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บทน า 
 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช ๒๕๔๔  
ใหเ้ป็นหลกัสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและ
กรอบทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวติที่ดีและมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก พร้อมกนัน้ีไดป้รับกระบวนการพฒันาหลกัสูตรให้มีความสอดคลอ้งกบั
เจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)        
พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ทอ้งถ่ินและสถานศึกษาไดมี้บทบาทและมี
ส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน และไดมี้การ
ประกาศใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ ตามค าสัง่กระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ สพฐ.  ๒๙๓/๒๕๕๑   ลงวนัที่ ๑๑  กรกฎาคม   ๒๕๕๑  เร่ือง ให้ใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช ๒๕๕๑   

ดงันั้น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริหารวิชาการ โรงเรียนดงสว่างวิทยา  ได้
จดัท าหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนดงสว่างวิทยา พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  และฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช ๒๕๕๔ โดยมีจุดมุ่งหมาย
พฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้เป็นมนุษยท์ี่มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มี
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยดึมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การ
ประกอบอาชีพการศึกษาตลอดชีวิต  และการศึกษาเพื่อการมีงานท า โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญับน
พื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้เต็มตามศกัยภาพ ในการเตรียมความ
พร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกต่อไป 



๒ 
 

 
๑.  วิสัยทัศน์ 

มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน   ซ่ึงเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษยท์ี่มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย  
ความรู้  คุณธรรม  จิตส านึก  ในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  มีความรู้  มีทกัษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จ  าเป็นต่อ
การศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐาน
ความเช่ือวา่ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดต้ามศกัยภาพ 
 
๒.  หลักการ 

๑. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพือ่ความเป็นเอกภาพของชาติมีจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู้  เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชน 

๒. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพือ่ปวงชนที่ประชาชนทุกคนมีโอกาส ไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอ
ภาค  และมีคุณภาพ  

๓. เป็นหลกัสูตรการศึกษาที่สนองต่อการกระจายอ านาจ 
๔. เป็นหลกัสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยดืหยุน่  ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้  เวลาและการ

จดัการเรียนรู้ 
๕. เป็นหลกัสูตรการศึกษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
๖. เป็นหลกัสูตรการศึกษา  ส าหรับการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอธัยาศยั  

ครอบคลุมทกุกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
 
๓.  จุดมุ่งหมาย 

๑. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พงึประสงค ์ เห็นคุณค่าของตนเอง 
๒. มีความรู้และความสมารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา  การใชเ้ทคโนโลย ี  
และมีทกัษะชีวติ   
๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี   มีสุขนิสยั  และรักการออกก าลงักาย 
๔. มีความรักชาติ  มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
๕. มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 
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๔. สมรรถนะความส าคญัของผู้เรียน 

เป็นสมรรถนะจ าเป็นพื้นฐาน ๕ ประการที่กลุ่มสาระการเรียนรู้พึงมีสมรรถนะเหล่าน้ีได้
สอดแทรกบูรณาการในมาตรฐานการเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- ความสามารถในการส่ือสาร  
- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการแกปั้ญหา 
- ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 
- ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

 
๕.   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์๘ ประการ  ที่ก  าหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลาง  เป็นคุณลกัษณะที่
ตอ้งการใหเ้กิดแก่ผูเ้รียนทุกคน โรงเรียนนายมวทิยาคารไดก้ าหนดไวใ้นหลกัสูตรสถานศึกษา   ไดแ้ก่ 
 ๑)  รักชาติ   ศาสน์  กษตัริย ์  

๒)  ซ่ือสตัยสุ์จริต 
๓)  มีวนิยั 
๔)  ใฝ่เรียนรู้ 
๕)  อยูอ่ยา่งพอเพยีง 
๖)  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๗)  รักความเป็นไทย 
๘)  มีจิตสาธารณะ 
คุณสมบติัเหล่าน้ีจะสอดแทรกบูรณาการในมาตรฐานและตวัช้ีวดัของกลุ่มสาระการเรียนรู้

ต่างๆ และสามารถพฒันาผา่นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน หรือโครงการต่างๆ ของนกัเรียน 
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โครงสร้างเวลาเรียนระดับมธัยมศึกษา 
 



๕ 
 

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนดงสว่างวิทยา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑-๓)  

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๑  ภาคเรียนที ่๑ ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๑ ภาคเรียนที ่๒ 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 
รายวชิา/กจิกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑.๐   (๔๔๐) รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑.๐   (๔๔๐) 

ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย  ๑.๕    (๖๐) ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย  ๑.๕    (๖๐) 

ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑.๕   (๖๐) ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๑.๕   (๖๐) 

ว๒๑๑๐๑ วทิยาศาสตร์   ๑.๕   (๖๐) ว๒๑๑๐๒ วทิยาศาสตร์   ๑.๕   (๖๐) 

ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา   ๑.๕  (๖๐) ส๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา  ๑.๕ (๖๐) 

ส๒๑๑๐๑ ประวตัิศาสตร์  ๐.๕ (๒๐) ส๒๑๑๐๓ ประวตัิศาสตร์  ๐.๕ (๒๐) 

พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา   ๐.๕  (๒๐) พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา   ๐.๕  (๒๐) 

พ๒๑๑๐๒ พลศึกษา   ๐.๕  (๒๐) พ๒๑๑๐๔ พลศึกษา   ๐.๕ (๒๐) 

ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ   ๑.๐ (๔๐) ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ  ๑.๐ (๔๐) 

ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ   ๑.๐ (๔๐) ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ  ๑.๐ (๔๐) 

อ๒๑๑๐๑ ภาษาองักฤษ    ๑.๕ (๖๐) อ๒๑๑๐๒ ภาษาองักฤษ  ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔.๕ (๑๘๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๔.๕ (๑๘๐) 

ท๒๑๒๐๑ อ่านเขียน ๑  
๑.๐  (๔๐) 

 

ท๒๑๒๐๒ อ่านเขียน ๒ 

๑.๐  (๔๐) ว๒๑๒๐๑ วทิยาศาสตร์เพิ่มเติม ๑ ว๒๑๒๐๒ วทิยาศาสตร์เพิ่มเติม ๒ 

ค๒๑๒๐๑ คณิตศาสตร์๑ ค๒๑๒๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ 

ง๒๐๒๖๑ เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ๑.๐  (๔๐) ง๒๐๒๔๑ ซอฟตแ์วร์ประยุกต ์ ๑.๐  (๔๐) 

ง๒๐๒๖๒ อาหารส่ีภาค ๑ ๑.๐  (๔๐) ง๒๐๒๖๓ งานประดิษฐ์ ๑ ๑.๐  (๔๐) 

ส๒๑๒๐๑ อาเซียนศึกษา ๑ ๐.๕  (๒๐) ส๒๑๒๐๒ อาเซียนศึกษา ๒ ๐.๕  (๒๐) 

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน    ( ๘๐) กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน    ( ๘๐) 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด/ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ ๒๐ ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด/ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ ๒๐ 

ชุมนุม/กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๑๐/๑๐ ชุมนุม/กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๑๐/๑๐ 

รวมทั้งหมด ๗๐๐  รวมทั้งหมด ๗๐๐  

 
หมายเหตุ ๑.   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์จดับรูณาการในกิจกรรมเคร่ืองแบบ/ ชุมนุม           
                         บรูณาการใน  ๘ กลุ่มสาระ  

๒. กิจกรรมในระดบั ม.ตน้  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด/ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์/ชุมนุม  ผูเ้รียนเลือกเพียง ๑   
กิจกรรม 



๖ 
 

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนดงว่างวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑-๓)  

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่   ๒   ภาคเรียนที ่๑ ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่  ๒ ภาคเรียนที ่๒ 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 
รายวชิา/กจิกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑.๐  (๔๔๐) รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑.๐  (๔๔๐) 

ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย  ๑.๕    (๖๐) ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย   ๑.๕    (๖๐) 

ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์   ๑.๕   (๖๐) ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์   ๑.๕   (๖๐) 

ว๒๒๑๐๑ วทิยาศาสตร์   ๑.๕   (๖๐) ว๒๒๑๐๒ วทิยาศาสตร์   ๑.๕   (๖๐) 

ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา   ๑.๕  (๖๐) ส๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา   ๑.๕ (๖๐) 

ส๒๒๑๐๓ ประวตัิศาสตร์   ๐.๕ (๒๐) ส๒๒๑๐๔ ประวตัิศาสตร์   ๐.๕ (๒๐) 

พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา    ๐.๕  (๒๐) พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา   ๐.๕  (๒๐) 

พ๒๒๑๐๒ พลศึกษา  ๐.๕  (๒๐) พ๒๒๑๐๔ พลศึกษา   ๐.๕ (๒๐) 

ศ๒๒๑๐๑ ศิลปะ   ๑.๐ (๔๐) ศ๒๒๑๐๒ ศิลปะ   ๑.๐ (๔๐) 

ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ  ๑.๐ (๔๐) ง๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ  ๑.๐ (๔๐) 

อ๒๒๑๐๑ ภาษาองักฤษ  ๑.๕ (๖๐) อ๒๒๑๐๒ ภาษาองักฤษ  ๑.๕ (๖๐) 

รายวชิาเพิม่เติม ๔.๐ (๑๖๐) รายวชิาเพิม่เติม ๔.๐ (๑๖๐) 
ท๒๒๑๐๑ การเขียน ๑ 

๑.๐  (๔๐) 

ท๒๒๒๐๒ การเขียน ๒ 

๑.๐  (๔๐) ว๒๒๒๐๑ วทิยาศาสตร์เพิ่มเติม ๓ ว๒๒๒๐๒ วทิยาศาสตร์เพิ่มเติม ๔ 

ค๒๒๒๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ค๒๒๒๐๒ คณิตศาสตร์ ๔ 

ศ๒๐๒๐๓ ศิลปะสร้างสรรค ์ ๑.๐  (๔๐) ศ๒๐๒๐๔ ศิลปะสร้างสรรค ์ ๑.๐  (๔๐) 

ง๒๐๒๖๔ งานดอกไมใ้บตอง ๑.๐  (๔๐) ง๒๐๒๖๕ งานแกะสลกั ๑.๐  (๔๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน    ( ๖๐) กจิกรรมพฒันาผู้เรียน    ( ๖๐) 

กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด/ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ ๒๐ ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด/ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ ๒๐ 

ชุมนุม//กิจกรรมเพื่อสังคม ๑๐/๑๐ ชุมนุม//กิจกรรมเพื่อสังคม ๑๐/๑๐ 

รวมทั้งหมด ๖๖๐ ชม. รวมทั้งหมด ๖๖๐ ชม. 

 
หมายเหตุ ๑.   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์จดับรูณาการในกิจกรรมเคร่ืองแบบ/ ชุมนุม        
                         บรูณาการใน  ๘ กลุ่มสาระ  

๒. กิจกรรมในระดบั ม.ตน้  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด/ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์/ชุมนุม  ผูเ้รียนเลือกเพียง ๑   
กิจกรรม 



๗ 
 

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนดงสว่างวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑-๓)  

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ ๓  ภาคเรียนที ่๑ ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ ๓  ภาคเรียนที ่๒ 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน/ 
หน่วย/ชม 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน/ 
หน่วย/ชม 

รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑.๐   (๔๔๐) รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑.๐   (๔๔๐) 
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย   ๑.๕    (๖๐) ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย   ๑.๕    (๖๐) 

ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕   (๖๐) ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์   ๑.๕   (๖๐) 

ว๒๓๑๐๑ วทิยาศาสตร์  ๑.๕   (๖๐) ว๒๓๑๐๒ วทิยาศาสตร์   ๑.๕   (๖๐) 

ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา   ๑.๕  (๖๐) ส๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา   ๑.๕ (๖๐) 

ส๒๓๑๐๓ ประวตัิศาสตร์ ๐.๕ (๒๐) ส๒๓๑๐๔ ประวตัิศาสตร์ ๐.๕ (๒๐) 

พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา    ๐.๕  (๒๐) พ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา   ๐.๕  (๒๐) 
พ๒๓๑๐๒ พลศึกษา  ๐.๕  (๒๐) พ๒๓๑๐๔ พลศึกษา   ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๓๑๐๑ ศิลปะ   ๑.๐ (๔๐) ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ   ๑.๐ (๔๐) 

ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๑.๐ (๔๐) ง๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ  ๑.๐ (๔๐) 

อ๒๓๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๑.๕ (๖๐) อ๒๓๑๐๒ ภาษาองักฤษ  ๑.๕ (๖๐) 

สาระเพิ่มเติม         ๔.๐ (๑๖๐) สาระเพิ่มเติม         ๔.๐ (๑๖๐) 

ท๒๓๒๐๑ หลกัการใชภ้าษาไทย ๑ 

๑.๐  (๔๐) 

ท๒๓๒๐๒ หลกัการใชภ้าษาไทย ๒ 

๑.๐  (๔๐) ว๒๓๒๐๑ วทิยาศาสตร์เพิ่มเติม ๕ ว๒๒๒๐๒ วทิยาศาสตร์เพิ่มเติม ๕ 

ค๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕ ค๒๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕ 

ศ๒๐๒๐๕ ศิลปะสร้างสรรค ์ ๑.๐  (๔๐) ศ๒๐๒๐๖ ศิลปะสร้างสรรค ์ ๑.๐  (๔๐) 

ง๒๐๒๖๗ งานประดิษฐ์ ๒ ๑.๐  (๔๐) ง ๒๐๒๖๘ อาหารส่ีภาค ๒ ๑.๐  (๔๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน    ( ๖๐) กจิกรรมพฒันาผู้เรียน    ( ๖๐) 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด/ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ ๒๐ ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด/ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ ๒๐ 

ชุมนุม/กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๑๐/๑๐ ชุมนุม/กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๑๐/๑๐ 

รวมทั้งหมด ๖๖๐ ชม. รวมทั้งหมด 
๖๖๐ 
ชม. 

