
 ศึกษา  เรื่องเทคนิค   วิธีการของศิลปินในการสร้างทัศนศิลป์   การใช้หลักการออกแบบ 
ในการสร้างงานสื่อผสม   การวิเคราะห์รูปแบบ  เนื้อหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์  เทคนิค  วิธีการที่
หลากหลายในการสร้างงานทัศนศิลป์เพ่ือสื่อความหมาย  การประกอบอาชีพทางทัศนศิลป์  การจัดนิทรรศการ
ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสมาชิกประเทศอาเซียน 
             โดยใช้วธิีการ  ระบุ  บรรยาย  ปฏิบัติ  วิเคราะห์   อภิปราย  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์   เลือกงาน
ทัศน์ศิลป์จัดนิทรรศการทางศิลปะ 
              เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  เกิดการวิเคราะห์  วิจารณ์   ชื่นชมเห็นคุณค่าทัศนศิลป์ที่สะท้อน
วัฒนธรรม  เกิดความชื่นชมในงานศิลปะ  มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างงานศิลปะ   
สาระดนตร ี
            ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบองค์ประกอบในงานศิลปะ  การใช้องค์ประกอบในการสร้างสรรค์งาน
ดนตรีและศิลปะแขนงอ่ืน  เทคนิคท่ีใช้ในการสร้างสรรค์งานดนตรีและศิลปะแขนงอ่ืน  อิทธิพลของดนตรีต่อ
บุคคลและสังคม การจัดแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ  ปัจจัยที่ท าให้งานดนตรีได้รับการยอมรับ 
            โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบ   อธิบาย  น าเสนอ  จัดการแสดงดนตรี  อภิปราย 
             เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจเห็นคุณค่าทางดนตรีที่เป็นวัฒนธรรม  มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม
เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีด้วยความสนุกสนาน 
สาระนาฏศลิป ์
            ศึกษาเรื่ององค์ประกอบนาฏศิลป์  วิธีการเลือกการแสดง  ละครกับชีวิต  ความส าคัญและบทบาท
ของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจ าวัน  การอนุรักษ์นาฏศิลป์ 
            โดยใช้วิธีการวิจารณ์   เปรียบเทียบ   จัดงานการแสดง  น าเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดง  
อธิบาย   แสดงความคิดเห็น 
            เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ   เห็นคุณค่าความส าคัญของการแสดงนาฏศิลป์และละครใน
ชีวิตประจ าวัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสร้างงานนาฏศิลป์  และเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็น
วัฒนธรรมของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

 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 าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 
ศ20201  การเขยีนการ์ตนู                                                                  กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ
เวลา   20  ชัว่โมง                                                                           จ านวน       0.5  หนว่ยกติ 

 
ศึกษา  วิเคราะห์   อธิบาย   เกี่ยวกับการเขียนการ์ตูน  ในการสื่อความหมายในรูปแบบต่าง ๆ  การ

สร้างสรรค์  และการสื่อความคิด  จินตนาการด้วยการเขียนการ์ตูน  และการใช้วัสดุ  อุปกรณ์ การเขียน
การ์ตูน 
          โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ  ขั้นตอนการเขียนการ์ตูน  การวาดภาพในลักษณะต่าง ๆ ได้อย่าง
หลากหลาย 
          เพ่ือให้เห็นคุณค่าของงานเขียนการ์ตูน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีจินตนาการทางศิลปะ  สนใจ 
ในการปฏิบัติงานศิลปะและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

 
ผลการเรยีนรู ้

   1.อธิบายหลักการ  ขั้นตอนการเขียนการ์ตูน  และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเขียนรูปการ์ตูนได้ 
  2.วิเคราะห์และเปรียบเทียบการเขียนการ์ตูนรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
   3. ปฏิบัติการเขียนการ์ตูนได้อย่างชื่นชมและเห็นคุณค่า 
 รวมทัง้หมด 3 ผลการเรยีนรู้ 
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                                                   ค าอธบิายรายวชิาเพิม่เตมิ 
 
ศ20202    การสร้างสรรคภ์าพปะตดิ                                                      กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ิลปะ
เวลา   20  ชัว่โมง                                                                                จ านวน   0.5 หนว่ยกติ 

 
ศึกษา  วิเคราะห์  อธิบาย  เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ภาพปะติด   การสื่อความคิด  จินตนาการด้วยงาน

ปะติดเศษวัสดุ 
          โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ   มีทักษะและเทคนิคขั้นตอนการสร้างภาพปะติดในลักษณะต่าง ๆ ได้
อย่างหลากหลาย 
           เพ่ือให้เห็นคุณค่าและสามารถสร้างงานทัศน์ศิลป์  อย่างสร้างสรรค์มีจินตนาการทางศิลปะ   สนใจใน
การปฏิบัติงานศิลปะ  เห็นคุณค่างานทัศน์ศิลป์อย่างชื่นชม  และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
ผลการเรยีนรู ้

    1.วิเคราะห์  อธิบาย  หลักการสร้างสรรค์ภาพปะติดได้ 
    2.ปฏิบัติการสร้างสรรค์ภาพปะติดตามจินตนาการได้ 
    3.ปฏิบัติการสร้างสรรค์งานปะติดได้อย่างชื่นชมและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

รวมทัง้หมด 3 ผลการเรยีนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



116 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐานและเพิม่เตมิ กลุม่สาระการเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  

รายวชิาพืน้ฐาน 
 ง20101   การงานอาชีพและเทคโนโลยี       จ านวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 ง20102   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 จ านวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 ง20103   การงานอาชีพและเทคโนโลยี       จ านวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 ง20104   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 จ านวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 ง20105   การงานอาชีพและเทคโนโลยี       จ านวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 ง20106   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 จ านวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
รายวชิาเพิ่มเติม 
(ม.1) ง20201  การขยายพันธุ์พืช    จ านวน  40 ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
 ง20202  การปลูกพืชผักสวนครัว    จ านวน  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
 ง20203  การปลูกไม้ดอกประดับ   จ านวน  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
 ง20204  การปลูกพืชสมุนไพร   จ านวน  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
(ม.2) ง20205  งานแกะสลักกระจก หินอ่อนและแกรนิต   จ านวน  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
  ง20206  ช่างเดินสายไฟในอาคาร   จ านวน  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
 ง20207  งานเขียนแบบเบื้องต้น    จ านวน  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
          I20201   การศึกษาคน้คว้าและสร้างองค์ความรู้ ( IS1 )  จ านวน  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
(ม.3) ง20208  งานใบตอง     จ านวน  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
 ง20209  งานผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น   จ านวน  40  ชั่วโมง     1.0  หน่วยกิต 
 ง20210  การท าขนมไทย    จ านวน  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
 ง20211  การผลิตเครื่องดื่ม   จ านวน  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
 ง20212  ช่างแกะสลักและตกแต่งอาหาร  จ านวน  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
 ง20213  การท าเครื่องแขวน   จ านวน  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
 ง20214  ช่างดอกไม้ประดิษฐ์          จ านวน  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
รายวชิาเพิ่มเติม (คอมพวิเตอร์) 
       ง20241  คอมพิวเตอร์กับงานส านักงาน 1    จ านวน  40 ชั่วโมง    1.0  หน่วยกิต 
(ม.3-1) ง20242   คอมพิวเตอร์กับงานส านักงาน 2          จ านวน  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
          ง20243  คอมพิวเตอร์กราฟิก 1 จ านวน  40  ชั่วโมง      1.0  หน่วยกิต 
 ง20244  คอมพิวเตอร์กราฟิก 2       จ านวน  40  ชั่วโมง      1.0  หน่วยกิต 
 ง20245  คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น          จ านวน  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
(ม.3-2) ง20246  คอมพิวเตอร์กับการน าเสนอ           จ านวน  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
         ง20247  การออกแบบและการสร้างบล็อก       จ านวน  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
 ง20248  การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา  HTML จ านวน  20  ชั่วโมง       0.5  หน่วยกิต  
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ง20101  การงานอาชพีและเทคโนโลย ี                        กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี         
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 1    ภาคเรยีนที ่1                            เวลา  40  ชัว่โมง        จ านวน  1.0  หนว่ยกิต 
 
 ศึกษา  วิเคราะห์ขั้นตอนการท างานในเรื่องการใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้าน   
การจัดตกแต่งห้อง  การเตรียม ประกอบ จัดตกแต่งและบริการอาหาร   การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร      
การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น       การจัดสวนในภาชนะ   การซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้    และแนวทางในการประกอบอาชีพ                               
 โดยการวิเคราะห์วางแผนขั้นตอนการท างาน  การใช้กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการแก้ปัญหา  แสวงหาความรู้  และการจัดการ 
 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้  มีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความเสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ   มีจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเห็น
คุณค่าและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ง20102คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ 1         กลุม่สาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1                               เวลา  40  ชัว่โมง        จ านวน    1.0   หนว่ยกิต 
   
 ศึกษา หลักการท างาน   บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านที่ใช้เป็นเครื่องมือในการท างาน  ลักษณะส าคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ  การประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ 
ประเภทข้อมูล  วิธีการประมวลผลข้อมูล  การจัดการสารสนเทศและระดับของสารสนเทศการดูแลรักษาข้อมูล 
 โดยการใช้กระบวนการแก้ปัญหา  การตัดสินใจ  การวิเคราะห์  ฝึกทักษะการปฏิบัติงาน  การสืบค้น
ข้อมูล  การจัดการ  และทักษะในการท างานร่วมกัน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้   มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการใช้
คอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการท างาน  การด ารงชีวิต  มีนิสัยรักการท างาน มีคุณธรรม  จริยธรรม  
รักการท างาน  มีจิตส านึกที่ดีในการใช้พลังงาน  และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิต 
  
  
 รหสัตวัชีว้ดั   
       ง. 3.1  ม. 1/1 , ม. 1/2 , ม. 1/3    
   
 
 รวมทัง้หมด    3     ตวัชีว้ดั 
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 ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ง20103  การงานอาชพีและเทคโนโลย ี               กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 2                                     เวลา  40  ชัว่โมง         จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 

 
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดและตกแต่งบ้าน  การเตรียม  ประกอบจัดตกแต่งและบริการเครื่องดื่ม  การดูแล

รักษาและตกแต่งสวน  การจัดการผลผลิต  การติดต่อสื่อสาร  และใช้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ รู้สถานการณ์
แรงงาน  แหล่งประกาศรับสมัครงาน การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ  การเสริมสร้างประกอบอาชีพ  และ
ผลตอบแทนจากการประกอบอาชีพ 

โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ    กระบวนการการสืบค้น และแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ    ในการ
ท างาน   การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น       

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้  มีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ  มีจิตส านึกในการ
ท างาน และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีคุณธรรม จริยธรรม  สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
การด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ง20104 คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ 2     กลุม่สาระการเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่2                                เวลา  40  ชัว่โมง        จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษาหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  พัฒนาการของการสื่อสาร
ข้อมูล  อุปกรณ์สื่อสารส าหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีการ
รับ-ส่ง ข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การค้นหาข้อมูล  การ
ติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การใช้งานอินเตอร์เน็ต  การสืบค้นข้อมูล  การใช้โปรแกรมการเรียน
ใช้ข้อมูล (Search  engine) การใช้ซอฟแวร์ในการท างาน  การสร้างและออกแบบสิ่งของเครื่องใช้เพ่ือการ
ผลิตใช้งาน   
 โดยใช้กระบวนการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  ทักษะการฝึกปฏิบัติจริง  
ทักษะการศึกษาค้นคว้า  ทักษะการจัดการ  ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา  การคิดอย่างมีขั้นตอน การ
ตรวจสอบและปรับปรุงผลงาน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการคิด  แก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน  มีความคิดสร้างสรรค์  มี
คุณธรรม  จริยธรรมในการท างานและการใช้เทคโนโลยี  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ตระหนักถึงการ
ใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม  มีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 