 
หมายเหตุ    ๑.   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์จดับรูณาการในกิจกรรมเคร่ืองแบบ/ ชุมนุม /ชมรม              

                                  บรูณาการใน  ๘ กลุ่มสาระ  
               ๒. กิจกรรมในระดบัม.ปลาย  ขอ้๓.๒ และ ๓.๓     ผูเ้รียนเลือกเพียง ๑   กิจกรรม 



๘ 
 

โครงสร้างเวลาเรียน ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนดงสว่างวิทยา   อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 

๑.รายวชิาพืน้ฐาน 
-  ภาษาไทย 
- คณิตศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร์ 
- สังคมศึกษา ศาสนา วฒันธรรม 
- ประวติัศาสตร์ 
- สุขศึกษา 
- พลศึกษา 
- ศิลปะ 
- การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
- ภาษาต่างประเทศ 

 
๖๐ 
๖๐ 
๖๐ 
๖๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๖๐ 

 
๖๐ 
๖๐ 
๖๐ 
๖๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๖๐ 

 
๖๐ 
๖๐ 
๖๐ 
๖๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๖๐ 

 
๖๐ 
๖๐ 
๖๐ 
๖๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๖๐ 

 
๖๐ 
๖๐ 
๖๐ 
๖๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๖๐ 

 
๖๐ 
๖๐ 
๖๐ 
๖๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๖๐ 

รวมเวลาเรียนวชิาพืน้ฐาน ๔๔๐ ๔๔๐ ๔๔๐ ๔๔๐ ๔๔๐ ๔๔๐ 

๒. รายวชิาเพิ่มเตมิ 
- อ่านเขียน ๑   
- วิทยาศาสตร์ ๑ 
- คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๑ 
- เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
- อาหารส่ีภาค ๑ 
- อาเซียนศึกษา ๑ 
- อ่านเขียน ๒ 
- วิทยาศาสตร์ ๒ 
- คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๒  
- ซอฟแวร์ประยกุต ์
 

 
 

 ๔๐ 
 
 
 

๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

- 
- 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

๔๐ 

๔๐ 



๙ 
 

โครงสร้างเวลาเรียน ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   (ต่อ) 
โรงเรียนดงสว่างวิทยา   อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 

๒. รายวชิาเพิ่มเตมิ (ต่อ) 
- งานประดิษฐ ์๒ 
- อาเซียนศึกษา ๒ 
- การเขียน ๑ 
- วิทยาศาสตร์ ๓ 
- คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๓ 
- การป้ันดินเผา 
- งานดอกไมใ้บตอง 
- การเขียน ๒ 
- วิทยาศาสตร์ ๔ 
- คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๔ 
- กราฟิกและเทคโนโลยีส่ือประสม 

- งานแกะสลกั 
- หลกัการใชภ้าษาไทย ๑ 
- วิทยาศาสตร์ ๕ 
- คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๕ 
- การทอเส่ือกก 

- งานประดิษฐ ์๒ 
- หลกัการใชภ้าษาไทย ๒ 
- วิทยาศาสตร์ ๖ 
- คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๖ 
 

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

 
๔๐ 
๒๐ 

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

 
- 
- 
 

๔๐ 
 
  
 

๔๐ 
๔๐ 

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

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

๔๐ 
 

 
 

๔๐ 
๔๐ 

- 
- 
- 
- 
- 
 

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

๔๐ 
 

 
 
 

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

๔๐ 
 

 

๔๐ 

๔๐ 

๔๐ 



๑๐ 
 

โครงสร้างเวลาเรียน ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   (ต่อ) 
โรงเรียนดงสว่างวิทยา   อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 

๒. รายวชิาเพิ่มเตมิ (ต่อ) 
- โปรแกรมเบ้ืองตน้ 

-  อาหารส่ีภาค ๒ 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 
 

 
- 
- 
 

 
๔๐ 
๔๐ 

 

รวมเวลาเรียน(เพิ่มเตมิ) ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๔๐ ๑๔๐ 

๓.  กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓.๑.กจิกรรมแนะแนว 
๓.๒.กจิกรรมนักเรียน  
- กจิกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/     
ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์/
รักษาดินแดน 
๓.๓ กจิกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์//ชุมนุม 
 

 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
 

๑๐/๑๐ 
 
 
 

 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
 

๑๐/๑๐ 
 
 
 

 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
 

๑๐/๑๐ 

 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
 

๑๐/๑๐ 

 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
 

๑๐/๑๐ 

 
๒๐ 
๒๐ 

 
 
 

๑๐/๑๐ 

รวมเวลากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ๘๐ ๘๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

รวมเวลาทั้งหมด ๗๐๐ ๗๐๐ ๖๘๐ ๖๘๐ ๖๔๐ ๖๔๐ 

 
หมายเหตุ     ๑.   กิจกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์จดับูรณาการในกิจกรรมเคร่ืองแบบ/ 

ชุมนุม / บูรณาการใน  ๘  กลู่มสาระ 
  ๒. กิจกรรมในระดบัม.ตน้  ขอ้๓.๒ และ ๓.๓     ผูเ้รียนเลือกเพยีง ๑   กิจกรรม 

 

 
 

 



๑๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒ 
 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
 

รายวิชาพืน้ฐาน 

 ท๒๑๑๐๑   ภาษาไทย  ๑  จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕ หน่วยกิต 

ท๒๑๑๐๒   ภาษาไทย  ๒  จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕ หน่วยกิต 

ท๒๒๑๐๑   ภาษาไทย  ๓  จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕ หน่วยกิต 

ท๒๒๑๐๒   ภาษาไทย  ๔  จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕ หน่วยกิต 

ท๒๓๑๐๑   ภาษาไทย  ๕  จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕ หน่วยกิต 

ท๒๓๑๐๒   ภาษาไทย  ๖  จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕ หน่วยกิต 

  
รายวิชาเพิ่มเติม 

 ท๒๑๒๐๑ การอ่าน   จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 

 ท๒๑๒๐๒ การเขียน   จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท๒๑๑๐๑      ภาษาไทย                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๑                        เวลา   ๖๐  ช่ัวโมง       จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

อ่านออกเสียงร้อยแกว้และบทร้อยกรองไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัเร่ืองที่อ่าน จบัใจความส าคญั
จากเร่ืองที่อ่าน ระบุเหตุผลและขอ้เทจ็จริงกบัขอ้คิดเห็นจากเร่ืองที่อ่าน  ระบุและอธิบายค าเปรียบเทียบ
และค าที่มีความหมายในบริบทต่าง ๆจากการอ่าน  ปฏิบติัตามคู่มือแนะน าวิธีการใชง้านของเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชใ้นระดบัที่ยากขึ้น  มีมารยาทในการอ่าน  คดัลายมือตวับรรจงคร่ึงบรรทดั   เขียนส่ือสารโดยใช้
ถอ้ยค าถูกตอ้งชดัเจนเหมาะสม  และสละสลวย  เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระส าคญัและ
รายละเอียดสนบัสนุน   เขียนเรียงความ เขียนยอ่ความจากเร่ืองที่อ่าน   พดูสรุปใจความส าคญัของเร่ืองที่
ฟังและดู  เล่าเร่ืองยอ่จากเร่ืองที่ฟังและดู  พดูแสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัเร่ืองที่ฟังและดู  
มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด  อธิบายลกัษณะของเสียงในภาษาไทย    สร้างค าในภาษาไทย  
วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค   สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  ท่องบท
อาขยานตามที่ก  าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความ สนใจ 
           โดยใช้กระบวนการฝึกทกัษะทางภาษา ฟัง  ดู  อ่าน  คิดวิเคราะห์  พูด และเขียน   สามารถ
น าเสนอส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  
มุ่งมัน่ในการท างาน อยูอ่ยา่งพอเพยีง  มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี  รักภาษาไทยและใชภ้าษาไทยได้
เหมาะสมกบัระดบับุคคล      
  
รหัสตัวช้ีวัด       
ท  ๑.๑   ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔ ม.๑/๗  ม.๑/๙ 
ท  ๒.๑  ม.๑/๑ ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕ 
ท  ๓.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๖ 

ท  ๔.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ 
ท  ๕.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๕    
 

รวมทั้งหมด   ๒๐    ตัวช้ีวัด 
  
  



๑๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท๒๑๑๐๒   ภาษาไทย                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๒                        เวลา   ๖๐  ช่ัวโมง       จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
                   
  อ่านออกเสียงร้อยแกว้และบทร้อยกรองไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัเร่ืองที่อ่านจบัใจความส าคญัจาก
เร่ืองที่อ่าน   ตีความค ายากในเอกสารวิชาการโดยพิจารณาจากบริบท ระบุข้อสังเกตและความ
สมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชกัจูงโน้มน้าว วิเคราะห์คุณค่าที่ไดรั้บจากการอ่านงานเขียนอยา่ง
หลากหลายเพือ่น าไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิต  เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสาระจากส่ือที่ไดรั้บ  เขียน
จดหมายส่วนตวัและจดหมายกิจธุระ  เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้และโครงงานมีมารยาทในการเขียน  
ประเมินความน่าเช่ืองถือของส่ือที่มีเน้ือหาโนม้นา้วใจ   พดูรายงานเร่ืองหรือประเด็นที่ศึกษาคน้ควา้จาก
การฟัง  การดู และการสนทนา วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน  แต่งบทร้อยกรอง 
จ าแนกและใชส้ านวนที่เป็นค าพงัเพยและสุภาษิต วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยก
เหตุผลประกอบ  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้และขอ้คิดจากการอ่าน
เพือ่ประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
  โดยใชก้ระบวนการฝึกทกัษะทางภาษา ฟัง ดู อ่าน คิดวิเคราะห์ พูด และเขียน สามารถน าเสนอ
ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มุ่งมัน่
ในการท างาน  อยู่อย่างพอเพียง  มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดี  รักภาษาไทยและใช้ภาษาไทยได้
เหมาะสมกบัระดบับุคคล      
  
รหัสตัวช้ีวัด       
ท  ๑.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๕   ม.๑/๖ ม.๑/๘ 
ท  ๒.๑  ม.๑/๖  ม.๑/๗  ม.๑/๘  ม.๑/๙ 
ท  ๓.๑  ม.๑/๔  ม.๑/๕  
 ท  ๔.๑  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖    
ท  ๕.๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔ 
 
รวมทั้งหมด   ๑๖   ตัวช้ีวัด 

 



๑๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท๒๒๑๐๑     ภาษาไทย                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ภาคเรียนที่  ๑                         เวลา   ๖๐  ช่ัวโมง       จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
                   
  อ่านออกเสียงร้อยแกว้และบทร้อยกรองไดถู้กตอ้ง จบัใจความส าคญั  สรุปความ และอธิบาย
รายละเอียดจากเร่ืองที่อ่าน  เขียนแผนผงัความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจใน  บทเรียนต่าง ๆ ที่อ่าน
วเิคราะห์และจ าแนกขอ้เทจ็จริงขอ้มูลสนบัสนุนและขอ้คิดเห็นจากบทความที่อ่าน มีมารยาทในการอ่าน             
คดัลายมือตวับรรจงคร่ึงบรรทดั เขียนบรรยายและพรรณนา เขียนเรียงความ   เขียนยอ่ความพูดสรุป
ใจความส าคญัของเร่ืองที่ฟังและดู วเิคราะห์ขอ้เทจ็จริง ขอ้คิดเห็นและความน่าเช่ือถือของข่าวสารต่างๆ  
วเิคราะห์และวจิารณ์เร่ืองที่ฟังและดูอยา่งมีเหตุผล เพื่อน าขอ้คิดมาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต สร้าง
ค  าในภาษาไทย ใช้ค  าราชาศพัท์  รวบรวมและอธิบายความหมายของค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน
ภาษาไทย   สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดบัที่ยากขึ้น  ท่องบทอาขยานตามที่ก  าหนด
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
  โดยใชก้ระบวนการฝึกทกัษะทางภาษา ฟัง ดู อ่าน คิดวิเคราะห์ พูด และเขียน สามารถน าเสนอ
ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มุ่งมัน่
ในการท างาน  อยูอ่ย่างพอเพียง  มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี  รักภาษาไทยและใชภ้าษาไทยได้
เหมาะสมกบัระดบับุคคล     
  
รหัสตัวช้ีวัด       
ท  ๑.๑   ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓   ม.๒/๕   ม.๒/๘ 
ท  ๒.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔    
ท  ๓.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒   ม.๒/๓ 

ท  ๔.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๔  ม.๒/๕ 
ท  ๕.๑  ม.๒/๑   ม.๒/๕   
 

รวมทั้งหมด    ๑๗     ตัวช้ีวัด 
 
 



๑๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท๒๒๑๐๒     ภาษาไทย                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ภาคเรียนที่  ๒                       เวลา   ๖๐  ช่ัวโมง       จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
                   
              อ่านออกเสียงร้อยแกว้และบทร้อยกรองไดถู้กตอ้ง  จบัใจความส าคญั  สรุปความ และอธิบาย
รายละเอียดจากเร่ืองที่อ่านบทเรียนต่าง ๆ ที่อ่าน อภิปรายแสดงความคิดเห็นและขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ือง
ที่อ่าน จากการอ่าน  ระบุขอ้สงัเกตและการชวนเช่ือการโนม้นา้ว  หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน  
อ่านหนงัสือ  บทความ  หรือค าประพนัธอ์ยา่งหลากหลายและประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได ้ จากการ
อ่าน เพือ่น าไปแกปั้ญหาในชีวิต  เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้  เขียนจดหมายกิจธุระ  เขียนวิเคราะห์  
วจิารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโตแ้ยง้ในเร่ืองที่อ่านอยา่งมีเหตุผล  มีมารยาทในการเขียน  
พดูในโอกาสต่าง ๆ ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นที่ ศึกษาคน้ควา้จากการฟัง  
การดูและ การสนทนา มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ
ประโยคความรวม และประโยคความซ้อน   แต่งบทร้อยกรอง วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมทอ้งถ่ิน พร้อมยกเหตุผลประกอบ  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุป
ความรู้และขอ้คิดจากการอ่านเพือ่ประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

โดยใชก้ระบวนการฝึกทกัษะทางภาษา ฟัง ดู อ่าน คิดวเิคราะห์  พดู และเขียน  สามารถน าเสนอ
ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มุ่งมัน่
ในการท างาน  อยูอ่ย่างพอเพียง  มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี  รักภาษาไทยและใชภ้าษาไทยได้
เหมาะสมกบัระดบับุคคล      
 
รหัสตัวช้ีวัด       
ท  ๑.๑   ม.๒/๑   ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๖  ม.๒/๗ 
ท  ๒.๑  ม.๒/๕ ม.๒/๖  ม.๒/๗ ม.๒/๙    
ท  ๓.๑  ม.๒/๔  ม.๒/๕   ม.๒/๖ 
ท  ๔.๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  
ท  ๕.๑  ม.๒/๒   ม.๒/๓  ม.๒/๔     
 

รวมทั้งหมด   ๑๘    ตัวช้ีวัด 
 

 



๑๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท๒๓๑๐๑   ภาษาไทย                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ภาคเรียนที่  ๑                        เวลา   ๖๐  ช่ัวโมง       จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
                   
            อ่านออกเสียงร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกตอ้งและเหมาะสมกับเร่ืองที่อ่าน  ระบุความ
แตกต่างของค าที่มีคาวหมายตรงและความหมายโดยนยั ระบุใจความส าคญัและรายละเอียดของขอ้มูลที่
สนับสนุนจากเร่ืองที่อ่าน  อ่านเร่ืองต่างๆ แลว้เขียนกรอบความคิด บนัทึก  ย่อความ  และรายงานคดั
ลายมือตวับรรจงคร่ึงบรรทดั เขียนขอ้ความโดยใชถ้อ้ยค าไดถู้กตอ้งตามระดบัภาษาเขียนชีวประวตัิหรือ
อตัชีวประวติัโดยเล่าเหตุการณ์   ขอ้คิดเห็นและทศันคติในเร่ืองต่างๆ เขียนยอ่ความ เขียนจดหมาย        
กิจธุระ  แสดงความคิดเห็นและประเมินเร่ืองจากการฟังและดูวเิคราะห์และวจิารณ์เร่ืองที่ฟังและดูเพือ่น า
ขอ้คิดมาประยกุตใ์ชใ้น การด าเนินชีวิต พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นที่ศึกษาคน้ควา้จากการฟัง   การดู
และการสนทนาจ าแนกและใชค้  าภาษาต่างประเทศที่ใชใ้นภาษาไทย ใช้ค  าทบัศพัท์และศพัท์บญัญตัิ  
อธิบายความหมายของค าศพัทท์างวชิาการและวชิาชีพ  สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมทอ้งถ่ินใน
ระดบัที่ยากขึ้น  ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่ก  าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความ
สนใจและน าไปใชอ้า้งอิง 

โดยใชก้ระบวนการฝึกทกัษะทางภาษา ฟัง ดู อ่าน คิดวิเคราะห์ พูด และเขียน สามารถน าเสนอ
ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งมัน่
ในการท างาน  อยูอ่ย่างพอเพียง  มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี  รักภาษาไทยและใชภ้าษาไทยได้
เหมาะสมกบัระดบับุคคล      
 
 รหัสตัวช้ีวัด       
ท  ๑.๑   ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓   ม.๓/๔  ม.๓/๑๐ 
ท  ๒.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕    
ท  ๓.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒   ม.๓/๓ 

ท  ๔.๑  ม.๓/๒  ม.๓/๔ ม.๓/๕  
ท  ๕.๑  ม.๓/๑   ม.๓/๔    
 

รวมทั้งหมด    ๑๘     ตัวช้ีวัด 
 
 



๑๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท๒๓๑๐๒     ภาษาไทย                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ภาคเรียนที่ ๒                         เวลา   ๖๐  ช่ัวโมง       จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
                   
         วเิคราะห์  วจิารณ์ และประเมินเร่ืองที่อ่านโดยใชก้ลวธีิการเปรียบเทียบ เพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจไดดี้
ขึ้น  ประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูลที่ใช้สนับสนุนเร่ืองที่อ่าน วิจารณ์ความสมเหตุสมผลการล าดับ
ความ และความเป็นไปไดข้องเร่ือง  วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองที่อ่าน ตีความ
ประเมินคุณค่าแนวคิดที่ไดจ้ากงานเขียนอยา่งหลากหลาย เพื่อน าไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิต เขียนอธิบาย  
ช้ีแจง แสดงความ คิดเห็น และโตแ้ยง้อย่างมีเหตุผล เขียนวิเคราะห์  วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความ
คิดเห็น  หรือโตแ้ยง้ในเร่ืองต่างๆ  กรอบแบบสมคัรงานพร้อมเขียนบรรยายเก่ียวกบัความรู้และทกัษะ
ของตนเองที่เหมาะสมกบังานเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้และโครงงาน  มีมารยาทในการเขียน พูดใน
โอกาสต่างๆ ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ พดูโนม้นา้วน าเสนอหลกัฐานตามล าดบัเน้ือหาอยา่งมีเหตุผลและ
น่าเช่ือถือ  มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพดู  วเิคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน วิเคราะห์ระดบั
ภาษา แต่งบทร้อยกรอง   วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้
และขอ้คิดจากการอ่านเพือ่ประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

โดยใชก้ระบวนการฝึกทกัษะทางภาษา ฟัง ดู อ่าน คิดวิเคราะห์ พูด และเขียน สามารถน าเสนอ
ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งมัน่
ในการท างาน  อยูอ่ย่างพอเพียง  มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี  รักภาษาไทยและใชภ้าษาไทยได้
เหมาะสมกบัระดบับุคคล      
 

รหัสตัวช้ีวัด       
ท  ๑.๑   ม.๓/๑   ม.๓/๕  ม.๓/๖  ม.๓/๗  ม.๓/๘  ม.๓/๙   
ท  ๒.๑  ม.๓/๖  ม.๓/๗  ม.๓/๘   ม.๓/๙  ม.๓/๑๐    
ท  ๓.๑  ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖  
ท  ๔.๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๖   
ท  ๕.๑  ม.๓/๒   ม.๓/๓       
 

รวมทั้งหมด     ๑๙      ตัวช้ีวัด 
 

 

 



๑๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท๒๑๒๐๑      การอ่าน           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๑                       เวลา   ๔๐  ช่ัวโมง       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
                   

ฝึกอ่านออกเสียงค าในภาษาไทยตามหลกัเกณฑข์องภาษา  คดัลอกขอ้ความไดถู้กตอ้ง  สะอาด  
สวยงามเป็นระเบียบและอ่านข้อความที่คดัลอก  เขียนตามค าบอกและอ่านค าที่เขียนตามค าบอก                      
จดบนัทึกขอ้ความที่อ่านและฟัง อ่านออกเสียงใหผู้อ่ื้นฟังไดถู้กตอ้งเหมาะสม อ่านในใจและตอบค าถาม
จากเร่ืองที่ก  าหนดให ้เล่าเร่ืองและยอ่เร่ืองจากการอ่าน มีมารยาทการอ่านและการเขียน 

โดยใชก้ระบวนการฝึกทกัษะทางภาษา ฟัง  ดู อ่าน คิดวเิคราะห์  พดู และเขียน สามารถน าเสนอ
ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มุ่งมัน่
ในการท างาน  อยูอ่ย่างพอเพียง  มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี  รักภาษาไทยและใชภ้าษาไทยได้
เหมาะสมกบัระดบับุคคล  
 
ผลการเรียนรู้ 
    ๑.  อ่านออกเสียงค าในภาษาไทยไดถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑข์องภาษา 
    ๒.  คดัลอกขอ้ความไดถู้กตอ้ง  สะอาด  สวยงามเป็นระเบียบและอ่านขอ้ความที่คดัลอกได ้
    ๓.  เขียนตามค าบอกและอ่านค าที่เขียนตามค าบอกได ้
    ๔.  จดบนัทึกขอ้ความที่อ่านและฟังได ้
    ๕.  อ่านออกเสียงใหผู้อ่ื้นฟังไดถู้กตอ้ง 
    ๖.  อ่านในใจและตอบค าถามจากเร่ืองที่ก  าหนดใหไ้ดเ้หมาะสม 
    ๗.  เล่าเร่ืองและยอ่เร่ืองจากการอ่านได ้
    ๘.  มีมารยาทในการอ่านและการเขียน 
 

รวมทั้งหมด   ๘    ผลการเรียนรู้ 



๒๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท๒๑๒๐๒      การเขียน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๑                         เวลา   ๔๐  ช่ัวโมง       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
                   

ฝึกอ่านออกเสียงค าไดค้ล่องแคล่ว ชดัเจนตามหลกัเกณฑก์ารอ่าน เขียนสะสะกดค าไดถู้กตอ้ง
ตามหลกัเกณฑก์ารสะกดค า  เขียนตามค าบอกและอ่านค าที่เขียนตามค าบอก จดบนัทึกประสบการณ์
หรือเหตุการณ์ประจ าวนั คน้ควา้ความหมายของค าและค าอ่านจากพจนานุกรม  อ่านออกเสียงให้ผูอ่ื้น
ฟังไดถู้กตอ้งเหมาะสม  จบัใจความส าคญัจากการอ่านเร่ืองภายในเวลาที่ก  าหนดให้และตอบค าถามได้
ตระหนกัถึงประโยชน์และคุณค่าของการอ่านและการเขียนค าเพือ่ใชภ้าษาส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ  

โดยใช้กระบวนการฝึกทกัษะทางภาษา ฟัง  ดู  อ่าน  คิดวิเคราะห์  พูด และเขียน   สามารถ
น าเสนอส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้     เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั ใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน  มุ่งมั่นในการท างาน  อยู่อย่างพอเพียง  มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี  รักภาษาไทยและใช้
ภาษาไทยไดเ้หมาะสมกบัระดบับุคคล    
 
ผลการเรียนรู้   
    ๑.  อ่านออกเสียงค าไดค้ล่องแคล่ว ชดัเจนตามหลกัเกณฑก์ารอ่าน 
    ๒.  เขียนสะสะกดค าไดถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารสะกดค า   
    ๓.  เขียนตามค าบอกและอ่านค าที่เขียนตามค าบอกไดถู้กตอ้ง 
    ๔.  จดบนัทึกประสบการณ์หรือเหตุการณ์ประจ าวนัได ้
    ๕.  คน้ควา้ความหมายของค าและค าอ่านจากพจนานุกรมได ้
    ๖.  อ่านออกเสียงใหผู้อ่ื้นฟังไดถู้กตอ้งเหมาะสม 
    ๗. จบัใจความส าคญัจากการอ่านเร่ืองภายในเวลาที่ก  าหนดใหไ้ดแ้ละตอบค าถามจากเร่ืองได ้
    ๘.  บอกประโยชน์และคุณค่าของการอ่านและการเขียนค าเพือ่ใชภ้าษาส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพได ้   
 