 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ง20105  การงานอาชพีและเทคโนโลย ี                       กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 3                                                  เวลา  40  ชัว่โมง    จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
             ศึกษาเก่ียวกับข้ันตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพ  การซัก  ตาก  พับเก็บเสื้อผ้า 
 การเตรียม  การประกอบอาหารประเภทส ารับ  การขยายพันธุ์พืช  การสร้างชิ้นงาน   หรือผลงาน 
การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ   การติดตั้งประกอบผลิตภัณฑ์    การจัดการธุรกิจประเภทต่างๆ   
การหางานหรือต าแหน่งงานจากสื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  แนวทางเข้าสู่อาชีพ คุณสมบัติที่จ าเป็นในการ
ประกอบอาชีพ  ความมั่นคงในอาชีพ   การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจประกอบอาชีพ 
          โดยการใช้กระบวนการกลุ่ม    กระบวนการปฏิบัติ   การสืบค้นและแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ    
และการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตชิ้นงาน 
          เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะในการท างานร่วมกัน ประหยัดพลังงานทรัพยากรและ 
สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทยและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ง20106 คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ 3        กลุม่สาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3                          เวลา  40  ชัว่โมง       จ านวน  1.0  หนว่ยกิต 
 
 ศึกษาหลักการท าโครงงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การเขียนโปรแกรมพ้ืนฐาน  การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานในการท าโครงงานกระบวนการทางเทคโนโลยี  การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือ
วิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย  ระดับของเทคโนโลยี  แบบจ าลองของสิ่งของเครื่องใช้ 
หลักการท างานโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การใช้เทคโนโลยีในการน าเสนองานในรูปแบบที่
เหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี  กระบวนการออกแบบ  ความคิดสร้างสรรค์  การเลือกใช้
เทคโนโลยี  หลักการจัดการโปรแกรมและซอฟแวร์  การศึกษาค้นคว้าและพัฒนาผลงาน  กระบวนการ
ถ่ายทอดทางความคิด 
 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา  สามารถท างาน
ได้อย่างมีระบบ  เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้
เทคโนโลยีในทางท่ีเหมาะสม  และน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 

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 าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ง20201  การขยายพนัธุ์พชื                    กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เวลา  40  ชัว่โมง                                 จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ  และประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
ขยายพันธุ์พืช  การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เพศและไม้ใช้เพศ  การอนุบาลพันธุ์พืช  การปลูกในภาชนะและการจัด
จ าหน่าย 
 ส ารวจปัจจัยการผลิตและภาวะการตลาด  วางแผนการขยายพันธุ์พืช  เลือกเครื่องมือและอุปกรณ์ให้
เหมาะสมกับวิธีการขยายพันธุ์  ฝึกทักษะการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เพศและไม่ใช้เพศ  เช่น  ตอน  ปักช า  ติดตา  
ต่อกิ่ง  ทาบกิ่ง  เสียบยอด  เลือกขยายพันธุ์พืช  โดยใช้วิธีการขยายพันธุ์พืช   
อย่างน้อย  3 วิธี  ดูแลบ ารุงรักษา  ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาขาย  จัดจ าหน่าย  จดบันทึก  การ
ปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับรายจ่าย  และประเมินผล 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการขยายพันธุ์พืช  มีทักษะและทัศนคติที่ดีในการขยายพันธุ์พืชและ
จ าหน่ายได้  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. มีความรู้ความเข้าใจ ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช 
2. มีความรู้ความเข้าใจ การเลือกวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขยายพันธุ์พืช 
3. มีความรู้ความเข้าใจหลักและวิธีการขยายพันธุ์พืช 
4. มีความรู้และทักษะในการเพาะเมล็ด 
5. มีความรู้และทักษะในการตอนพืช 
6. มีความรู้และทักษะในการปักช า 
7. มีความรู้และทักษะในการติดตา 
8. มีความรู้และทักษะในการต่อกิ่ง 

 
 

รวมทัง้หมด  8  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ง20202  การปลูกพชืผกัสวนครวั                     กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เวลา  40  ชัว่โมง                                   จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 

 
ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ  และประโยชน์ของพืชผักสวนครัว  เช่น  พริก  คะน้า  ฯลฯ  การใช้

ทรัพยากรในท้องถิ่นให้คุ้มค่าและ  สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  การเตรียมดินปลูก  แปลงเพาะ  แปลงปลูก  
วิธีการปลูก  การปฏิบัติดูแลรักษา  การเก็บเก่ียว 
 วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด  เลือกปลูกพืชผักสวนครัวอย่างน้อย  1  ชนิด  ปฏิบัติงาน
เตรียมดิน  เพาะเมล็ดพืชผัก  ย้ายปลูกหรือปลูกด้วยการแยก  แบ่ง  ปักช า  ดูแลรักษา  เก็บเก่ียว  และจัด
ผลิตผลจ าหน่าย  ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาขายและจัดจ าหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชี
รายรับ – รายจ่าย  และประเมินผล 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปลูกพืชผักสวนครัว  และจ าหน่ายได้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. มีความรู้ความเข้าใจ และประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัว  
2. บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของการปลูก 
3. บอกวิธีการเตรียมดินและวิธีการปลูก 
4. มีความรู้และทักษะในการเพาะ การย้ายปลูก 
5. มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติ  การดูแลรักษา 
6. มีความรู้และทักษะในการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
7. ปฏิบัติการปลูกผักสวนได้  1  ชนิด 
8. มีความรู้และทักษะในการจ าหน่ายผลผลิต 

 
 
     รวมทัง้หมด  8  ผลการเรยีนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 

 



125 
 

ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ง20203 การปลูกไมด้อกประดบั                             กลุม่สาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เวลา  40  ชัว่โมง                      จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ  และประโยชน์ของไม้ดอกประดับที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น  
ประเภทของไม้ดอกประดับ  สภาพดินฟ้าอากาศ  พันธุ์และการขยายพันธุ์  การเตรียมดินอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปลูก  การปลูก  การปฏิบัติดูแลรักษาในเรือนเพาะช า  ในแปลงปลูก  ในภาชนะปลูก  การป้องกันโรคและ
ก าจัดศัตรู  การเตรียมไม้ดอกประดับให้มีคุณภาพ 
 วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด  เลือกปลูกพืชอย่างน้อย  3 ชนิด ปฏิบัติงานเตรียมดินปลูก 
ท าแปลงเพาะเมล็ด ทดสอบความงอกของเมล็ด เพาะเมล็ด หว่านเมล็ด ย้ายกล้าปลูก 
ดูแลรักษา  เก็บเกี่ยว  แปรรูป  และจัดผลิตผลจ าหน่าย  ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาขาย  จัดจ าหน่าย  
จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับรายจ่าย  และประเมินผล 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะและทัศนคติท่ีดีในการปลูกไม้ดอกประดับ  ให้เหมาะสมตามเวลา
ตลาดต้องการได้  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. มีความรู้ความเข้าใจ ความหมาย ความส าคัญ  ประโยชน์ของไม้ดอกประดับ 
2. บอกชื่อไม้ดอกประดับได้ 
3. มีความรู้ความเข้าใจ การคัดเลือกพันธุ์ไม้ดอกประดับ 
4. มีความรู้ความเข้าใจ การขยายพันธุ์ไม้ดอกประดับ 
5. มีความรู้ความเข้าใจการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมในการขยายพันธุ์ไม้ดอก

ประดับ 
6. มีความรู้และทักษะในการปลูก  การปฏิบัติดูแลรักษา  การป้องกันก าจัดศัตรูของไม้ดอก

ประดับ 
7. มีความรู้และทักษะด้านการตลาด   การก าหนดราคาขาย  การจ าหน่ายผลผลิต 

      
 

รวมทัง้หมด  7   ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ง20204 การปลูกพชืสมนุไพร                                    กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี        
เวลา  40  ชัว่โมง                                   จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ และประโยชน์ของพืชสมุนไพรในท้องถิ่น เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ใบ
มะกรูด กระชาย  ฯลฯ  ลักษณะ ประเภท สรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพร  การปลูกพืชสมุนไพร การดูแล
บ ารุงรักษา  การเก็บเกี่ยว การจัดผลิตผลจ าหน่าย 
 โดยการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด เลือกพืชสมุนไพรส าหรับปลูกและขยายพันธุ์  อย่าง
น้อย  3 ชนิด  มีความรู้และทักษะในการดูแลรักษา เก็บเก่ียว  จัดผลิตผลจ าหน่าย  ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนด
ราคาขาย จัดจ าหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ - รายจ่าย   และประเมินผล  
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการปลูกและขยายพันธุ์พืชสมุนไพรในท้องถิ่น และ
จ าหน่ายได้ 
                       
                                      
     ผลการเรยีนรู ้
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย ความส าคัญ  ประโยชน์ของพืชสมุนไพรในท้องถิ่น 
 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ลักษณะ ประเภท สรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรในท้องถิ่น   

3. มีความรู้และทักษะในการปลูกและขยายพันธุ์พืชสมุนไพรในท้องถิ่น ได้อย่างน้อย 3 ชนิด 
4. มีความรู้และทักษะในการการดูแลบ ารุงรักษา  การเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรที่ปลูกได้  
5. มีความรู้และทักษะในการ การจัดการผลผลิต และการจ าหน่าย 
6.  มีความรู้และเข้าใจในการจัดการ  การท าบัญชี  และการคิดต้นทุน  ก าไรและราคาขาย 
7. น าความรู้ไปประยุกต์ในการหารายได้หรือน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
  
 

     รวมทั้งหมด  7  ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ง20205 งานแกะสลกักระจก หนิอ่อนและแกรนติ            กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เวลา  40  ชัว่โมง                         จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษา  ความหมาย  ความส าคัญ  ประโยชน์ของงานแกะสลักกระจก  หินอ่อนและแกรนิต  การใช้
เครื่องมือ  วัสดุ-อุปกรณ์  การออกแบบชิ้นงาน  กระบวนการท างาน  การประกอบและการติดตั้ง  การ
บ ารุงรักษา  การเก็บรักษา  ความปลอดภัยในการท างาน  การน ากระบวนการทางเทคโนโลยีเพ่ือการท างาน
และอาชีพประยุกต์สู่โครงงานอาชีพ 
 การฝึกทักษะ  เน้นให้มีการออกแบบชิ้นงานให้หลากหลายตามสมัยนิยม  โดยยึดรูปแบบแสดงออก
ทางเอกลักษณ์  ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล  มีความปลอดภัยชิ้นงานมีความประณีตเหมาะสม 
 เพ่ือให้มีความรู้  ความสามารถในการผลิตชิ้นงานแกะสลักรูปแบบต่างๆ  ประยุกต์ใช้กับงานในโอกาส
ส าคัญต่าง ๆ  ตามความต้องการของผู้ใช้บริการได้  โดยสามารถน ากระบวนการเทคโนโลยีเพ่ือการท างานและ
อาชีพประยุกต์สู่โครงงานอาชีพได้ 
   
 
    ผลการเรยีนรู ้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายความส าคัญ  ประโยชน์ของงานและสลักกระจก
หินอ่อนและหินแกรนิตได้ 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือวัสดุ-อุปกรณ์ในการแกะสลักได้อย่าง
เหมาะสม 

3. มีความรู้และทักษะในการออกแบบชิ้นงานในการแกะสลักกระจก  หินอ่อนและแกรนิต   
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้การเก็บและการบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ใน

การท างานได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย 
5. มีทักษะในการออกแบบชิ้นงานการแกะสลักกระจก  หินอ่อนและแกรนิต  ตามความ

นิยมเน้นศิลปวัฒนธรรมสู่ความเป็นสากล 
6. มีทักษะในการจัดท าชิ้นงานตามกระบวนการท างานได้อย่างประณีตและสวยงาม 
7. น าความรู้ไปประยุกต์ในการหารายได้หรือน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

      
 
รวมทัง้หมด  7  ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ง20206  ชา่งเดนิสายไฟในอาคาร                            กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เวลา  40  ชัว่โมง                       จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 

 
 ศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น  การอ่านแบบ  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  วัสดุอุปกรณ์และ
เครือ่งมือในการเดินสายไฟ  การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน  กฎระเบียบ  ข้อบังคับในการเดิน
สายไฟวิธีต่างๆ  การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 ฝึกปฏิบัติทักษะเกี่ยวกับการต่อสายไฟแบบต่างๆ  การเดินสายไฟด้วยเข็มขัดรัดสาย  ตุ้มและอุปกรณ์
จับยึดสายแบบอื่นๆ  การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ  อ่านแบบและฝึกปฏิบัติงานตามแบบที่ก าหนด  ให้บริการ
ตรวจสอบซ่อมแซมเหตุขัดข้องทางไฟฟ้า  ส ารวจแหล่งวัสดุและบริการในท้องถิ่น  ค านวณค่าใช้จ่ายในการ
ก าหนดราคาค่าบริการ  ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการเดินสายไฟและต่อสายไฟแบบต่างๆ  สามารถเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน  สามารถอ่านแบบและปฏิบัติงานตามแบบที่ก าหนด  สามารถให้บริการตรวจ
ซ่อมแซมเหตุขัดข้องทางไฟฟ้าและเดินสายไฟในอาคารได้ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องมือวัดไฟฟ้า การอ่านแบบ ความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน  
2. มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการเดินสายไฟฟ้า  
3. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน  
4. มีความรู้เรื่องกฎระเบียบข้อบังคับในการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 
5. เดินสายไฟฟ้าวิธีต่าง ๆ และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 
6. ปฏิบัติฝึกทักษะเกี่ยวกับการต่อสายไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ อ่านแบบและ