    รวมทั้งหมด   ๘    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 



๒๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 
 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
 

รายวิชาพืน้ฐาน 

 ค๒๑๑๐๑   คณิตศาสตร์    จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕ หน่วยกิต 

ค๒๑๑๐๒   คณิตศาสตร์   จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕ หน่วยกิต 

ค๒๒๑๐๑   คณิตศาสตร์    จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕ หน่วยกิต 

ค๒๒๑๐๒   คณิตศาสตร์   จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕ หน่วยกิต 

ค๒๓๑๐๑   คณิตศาสตร์  จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕ หน่วยกิต 

ค๒๓๑๐๒   คณิตศาสตร์   จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕ หน่วยกิต 

  
รายวิชาเพิ่มเติม 

 ค๒๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิม่เติม ๑ จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 

 ค๒๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิม่เติม ๒ จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 

 ค๒๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิม่เติม ๓ จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 

ค๒๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิม่เติม ๔ จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 

ค๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิม่เติม ๕ จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 

ค๒๓๒๐๒  คณิตศาสตร์เพิม่เติม ๖ จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 

 

  



๒๓ 
 

ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
ค๒๑๑๐๑   คณิตศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ภาคเรียนที ่ ๑                  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง          จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ศึกษา  ฝึกทกัษะการคิดค  านวณ  การคิดอยา่งมีเหตุผล  การเรียนรู้จากการปฏิบติั   สมบติัของ
จ านวนนบั  จ  านวนคู่จ  านวนคี่  จ  านวนเฉพาะ  ตวัประกอบเฉพาะ  การแยกตวัประกอบ  ตวัหารร่วมมาก  
ตวัหารร่วมน้อย  การหา ห.ร.ม  และ  ค.ร.น โดยวิธีแยกตวัประกอบและวิธีหารสั้น  ระบบจ านวนเต็ม  
จ  านวนเต็ม  จ  านวนเต็มลบ  การเปรียบเทียบจ านวนเต็ม  ความหมายของประโยค  สมบตัิของจ านวน
เตม็บวก  ค่าสมับูรณ์และจ านวนตรงขา้มการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  จ  านวนเต็ม  เลขยกก าลงั  
การหาค่าของเลขยกก าลงั  เขียนจ านวนให้อยูใ่นรูปเลขยกก าลงั  การคูณเลขยกก าลงั  เลขยกก าลงัที่มี
ฐานในรูปการคูณ  เลขยกก าลงัที่มีฐานเป็นเลขยกก าลงั  การหารเลขยกก าลงั  พื้นฐานทางเรขาคณิต  จุด  
เสน้ตรง  ส่วนของเสน้ตรง  รังสี  และมุม  การสร้างมุมและแบ่งคร่ึงมุม  มุมตรง  และมุมฉาก       

เพือ่เสริมสร้างการแกปั้ญหา  เสริมสร้างทกัษะการให้เหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมาย
และการน าเสนอ  ตลอดจนการวดัผล  และประเมินผลตามสภาพจริง  ดว้ยวิธีการที่หลากหลายของ
เน้ือหา  ทกัษะ  กระบวนการ  คลอบคลุมทั้งดา้นความรู้  คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ค ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒      
ค ๑.๒ ม.๑/๑ ม.๑/๓ ม.๑/๔     
ค ๑.๔ ม.๑/๑       
ค ๓.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓     
ค ๖.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕ ม.๑/๖  
        
 
รวมทั้งหมด  ๑๕  ตวัช้ีวดั 

 
 



๒๔ 
 

ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
ค๒๑๑๐๒   คณติศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ภาคเรียนที ่ ๒                  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง          จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ศึกษา  ฝึกทกัษะการคิดค านวณ  การคิดอยา่งมีเหตุผล  การเรียนรู้จากการปฏิบติั  เศษส่วน  การ
เปรียบเทียบเศษส่วน  การบวกการลบเศษส่วน  การคูณเศษส่วน  การหารเศษส่วน  การบวก  การลบ  
การคูณ  การหาร  เศษส่วน   โจทยปั์ญหาเศษส่วน  การเขียนทศนิยมและค่าประจ าหลกัของทศนิยม  
การเปรียบเทียบทศนิยม  การบวกการลบทศนิยม  การคูณการหารทศนิยม  การบวก  การลบ  การคูณ  
การหารทศนิยม  โจทยปั์ญหาทศนิยม  จ  านวนตรรกยะและจ านวนจริง  ความหมายของคู่อนัดบั  การใช้
คู่อนัดบัแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างสาชิกกลุ่มที่หน่ึงกบัสมาชิกอีกลุ่มหน่ึง  กราฟแสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่งสมาชิกกลุ่มที่หน่ึงกบัสมาชิกกลุ่มที่สอง  กราฟของสมการชั้นเดียวสองตวัแปร  ปัญหา  ตวัแปร  
ประโยคภาษาประโยคสญัลกัษณ์  สมการที่เป็นจริงหรือเทจ็   การแกส้มการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว  การแก้
โจทยปั์ญหาเก่ียวกับสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  ค่าประมาณ  การประมาณค่า  รูปเรขาคณิตสามมิติ  
การมองรูปเรขาคณิตสามมิติจากการมองดา้นหนา้  (font  view)ดา้นขา้ง  (side  view)  และดา้นบน  (top  
view)  ความสมัพนัธร์ะหวา่งรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 

เพือ่เสริมสร้างการแกปั้ญหา  เสริมสร้างทกัษะการให้เหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมาย
และการน าเสนอ  ตลอดจนการวดัผล  และประเมินผลตามสภาพจริง  ดว้ยวิธีการที่หลากหลายของ
เน้ือหา  ทกัษะ  กระบวนการ  คลอบคลุมทั้งดา้นความรู้  คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ค ๑.๑ ม.๑/๑       
ค ๑.๒ ม.๑/๒       
ค ๑.๓ ม.๑/๑       
ค ๓.๑ ม.๑/๔ ม.๑/๕ ม.๑/๖     
ค ๔.๑ ม.๑/๑       
ค ๔.๒ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕   
ค ๖.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕ ม.๑/๖  

 
รวมทั้งหมด  ๑๘  ตวัช้ีวดั 
 



๒๕ 
 

ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
ค๒๒๑๐๑   คณติศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ภาคเรียนที ่ ๑                  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง          จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ศึกษา  ฝึกทกัษะการคิดค  านวณ  การคิดอย่างมีเหตุผล  การเรียนรู้จากการปฏิบติั  อตัราส่วน  
อตัราส่วนที่เท่ากนัและตรวจสอบอตัราส่วน  สัดส่วน  ร้อยละ  การคิดค  านวณเก่ียวกบัร้อยละ  การแก้
โจทยปั์ญหาร้อยละ  หน่วยของการวดัความยาวและการวดัความยาว  การเปล่ียนหน่วยความยาว  
ความสัมพนัธ์ของหน่วยวดัความยาวต่างระบบ  การเปรียบเทียบพื้นที่และปริมาตร  หน่วยของการชั่ง  
การตวงและการเลือกใชห้น่วยของการวดั  การชัง่  การตวงที่เหมาะสม  การคาดคะเนเวลา  ความยาว  
ขนาดและน ้ าหนกั  การน าเสนอขอ้มูลดว้ยตาราง  การน าเสนอขอ้มูลดว้ยแผนภูมิรูปภาพ  การน าเสนอ
ขอ้มูลดว้ยแผนภูมิรูปวงกลม  รูปแบบของการแปลงและการสะทอ้น  การสะทอ้นบนระนาบพิกดัฉาก
และการน าการสะทอ้นไปใชเ้ล่ือนขนาน  การเล่ือนขนานบนระบบพิกดัฉากและการน ากาเล่ือนขนาน
ไปใช ้ การหมุน  การหมุนบนระนาบพกิดัฉากและการน าการหมุนไปใช ้ ความเท่ากนัทุกประการและ
ความเท่ากนัทุกประการของสดัส่วนเสน้ตรง  ความเท่ากนัทุกประการของมุม  ความเท่ากนัทุกประการ
ของรูปสามเหล่ียม        

เพือ่เสริมสร้างการแกปั้ญหา  เสริมสร้างทกัษะการให้เหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมาย
และการน าเสนอ  ตลอดจนการวดัผล  และประเมินผลตามสภาพจริง  ดว้ยวิธีการที่หลากหลายของ
เน้ือหา  ทกัษะ  กระบวนการ  คลอบคลุมทั้งดา้นนความรู้  คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ค ๑.๑ ม.๒/๔       
ค ๒.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓     
ค ๒.๒ ม.๒/๑       
ค ๓.๒ ม.๒/๑ ม.๒/๓ ม.๒/๔     
ค ๔.๒ ม.๒/๒       
ค ๕.๑ ม.๒/๑       
ค ๖.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๕ ม.๒/๖  
 
รวมทั้งหมด  ๑๖   ตวัช้ีวดั 

 



๒๖ 
 

ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
ค๒๒๑๐๒    คณติศาสตร์         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ภาคเรียนที ่ ๒                  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง          จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ศึกษา  ฝึกทกัษะการคิดค  านวณ  การคิดอยา่งมีเหตุผล  การเรียนรู้จากการปฏิบติั  ทฤษฎีบทพีทา
โกรัส  บทกลบัของทฤษฎีบทพทีาโกรัส  การน าความรู้เร่ืองทฤษฎีบทพทีาโกรัสไปใช ้ จ  านวนจริง  ราก
ที่สอง  รากที่สาม  การประยกุตข์องสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัจ านวนและอาย ุ 
โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัความยาวและพื้นที่  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัระยะทาง  อตัราเร็ว  เวลา  โจทยปั์ญหา
เก่ียวกับของผสม  โจทยปั์ญหาเก่ียวกับเงิน  โจทยปั์ญหาเก่ียวกับการลงทุน  โจทยปั์ญหาเก่ียวกับ
แรงงาน  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการเขา้ชมการแสดง  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัคานและสัดส่วน  เส้นขนานกบั
มุมภายใน  เส้นขนานกบัมุมแยง้  เส้นขนานกบัมุมภายนอกและมุมภายในบนขา้งเดียวกนัของเส้นตดั  
รูปสามเหล่ียมและเสน้ขนาน 

เพือ่เสริมสร้างการแกปั้ญหา  เสริมสร้างทกัษะการให้เหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมาย
และการน าเสนอ  ตลอดจนการวดัผล  และประเมินผลตามสภาพจริง  ดว้ยวิธีการที่หลากหลายของ
เน้ือหา  ทกัษะ  กระบวนการ  คลอบคลุมทั้งดา้นนความรู้  คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ค ๑.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓     
ค ๑.๒ ม.๒/๑ ม.๒/๒      
ค ๑.๓ ม.๒/๑       
ค ๑.๔ ม.๒/๑       
ค ๓.๒ ม.๒/๑ ม.๒/๒      
ค ๔.๒ ม.๒/๑       
ค ๖.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๕ ม.๒/๖  
 
รวมทั้งหมด   ๑๖   ตวัช้ีวดั 

 
 
 



๒๗ 
 

ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
ค๒๓๑๐๑   คณติศาสตร์                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ภาคเรียนที ่ ๑                  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง          จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ศึกษา  ฝึกทกัษะการคิดค  านวณ  การคิดอยา่งมีเหตุผล  การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ  ปริมาตรและ
พื้นที่ผวิ  การหาพื้นที่ผวิและปริมาตรของปริซึม  ทรงกระบอก  การหาปริมาตรของพีระมิด  กรวย  และ
ทรงกลม  การเปรียบเทียบหน่วยปริมาตรการแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัพื้นที่ผิวและปริมาตร  ความคลา้ย  
รูปที่คลา้ย  รูปสามเหล่ียมที่คลา้ยกนั  สมบติัของรูปสามเหล่ียมที่คล้ายกนัและน าไปใช ้ กราฟ  กราฟ
เสน้ตรง  กราฟเส้นตรงกบัการน าไปใช ้ กราฟอ่ืนๆ  ระบบสมการเชิงเส้น  สมการเชิงเส้นสองตวัแปร  
กราฟของสมการเชิงเส้นสองตวัแปร  การปัญหาแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัระบบสมการเชิงเส้นสองตวั
แปร 