ปฏิบัติงานตามแบบที่ก าหนด  
7. ให้บริการตรวจสอบ ซ่อมแซมเหตุขัดข้องทางไฟฟ้า ส ารวจแหล่งวัสดุและแหล่งบริการใน

ท้องถิ่น     
8. ค านวณค่าใช้จ่ายและก าหนดค่าบริการ ท าบัญชีราบรับ-รายจ่าย 
9. มีทักษะในการเดินสายไฟ และต่อสายไฟแบบต่าง ๆ  
10. เลือกวัสดุอุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน สามารถอ่านแบบและปฏิบัติงานตามแบบได้ 
11. ให้บริการตรวจสอบ ซ่อมแซมเหตุขัดข้องทางไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้าในอาคารได้ 

   
 

รวมทัง้หมด  11  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ง20207  งานเขยีนแบบเบื้องตน้                             กลุม่สาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เวลา  40  ชัว่โมง                      จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 

 
 ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ  ประโยชน์  การใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบหลักการใช้
เส้น  การจัดหน้ากระดาษ  การเขียนตัวอักษร  ตัวเลข  การใช้มาตราส่วนในการเขียนแบบประเภทต่างๆ  การ
ก าหนดขนาด  สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ  การเขียนภาพไอโซเมตริกของรูปทรงเรขาคณิต   ภาพออฟบลิค  
รูปตัด  รูปฉายสามด้าน 
 ปฏิบัติงาจัดหน้ากระดาษและกรอบบอกชื่อ  เขียนตัวอักษร  ตัวเลข  ก าหนดขนาด  เขียนภาพไอโซ
เมตริก  ภาพออฟบลิค  รูปตัด  รูปฉายสามด้าน 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือ  สามารถเขียนแบบและ
อ่านแบบรูปทรงเรขาคณิตลักษณะต่างๆ  และน าไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ  ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้
เหมาะสม  ประหยัด  คุ้มค่า  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. บอกความหมายความส าคัญ  ประโยชน์ของงานเขียนแบบได้ 
2. อธิบายชนิดและหน้าที่ของเครื่องมืองานเขียนแบบเบื้องต้นได้ 
3. เลือกใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์งานเขียนแบบเบื้องต้นได้ 
4. อธิบายชนิดตัวอักษร, ตัวเลขในงานเขียนแบบเบื้องต้นได้ 
5. บอกความหมายของเส้น  ชนิดของเส้นในงานเขียนแบบได้ 
6. อธิบายความหมายของมาตราส่วน  ในงานเขียนแบบได้ 
7. อ่านสัญลักษณ์ของงานเขียนแบบได้ 
8. อธิบายวิธีสร้างรูปทรงเรขาคณิตได้ 
9. บอกความหมายลักษณ์ชนิดของภาพสามมิติ 
10. อ่านแบบและเขียนแบบตามสามมิติและภาพฉายในงานเขียนแบบได้ 
11. มีกิจนิสัยในการเขียนแบบด้วยความประณีต  รอบคอบและสะอาด 

 
 

รวมทัง้หมด  11  ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ง20208 งานใบตอง                                 กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เวลา  40  ชัว่โมง                        จ านวน  1.0  หนว่ยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมเกี่ยวกับงานใบตอง  การเลือกดอกไม้  ใบไม้  ใบตองและวัสดุต่าง 

ๆ  การจัดท าใบตองไปใช้ประโยชน์และประดิษฐ์เป็นรูปแบบต่าง ๆ  การใช้และการบ ารุงรักษา  ความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติการน าใบตองไปใช้ประโยชน์ในการประดิษฐ์  เช่น  การห่อขนม  การท ากระทง  การท าพาย
บายศรีแบบต่าง ๆ  การก าหนดราคาค่าบริการ  และการประเมินผล 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และมีทักษะในการเลือกวัสดุ  อุปกรณ์  สามารถใช้ใบตองห่อขนม  และ
จัดท าพานบายศรีในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องศิลปวัฒนธรรม  เกี่ยวกับงานใบตอง 
2. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการเลือกดอกไม้  ใบไม้  ใบตอง  และวัสดุตกแต่งอ่ืนๆ  ในการห่อ

ขนมและการท าพานบายศรีได้ 
3. มีความรู้และทักษะในการใช้ การเก็บ การบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน

ใบตองได้ 
4. มีความรู้และทักษะในการห่อขนมรูปทรงต่างๆ 
5. มีความรูและทักษะในการเย็บกระทงลอย  กระทงเจิม  และกระทงใส่ขนม 
6. มีความรู้และทักษะในการท าพานบายศรีและรูปแบบต่างๆ 
7. มีความรู้และเข้าใจในการจัดการ  การท าบัญชี  และการคิดต้นทุน  ก าไรและราคาขาย 
8. มีความรู้และทักษะในการออกแบบรูปทรงและจัดท าพานบายศรีได้ 
9. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและสามารถหารายได้ระหว่างเรียนได้ 

 
 

รวมทัง้หมด    9   ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ง20209  งานผลติภณัฑจ์ากวสัดุในท้องถิน่             กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เวลา  40  ชัว่โมง                  จ านวน  1.0  หนว่ยกิต 

 
ศึกษาการผลิตชิ้นงานจากวัสดุท้องถิ่น  วิเคราะห์  วางแผน  และลงมือปฏิบัติในการเลือกใช้วัสดุ

ท้องถิ่น  การออกแบบ  การอ่านแบบ  การใช้  การเก็บ  และการบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์และจัดท า
ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตนเองและครอบครัว 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการผลิตเบื้องต้น  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถผลิตชิ้นงาน
ได้ตามขั้นตอนการท างาน  และปลอดภัย  มีนิสัยขยัน  อดทน  ประณีต  มีระเบียบ  และประหยัดตามแนว
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. ก าหนดแนวทางในการเรียนเพ่ือให้ได้ผลการเรียนดีได้ 
2. บอกชื่อวัสดุ และวัสดุ ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นได้ 
3. สรุปวิธีการวิเคราะห์และวางแผน การผลิตชิ้นงานจากวัสดุท้องถิ่นได้ 
4. อธิบายวิธีการใช้ การเก็บ และบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ 
5. ผลิตชิ้นงานตามแบบที่ก าหนดเองได้อย่างถูกต้องและสวยงาม 
6. จัดท าไม้กวาดทางมะพร้าวในรูปแบบที่ต้องการได้ 
7. จัดท าผลิตภัณฑ์จากใบตาลในรูปแบบต่างๆได้ 
8. จัดท าผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวตามความสนใจ 
9. ผลิตชิ้นงานจากกกในรูปแบบต่างๆได้ 
10. ผลิตชิ้นงานจากวัสดุท้องถิ่นตามความสนใจของตนเองและครอบครัวได้ 
11. วางแผนและจัดนิทรรศการแสดงผลงานจากการเรียนการสอน 

 
 รวมทัง้หมด  11  ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ง20210  การท าขนมไทย                                    กลุม่สาระการเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี 
เวลา  40  ชัว่โมง                     จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 

 
ศึกษาความรู้ทั่วไปในการท าขนมไทย  การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ส าหรับท าขนมไทย  เลือกซื้อและ

การเก็บรักษาเครื่องปรุงสดและแห้ง  เทคนิคการท าขนมไทยชนิดต่าง ๆ  บรรจุวิธีเก็บรักษาขนมไทยไว้ได้นาน
และถูกสุขลักษณะ 

ปฏิบัติงานเตรียม  วัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการท าขนมไทยแต่ละชนิดท าขนมไทยประเภทต่าง ๆ 
บรรจุและเก็บ  ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาหรือค่าบริการจัดจ าหน่าย  บันทึก  ปฏิบัติงาน  ท าบัญชี
รายรับ-รายจ่าย  และประเมินผล 

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  และมีทักษะเกี่ยวกับการท าขนมไทยและจ าหน่ายได้ 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. บอกความหมายความส าคัญและประโยชน์ของขนมไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
2. สามารถเลือกวัสดุอุปการณ์การท าขนมไทยและการเก็บรักษาอุปกรณ์การท าขนมไทยได้

ถูกต้อง 
3. บอกการเลือกซ้ือและการเก็บรักษาเครื่องปรุงของสดและของแห้งการท าขนมไทยได้อย่าง

เหมาะสม 
4. รู้จักขั้นตอนและเทคนิคการท าขนมไทยประเภทต่าง ๆ 
5. สามารถปฏิบัติท าขนมไทยได้ถูกต้องตามขั้นตอนการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการท าขนมไทย

ประเภทต่าง ๆ ได้ 
6. รู้จักวิธีการบรรจุและเก็บรักษาขนมไทยได้อย่างถูกต้อง 
7. สามารถคิดค านวณค่าใช้จ่ายก าหนดราคาการจ าหน่ายขนมไทยได้ 
8. มีเจตคติท่ีดีต่อการท าขนมไทย 

 
 

รวมทัง้หมด    8    ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ง20211  การผลติเครื่องดื่ม                          กลุม่สาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เวลา  40  ชัว่โมง                     จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษาเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ  การเลือกซื้อ  การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้  การท าเครื่องดื่ม  
การเก็บรักษา  หลักสุขาภิบาล  หลักการจัดการ  การบริการขายเครื่องดื่ม 

ส ารวจความต้องการของตลาดผู้บริโภคและแหล่งวัสดุ  เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสม  ลักษณะของ
เครื่องดื่มที่จัดท า  ท าเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ  เช่น  เครื่องดื่มร้อน-เย็น  น้ าผลไม้  นมถ่ัวเหลือง  จัดร้านขาย
เครื่องดื่ม  ก าหนดราคาขาย  จัดจ าหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงานท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  และประเมินผล 

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  และมีทักษะเกี่ยวกับการท าเครื่องดื่ม  และจ าหน่ายได้ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม  มีจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรในการท างาน
อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องดื่มประเภทต่างๆ 
2. มีความรู้ความเข้าใจการเลือกซื้อวัตถุดิบในการน ามาผลิตเครื่องดื่มได้ 
3. มีความรู้และทักษะในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในการท าเครื่องดื่ม   
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรักษา  หลักสุขาภิบาล  หลักการจัดการ  การ

บริการขายเครื่องดื่ม 
5. ส ารวจความต้องการของตลาดผู้บริโภคและแหล่งวัสดุในการผลิตเครื่องดื่มได้ 
6. มีทักษะในการจัดท าเครื่องดื่มประเภทต่างๆ  เช่น  เครื่องดื่มร้อน-เย็น  น้ าผลไม้  นมถ่ัว

เหลือง 
7. จดบันทึกการปฏิบัติงานการท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  และประเมินผลในผลิตเครื่องดื่มได้ 
8. มีความรู้และทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ี

เหมาะสมใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด 
 
 

รวมทัง้หมด  8  ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ง20212   ชา่งแกะสลักและตกแต่งอาหาร                กลุม่สาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เวลา  40  ชัว่โมง                     จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษาเทคนิควิธีการแกะสลักผัก  ผลไม้  การออกแบบ  การตกแต่งอาหาร  การใช้และบ ารุงรักษา
เครื่องมือ  อุปกรณ์ 
 ปฏิบัติงานเลือกวัสดุ  ออกแบบ  แกะสลักผักและผลไม้เป็นรูปร่างต่างๆ  ตกแต่งอาหารบนโต๊ะ  
ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาค่าบริการ  จัดจ าหน่าย  จดบันทึกผลการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  
และประเมินผล 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการแกะสลักและตกแต่งอาหารและน าไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวันได้ 
            
 

ผลการเรยีนรู ้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการแกะสลักผัก  ผลไม้ได้ 
2. มีความรู้และทักษะการออกแบบการแกะสลักผัก  ผลไม้ในการน าไปใช้และตกแต่งให้เกิด

ความสวยงาม 
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้  การเก็บและการบ ารุงรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ์ใน

การแกะสลักได้ 
4. มีความรู้และทักษะในการเลือกวัสดุที่ใช้ในการแกะสลักผลักและผลไม้เป็นรูปแบบต่าง ๆ 

ได้ 
5. มีทักษะในการแกะสลักผักและผลไม้เป็นรูปแบบต่างๆ  เพ่ือตกแต่งได้อย่างประณีต  

สวยงาม 
6. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการท าบัญชีการคิดต้นทุนก าไรและราคาขายและ

ประเมินผลได้ 
7. น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 

รวมทัง้หมด  7  ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ง20213 การท าเครื่องแขวน                               กลุม่สาระการเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี 
เวลา  40  ชัว่โมง                                   จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษาความหมายของเครื่องแขวน  การร้อยตาข่ายแบบต่าง ๆ  การใช้และการเก็บบ ารุงรักษา
เครื่องมือ  อุปกรณ์   โดยลงมือปฏิบัติงานเลือกวัสดุ   ประดิษฐ์เครื่องแขวนแบบต่าง ๆ   ค านวณค่าใช้จ่าย  
ก าหนดราคาหรือค่าบริการ  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  และการประเมินผล 
 เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถประดิษฐ์เครื่องแขวนได้เอง  รักการ
ท างาน  มีความขยัน  อดทน  และประหยัด และเจตคติที่ดี รักศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมาย ความเป็นมา และประโยชน์ของการท าเครื่องแขวนได้ 
2. จ าแนกรูปแบบ ออกแบบและประเภทของการท าเครื่องแขวนแบบต่างๆได้อย่าง

เหมาะสมและมีคุณค่า 
3. บอกวิธีการใช้และการเก็บบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ชนิดต่างๆที่ใช้ในการท าเครื่อง

แขวนได้ 
4. เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท าเครื่องแขวนได้เหมาะสมกับลักษณะงาน 
5. คิดค านวณค่าใช้จ่ายและก าหนดราคาในการจ าหน่ายได้ 
6. วางแผนปฏิบัติงานตามข้ันตอนและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 
7. มีเจตคติท่ีดีต่อการท าเครื่องแขวนเพื่อไปประกอบอาชีพได้ 

 
 

รวมทัง้หมด   7   ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ง20214 ชา่งดอกไม้ประดษิฐ์                              กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เวลา  40  ชัว่โมง                                   จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษาเทคนิควิธีการท าดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยผ้า  และกระดาษ  การออกแบบดอกไม้ประดิษฐ์  การ
ตกแต่งเป็นช่อ การใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือ  และอุปกรณ์ 
 ปฏิบัติการเลือกแบบ  และวัสดุการท าดอกไม้ตามความต้องการของตลาด  ท าเกสร ดอก ใบ และเข้า
ช่อ ติดวัสดุตกแต่ง เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ชนิดต่าง ๆ   ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคา หรือค่าบริการ จัด
จ าหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และประเมินผล 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ  และมีทักษะเกี่ยวกับการออกแบบ  เลือกวัสดุและสามารถท าดอกไม้
ประดิษฐ์รูปแบบต่าง ๆ จ าหน่ายได้ 
  
 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกความหมาย ความเป็นมา และประโยชน์ของการท าดอกไม้ประดิษฐ์ได้ 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการท าดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยผ้า  และกระดาษ   
3. มีความรู้และทักษะการออกแบบการท าดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยผ้า  และกระดาษ  น าไปใช้

และตกแต่งให้เกิดความสวยงาม 
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้  การเก็บและการบ ารุงรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ์ใน

การท าดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยผ้า  และกระดาษ   
5. มีความรู้และทักษะในการเลือกวัสดุที่ใช้ในการท าดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยผ้า  และกระดาษ   
6. มีทักษะในการท าดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยผ้า  และกระดาษ ท าเกสร ดอก ใบ และเข้าช่อ 

ติดวัสดุตกแต่ง เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ชนิดต่าง ๆ ได้อย่างประณีต  สวยงาม 
7. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการท าบัญชีการคิดต้นทุนก าไรและราคาขายและ

ประเมินผลได้ 
8. น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 

รวมทัง้หมด  8  ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ง20241   คอมพวิเตอร์กบังานส านักงาน 1                     กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เวลา  40  ชัว่โมง                                   จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษาวิธีการและเทคนิค ข้ันตอนการพิมพ์เอกสารที่ถูกต้องด้วยโปรแกรมฝึกพิมพ์  ศึกษาการใช้
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ เลอืกใช้โปรแกรมเพ่ือการจัดการด้านเอกสาร การน าเสนอผลการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม 
 ฝึกปฏิบัติทักษะการพิมพ์ดีดอักษรแป้นเหย้าตามล าดับขั้น   ปฏิบัติทักษะเกี่ยวกับงานด้านเอกสาร  
แบบต่าง ๆ  การแทรกรูปภาพ  การตกแต่งข้อความ   การจัดการบทความ  การจัดสร้างแผ่นพับ จัดรูปแบบ 
ให้มีความเหมาะสมกับประเภทของชิ้นงาน 
          เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดท าเอกสารแบบต่าง ๆ  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
  
ผลการเรยีนรู ้
 1. มีความรู้และทักษะ เทคนิค วิธีการพิมพ์ตัวอักษรและเครื่องหมายต่าง ๆ ในแป้นพิมพ์ได้ 

   2. มีความรู้และทักษะในการเลือกใช้โปรแกรมเพ่ือจัดการงานด้านเอกสารได้ 
 3. อธิบายเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในงานด้านเอกสารได้ 
 4. มีความรู้และทักษะการปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารแบบต่าง ๆ ได้ 
 5. มีความรู้และทักษะในการแทรกรูภาพ  การตกแต่งข้อความได้อย่างเหมาะสม 
 6. มีความรู้และทักษะการจัดท าบทความและแผ่นพับในรูปแบบต่าง ๆ ได้  
 7. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 
 
รวมทัง้หมด  7  ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ง20242   คอมพวิเตอร์กบังานส านักงาน 2                    กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เวลา  40  ชัว่โมง                                   จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
   
 ศึกษาการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ เลือกใช้โปรแกรมเพ่ือการจัดการด้านเอกสาร การน าเสนอผล
การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
 ปฏิบัติทักษะเกี่ยวกับงานด้านเอกสาร  แบบต่าง ๆ  การจัดการตารางงาน  การจัดท าแผนภูมิประเภท
ต่าง ๆ การแทรกรูปภาพ  การตกแต่งข้อความ  การจัดสร้างแผ่นพับ จัดรูปแบบ ให้มีความเหมาะสมกับ
ประเภทของชิ้นงาน 
          เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดท าเอกสารแบบต่าง ๆ  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
  
  
ผลการเรยีนรู ้
 1. มีความรู้และทักษะการเลือกใช้โปรแกรมจัดการเอกสารได้อย่างเหมาะสม 
 2. อธิบายเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในงานด้านเอกสารได้ 
 3. มีความรู้และทักษะการปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านเอกสารแบบต่าง ๆ  
 4. มีความรู้และทักษะในการแทรกรูภาพ  การตกแต่งข้อความ 
 5. มีความรู้และทักษะการการจัดการตารางได้อย่างเหมาะสม  
 6. มีความรู้และทักษะการท าแผนภูมิประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
 7. มีความรู้และทักษะการท าแผ่นพับในรูปแบบต่าง ๆ  
 8. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 
 
รวมทัง้หมด  8  ผลการเรยีนรู ้
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 ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
  
ง20243   คอมพวิเตอร์กราฟิก 1                  กลุม่สาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เวลา  40  ชัว่โมง                                            จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
   
 ศึกษาคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ในงานกราฟิก   ศึกษาอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านงานกราฟิกและ
เลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกให้เหมาะสมกับประเภทของงาน   
 ปฏิบัติการสร้างภาพโดยใช้ค าสั่งพื้นฐานจากโปรแกรมกราฟิก   การสร้างรูปภาพ  การรวมภาพ  การ
บันทึกงาน   การเปิดงานขึ้นมาแก้ไข  การปรับเปลี่ยนภาพเพ่ือการน าไปใช้งานด้านต่าง ๆ   การขยายและลด
ขนาดของรูปภาพ  การตกแต่งข้อความ 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับงานกราฟิก   สร้างแนวคิดเกี่ยวกับงาน
กราฟิก  น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรยีนรู ้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่สามารถใช้ในงานกราฟิกได้  
2. บอกลักษณะของอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้ในงานกราฟิกได้ 
3. มีความรู้และทักษะการเลือกใช้โปรแกรมงานด้านกราฟิกได้ 
4. มีความรู้และทักษะในการสร้างรูปภาพ  การรวมภาพได้     
5. มีความรู้และทักษะในการบันทึกงานและเปิดงานขึ้นมาท าการแก้ไขได้ 
6. มีความรู้และทักษะในการขยายและย่อภาพได้อย่างเหมาะสม 
7. มีความรู้และทักษะในการปรับเปลี่ยนภาพเพ่ือการน าไปใช้งานต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
8. สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 

 
รวมทัง้หมด  8  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ง20244   คอมพวิเตอร์กราฟิก 2                  กลุม่สาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เวลา  40  ชัว่โมง                                   จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
   
 ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก  หลักการ วิธีการออกแบบกราฟิก ซอฟต์แวร์ด้าน
กราฟิก  ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับงานกราฟิก  การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก  ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
ต่าง ๆ รวมถึงค าสั่งทีส าคัญในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก  
 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบต่าง ๆ  การตัดต่อภาพกราฟิก  การจัดการ
เกี่ยวกับตัวอักษร  การจัดท าโปสเตอร์แบบต่าง ๆ   
  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการออกแบบภาพกราฟิกแบบต่าง ๆ    และสร้าง
แนวคิดเก่ียวกับงานกราฟิก  เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่า  มีคุณธรรม  จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ    
 
ผลการเรยีนรู ้

1. บอกความหมายและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้ 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและคอมพิวเตอร์ส าหรับงานกราฟิก 
3. มีความรู้และทักษะวิธีการออกแบบกราฟิกแบบต่าง ๆ ได้ 
4. มีความรู้และทักษะการตัดต่อภาพกราฟิกแบบต่าง ๆ ได้ 
5. มีความรู้และทักษะการจัดการเก่ียวกับตัวอักษรได้อย่างเหมาะสม  
6. มีความรู้และทักษะการจัดท าโปสเตอร์แบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
7. ตระหนักและเห็นคุณค่าของงานกราฟิก 
8. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและประยุกต์ใช้งานด้านกราฟิกอย่างสร้างสรรค์ 

 
รวมทัง้หมด  8  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ง20245   คอมพวิเตอร์แอนเิมชัน่                           กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เวลา  40  ชัว่โมง                                  จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
   
 ศึกษาคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับงานแอนิเมชั่น   ศึกษา ความหมายของแอนิเมชั่น 
ซอฟต์แวร์ด้านแอนิเมชั่น การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านแอนิเมชั่น  

ฝึกทักษะการสร้างชิ้นงานแอนิเมชั่น   ปฏิบัติการออกแบบภาพเคลื่อนไหว  การจัดท า Story Board 
การจัดสร้างข้อความแอนิเมชั่น   และสร้างสรรค์ผลงาน อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยใช้ซอฟต์แวร์ด้าน
แอนิเมชั่น 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ สร้างสรรค์งานแอนิเมชั่นจากจินตนาการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวันอย่างมีจิตส านึกและรับผิดชอบ 
 
ผลการเรยีนรู ้

1. มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับงานแอนิเมชั่น 
2. อธิบายถึงคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับงานแอนิเมชั่นได้ 
3. บอกความหมาย  ความส าคัญของงานแอนิเมชั่นได้ 
4. มีความรู้และทักษะการเลือกใช้โปรแกรมให้เหมาะกับประเภทงานแอนิเมชั่น 
5. มีความรู้และทักษะการก าหนด Story Board ให้งานแอนิเมชั่นได้ 
6. มีความรู้และทักษะการวาดภาพโดยใช้โปรแกรมสร้างงานแอนิเมชั่นได้ 
7. มีความรู้และทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรมสร้างงานแอนิเมชั่นได้ 
8. มีความรู้และทักษะการจัดการข้อความแอนิเมชั่นในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
9. มีความรู้และทักษะสร้างสรรค์ชิ้นงานแอนิเมชั่นตามจินตนาการได้ 
10.  ประยุกต์ใช้งานแอนิเมชั่นในทางสร้างสรรค์ อย่างมีจิตส านึก และรับผิดชอบ 

 
 