เพือ่เสริมสร้างการแกปั้ญหา  เสริมสร้างทกัษะการให้เหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมาย
และการน าเสนอ  ตลอดจนการวดัผล  และประเมินผลตามสภาพจริง  ดว้ยวิธีการที่หลากหลายของ
เน้ือหา  ทกัษะ  กระบวนการ  คลอบคลุมทั้งดา้นนความรู้  คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ค ๒.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔    
ค ๒.๒ ม.๓/๑ ม.๓/๒      
ค ๔.๒ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕    
ค ๖.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕ ม.๓/๖  
 
รวมทั้งหมด  ๑๘   ตวัช้ีวดั 

 
 

 
 



๒๘ 
 

ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
ค๒๓๑๐๒   คณิตศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ภาคเรียนที ่ ๒                  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง          จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ศึกษา  ฝึกทกัษะการคิดค  านวณ  การคิดอย่างมีเหตุผล  การเรียนรู้จากการปฏิบติั  อสมการ  
ค  าตอบและกราฟแสดงค าตอบของอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  การแกอ้สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  
การแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัอสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว  สถิติการก าหนดประเด็น  การเขียนขอ้ค  าถาม  
การก าหนดวธีิการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การน าเสนอขอ้มูล  การหาค่ากลางของขอ้มูล  การ
เลือกใชค้่ากลางของขอ้มูลการอ่าน  การแปล  ความหมาย   การวเิคราะห์ขอ้มูล  การใชข้อ้มูลสารสนเทศ  
ความน่าจะเป็น  การทดลองสุ่ม  และเหตุการณ์  การหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์การน าไปใช ้ การ
เสริมทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบั  เลขยกก าลงั  อตัราส่วนและร้อยละปริมาตรและพื้นที่
ผวิ  สถิติความน่าจะเป็น   

 เพือ่เสริมสร้างการแกปั้ญหา  เสริมสร้างทกัษะการให้เหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมาย
และการน าเสนอ  ตลอดจนการวดัผล  และประเมินผลตามสภาพจริง  ดว้ยวิธีการที่หลากหลายของ
เน้ือหา  ทกัษะ  กระบวนการ  คลอบคลุมทั้งดา้นนความรู้  คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ค ๔.๒ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ค ๕.๑   
ค ๕.๒ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ค ๕.๓     
ค ๖.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕ ม.๓/๖  

 
รวมทั้งหมด  ๑๔    ตวัช้ีวดั 



๒๙ 
 

ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
ค๒๑๒๐๑    คณิตศาสตร์๑                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์      
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๑                             เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง   จ านวน    ๑.๐   หน่วยกิต         
 ………………………………………………………………………………………………………… 

 
ศึกษาความรู้  ฝึกทกัษะกระบวนการคิดค  านวณ  การใหเ้หตุผล  ฝึกการแกปั้ญหาเพือ่พฒันา

ศกัยภาพของผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ  และสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสาระต่อไปน้ี 
  การประยกุต ์1      รูปเรขาคณิต  จ านวนนบั  ร้อยละในชีวติประจ าวนั  ปัญหาชวนคิด 

จ านวนและตวัเลข  ระบบตวัเลขโรมนั  ระบบตวัเลขฐานต่างๆ  การเปล่ียนฐานในระบบตวัเลข 
การประยกุตข์องจ านวนเตม็และเลขยกก าลงั  การคิดค  านวณ  โจทยปั์ญหา 
การสร้าง  การแบ่งส่วนของเสน้ตรง  การสร้างมุมขนาดต่างๆ  การสร้างรูปสามเหล่ียมและรูป

ส่ีเหล่ียมดา้นขนาน 
เพือ่เสริมสร้างการแกปั้ญหา  เสริมสร้างทกัษะการให้เหตุผล   การส่ือสาร  การส่ือความหมาย

และการน าเสนอ  ตลอดจนการวดัผล   และประเมินผลตามสภาพจริง   ดว้ยวธีิที่หลากหลายของเน้ือหา  
ทกัษะ  กระบวนการ  คลอบคลุมทั้งดา้นความรู้  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม 
 
ผลการเรียนรู้ 
    ๑. มีทกัษะในการค านวณเก่ียวกบัร้อยละ ก าไร-ขาดทุน ดอกเบี้ย 
    ๒. อ่านและเขียนตวัเลขโรมนัได ้
    ๓. บอกค่าของเลขโดดในตวัเลขฐานต่างๆที่ก  าหนดใหไ้ด ้
    ๔. เขียนตวัเลขฐานที่ก  าหนดใหเ้ป็นตวัเลขฐานต่างๆได ้
    ๕. คิดค  านวณและแกปั้ญหาเก่ียวกบัเงินในชีวติประจ าวนัได ้
    ๖. ใชค้วามรู้เก่ียวกบัจ านวนเตม็และเลขยกก าลงัในการแกปั้ญหาได ้
    ๗. ใชก้ารสร้างพื้นฐานแบ่งส่วนของเสน้ตรงได ้
    ๘. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัรูปเรขาคณิตและความสมัพนัธข์องรูปสามเหล่ียม 
    ๑๐. ใชก้ารสร้างพื้นฐานสร้างมุมขนาดต่างๆได ้
    ๑๑. ใชก้ารสร้างพื้นฐานสร้างมุมที่ซบัซอ้นขึ้นได ้
 
        รวมทั้งหมด   ๑๑   ผลการเรียนรู้ 
 



๓๐ 
 

 

อธิบายรายวิชาเพิม่เติม 
ค๒๑๒๐๒   คณติศาสตร์ ๒                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์      
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๒                    เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง   จ านวน      ๑.๐   หน่วยกิต         
 ………………………………………………………………………………………………………… 

 

ศึกษาความรู้  ฝึกทกัษะกระบวนการคิดค  านวณ  การใหเ้หตุผล  ฝึกการแกปั้ญหาเพือ่พฒันา
ศกัยภาพของผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ  และสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสาระต่อไปน้ี 
 การเตรียมความพร้อมในการใหเ้หตุผล  ขอ้ความคาดการณ์  ประโยคเงื่อนไข  บทกลบัของ
ประโยคเงื่อนไข   การให้เหตุผล 
 เอกนาม  พหุนาม   การบวกและการลบเอกนาม  พหุนาม  การบวกและการลบพหุนาม 
การคูณพหุนาม  การหารพหุนาม 
 การประยกุต2์  แบบรูปของจ านวน  ข่ายงาน  การประยกุตข์องเศษส่วนและทศนิยม 
เพือ่เสริมสร้างการแกปั้ญหา  เสริมสร้างทกัษะการให้เหตุผล   การส่ือสาร  การส่ือความหมายและการ
น าเสนอ  ตลอดจนการวดัผล   และประเมินผลตามสภาพจริง   ดว้ยวิธีที่หลากหลายของเน้ือหา  ทกัษะ  
กระบวนการ  คลอบคลุมทั้งดา้นความรู้  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีทกัษะในการบวก ลบเศษส่วนและทศนิยมโดยการใส่วงเล็บและถอดวงเล็บ 
๒. แยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองได ้
๓. การบวกและการลบเอกนามได ้
๔. การบวกและการลบพหุนามได ้
๕. สามารถคูณพหุนามและหารพหุนามได ้

 
รวมทั้งหมด  ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
ค๒๒๒๐๑    คณติศาสตร์ ๓                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์      
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๑                       เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง   จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต         
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ศึกษาความรู้  ฝึกทกัษะกระบวนการคิดค  านวณ  การใหเ้หตุผล  ฝึกการแกปั้ญหาเพือ่พฒันา
ศกัยภาพของผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ  และสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสาระต่อไปน้ี 
 สมบติัของเลขยกก าลงั ไดแ้ก่   สมบติัของเลขยกก าลงั   การด าเนินการของเลขยกก าลงั   สมบตัิ
อ่ืน ๆ ของเลขยกก าลงั    
 พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม  ไดแ้ก่    ทบทวนพหุนาม   การคูณพหุนาม   การหารพหุนาม   
เศษส่วนของพหุนาม   การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม   การบวกและการลบเศษส่วนของพหุ
นาม    
 ประยกุตเ์ก่ียวกบัอตัราส่วนและร้อยละ  ไดแ้ก่    อตัราส่วน   ร้อยละ   การประยกุตเ์ก่ียวกบั 
อตัราส่วนและร้อยละ    
 การประยกุตข์องการแปลงทางเรขาคณิต ไดแ้ก่   การประยกุตข์องการเล่ือนขนาน 
การประยกุตข์องสะทอ้น   การประยกุตข์องการหมุน   เทสเซลเลชนั 

เพือ่เสริมสร้างการแกปั้ญหา  เสริมสร้างทกัษะการให้เหตุผล   การส่ือสาร  การส่ือความหมาย
และการน าเสนอ  ตลอดจนการวดัผล   และประเมินผลตามสภาพจริง   ดว้ยวธีิที่หลากหลายของเน้ือหา  
ทกัษะ  กระบวนการ  คลอบคลุมทั้งดา้นความรู้  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. คูณและหารจ านวนที่เขียนในรูปเลขยกก าลงัที่มีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนเตม็โดยใชบ้ทนิยาม 
    และสมบติัของเลขยกก าลงัและน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาได ้

       ๒. ค  านวณและใชเ้ลขยกก าลงัในการเขียนจ านวนแสดงจ านวนที่มีค่ามาก ๆ หรือ นอ้ย ๆ  
            ในรูปสญักรณ์วทิยาศาสตร์ได ้  

๓. ใชค้วามรู้เก่ียวกบัอตัราส่วนและร้อยละ  แกปั้ญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ได ้ พร้อมทั้ง 
      ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบทีไ่ด ้
๔. ใชค้วามรู้เก่ียวกบัเล่ือนขนาน การสะทอ้น  และการหมุนในการสร้างสรรคง์านศิลปะ 
      หรือออกแบบ 
๕. แยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองได ้

 รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู้ 



๓๒ 
 

ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
ค๒๒๒๐๒    คณติศาสตร์ ๔                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์      
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๒                       เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง   จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต         
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ศึกษาความรู้  ฝึกทกัษะกระบวนการคิดค  านวณ  การใหเ้หตุผล  ฝึกการแกปั้ญหาเพือ่พฒันา
ศกัยภาพของผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ  และสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสาระต่อไปน้ี 
 การแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสอง    การแยกตวัประกอบของพหุนามโดยใชส้มบตัิของ
การแจกแจง    การแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองตวัแปร  การแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรี
สองที่เป็นก าลงัสองสมบูรณ์  การแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างก าลงัสอง 
             สมการก าลงัสองตวัแปรเดียว    สมการก าลงัสองตวัแปรเดียว  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัสมการก าลงั
สองตวัแปรเดียว 
             การแปรผนั     การแปรผนัตรง    การแปรผกผนั   การแปรผนัเก่ียวเน่ือง 

เพือ่เสริมสร้างการแกปั้ญหา  เสริมสร้างทกัษะการให้เหตุผล   การส่ือสาร  การส่ือความหมาย
และการน าเสนอ  ตลอดจนการวดัผล   และประเมินผลตามสภาพจริง   ดว้ยวธีิที่หลากหลายของเน้ือหา  
ทกัษะ  กระบวนการ  คลอบคลุมทั้งดา้นความรู้  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม 

 
ผลการเรียนรู้ 
 
๑. แกส้มการก าลงัสองตวัแปรเดียวโดยใชก้ารแยกตวัประกอบไดพ้ร้อมทั้งตระหนกัถึงความ

สมเหตุสมผลของ ค  าตอบ 
๒. แกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัสมการก าลงัสองตวัแปรเดียวโดยใชก้ารแยกตวัประกอบได ้   
๓. เขียนสมการแสดงความแปรผนัระหวา่งปริมาณต่าง ๆ ที่แปรผนัต่อกนัได ้
๔. แกปั้ญหาหรือสถานการณ์ที่ก  าหนดใหโ้ดยใชค้วามรู้เก่ียวกบัการแปรผนัได ้
 
 
รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



๓๓ 
 

ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
ค๒๓๒๐๑    คณติศาสตร์ ๕                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์      
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่ ๑                                   เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง   จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต         
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ศึกษาความรู้  ฝึกทกัษะกระบวนการคิดค  านวณ  การใหเ้หตุผล  ฝึกการแกปั้ญหาเพือ่พฒันา
ศกัยภาพของผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ  และสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสาระต่อไปน้ี 
 กรณฑท์ี่สอง  ไดแ้ก่   สมบตัิของ  เม่ือ   การด าเนินการของจ านวนจริงซ่ึงเก่ียวกบั
กรณฑท์ี่สอง 
  การแยกตวัประกอบของพหุนาม  ได้แก่   การแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็น
ผลต่างของก าลงัสอง  การแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีท  าเป็นก าลงัสองสมบูรณ์  การ
แยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีกวา่สองที่มีสมัประสิทธิเป็นจ านวนเต็ม   การแยกตวัประกอบของพหุ
นามที่มีสมัประสิทธิเป็นจ านวนเตม็โดยใชท้ฤษฎีบทเศษเหลือ    
 สมการก าลงัสอง ไดแ้ก่  ทบทวนสมการก าลงัสอง   การแกส้มการก าลงัสองโดยวธีิท าเป็นก าลงั
สองสมบูรณ์   โจทยปั์ญหาเก่ียวกับสมการก าลังสอง  พาราโบลา  ได้แก่    สมการพาราโบลา  