รวมทัง้หมด  10  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ง20246   คอมพวิเตอร์กบัการน าเสนอ                 กลุม่สาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เวลา  40  ชัว่โมง                                   จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
   
 ศึกษาความหมายและรูปแบบในการน าเสนอผลงาน  ประเภทของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการน าเสนอ 
 ปฏิบัติการออกแบบการน าเสนองานประเภทต่าง ๆ    เลือกใช้โปรแกรมและวิธีการน าเสนอตาม
วัตถุประสงค์  การน าเสนองานด้วยภาพและเสียง  การน าเสนองานรูปแบบวิดีทัศน์  การแทรกภาพและเสียง  
การบันทึกและแก้ไขงาน 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ สามารถน าเสนองานตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม   เกิด
จิตส านึกและคุณธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสรรค์ผลงานและการด ารงชีวิตรวมทั้งการใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่า 

 
ผลการเรยีนรู ้

1. สามารถอธิบายความหมายและรูปแบบการน าเสนองานได้ 
2. มีความรู้และทักษะเลือกใช้โปรแกรมการน าเสนองานได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของงานได้ 
3.มีความรู้และทักษะการน าเสนองานประเภทต่าง ๆ ได้ 
4. มีความรู้และทักษะการน าเสนองานด้วยภาพและเสียงได้ 
5. มีความรู้และทักษะการน าเสนองานรูปแบบวิดิทัศน์ได้ 
6. มีความรู้และทักษะการแทรกภาพและเสียงได้ 
7. มีความรู้และทักษะการบันทึกและแก้ไขงานการน าเสนอได้ 
8. เกิดจิตส านึกและคุณธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสรรค์ผลงานและการด ารงชีวิต 

        รวมทั้งการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 
 
 
รวมทัง้หมด  8  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ง20247   การออกแบบและสรา้งบลอ็ก            กลุม่สาระการเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี 
เวลา  40  ชัว่โมง                         จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
   
 ศึกษา  ความหมาย  รูปแบบ    ประเภทของ  Social Media, Blog   โปรแกรมท่ีใช้ในจัดการ Social 
Media และโปรแกรมประกอบอื่นๆ เพื่อให้สามารถสร้างงานบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ 
          ปฏิบัติการออกแบบเค้าโครง Blog   การสร้างและติดตั้ง Blog  การตกแต่งหน้า Blog      การจัดการ
รูปภาพบน Blog   การจัดการข้อความ Blog   การจัดการไฟส์ประเภทต่างๆ บน Blog    

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ สามารถสร้างบล็อกของตัวเองได้อย่างเหมาะสม  เกิดนิสัยรักการ
ท างาน   ใฝ่เรียนรู้   มีวินัยในการปฏิบัติงาน  รักการค้นคว้า  มีจิตสาธารณะ  
 
ผลการเรยีนรู ้

1.  บอกความหมายและความส าคัญของ Social Media ได ้
2. บอกประเภทของ Social Media ที่นิยมใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. มีความรู้และทักษะการเลือกใช้โปรแกรมจัดการ Social Media ได้อย่างเหมาะสม 
4. มีความรู้และทักษะการออกแบบบล็อกในรูปแบบที่เหมาะสมได้ 
5. มีความรู้และทักษะการตกแต่งหน้า Blog ได้ 
6. มคีวามรู้และทักษะการจัดการรูปภาพ  และข้อความ บนBlog ได้ 
7. มีความรู้และทักษะการจัดการไฟส์ประเภทต่าง ๆ บน Blog ได้ 
8. นักเรียนสามารถสร้างและจัดการ Blog ของตนเองด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมได้อย่าง   
    สร้างสรรค ์

 
รวมทัง้หมด  8  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ง20248   การเขยีนเวบ็เพจดว้ยภาษา HTML         กลุม่สาระการเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี 
เวลา  20  ชัว่โมง                                   จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
   

ศึกษาหลักการและปฏิบัติการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML การน าค าสั่ง HTML มาประยุกต์ใช้ใน
การสร้างเว็บไซต์ การตกแต่งข้อความ การแทรกรูปภาพหรือสื่อต่าง ๆ การสร้างตาราง การสร้างการเชื่อมโยง
ในแบบต่าง ๆ การแบ่งหน้าเว็บเพจเป็นส่วน ๆ การสร้างฟอร์มเพ่ือรองรับข้อมูลจากผู้ใช้ การขอใช้บริการเสริม
ต่าง ๆ เพื่อการตกแต่งเว็บเพจ ให้สวยงาม การขอพื้นที่ และการอัพเว็บไซต์ออกสู่ภายนอก   
              ฝึกทักษะการสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML เพ่ือให้เว็บไซต์มีความสวยงาม น่าสนใจ รวมถึงการ
ปลูกฝังให้นักเรียนมีจริยธรรม และคุณธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และใช้
อินเทอร์เน็ตในทางที่ถูกได้ 
               น าทักษะที่ได้มาประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าไป
สร้างสรรค์ผลงานได้ 
 
ผลการเรยีนรู ้
  1. มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวภับการสร้างเว็บHTML  
  2. มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้งานภาษา HTML 
  3. มีความรู้และทักษะการสร้างตาราง  และการสร้างการเชื่อมโยงในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
  4. มีความรู้และทักษะการออกแบบหน้าเว็บเพจด้วยภาษา HTML ได้ 
  5. มีความรู้และทักษะการใช้โปรแกรมเสริมเพ่ือตกแต่งเว็บเพจ HTML ได ้
  6. นักเรียนสามารถสร้างและจัดการเว็บเพจของตนเองด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมได้อย่าง   
              สร้างสรรค ์ 
 
รวมทัง้หมด  6  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิา 
 
I20201 การศึกษาคน้ควา้และสรา้งองคค์วามรู้  (Research and  Knowledge  Formation:IS1)      
กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เวลา 40  ชัว่โมง                                                                              จ านวน 1  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษา  วิเคราะห์การตั้งประเด็น/ค าถามในเรื่องที่สนใจ  การตั้งสมมุติฐาน  การค้นคว้า การแสวงหา
ความรู้ข้อมูล  การออกแบบ  การวางแผนรวบรวมข้อมูล  การใช้กระบวนการกลุ่ม  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติ  การสังเคราะห์  การสรุปองค์ความรู้และการเสนอวิธีคิดแก้ปัญหาที่เป็นระบบ 
 ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามในเรื่องที่สนใจโดนเริ่มจากตนเอง  เชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่น
และประเทศ  ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการ
ที่เหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้และร่วมกันเสนอแนวคิด  วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ด้วย
กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่ม
ในการวิพากษ์ 
 เพ่ือให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสดงหาความรู้ สังเคราะห์สรุป  อภิปราย  เปรียบเทียบ เชื่อมโยงองค์
ความรู้  และมีทักษะการน าเสนอการศึกษาค้นคว้าและน าองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  เห็น
ประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. ตั้งประเด็นปัญหา โดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่มจากตนเอง ชุมชนท้องถิ่น  ประเทศ 
2. ตั้งสมมติฐานประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจ 
3. ออกแบบ  วางแผน  ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ศึกษา  ค้นคว้า  แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก  จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลได้ 
6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ีเหมาะสม 
7. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
8. เสนอแนวคิด  การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบด้วยการเขียน

รายงาน    
9. เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 
รวมทัง้หมด  9  ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐานและเพิม่เตมิ 
กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

 
 

รายวชิาพืน้ฐาน 
  อ21101  ภาษาอังกฤษ  จ านวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
  อ21102  ภาษาอังกฤษ  จ านวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
  อ22101  ภาษาอังกฤษ  จ านวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
  อ22102  ภาษาอังกฤษ  จ านวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
  อ23101  ภาษาอังกฤษ  จ านวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
  อ23102  ภาษาอังกฤษ  จ านวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
 

รายวชิาเพิ่มเติม 
  อ21201  ภาษาอังกฤษ  จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
  อ21202  ภาษาอังกฤษ  จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
  อ22201  ภาษาอังกฤษ  จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
  อ22202  ภาษาอังกฤษ  จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
  อ23201  ภาษาอังกฤษ  จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
  อ23202  ภาษาอังกฤษ  จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
 

รายวชิาภาษาต่างประเทศทีส่อง 
จ20201 ภาษาจีน 1  จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
จ20202 ภาษาจีน 2  จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หนว่ยกิต 
จ20203 ภาษาจีน 3  จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
จ20204 ภาษาจีน 4  จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
จ20205 ภาษาจีน 5  จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
จ20206 ภาษาจีน 6  จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
ต20201 ภาษาเวียดนาม 1 จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
ต20202 ภาษาเวียดนาม 2 จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
ต20203 ภาษาเวียดนาม 3 จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

อ21101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน                             กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 1   ภาคเรยีนที ่1      เวลา 60 ชัว่โมง  จ านวน 1.5 หนว่ยกติ    

 
ศึกษาภาษาท่ีใช้เพ่ือการสื่อสารระหว่างบุคคล น้ าเสียง กิริยาท่าทาง ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค า

ชี้แจงง่ายๆ  การขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน  การแสดง
ความต้องการ ความคิดเห็นและความรู้สึกประกอบการให้เหตุผลสั้นๆ  การใช้พจนานุกรม หลักการอ่านออก
เสียง  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การล าดับค าตามโครงสร้างประโยคชนิดต่างๆ การฟังและอ่านสื่อต่างๆ  
ความหมายเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูล สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง ข้อความ นิทาน บทร้อยกรอง 
(poem) สั้นๆ หัวข้อเรื่อง (topic) ใจความส าคัญ (main idea) แก่นสาระของเรื่อง เหตุการณ์ที่อยู่ในความ
สนใจ ความเป็นมาและความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณี มารยาทสังคม 
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ความรู้ ข้อมูลต่างๆ ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ   

โดยปฏิบัติตามสิ่งที่ฟังและอ่าน  อ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เขียน  เลือก  บอก  ระบุ  
ตอบค าถาม บรรยาย  สนทนาตามสถานการณ์  สรุปใจความ  จับใจความ  วิเคราะห์ความ เปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่าง  เข้าร่วมหรือจัดตามความสนใจ  ใช้ภาษาสื่อสารในห้องเรียนและสถานศึกษาอย่าง
สุภาพและเหมาะสม ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสืบค้น/ค้นคว้าความรู้/ข้อมูล จากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ  

เพ่ือให้เกิดทักษะในการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยี  การคิด  การแก้ปัญหา  มีทักษะในการด าเนินชีวิต  
เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาอังกฤษและน าไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  รักชีวิตความเป็นอยู่แบบไทย ใฝ่รู้ใฝ่
เรียน  มีวินัยในตนเองและมีจิตสาธารณะพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล  

 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

อ21102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน                            กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 1          ภาคเรยีนที ่2                เวลา 60 ชัว่โมง             จ านวน 1.5 หนว่ยกิต    

 
ศึกษาภาษาท่ีใช้เพ่ือการสื่อสารระหว่างบุคคล น้ าเสียง กิริยาท่าทาง ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค า

ชี้แจงง่ายๆ  การขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน  การแสดง
ความต้องการ ความคิดเห็นและความรู้สึกประกอบการให้เหตุผลสั้นๆ  การใช้พจนานุกรม หลักการอ่านออก
เสียง  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การล าดับค าตามโครงสร้างประโยคชนิดต่างๆ การฟังและอ่านสื่อต่างๆ  
ความหมายเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูล สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง ข้อความ นิทาน บทร้อยกรอง 
(poem) สั้นๆ หัวข้อเรื่อง (topic) ใจความส าคัญ (main idea) แก่นสาระของเรื่อง เหตุการณ์ที่อยู่ในความ
สนใจ ความเป็นมาและความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณี มารยาทสังคม 
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ความรู้ ข้อมูลต่างๆ ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ   

โดยปฏิบัติตามสิ่งที่ฟังและอ่าน  อ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เขียน  เลือก  บอก  ระบุ  
ตอบค าถาม บรรยาย  สนทนาตามสถานการณ์  สรุปใจความ  จับใจความ  วิเคราะห์ความ เปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่าง  เข้าร่วมหรือจัดตามความสนใจ  ใช้ภาษาสื่อสารในห้องเรียนและสถานศึกษาอย่าง
สุภาพและเหมาะสม ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสืบค้น/ค้นคว้าความรู้/ข้อมูล จากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ  