พาราโบลาที่ก  าหนดดว้ยสมการ  เม่ือ  พาราโบลาที่ก  าหนดดว้ยสมการ  
เม่ือ  พาราโบลาที่ก  าหนดดว้ยสมการ เม่ือ   พาราโบลาที่ก  าหนด
ดว้ยสมการ    เม่ือ     
  พื้นที่ผวิและปริมาตร  ไดแ้ก่    พื้นที่ผวิของพรีะมิด กรวยและทรงกลม   การน าไปใช ้
              เพือ่เสริมสร้างการแกปั้ญหา  เสริมสร้างทกัษะการให้เหตุผล   การส่ือสาร  การส่ือความหมาย
และการน าเสนอ  ตลอดจนการวดัผล   และประเมินผลตามสภาพจริง   ดว้ยวิธีที่หลากหลายของเน้ือหา  
ทกัษะ  กระบวนการ  คลอบคลุมทั้งดา้นความรู้  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. บวก ลบ คูณและหารจ านวนจริงที่อยูใ่นรูป  a   เม่ือ a   ≥ 0  และ b ≥ 0  โดยใชส้มบตัิ 

ของกรณฑท์ี่สอง 
๒. หาพื้นที่ผวิของพรีะมิด กรวย และทรงกลมได ้
๓. แกปั้ญหาหรือสถานการณ์ที่ก  าหนดใหโ้ดยใชค้วามรู้เก่ียว กบัปริมาตรและพื้นที่ผวิได ้
     พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได ้
๔. ใชส้มบติัเก่ียวกบัรูปสาม เหล่ียมและรูปส่ีเหล่ียมในการใหเ้หตุการณ์ 

                    รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้ 



๓๔ 
 

ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
ค๒๓๒๐๒    คณิตศาสตร์ ๖                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์      
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่ ๒                                  เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง   จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต         
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ศึกษาความรู้  ฝึกทกัษะกระบวนการคิดค  านวณ  การให้เหตุผล  ฝึกการแกปั้ญหาเพื่อพฒันา
ศกัยภาพของผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ  และสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสาระต่อไปน้ี 
 การใหเ้หตุผล  ไดแ้ก่  ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการให้เหตุผลทางเรขาคณิต   ทฤษฎีบทเก่ียวกบั
รูปสามเหล่ียมและรูปส่ีเหล่ียม   การสร้าง   
 ระบบสมการ  ไดแ้ก่  ระบบสมการที่ประกอบดว้ยสมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสอง   ระบบ
สมการที่ประกอบดว้ยสมการดีกรีสองทั้งสองสมการ    
 วงกลม ไดแ้ก่  ความรู้เก่ียวกบัวงกลม   มุมที่จุดศูนยก์ลางและมุมในส่วนโคง้ของวงกลม  คอร์ด  
เสน้สมัผสัวงกลม   
 เศษส่วนของพหุนาม  ไดแ้ก่   การด าเนินการของเศษส่วนพหุนาม   การแกส้มการเศษส่วนของ
พหุนาม   โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัเศษส่วนของพหุนาม    

เพือ่เสริมสร้างการแกปั้ญหา  เสริมสร้างทกัษะการใหเ้หตุผล   การส่ือสาร  การส่ือความหมาย
และการน าเสนอ  ตลอดจนการวดัผล   และประเมินผลตามสภาพจริง   ดว้ยวิธีที่หลากหลายของเน้ือหา  
ทกัษะ  กระบวนการ  คลอบคลุมทั้งดา้นความรู้  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. สร้างและใหเ้หตุผลเก่ียว กบัการสร้างรูปเหล่ียมและรูปวงกลมที่ก  าหนดใหไ้ด ้
๒. แกร้ะบบสมการที่ประกอบดว้ยสมการเชิงเสน้และสมการดีกรีสอง    

๓. แกส้มการก าลงัสองตวัแปรเดียวโดยใชสู้ตร  
a
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x
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    ได ้

๔. แกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัสมการก าลงัสองตวัแปรเดียวได ้พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุ  
  สมผลของค าตอบที่ได ้
๕. แกร้ะบบสมการสองตวัแปรที่มีดีกรีไม่เกินสองได ้
๖. แกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัระบบสมการสองตวัแปรที่มีดีกรีไม่เกินสองได ้

                   รวมทั้งหมด ๖  ผลการเรียนรู้ 
 
 



๓๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

 
โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  

ระดบัช้ันมธัยมศึกษาตอนต้น 
 
รายวิชาพืน้ฐาน 
 ว๒๑๑๐๑ วทิยาศาสตร์   ๓ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๕ หน่วยกิต 
 ว๒๑๑๐๒ วทิยาศาสตร์   ๓ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๕ หน่วยกิต 
 ว๒๒๑๐๑ วทิยาศาสตร์   ๓ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๕ หน่วยกิต 

ว๒๒๑๐๒  วทิยาศาสตร์   ๓ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๒๓๑๐๑  วทิยาศาสตร์   ๓ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๒๓๑๐๒ วทิยาศาสตร์  ๓ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๕ หน่วยกิต 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 ว๒๑๒๐๑ เสริมทกัษะวทิย ์๑ ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๐ หน่วยกิต 
 ว๒๑๒๐๒  เสริมทกัษะวทิย ์๒ ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๐ หน่วยกิต 
 ว๒๒๒๐๑ เสริมทกัษะวทิย ์๓ ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๐ หน่วยกิต 
 ว๒๒๒๐๒  เสริมทกัษะวทิย ์๔  ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๐ หน่วยกิต 
 ว๒๓๒๐๑ โครงงานวทิยาศาสตร์    ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๐ หน่วยกิต 

ว๒๓๒๐๒ งานสวนพฤกษศาสตร์ ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๐ หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑    เวลา ๖๐ ช่ัวโมง   จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต     

……………………………………………………………………………………………………………  
ศึกษาวิเคราะห์  เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์ของส่ิงมีชีวิต  โครงสร้างและหน้าที่ ของ

เซลล์พืชและเซลล์สัตว ์ความแตกต่างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว ์การสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช การ
ล าเลียงสารของพืช  การสืบพนัธุ์ของพืช  พฤติกรรมและการตอบสนองของพืช เทคโนโลยชีีวภาพใน
การเพิม่ผลผลิต   การจ าแนกสาร สมบติัของสาร  สารเน้ือเดียว สารเน้ือผสม สารแขวนลอย  คอลลอยด ์
สารละลายกรด– เบส    สารละลาย   

โดยใชก้ระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบคน้
ขอ้มูลและการอภิปราย   เพือ่ใหเ้กิดความรู้    ความคิด   ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้  

มีความสามารถในการ  ตดัสินใจ  น าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม    
คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว ๑.๑  ม. ๑/ ๑- ๑๓ 
 ว ๓.๑ ม. ๑/ ๑ – ๔ 
 ว ๓.๒ ม. ๑/ ๑ - ๓ 
 ว ๘.๑ ม. ๑/๑-๙ 
 
รวมทั้งหมด   ๒๙  ตัวช้ีวัด 
 
 
 



๓๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒                 เวลา ๖๐ ช่ัวโมง   จ านวน ๑. ๕ หน่วยกิต     

.................................................................................................................................................................... 
 

ศึกษาวิเคราะห์    อธิบายปริมาณทางกายภาพการระยะทาง การกระจดั อัตราเร็ว ความเร็ว 
อุณหภูมิและการถ่ายโอนความร้อนการดูดกลืนและคายความร้อน สมดุลความร้อนและน าความรู้ไปใช้
องค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศ อุณหภูมิ ความช้ืน ความกดอากาศ ปรากฏการณ์ทางลมฟ้า
อากาศ   การพยากรณ์อากาศ  ผลของลมฟ้าอากาศ  ต่อการด ารงชีวติของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบคน้
ขอ้มูลและการอภิปราย เพือ่ให้เกิดความรู้ ความคิด   ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้  

มีความสามารถในการตดัสินใจน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัมีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว ๔.๑  ม. ๑/ ๑- ๒ 
 ว ๕.๑ ม. ๑/ ๑ – ๔ 
 ว ๖.๑ ม. ๑/๑ - ๗ 
 ว ๘.๑ ม. ๑/๑-๙ 
 
รวมทั้งหมด   ๒๒  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 



๓๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๒๑๒๐๑  วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ๑                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ภาคเรียนที่ ๑                                           เวลา  ๔๐  ช่ัวโมงจ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต    
....................................................................................................................................................................  

ศึกษาโครงสร้างส่วนประกอบและหน้าที่ของเซลล์สัตว์  โครงสร้างสารพนัธุกรรมและ
ความส าคญัของสารพนัธุกรรม  กระบวนการและกลไกการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม  กฎของ              
เมนเดล  ความผิดปกติของโครโมโซมและโรคทางพนัธุกรรม  ความสัมพนัธ์ของพนัธุกรรมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต สืบคน้ขอ้มูล  การแปลความหมาย อธิบาย 
ทดลอง การอภิปราย เพือ่ใหเ้กิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถ
ในการตดัสินใจ   

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม  ที่ค่านิยมที่เหมาะสม 
 
 
ผลการเรียนรู้ 
  ๑. สังเกตและอธิบายรูปร่างลกัษณะของเซลลข์องส่ิงมีชีวติหลายเซลล์ 
  ๒. สังเกตและเปรียบเทียบส่วนประกอบส าคญัของเซลลพ์ชืและเซลลส์ตัว ์
  ๓. อธิบายความหมายของค าวา่หน่วยพนัธุกรรมและกระบวนการท างานของหน่วยพนัธุกรรม 
  ๔. สงัเกตและอธิบายลกัษณะของโครโมโซม  ยนีและจ านวนโครโมโซมโซมของส่ิงมีชีวติ 

  ๕. อธิบายกระบวนการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 
  ๗. อธิบายโรคทางพนัธุกรรมที่เกิดจากความผดิปกติของยนีและโครโมโซมและน าความรู้ไปใช ้ 
        ประโยชน์ 
  ๘. อธิบายเก่ียวกบักฎของเมนเดล 
รวมทั้งหมด ๘    ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 



๔๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๒๑๒๐๑  วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ๒                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ภาคเรียนที่ ๒                                          เวลา  ๔๐  ช่ัวโมงจ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต    
....................................................................................................................................................................  
                   ศึกษา  ทดลอง  ตรวจสอบ  สมบตัิของอาหารและยาในชีวติประจ าวนั  สารอาหารที่มี
ประโยชน์  ขอ้ควรระวงัในการใชย้า 
                    โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การสงัเกต สืบคน้ขอ้มูล  การแปลความหมาย อธิบาย 
ทดลอง การอภิปราย เพือ่ใหเ้กิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถ
ในการตดัสินใจ   

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม  ที่ค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑. อธิบายความส าคญั  สมบตัิของอาหารและยา ในชีวติประจ าวนั                                                             
๒. วเิคราะห์  ตรวจสอบ  สารอาหารที่มีประโยชน์  และขอ้ควรระวงัในการใชย้า                                             
๓. สืบคน้ขอ้มูล  น าเสนอขอ้มูล เก่ียวกบัอาหารและยาในชีวติประจ าวนั                                                 
๔. ศึกษา  อธิบาย  สมบตัิของยา รวบรวมขอ้มูลและสามารถเผยแพร่ 

 
                    รวมทั้งหมด  ๔   ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว๒๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                               
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑                                  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
.................................................................................................................................................................... 

 ศึกษา  วเิคราะห์   อธิบายโครงสร้างการท างาน   ความสมัพนัธข์องระบบยอ่ยอาหาร  ระบบ
หมุนเวยีนเลือด ระบบหายใจ   ระบบขบัถ่าย  ระบบสืบพนัธุข์องมนุษยแ์ละสตัวร์วมทั้งระบบประสาท
ของมนุษยพ์ฤติกรรมของมนุษยแ์ละสตัวท์ี่ตอบสนองต่อส่ิงเร้าภายนอกและภายใน  ผลของยาเสพติด 
ต่อระบบของร่างกาย   เทคโนโลยชีีวภาพในการเพิม่ผลผลิตสตัว ์  สารอาหาร   สมบติัของธาตุ   
สารประกอบ   เปรียบเทียบสมบติัของธาตุโลหะ  ธาตุอโลหะ  ธาตุก่ึงโลหะและธาตุกมัมนัตรังสี  
หลกัการแยกสารดว้ยวิธีการกรอง  การตกผลึก  การสกดัดว้ยตวัท าละลาย   การกลัน่และโครมาโทกราฟี   
ปฏิกิริยาเคมี    สมการเคมีและการใชส้ารเคมีอยา่งถูกตอ้งปลอดภยั 
 โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ    การสืบคน้
ข้อมูล และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สามารถส่ือสารส่ิงที่ เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตดัสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั มีจิต
วทิยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม คุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละค่านิยมที่เหมาะสม 
 เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนให้ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหาใช้ความรู้  ทกัษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ  ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจและสรุปไดอ้ยา่งเหมาะสม  ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางวิทยาศาสตร์ใน
การส่ือสาร การส่ือความหมาย  และการน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน  เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ใน
วทิยาศาสตร์และน าความรู้  หลกัการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน  และ มี
ความคิดสร้างสรรค ์

รหัสตัวช้ีวัด 
 ว๑.๑  ม.๒/ ๑ , ม.๒/๒  , ม.๒/๓   
 ว๓.๑  ม.๒/๑  , ม. ๒/๒ 
 ว๓.๑  ม.๒/๑  ,  ม. ๒/๒  , ม. ๒/๓ 
 ว๓.๒  ม.๒/๑ ,   ม.๒/๒  , ม. ๒/๓ 
              ว๘.๑  ม.๒/๑  , ม.๒/๒ , ม.๒/๓  , ม.๒/๔  , ม.๒/๕  , ม.๒/๖  , ม.๒/๗  , ม.๒/๘, ม.  ๒/๙ 
 

รวมทั้งหมด  ๒๐   ตัวช้ีวัด 



๔๒ 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ว๒๒๑๐๒  วิทยาศาสตร์                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                               
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒                         เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง      จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
.................................................................................................................................................................... 

 วเิคราะห์  อธิบาย  ศึกษาปริมาณเวคเตอร์ของแรง   แรงลพัธ์   ตวักลางแสง   การสะทอ้นของ
แสง   การหกัเหของแสง   การมองเห็น   ความสวา่ง  การดูดกลืนแสง   กระบวนการเกิดและสมบติั       
ของดิน การปรับปรุงคุณภาพของดิน กระบวนการเกิดและสมบติัของหิน จ าแนกประเภทของหิน 
กระบวนการเกิดและสมบติัของแร่ กระบวนการเกิดและสมบติัของปิโตรเลียม ถ่านหินหินน ้ ามนัแหล่ง
น ้ าตามธรรมชาติ แหล่งน ้ าบนดิน แหล่งน ้ าใตดิ้น การน าน ้ าไปใชป้ระโยชน์และหลกัการอนุรักษแ์หล่ง
น ้ าในทอ้งถ่ิน    กระบวนการผพุงั  การกร่อน  การพดัพาและการทบัถม  โครงสร้างและองคป์ระกอบ
ของโลก 
 โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ  การสืบคน้
ขอ้มูล และการอภิปราย เพือ่ใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ ความคิด สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้                     
มีความสามารถในการตดัสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั              
มีจิตวทิยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม คุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละค่านิยมที่เหมาะสม 
 เพือ่พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนใหใ้ชว้ธีิการที่หลากหลายแกปั้ญหาใชค้วามรู้ ทกัษะและ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ  ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจและสรุปไดอ้ยา่งเหมาะสม  ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางวทิยาศาสตร์   
ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย  และการน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน  เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ 
ในวทิยาศาสตร์และน าความรู้  หลกัการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน  และ    
มีความคิดสร้างสรรค ์
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว๔.๑  ม.๒/๑ , ม ๒/๒  ว๕.๑  ม.๒/๑  ,ม ๒/๒ , ม ๒/๓ 
 ว๖.๑  ม.๒/๑ ,  ม ๒/๒  ว๖.๑  ม.๒/๓  , ,ม ๒/๔  , ม ๒/๕  , ม ๒/๖ 
 ว๖.๑  ม.๒/๗  , ม ๒/๘  ว๖.๑  ม.๒/๙  , ม ๒/๑๐ 

ว๘.๑  ม.๒/๑,  ม ๒/๒  ,  ม ๒/๓  ,  ม ๒/๔   ,  ม ๒/๕  ,  ม ๒/๖  , ม ๒/๗ , ม  ๒/๘  ,  ม ๒/๙ 
 

รวมทั้งหมด  ๒๔   ตัวช้ีวัด 



๔๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๒๑๒๐๑  วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ๓                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ภาคเรียนที่ ๑                                       เวลา  ๔๐  ช่ัวโมงจ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต    
....................................................................................................................................................................  

 ส ารวจระบบนิเวศในและนอกโรงเรียน    อธิบายความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบในระบบนิเวศ 
ทั้งในและนอกโรงเรียน  วเิคราะห์การถ่ายทอดพลงังานในรูปห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหาร   วฏัจกัร
น ้ า   วฎัจกัร-คาร์บอน   ศึกษาส่วนประกอบของพชื  เช่น  ราก   ล าตน้  ใบ   ดอก  ผล  พร้อมเก็บตวัอยา่ง
และรวบรวมขอ้มูลดว้ยการถ่ายภาพ  การตากแหง้  การดอง และสามารถเผยแพร่ 
 เพือ่ใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน   ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงแวดลอ้ม
กบัส่ิงมีชีวติ   มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์    ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ 
 
                   
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายความสมัพนัธข์องระบบนิเวศในโรงเรียนและในชุมชน                                                                 
๒. วเิคราะห์การถ่ายทอดพลงังานในรูปห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหาร                                                       
๓. อธิบายความสมัพนัธแ์ละประโยชน์ของวฏัจกัรน ้ า   วฎัจกัร-คาร์บอน                                                     
๔. ศึกษาส่วนประกอบของพชื  เช่น  ราก   ล าตน้  ใบ   ดอก  ผล  พร้อมเก็บตวัอยา่งและ

รวบรวมขอ้มูลดว้ย การถ่ายภาพ  การตากแหง้  การดอง และสามารถเผยแพร่ 
 

รวมทั้งหมด    ๔  ผลการเรียนรู้ 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



๔๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๒๑๒๐๑  วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ๔                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ภาคเรียนที่ ๒                                เวลา  ๔๐  ช่ัวโมงจ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต    
....................................................................................................................................................................  

 ส ารวจ   วิเคราะห์   สภาพปัญหาส่ิงแวดล้อม   ทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ินและเสนอแนว
ทางแกไ้ข   แนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศในโรงเรียนและการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่ง
ย ัง่ยนืตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   มีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ดูแลส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนและ
ทอ้งถ่ิน   
 เพือ่ใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน   ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงแวดลอ้ม
กบัส่ิงมีชีวติ   มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์    ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ส ารวจ   วเิคราะห์   สภาพปัญหาส่ิงแวดลอ้ม   ทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรียน   ทอ้งถ่ินและใน
ชุมชน  

๒. สืบคน้ขอ้มูลและเสนอแนวทางแกไ้ข   แนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศในโรงเรียน   
ทอ้งถ่ินและในชุมชน                                                                                                                                               

๓. สืบคน้ขอ้มูล  อธิบายและบอกหลกัการ  การใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนืตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง                                                                                                                                          

๔. อธิบาย  เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ดูแลส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนและทอ้งถ่ิน   
 

รวมทั้งหมด    ๔  ผลการเรียนรู้ 
 

 



๔๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์                กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑              เวลา   ๖๐    ช่ัวโมง   จ านวน   ๑.๕   หน่วยกิต     

……………………………………………………………………………………………………… 
 

ศึกษา วเิคราะห์ ความเร่ง ผลของแรงลพัธท์ี่กระต่อวตัถุ  แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวตัถุ 
แรงพยุงของของเหลวที่กระท าต่อวตัถุ อธิบายพลังงานจลน์ พลังงานศกัยโ์น้มถ่วง กฎการอนุรักษ์
พลงังาน และความสมัพนัธร์ะหวา่งปริมาณเหล่าน้ี  ความสัมพนัธ์ทางปริมาณไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้าในบา้นพลงังานไฟฟ้าช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์เบื้องตน้และวงจร  อิเล็กทรอนิกส์เบื้องตน้ แรง
เสียดทาน แรงพยงุของของเหลว แรงกริยา แรงปฏิกิริยา โมเมนต ์ของแรง  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้น      
ขอ้มูล การอภิปราย เพือ่ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้  

มีความสามารถตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว ๔.๑  ม. ๓/๑-๓ 
 ว ๔.๑ ม. ๓/๑-๓ 
 ว๕.๑ ม. ๓/๑-๕ 
 ว ๘.๑ ม. ๓/๑-๙ 
 
รวมทั้งหมด  ๒๐  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 



๔๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒                              เวลา ๖๐ ช่ัวโมง   จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต     

………………………………………………………………………………………………………  
ศึกษา วิเคราะห์ เก่ียวกับลักษณะของโครโมโซมที่มีหน่วยพนัธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียส 

ความส าคญัของสารพนัธุกรรมหรือดีเอ็นเอ และกระบวนการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม โรคทาง
พนัธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยนี และโครโมโซม ความหลากหลายทางชีวภาพในทอ้งถ่ิน ผล
ของความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถ่ินที่ มี ต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และส่ิงแวดล้อม ผลของ
เทคโนโลยชีีวภาพต่อการด ารงชีวิตของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มระบบนิเวศในทอ้งถ่ินวามสัมพนัธ์ของ
องค์ประกอบในระบบนิเวศ ความสัมพนัธ์ของการถ่ายทอดพลังงาน วฏัจกัรของน ้ า คาร์บอน การ
เปล่ียนแปลงขนาดประชากรในระบบนิเวศ ดุลยภาพของระบบนิเวศ  การเปล่ียนแปลงแทนที่  
ส่ิงแวดลอ้ม และการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ิน  ส่วนประกอบของระบบสุริยะ    เอกภพ 
กาแล็กซ่ี  ดาวเคราะห์ กลุ่มดาวฤกษ ์เทคโนโลยอีวกาศ   

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ขอ้มูล การอภิปราย เพือ่ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้  

มีความสามารถตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าว ัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว ๑.๒  ม. ๓/๑-๖ 
 ว ๒.๑ ม. ๓/๑-๔ 
 ว ๒.๒ ม. ๓/๑-๖ 
 ว ๘.๑ ม. ๓/๑-๙ 
 
รวมทั้งหมด  ๒๐  ตัวช้ีวัด 
 
 
 



๔๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว๒๓๒๐๑ โครงงานวิทยาศาสตร์                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑     เวลา ๔๐ ช่ัวโมง   จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต     

………………………………………………………………………………………………………  
 
     ศึกษา วิเคราะห์ เก่ียวกบัหลกัการทางวิทยาศาสตร์ โดยที่ผูเ้รียนสามารถศึกษาและฝึกฝนดว้ย
ตนเองและกระบวนการกลุ่ม ตลอดจนสามารถวเิคราะห์ในหวัขอ้ที่ก  าหนดให ้
    โดยใชก้ระบวนการวทิยาศาสตร์ การก าหนดปัญหาและตั้งสมมติฐาน ก าหนดตวัแปรและนิยาม
เชิงปฏิบตัิการ เพื่อออกแบบการทดลองตรวจสอบสมมติฐาน การน าเสนอขอ้มูล ตีความหมายและลง
สรุปขอ้มูล   การฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และการเรียนรู้ดว้ยตนเองและกระบวนการกลุ่ม 
จากการลงมือปฏิบตัิจริง ศึกษาคน้ควา้ทดลอง ประดิษฐ์คิดคน้  สรุปผล เขียนรายงานตลอดจนการ
น าเสนอผลงานอย่างมีขั้นตอน ความหมายและประเภทของโครงงาน คุณค่าและความส าคญัของ
โครงงานวทิยาศาสตร์ ปฏิบติักิจกรรมวทิยาศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน 

มีความสามารถตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
         

๑. ศึกษา  วเิคราะห์ เก่ียวกบัหลกัการทางวทิยาศาสตร์  ตลอดจนสามารถวเิคราะห์หวัขอ้ที่ก  าหนดให้ 
๒. สืบคน้ขอ้มูล  เสนอแนะเพือ่ออกแบบการทดลอง  ตรวจสอบสมมติฐาน  การน าเสนอขอ้มูล   

ตีความหมายและลงสรุปขอ้มูล 
๓. น าเสนอผลงานอยา่งมีขั้นตอนความหมายและประเภทโครงงาน  คุณค่าและความส าคญัของ

โครงงานวทิยาศาสตร์ 
๔. อธิบาย  เสนอแนะ และมีส่วนร่วมในการจดัท าโครงงานวทิยาศาสตร์ 

 
        รวมทั้งหมด   ๔  ผลการเรียนรู้ 
 



๔๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว๒๓๒๐๒ อิเล็คทรอนิกส์เบือ้งต้น          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒                 เวลา ๔๐ ช่ัวโมง   จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต     