เพ่ือให้เกิดทักษะในการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยี  การคิด  การแก้ปัญหา  มีทักษะในการด าเนินชีวิต  
เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาอังกฤษและน าไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  รักชีวิตความเป็นอยู่แบบไทย ใฝ่รู้ใฝ่
เรียน  มีวินัยในตนเองและมีจิตสาธารณะพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล  

 
  

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

อ22101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน                           กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 2   ภาคเรยีนที ่1      เวลา 60 ชัว่โมง  จ านวน 1.5 หนว่ยกติ    

ศึกษา  ค าขอร้อง  ค าแนะน า  ค าชี้แจง  ค าอธิบายง่ายๆ  การอ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว  ประกาศ  
บทร้อยกรอง การใช้พจนานุกรม  การตีความ/ถ่ายโอน ประโยค ข้อมูลที่สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง  
รูปแบบต่าง ๆ  ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวและสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  ภาษาท่ีใช้
ในการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล  การแสดงความต้องการ  การเสนอและให้ความช่วยเหลือ  การตอบรับและ
ปฏิเสธ  กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  การใช้น้ าเสียงและ
กิริยาท่าทางมี่เหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เทศกาล  วัน
ส าคัญ   ชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมและประเพณีของเจ้าของภาษา   กิจกรรมทางภาษา  ความเหมือนและความ
แตกต่างของการออกเสียง  ค า ข้อความ  ประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค า
ตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย  ข้อมูล/ข้อเท็จจริงเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  
การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและการสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียน 

โดยใช้ภาษาสื่อสารเน้นทักษะ  การฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้วยกระบวนการปฏิบัติตาม  อ่านออก
เสียง  ระบุ/เขียนประโยค   เลือกหัวข้อเรื่อง/ใจความส าคัญ  บอกรายละเอียดสนับสนุน  ให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ  สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล  ขอร้อง ให้ค าแนะน า  ชี้แจง  อธิบาย  แสดงความต้องการ  
เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธ  ขอและให้ข้อมูล  บรรยาย  แสดงความคิดเห็น  แสดง
ความรู้สึก  ใช้น้ าเสียงและกิริยาท่าทาง  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา  เปรียบเทียบ  เผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์  ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา  ศึกษาค้นคว้า  ออกแบบ วางแผน  รวบรวมข้อมูล  อ้างอิงข้อมูล  
สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้  ในลักษณะรายบุคคล รายกลุ่ม หรือทั้งชั้นเรียน  ในชั้นเรียน สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน  สถานศึกษาและชุมชน 

 เพ่ือให้เกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  การใช้เทคโนโลยี  การคิด   การ
แก้ปัญหาและการใช้ทักษะชีวิต   เกิดเจตคติที่ดี  เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และเห็นคุณค่าของการใช้
ภาษาอังกฤษโดยน าไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 
             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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
อ22102  ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน                             กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ  
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่2   ภาคเรยีนที ่2                              เวลา 60 ชัว่โมง         จ านวน 1.5 หนว่ยกิต     

ศึกษา  ค าขอร้อง  ค าแนะน า  ค าชี้แจง  ค าอธิบายง่ายๆ  การอ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว  ประกาศ  
บทร้อยกรอง การใช้พจนานุกรม  การตีความ/ถ่ายโอน ประโยค ข้อมูลที่สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง  
รูปแบบต่าง ๆ  ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวและสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  ภาษาท่ีใช้
ในการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล  การแสดงความต้องการ  การเสนอและให้ความช่วยเหลือ  การตอบรับและ
ปฏิเสธ  กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  การใช้น้ าเสียงและ
กิริยาท่าทางมี่เหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เทศกาล วัน
ส าคัญ   ชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมและประเพณีของเจ้าของภาษา   กิจกรรมทางภาษา   ความเหมือนและ
ความแตกต่างของการออกเสียง  ค า ข้อความ  ประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับ
ค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย  ข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น  การเขียนรายงานเชิงวิชาการและเผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับประเทศอาเซียน  

โดยใช้ภาษาสื่อสารเน้นทักษะ  การฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้วยกระบวนการปฏิบัติตาม  อ่านออก
เสียง  ระบุ/เขียนประโยค   เลือกหัวข้อเรื่อง/ใจความส าคัญ  บอกรายละเอียดสนับสนุน  ให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ  สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล  ขอร้อง ให้ค าแนะน า  ชี้แจง  อธิบาย  แสดงความต้องการ  
เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธ  ขอและให้ข้อมูล  บรรยาย  แสดงความคิดเห็น  แสดง
ความรู้สึก  ใช้น้ าเสียงและกิริยาท่าทาง  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา  เปรียบเทียบ  เผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์  เขียนรายงานเชิงวิชาการและเผยแพร่ผลงาน  ในลักษณะรายบุคคล รายกลุ่มหรือทั้งชั้นเรียน  
ในชั้นเรียน สถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน  สถานศึกษาและชุมชน 

เพ่ือให้เกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  การใช้เทคโนโลยี  การคิด    การ
แก้ปัญหาและการใช้ทักษะชีวิต   เกิดเจตคติที่ดี  เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และเห็นคุณค่าของการใช้
ภาษาอังกฤษโดยน าไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 

 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

อ23101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน                             กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 3      ภาคเรยีนที ่1        เวลา 60 ชัว่โมง  จ านวน 1.5 หนว่ยกติ    

 

ศึกษาการใช้ภาษา น้ าเสียง  ท่าทางในการสื่อสาร ค าขอร้อง ค าแนะน าค าชี้แจง  และค าอธิบาย  
ข้อความ ข่าว สถานการณ์หรือเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมและประชาคมอาเซียน  กิจกรรมประสบการณ์  
โฆษณา บทร้อยกรองสั้นๆ  สือ่ที่ไม่ใช่ความเรียง  ฟังหรืออ่าน หัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน
จากสื่อประเภทต่างๆ  ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง การแสดงความต้องการ การเสนอและการให้ความช่วยเหลือ การ
ตอบรับ และการปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ การขอและให้ข้อมูล ในเรื่องที่ฟังหรืออ่าน 
มารยาทสังคม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี กิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมด้านความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา / กลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน และของไทย 
การออกเสียง การล าดับค าตามโครงสร้างประโยค ของภาษาอังกฤษและภาษาไทย  ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  เพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพเป็นภาษาอังกฤษ 

โดยใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลอง ปฏิบัติ โดยการฟังการพูด    การ
อ่านและการเขียน  ยกตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ อ่านออกเสียงตามหลักการอ่าน ระบุ/เขียน  เลือก บอก
รายละเอียดสนับสนุน แสดงความคิดเห็น ใช้ภาษาและให้ข้อมูลตามสถานการณ์ พูดและเขียนโดยให้เหตุผล
สั้นๆประกอบอย่างเหมาะสม   เสนอ  ตอบรับ   ปฏิเสธ ให้ความช่วยเหลือ  การวิเคราะห์ การใช้ภาษา น้ าเสียง 
และกิริยาท่าทาง  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  อธิบาย  เปรียบเทียบ  ค้นคว้า  รวบรวม สรุป 
และน าเสนอข้อมูล  เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรงเรียน สังคม ชุมชนและท้องถิ่นด้านภาษาและ
วัฒนธรรมเป็นภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 
 เพ่ือให้มีทักษะในการสื่อสาร  เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัยในตนเองและมีจิต
สาธารณะเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล  
 
 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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

อ23102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน                             กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 3 ภาคเรยีนที ่2      เวลา 60 ชัว่โมง  จ านวน 1.5 หนว่ยกติ 
 

ศึกษาการใช้ภาษาสื่อสาร ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนสถานศึกษา  
ชุมชน ท้องถิ่น  เลือกประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) ที่อ่าน  
ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความส าคัญ (main idea) และตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา  นิทาน 
และเรื่องสั้น  บรรยายเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล   งานฉลอง วันส าคัญ ชีวิต
ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียนกับภาษาและ
วัฒนธรรมไทย สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ(theme)ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจ
ของสังคม  

โดยการพูดและการเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรือ 
อ่านอย่างเหมาะสม  แสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับกิจกรรมและเรื่องต่างๆใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผล
สั้นๆประกอบอย่างเหมาะสม  ค้นคว้า  รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียนโดยใช้ภาษาต่างประเทศในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ 

เพ่ือให้มีทักษะในการสื่อสาร  เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัยในตนเองและมีจิต
สาธารณะเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล 

 
 
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 าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเตมิ                            กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 1  ภาคเรยีนที ่1               เวลา 20 ชัว่โมง จ านวน 0.5 หนว่ยกติ  

 
ศึกษา ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง การบอกทิศทางในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 

ประโยคข้อความ สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง หัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ บทสนทนา บริบทการใช้ภาษา เรื่องสั้น 
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม ความต้องการ ความช่วยเหลือ การบรรยาย  กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ 
สิ่งแวดล้อม การท างาน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ ความคาดหวังในอนาคต มารยาทสังคม 
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ข้อเท็จจริงที่เก่ียวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน แหล่งการเรียนรู้ กลวิธีในการสื่อสาร
อย่างได้ผล สถานการณ์จริงสถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  และสถานศึกษา 

โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ปฏิบัติตาม ใช้ภาษาท่าทาง  น้ าเสียงอย่างเหมาะสม  ระบุ   
จับใจความ ตีความ แลกเปลี่ยนข้อมูล ขอร้อง ตอบรับ ปฏิเสธ แสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึก  
ให้เหตุผล สืบค้น ค้นคว้า รวบรวม สรุป น าเสนอและแสดงบทบาทสมมติ  

เพ่ือน าทักษะที่ได้เรียนรู้ไปใช้  เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้  เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน  เป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพและด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุขโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงรักชีวิตความเป็นอยู่แบบไทย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัยในตนเองและมีจิตสาธารณะพร้อมเข้าสู่
มาตรฐานสากล 

 
 
ผลการเรยีนรู ้

1. ปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายที่ฟังและอ่าน  
2. ใช้ค าขอร้อง ค าชี้แจง และค าอธิบาย ให้ค าแนะน าอย่างเหมาะสม   
3. เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
4. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา นิทาน และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน   
5. ระบ/ุเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟังหรืออ่าน  

 
 
รวมทัง้หมด  5  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

อ21202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเตมิ                 กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 1  ภาคเรยีนที ่ 2          เวลา  20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หนว่ยกติ  
 

ศึกษาความหมายค าศัพท์  ส านวน ข้อความ  วลีและประโยคท่ีใช้ในการขอและให้ข้อมูลและแสดง
ความคิดเห็น  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมการใช้น้ าเสียง และกิริยาท่าทางตามมารยาทสังคมของ
เจ้าของภาษา  ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธ การให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ  การแสดงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น การร้องเพลง  การ
เล่านิทาน และการเล่นเกม  ความเป็นมาและความส าคัญของเทศกาล  วันส าคัญ  ชีวิตความเป็นอยู่และ
ประเพณีของเจ้าของภาษา 

โดยถ่ายโอนเป็นถ้อยค าของตนเองในรูปแบบต่างๆ  ด้วยการพูดสื่อสาร  บรรยาย  เขียน  สรุป   
แสดงความคิดเห็น  แสดงความรู้สึก เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

เพ่ือน าทักษะที่ได้เรียนรู้ไปใช้  เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้  เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน  เป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพและด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุขโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงรักชีวิตความเป็นอยู่แบบไทย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัยในตนเองและมีจิตสาธารณะพร้อมเข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม   
2. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการ

ให้ความช่วยเหลือ   
3. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม   
4. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา   
5. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

 
 

รวมทัง้หมด  5  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

อ22201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเตมิ (ฟงั-พูด)                           กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 2  ภาคเรยีนที ่1               เวลา 20 ชัว่โมง จ านวน 0.5 หนว่ยกติ  

 
ศึกษาการใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง  และค าอธิบายง่าย ๆ  ข้อความ ข่าว ประกาศและบทร้อย

กรองสั้นๆ  ประโยค  และข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ ต่างๆ  หลักการอ่าน  ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง ประเทศอาเซียน  เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวและสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน  ภาษา  น้ าเสียง
และกิริยาท่าทางในการใช้สีหน้าท่าทางประกอบ  การสัมผัสมือ  การโบกมือ  การแสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธที่สุภาพเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   และใช้ภาษา
และโครงสร้างทางไวยากรณ์สั้น ๆ ในการพูดโต้ตอบเกี่ยวกับการขอร้อง ให้ค าแนะน า  ชี้แจง  อธิบายตาม
สถานการณ์  แสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ  ขอบคุณ  ขอโทษ  ชมเชย  
พูดแนะน าตนเองเพ่ือน และบุคคลใกล้ตัว และส านวน  การตอบรับ แสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ   กล่าวอวย
พร  ทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ  ชมเชย  พูดแทรกอย่างสุภาพและชักชวนตามสถานการณ์ที่
หลากหลาย  ในชั้นเรียน  สถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน  สถานศึกษาและชุมชน   

โดยใช้ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์สั้น ๆ ในการพูดโต้ตอบเน้นทักษะ  การฟังและพูด  ปฏิบัติ
ตาม  อ่านออกเสียง ระบ/ุเขียน  สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล  ในลักษณะรายบุคคล รายกลุ่ม หรือทั้งชั้นเรียน            

เพ่ือให้เกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  การใช้เทคโนโลยี  การคิด  การ
แก้ปัญหาและการใช้ทักษะชีวิต   เจตคติที่ดี  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และเห็นคุณค่าของการใช้
ภาษาอังกฤษน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 
ผลการเรยีนรู ้

1. ปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน า  ค าชี้แจง และค าอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน   
3. ระบ/ุเขียนประโยค  และข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ ต่างๆ ที่อ่าน 
4. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่างๆ ใน

ชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 
5. ใช้ค าขอร้อง  ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายตามสถานการณ์ 
6. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
7. ใช้ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์สั้น ๆ ในการพูดโต้ตอบตามสถานการณ์ที่หลากหลาย   

 
รวมทัง้หมด  7  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

อ22202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเตมิ (ฟงั-พูด)                 กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ  
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่2   ภาคเรยีนที ่2                              เวลา 20 ชัว่โมง        จ านวน 0.5 หนว่ยกิต 
 

ศึกษาการใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง  และค าอธิบายง่าย ๆ  ข้อความ ข่าว ประกาศและบทร้อย
กรองสั้นๆ  ประโยค  และข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ ต่างๆ   หลักการอ่าน  ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง ประเทศอาเซียน  เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวและสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน  ภาษา  น้ าเสียง
และกิริยาท่าทางในการใช้สีหน้าท่าทางประกอบ  การสัมผัสมือ   การโบกมือ  การแสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธที่สุภาพเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   และการใช้
ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์สั้น ๆ ในการพูดโต้ตอบเกี่ยวกับการขอร้อง ให้ค าแนะน า  ชี้แจง  อธิบาย
ตามสถานการณ์  การแสดงความต้องการ การเสนอและให้ความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธ  ขอบคุณ  
ขอโทษ  ชมเชย  การแนะน าตนเองเพ่ือนและบุคคลใกล้ตัว ส านวนและการตอบรับ การแสดงความรู้สึกชอบ/
ไม่ชอบ   การอวยพร  การทักทายและกล่าวลา   การขอบคุณและขอโทษ  ชมเชย  การพูดแทรกอย่างสุภาพ
และชักชวน ตามสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนที่หลากหลาย  ในชั้นเรียน  
สถานศึกษาและชุมชน   

โดยใช้ภาษาในการพูดโต้ตอบเน้นทักษะการฟังและพูด  ปฏิบัติตาม  อ่านออกเสียงตาม ระบุ/เขียน  
สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล  ในลักษณะรายบุคคล  รายกลุ่ม  และทั้งชั้นเรียน            

เพ่ือให้เกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  การใช้เทคโนโลยี  การคิด  การ
แก้ปัญหาและการใช้ทักษะชีวิต  เจตคติที่ดี  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และเห็นคุณค่าของการใช้
ภาษาอังกฤษน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 
ผลการเรยีนรู ้

1. ปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน า  ค าชี้แจง และค าอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน   
3. ระบ/ุเขียนประโยค  และข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ ต่างๆ ที่อ่าน 
4. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่างๆ ใน

ชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 
5. ใช้ค าขอร้อง  ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายตามสถานการณ์ 
6. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
7. ประยุกต์ใช้ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์สั้นๆ ในการพูดโต้ตอบตามสถานการณ์ที่

หลากหลาย   
 

รวมทัง้หมด  7  ผลการเรยีนรู ้
 



157 
 

ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

อ23201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเตมิ                                         กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 3     ภาคเรยีนที ่1                    เวลา 20 ชัว่โมง          จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 

 
ศึกษาเกี่ยวกับ ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจงง่ายๆ ข้อความ นิทาน บทร้อยกรอง (Poem) 

สั้นๆ หลักการอ่าน การใช้ภาษาและท่าทางสื่อสาร มารยาทตามสังคม การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
การพูดขอและให้ข้อมูล การถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ฟังและอ่าน การออกเสียงค า วลี ส านวนง่ายๆ ประโยค ข้อมูล 
บทอ่าน เรื่องราวสั้นๆ ทั้งท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา และกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ประสบการณ์ของตนเอง ข่าวสาร เหตุการณ์ส าคัญ
ต่างๆในชีวิตประจ าวัน การท างานโดยใช้เทคโนโลยี 

โดยถ่ายโอนเป็นถ้อยค าของตนเองในรูปแบบต่างๆ  สรุป  แสดงความคิดเห็น  แสดงความรู้สึก 
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 

เพ่ือให้เกิดทักษะในการคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา เห็นประโยชน์และน าไปใช้ในการแสวงหา
ความรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุขโดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพร้อมเข้าร่วมเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 
 

ผลการเรยีนรู ้ 
1. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/

เหตุการณ์/ สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ 
2. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ พร้อมให้

เหตุผลประกอบ 
3. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน และ
น าไปใช้อย่างเหมาะสม 

4. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจาก
แหล่งการเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

5. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆจากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 
 

รวมทัง้หมด  5  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

อ23202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเตมิ                                         กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 3     ภาคเรยีนที่ 2                         เวลา 20 ชัว่โมง          จ านวน 0.5 หนว่ยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับ  ค าสั่ง  ค าขอร้อง  ค าแนะน า  ค าชี้แจงง่ายๆ  ข้อความ  นิทาน  บทร้อยกรอง 

(Poem) สั้นๆ หลักการอ่าน การใช้ภาษาและท่าทางสื่อสาร มารยาทตามสังคม การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล การพูดขอและให้ข้อมูล การถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ฟังและอ่าน การออกเสียงค า วลี ส านวนง่ายๆ ประโยค 
ข้อมูล บทอ่าน เรื่องราวสั้นๆ ทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษาและกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ประสบการณ์ของตนเอง ข่าวสาร เหตุการณ์
ส าคัญต่างๆในชีวิตประจ าวัน การท างานโดยใช้เทคโนโลยี 

โดยถ่ายโอนเป็นถ้อยค าของตนเองในรูปแบบต่างๆ สรุป แสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึก 
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 

 เพ่ือให้เกิดทักษะในการคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา เห็นประโยชน์และน าไปใช้ในการแสวงหา
ความรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุขโดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อการใช้
ภาษาต่างประเทศและภาษากลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 

 
ผลการเรยีนรู ้ 

1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจาก
แหล่งการเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

2. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆจากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

3. เผยแพร่/ประสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนแท้องถิ่น เป็นภาษาต่างประเทศ 
4. มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (เน้น

การฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) สื่อสารตามหัวข้อเรื่องต่างๆภายในวงค าศัพท์ประมาณ 2,100-
2,250 ค า (ค าศัพท์ที่เป็นนามธรรมมากขึ้น) 

5. ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อน (Complex Sentences) สื่อความหมายตามบริบท
ต่างๆในการสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 
 

รวมทัง้หมด  5  ผลการเรยีนรู ้
 
 
 
 



159 
 

ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

จ20201   ภาษาจนี 1                                               กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
เวลา 20 ชัว่โมง                   จ านวน  0.5  หนว่ยกติ    

 
         ศึกษาตัวอักษร เสียงตัวอักษรการสะกดค า  หลักการอ่าน  ความหมายของค าและกลุ่มค าศัพท์ 
ส านวนภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารค าศัพท์  บทสนทนาเกี่ยวกับการทักทาย การกล่าวลา   การขอบคุณ การขอ
โทษและการแนะน าตนเองปฏิบัติตามค าสั่งและค าขอร้องง่าย ๆ  
         บอกตัวอักษรและเสียงตัวอักษร  ปฏิบัติตามค าสั่ง  ระบุตัวอักษร  อ่านออกเสียงและสะกดค าได้
ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค า  ตอบค าถามจากการฟังเรื่องใกล้
ตัวพูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ  และออกค าสั่งให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม  พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และ
เรื่องใกล้ตัว  ท าท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 

เพ่ือน าทักษะที่ได้เรียนรู้ไปใช้  เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้  เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน  เป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพและด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุขโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงรักชีวิตความเป็นอยู่แบบไทย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัยในตนเองและมีจิตสาธารณะพร้อมเข้าสู่
มาตรฐานสากล 

 
ผลการเรยีนรู ้

1. อ่านตัวอักษรและเสียงตัวอักษรออกเสียงสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน   
2. ปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆ   
3. ใช้ค าสั่งง่ายๆ  อย่างเหมาะสม   
4. เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม

และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
5. ระบุ/เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟังหรือ

อ่าน  
 

รวมทัง้หมด  5  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

จ20202  ภาษาจนี 2                                                กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
เวลา 20 ชั่วโมง                      จ านวน  0.5  หน่วยกิต    
 
         ศึกษาค าศัพท์ ส านวนภาษา ประโยค  ความหมายของค าศัพท์  จากรูปประโยคหรือนิทานง่ายๆที่มี
ภาพประกอบ  ล าดับการขีดของตัวอักษรจีน  หลักไวยากรณ์เบื้องต้น  บทสนทนาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล  
ประโยคค าสั่งง่ายๆ  ประโยคเพ่ือบอกความต้องการของตนเอง  ส านวนภาษาและประโยค  ชื่อและค าศัพท์
เกี่ยวกับเพ่ือนและครอบครัว  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัยในสถานการณ์ง่ายๆ  
         เลือกภาพตรงตามความหมาย  ตอบค าถามง่ายๆ ที่มีภาพประกอบ  พูด/โต้ตอบถ้อยค าสั้นๆ ง่ายๆ ใน
การสื่อสารระหว่างบุคคลเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเก่ียวกับเรื่องใกล้ตัว  

เพ่ือน าทักษะที่ได้เรียนรู้ไปใช้  เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้  เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน  เป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพและด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุขโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงรักชีวิตความเป็นอยู่แบบไทย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัยในตนเองและมีจิตสาธารณะพร้อมเข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม   
2. เขียนตามล าดับการขีดของตัวอักษรจีนอย่างง่าย ได้ 
3. บอกโครงสร้างไวยากรณ์อย่างง่ายได้ 
4. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล  และความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่าง

เหมาะสม   
5. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา   
6. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

 
 

รวมทัง้หมด  6 ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

จ20203  ภาษาจนี 3                                                กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
เวลา 20 ชั่วโมง                      จ านวน  0.5  หน่วยกิต    

 
             ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงค า  การผันเสียงวรรณยุกต์  บทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ความหมายของ
กลุ่มค าและประโยคที่ฟัง ภาษาเพ่ือการสื่อสาร สั้นๆ ง่ายๆ ที่ใช้ในการโต้ตอบระหว่างบุคคล โครงสร้างประโยค
ที่ใช้สั่งและขอร้อง   ประโยค/ส านวนที่ใช้พูดขอและพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองค าศัพท์ วิธีการจัดหมวดหมู่ค า
ตามประเภทความหมายของค า กลุ่มค า ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
            ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องจากที่ฟังหรืออ่าน  อ่านออกสียงได้ถูกต้องตามหลักการอ่านและพูดเข้า
จังหวะ   เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ได้ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค าและประโยคตอบค าถามจากการ
ฟังด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ ได้ จัดหมวดหมู่ค าตามประเภทบุคคล สัตว์ สิ่งของระบุ/เชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของภาพ 
กับค า หรือกลุ่มค า โดยใช้ภาพ แผนภูมิ แผนภาพ แผนผังฟังหรืออ่านข้อมูล เกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สิ่งของ   โดย
ใช้ภาพ แผนภูมิ บอกชื่อและค าศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว เช่น อาชีพ บุคคลส าคัญใน
โรงเรียน/ชุมชน และชื่อวิชาที่เรียน 

เพ่ือให้เกิดทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  การใช้เทคโนโลยี  การคิด  การแก้ปัญหา
และการใช้ทักษะชีวิต   เจตคติที่ดี  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. ปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าขอร้อง  ง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน   
3. ระบ/ุเขียนประโยค  และข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ ต่างๆ ที่อ่าน 
4. ใช้ค าสั่ง  ค าขอร้อง และสนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  และ

สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 
5. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
6. ใช้ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์สั้น ๆ ในการพูดโต้ตอบตามสถานการณ์ที่หลากหลาย   

 
รวมทัง้หมด  6  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

จ20204  ภาษาจนี 4                                                กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
เวลา 20 ชั่วโมง                      จ านวน  0.5  หน่วยกิต    
 
            ศึกษา ค าแนะน า  ค าชี้แจง  ค าอธิบาย  ความหมายของกลุ่มค าและประโยคที่ฟังและอ่านค าศัพท์ 
โครงสร้างประโยคแสดงความต้องการของตนเองและขอความช่วยเหลือ  ค าศัพท์ โครงสร้าง ประโยคที่ใช้ใน
การขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็นมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของ   ความเหมือนและความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า  กลุ่มค า  ประโยค  ภาษาต่างประเทศใน
การสืบค้นข้อมลู  
           ปฏิบัติตามค าแนะน า  ค าชี้แจง  ค าอธิบายง่ายๆ  อ่านออกเสียงค า  สะกดค า  อ่านกลุ่มค า  ประโยค  
ข้อความง่าย ๆ   และบทพูดเข้าจังหวะ  เลือก/ระบุภาพ  หรือสัญลักษณ์ เครื่องหมายตรงตามความหมายของ
ประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟัง หรืออ่านตอบค าถามจากเรื่องที่ฟังและอ่าน  เลือกใช้ค าพูด ประโยค/ข้อความ
ที่ใช้ในการสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  พูดและท าท่าประกอบอย่างสุภาพตาม
มารยาททางสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่
เหมาะสมกับวัย  บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค าและประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย  รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และน าเสนอด้วยการพูด  

เพ่ือให้เกิดทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  การใช้เทคโนโลยี  การคิด  การแก้ปัญหา
และการใช้ทักษะชีวิต  เจตคติที่ดี  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาน าไปประยุกต์ใช้
ได้อย่างเหมาะสม 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. ปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน า  ค าชี้แจง และค าอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน   
3. ระบ/ุเขียนประโยค  และข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ ต่างๆ ที่อ่าน 
4. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่างๆ ใน

ชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 
5. ใช้ค าขอร้อง  ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายตามสถานการณ์ 
6. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
7. ประยุกต์ใช้ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์สั้นๆ ในการพูดโต้ตอบตามสถานการณ์ที่

หลากหลาย   
 

รวมทัง้หมด  7  ผลการเรยีนรู ้
 



163 
 

ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

จ20205  ภาษาจนี 5                                                กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
เวลา 20 ชั่วโมง                      จ านวน  0.5  หน่วยกิต    
 
            ศึกษาค าศัพท์ กลุ่มค า และประโยค โครงสร้างประโยคแสดงความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องใกล้ตัว
และกิจกรรมต่างๆ  ค าศัพท์  โครงสร้างประโยค  ข้อความ  ภาพแผนผังและแผนภูมิแสดงข้อมูลต่างๆ   
เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆ  ในข้อความออกเสียงบทกลอน การใช้ถ้อยค าท้ัง
เสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาท สังคมวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆ ของเจ้าของภาษา   
ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
เทศกาลและงานฉลองของเจ้าของภาษากับของไทย ค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ค าศัพท์ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล  
            อ่านออกเสียงเน้นหนัก-เบาในค าและกลุ่มค า  ออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ าในประโยคตามจังหวะ  
เลือก/ระบุวาดภาพหรือสัญลักษณ์ที่ฟังหรืออ่าน   บอกใจความส าคัญของเรื่องที่ฟังและอ่าน 
ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟังและอ่าน   พูด/เขียนโต้ตอบบทสนทนา ใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค า 
(order) ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

เพ่ือให้เกิดทักษะในการคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา เห็นประโยชน์และน าไปใช้ในการแสวงหา
ความรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุขโดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพร้อมเข้าร่วมเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 

 
 
ผลการเรยีนรู ้ 

1. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/
เหตุการณ์/ สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ 

2. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ พร้อมให้
เหตุผลประกอบ 

3. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน และ
น าไปใช้อย่างเหมาะสม 

4. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก
แหล่งการเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

5. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆจากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 
รวมทัง้หมด  5  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

จ20206  ภาษาจนี 6                                                กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
เวลา 20 ชั่วโมง                      จ านวน  0.5  หน่วยกิต    

 
           ศึกษาค าศัพท์ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ  นิทาน และบทกลอนสั้นๆ  การอ่านออกเสียงข้อความ 
ทักษะการอ่าน การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ  การพูดและเขียนสนทนาโต้ตอบระหว่างบุคคลภาษาเพ่ือการ
สื่อสารได้ค าศัพท์ ส านวน ภาษาเพ่ือพูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือนและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  แผนภูมิ
และตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ค าศัพท์ การแต่งประโยค เพ่ือพูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้
ตัว  การใช้พจนานุกรมเพ่ือการออกเสียงหนัก-เบาของค าศัพท์  ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ งานฉลอง
และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ค าศัพท์ โครงสร้างประโยคที่ใช้ในการ
สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ  ค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
          อ่านออกเสียงพยัญชนะต้นค า  ออกเสียงเน้นหนัก-เบาในค าและกลุ่มค า  ออกเสียงตามระดับเสียง 
สูง-ต่ าในประโยค  ในข้อความ  เลือก/ระบุวาดภาพ  หรือสัญลักษณ์ เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค
และข้อความสั้นๆ  สรุปใจความส าคัญของเรื่องที่ฟังและอ่าน  ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟังและอ่าน  พูด/เขียน
สนทนาโต้ตอบสื่อสารระหว่างบุคคลได้  น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตารางเกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆ ใกล้ตัว   

เพ่ือให้เกิดทักษะในการคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา เห็นประโยชน์และน าไปใช้ในการแสวงหา
ความรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุขโดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อการใช้
ภาษาต่างประเทศและภาษากลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 
 
 

ผลการเรยีนรู ้ 
1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจาก

แหล่งการเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
2. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆจากสื่อ

และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
3. เผยแพร่/ประสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนแท้องถิ่น  เป็นภาษาต่างประเทศ 
4. มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (เน้น

การฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) สื่อสารตามหัวข้อเรื่องต่างๆ 
5. ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อน (Complex Sentences) สื่อความหมายตามบริบท

ต่างๆในการสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 

รวมทัง้หมด  5  ผลการเรยีนร ู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
ต20201  ภาษาเวยีดนาม 1                         กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
เวลา 20 ชัว่โมง                   จ านวน 0.5 หนว่ยกติ   

 
ระบุสัทอักษรตามระบบ IPA อ่านออกเสียงตามหลักการออกเสียง เขียนอักษรเวียดนามตาม

หลักการเขียน บอกความเหมือนหรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษรและประสมเสียงค าง่ายๆ กลุ่มค า 
ประโยค และข้อความของภาษาเวียดนามกับภาษาไทย ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของ
ค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน ตอบค าถามง่ายๆ จากการฟัง พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ 
เพ่ือสื่อสารระหว่างบุคคล พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว  

โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการรับสารและส่งสารได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง เข้าถึงสารได้อย่างชัดเจนรวมทั้งกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล  

เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรยีนรู ้

1. ระบุสัทอักษรตามระบบ IPA อ่านออกเสียงตามหลักการออกเสียง 
2. เขียนอักษรเวียดนามตามหลักการเขียน บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียง
ตัวอักษร 
3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรือการ
อ่าน 
4. ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ 
5. พูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  
6. พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจ าวัน 
7. พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว 

 
รวมทัง้หมด 7 ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
ต20202  ภาษาเวยีดนาม 2                         กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
เวลา 20 ชัว่โมง                   จ านวน 0.5 หนว่ยกติ   

 
ระบุสัทอักษรตามระบบ IPA อ่านออกเสียงตามหลักการออกเสียง เขียนอักษรเวียดนามตาม

หลักการเขียน บอกความเหมือนหรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษรและประสมเสียงค าง่ายๆ กลุ่มค า 
ประโยค และข้อความของภาษาเวียดนามกับภาษาไทย ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของ
ค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน ตอบค าถามง่ายๆ จากการฟัง พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ 
เพ่ือสื่อสารระหว่างบุคคล พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว  

โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการรับสารและส่งสารได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง เข้าถึงสารได้อย่างชัดเจนรวมทั้งกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล  

เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรยีนรู ้

1. ระบุสัทอักษรตามระบบ IPA อ่านออกเสียงตามหลักการออกเสียง 
2. เขียนอักษรเวียดนามตามหลักการเขียน บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียง
ตัวอักษร 
3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรือการ
อ่าน 
4. ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ 
5. พูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  
6. พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจ าวัน 
7. พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว 

 
รวมทัง้หมด 7 ผลการเรยีนรู้  
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
ต20203 ภาษาเวยีดนาม 3                         กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
เวลา 20 ชัว่โมง                   จ านวน 0.5 หนว่ยกติ   

 
ระบุสัทอักษรตามระบบ IPA อ่านออกเสียงตามหลักการออกเสียง เขียนอักษรเวียดนามตาม

หลักการเขียน บอกความเหมือนหรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษรและประสมเสียงค าง่ายๆ กลุ่มค า 
ประโยค และข้อความของภาษาเวียดนามกับภาษาไทย ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของ
ค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน ตอบค าถามง่ายๆ จากการฟัง พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ 
เพ่ือสื่อสารระหว่างบุคคล พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว  

โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการรับสารและส่งสารได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง เข้าถึงสารได้อย่างชัดเจนรวมทั้งกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล  

เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรยีนรู ้

1. ระบุสัทอักษรตามระบบ IPA อ่านออกเสียงตามหลักการออกเสียง 
2. เขียนอักษรเวียดนามตามหลักการเขียน บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียง
ตัวอักษร 
3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรือการ
อ่าน 
4. ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ 
5. พูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  
6. พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจ าวัน 
7. พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว 

 
รวมทัง้หมด 7 ผลการเรยีนรู้   
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กิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 1. กจิกรรมแนะแนว  
     เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิด

แก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองใน
การมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  

 2.  กจิกรรมนักเรยีน 
       เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ                

การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน   เอ้ือ
อาทร และสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติ
ด้วยตนเองในทุกข้ันตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน 
เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของ
สถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 

     2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร   
     2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม  

3. กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน ์ 
     เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความ

สนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ 
เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  
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เกณฑ์การจบการศกึษาโรงเรยีนมญัจาศึกษา 
 
เกณฑ์การจบการศกึษาระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ ห้องเรยีนปกต ิ
 ผู้เรียนที่จะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนมัญจาศึกษา 
  1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน 81 หนว่ยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
จ านวน 66 หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน 15 หน่วยกิต 
  2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน จ านวน 
66 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 

3. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
4. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
5. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับการตัดสินผลการเรียน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม   

  
เกณฑ์การจบการศกึษาระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ ห้องเรยีนพเิศษ 
 ผู้เรียนที่จะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนมัญจาศึกษา 

1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน 96 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
จ านวน 66 หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน 30 หน่วยกิต 

2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน จ านวน 
66 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต  

3. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
4. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
5. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับการตัดสินผลการเรียน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม    
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ประกาศโรงเรยีนมญัจาศกึษา 
เรื่อง  ใหใ้ชห้ลกัสูตรโรงเรยีนมัญจาศกึษา พทุธศกัราช 2552   ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2559  

ตามหลักสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
เทยีบเคยีงมาตรฐานสากล 

………………………………………........................... 
 

 เนื่องจากโรงเรียนมัญจาศึกษา ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนมัญจาศึกษา พุทธศักราช 2552  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 ที่สอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของกระทรวงศึกษาธิการ  และให้มี
ความเหมาะสมกับโรงเรียนมากยิ่งข้ึน  โดยให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559      

 
ทั้งนี้  หลักสูตรโรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เมื่อวันที่  12  

พฤษภาคม  2559  จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2559   
 
 

                                                                            
                  (นายสวาท นาทอง)                          (นายสุพจน์ แสงสุข) 
   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ผู้อ านวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา 
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