………………………………………………………………………………………………………  
     ศึกษา วเิคราะห์ เก่ียวกบัอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ผูเ้รียนสามารถศึกษาและฝึกฝนดว้ย
ตนเองและกระบวนการกลุ่ม ตลอดจนสามารถวเิคราะห์และใชง้านอุปกรณ์ทางอิเล็คทรอนิกส์ 
 การฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้ดว้ยตนเองและกระบวนการกลุ่ม     
จากการลงมือปฏิบตัิจริง ศึกษาคน้ควา้ทดลอง ประดิษฐค์ิดคน้   

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การสืบเสาะความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบคน้     
ขอ้มูล การอภิปราย เพือ่ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้  

มีความสามารถตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑. ส ารวจ   วิเคราะห์  เก่ียวกับอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการใช้งานอุปกรณ์ทาง
อิเลคทรอนิกส์ 

๒. มีทกัษะในการใชง้านอุปกรณ์ทางอิเลก็ทรอนิกส์  ลงมือปฏิบตัิจริง  ประดิษฐค์ิดคน้                                                                                                                                              
๓. สืบคน้ขอ้มูล  อธิบายและบอกหลกัการ  การใชง้านอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส ์                                                                                                                           

 
 
        รวมทั้งหมด   ๓   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 



๔๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

รายวิชาพืน้ฐาน    
ส๒๑๑๐๑      สงัคมศึกษา    จ านวน    ๖๐       ชัว่โมง       ๑.๕     หน่วยกิต 
ส๒๑๑๐๒      ประวตัิศาสตร์   จ านวน    ๒๐       ชัว่โมง       ๐.๕     หน่วยกิต 
ส๒๑๑๐๓      สงัคมศึกษา    จ านวน    ๖๐       ชัว่โมง       ๑.๕     หน่วยกิต 
ส๒๑๑๐๔      ประวตัิศาสตร์   จ านวน    ๒๐       ชัว่โมง       ๐.๕     หน่วยกิต 
ส๒๒๑๐๑      สังคมศึกษา    จ านวน    ๖๐       ชัว่โมง       ๑.๕     หน่วยกิต 
ส๒๒๑๐๒      ประวตัิศาสตร์   จ านวน    ๒๐       ชัว่โมง       ๐.๕     หน่วยกิต 
ส๒๒๑๐๓      สงัคมศึกษา   จ านวน    ๖๐       ชัว่โมง       ๑.๕     หน่วยกิต 
ส๒๒๑๐๔      ประวตัิศาสตร์  จ านวน    ๒๐       ชัว่โมง       ๐.๕     หน่วยกิต 
ส๒๓๑๐๑      สงัคมศึกษา    จ านวน    ๖๐       ชัว่โมง       ๑.๕     หน่วยกิต 
ส๒๓๑๐๒      ประวตัิศาสตร์    จ านวน    ๒๐       ชัว่โมง       ๐.๕     หน่วยกิต 
ส๒๓๑๐๓      สงัคมศึกษา   จ านวน    ๖๐       ชัว่โมง       ๑.๕     หน่วยกิต 
ส๒๓๑๐๔      ประวตัิศาสตร์   จ านวน    ๒๐       ชัว่โมง       ๐.๕     หน่วยกิต 
ส๒๑๒๐๑       อาเซียนศึกษา  จ านวน    ๒๐        ชัว่โมง  ๐.๕      หน่วยกิต 

ส๒๑๒๐๒      อาเซียนศึกษา  จ านวน    ๒๐        ชัว่โมง  ๐.๕      หน่วยกิต 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส๒๑๑๐๑  สังคมศึกษา        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ภาคเรียนที่ ๑                           เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จ านวน     ๑.๕  หน่วยกติ 
........................................................................................................................................................................... 
   ศึกษา การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเขา้สู่ประเทศไทย  วเิคราะห์ความส าคญัของพระพุทธศาสนา
ต่อสังคมไทยในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติสถาบนัหลักของสังคมไทย  พุทธประวตัิ  ประวตัิพุทธ
สาวก   พระมหากสัสปะ พระอุบาลี และชาวพทุธตวัอยา่ง อนาถบิณฑิกะ นางวิสาขา น าแบบอยา่งการ
ประพฤติปฏิบตัิมาพฒันาตนเองในการด าเนินชีวิต  พระรัตนตรัย ไตรสรณคมน์ พุทธคุณ ๙  อริยสัจ ๔  
บทบาทของพระสงฆ์ในฐานะผูสื้บทอดพระพุทธศาสนา การปฏิบติัตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์ในที่
สาธารณะทั้งทางกาย ทางวาจาและทางใจ พทุธศาสนสุภาษิต ศพัทท์างพระพุทธศาสนา บทสวดมนตท์ี่
ใชใ้นศาสนพิธี การปฏิบตัิตนตามหลกัธรรมและประเพณีพิธีกรรมตามวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา 
การปฏิบตัิตนในฐานะพทุธศาสนิกชน การพฒันาจิตเพื่อการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตดว้ยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ การสวดมนตแ์ผเ่มตตา การบริหารจิตและเจริญปัญญาดว้ยอานาปานสติ การปฏิบติัตน
ตามมรรยาทชาวพุทธ การจดัโต๊ะหมู่บูชา การจดัธูปเทียน การอาราธนาศีล การสมาทานศีล วนัส าคญั
ทางพระพทุธศาสนา   

ศึกษา  กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล การปฏิบตัิตนตามกฎหมาย บทบาทของ
เยาวชนที่มีต่อสงัคมและประเทศชาติ ความคลา้ยคลึงและแตกต่างวฒันธรรมไทยกบัประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้การเคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น หลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้างและ
สาระส าคญัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัปัจจุบนั อ านาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญฉบบั
ปัจจุบนั การปฏิบติัตนตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั 
 เพือ่ อธิบาย วเิคราะห์เน้ือหาสาระต่างๆสามารถปฏิบติัตนตาม ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
เพือ่คุณค่าของการน าความรู้ไปพฒันาตนเองในชีวติประจ าวนั 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส ๑.๑   ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔   ม.๑/๕   ม.๑/๖   ม.๑/๗   ม.๑/๘   ม.๑/๙ ม.๑/๑๐  ม.๑/๑๑ 
ส ๑.๒    ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔   ม.๑/๕    
ส ๒.๑    ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔    
ส ๒.๒    ม.๑/๑  ม.๑/๒   ม. ๑/๓                   

 
รวม  ๒๓  ตัวช้ีวัด 



๕๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส๒๑๑๐๓  สังคมศึกษา        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๒                       เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จ านวน     ๑.๕  หน่วยกิต 
........................................................................................................................................................................... 
  อธิบายความหมายและความส าคญัของเศรษฐศาสตร์เบื้องตน้  วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรม
การบริโภคของคนในสังคมซ่ึงส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ  อธิบายปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง วิเคราะห์ความหมาย ประเภท และความส าคญัของสถาบนัการเงินที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ  
บทบาทหน้าที่และความส าคญัของธนาคารกลาง การหารายได ้รายจ่าย การออมการลงทุนที่แสดงถึง
ความส าคญัระหวา่งผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และสถาบนัการเงิน ยกตวัอยา่งที่สะทอ้นให้เห็นถึงการพึ่งพาอาศยั
กนัและกนั ทางเศรษฐกิจในประเทศ ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน อธิบายและวิเคราะห์ความหมายและกฎ
อุปสงค ์อุปทาน ปัจจยัที่มีผลต่อการก าหนดอุปสงค ์อุปทาน ความหมายความส าคญัของทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา กฎหมายที่เก่ียวกบัการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาพอสงัเขป ตวัอยา่งการละเมิดทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาแต่ละประเภท  มีความรู้ความเขา้ใจและการเลือกใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ (ลูกโลก  แผนที่  
กราฟ  แผนภูมิ ฯลฯ) ที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย  
ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย  อธิบายเสน้แบ่งเวลาของประเทศไทยและทวีปต่างๆ ความแตกต่างของวนั
เวลา  มาตรฐานกบัเวลาทอ้งถ่ิน  วเิคราะห์การเช่ือมโยงสาเหตุแนวทางป้องกนัอคัคีภยัและการระวางภยั
ที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยและในทวีปเอเชียและโอเชียเนีย  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทาง
ธรรมชาติของทวีปเอเชีย  ออสเตรียและโอเชียเนีย  ความร่วมมือระหว่างประเทศในทวีปเอเชีย  
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย  ที่มีผลต่อส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ ท าเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ในทวปีเอเชีย  ออสเตรเลียและโอเชียเนีย  ปัจจยัทางกายภาพและสังคมที่มีผลกระทบต่อการไหลของ
ความคิดเทคโนโลยสิีนคา้ และประชากรในทวปีเอเชีย  ออสเตรเลียและโอเชียเนีย  
            โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  การแสวงหาความรู้  การสืบคน้ขอ้มูล  
บนัทึก  อภิปราย  ฝึกปฏิบติั เพือ่ใหส้ร้างความตระหนกั เกิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถน าเสนอ ส่ือสาร
ส่ิงที่เรียนรู้ สามารถเสนอแนวทางการพฒันาการผลิตในทอ้งถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มี
ความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์เพื่อน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพและ
สงัคมของทวปีเอเชีย  ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
รหัสตัวช้ีวัด 

 ส ๓.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓   
 ส ๓.๒ ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔    
ส ๕.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓      ส ๕.๒ ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔     รวม  ๑๔  ตัวช้ีวัด 



๕๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส๒๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่   ๑  ภาคเรียนที่  ๑      เวลา  ๒๐ ช่ัวโมง          จ านวน   ๐.๕   หน่วยกิต                                                                                              
 .......................................................................................................................................................................... 
  ศึกษา วเิคราะห์ความส าคญัของเวลาและช่วงเวลาส าหรับการศึกษาประวติัศาสตร์  เทียบศกัราช
ตามระบบต่างๆ ที่ใช้ศึกษาประวติัศาสตร์  วิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทาง
ประวตัิศาสตร์  อธิบายพฒันาการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตใ้นดา้นประวติัศาสตร์  สงัคมเศรษฐกิจ และทางการเมืองของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตค้วามร่วมมือผา่นการร่วมมือเป็นกลุ่มอาเซียนในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต ้ ระบุ
ความส าคญัของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ที่ต ั้งและความหมายของแหล่ง 
อารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวนัตกเฉียงใตเ้ช่น แหล่งมรดกโลกในประเทศต่างๆของเอเชียตะวนัตก
เฉียงใต ้ อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มีผลต่อพฒันาการของสงัคมไทยปัจจุบนั  
  โดยใชว้ิธีการทางประวติัศาสตร์ กระบวนการกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแสวงหา
ความรู้ การสืบคน้ขอ้มูลบนัทึก อภิปราย ปฏิบติั เพื่อให้สร้างความตระหนัก เกิดความรู้ความเขา้ใจ 
สามารถน าเสนอส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถในการเทียบศักราชตามระบบต่างๆที่ใช้ศึกษา
ประวตัิศาสตร์ วธีิการทางประวตัิศาสตร์มาใชศ้ึกษาเหตุการณ์ทางประวตัิศาสตร์ อธิบายพฒันาการทาง
ประวติัศาสตร์แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ด ้
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส ๔.๑     ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓   
ส ๔.๒     ม.๑/๑  ม.๑/๒   

 
รวมทั้งหมด  ๕  ตัวช้ีวัด  
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส๒๑๑๐๔  ประวัติศาสตร์                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒       เวลา  ๒๐ ช่ัวโมง      จ านวน  ๐.๕   หน่วยกิต 
  ......................................................................................................................................................................... 
  อธิบายความเป็นมาสมยัก่อนประวติัศาสตร์ในดินแดนประเทศไทยโดยสังเขป รัฐโบราณใน
ดินแดนไทย ศึกษาวิเคราะห์รัฐไทยในดินแดนไทย  อธิบายและวิเคร าะห์ปัจจัยในการสถาปนา
อาณาจกัรสุโขทยัและปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง การพฒันาการของอาณาจกัรสุโขทยั  ดา้นการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ  สงัคม  และความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ  วฒันธรรม  ภูมิปัญญาไทยในสมยัสุโขทยั  ความ
เส่ือมของอาณาจกัรสุโขทยั 

โดยใชว้ธีิการทางประวตัิศาสตร์  กระบวนการกลุ่ม  การคิดวเิคราะห์  สังเคราะห์  การแสวงหา
ความรู้  การสืบคน้ขอ้มูล  บนัทึก  อภิปราย  ฝึกปฏิบติั  เพื่อให้สร้างความตระหนัก  เกิดความรู้ความ
เขา้ใจ  สามารถน าเสนอส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้  และภูมิใจในความเป็นไทย 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
   ส ๔.๓    ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓                        
 
รวมทั้งหมด    ๓    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส๒๒๑๐๑  สังคมศึกษา        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒     ภาคเรียนที่ ๑                            เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จ านวน     ๑.๕  หน่วยกิต 
........................................................................................................................................................................... 
   ศึกษา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน  วิเคราะห์ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจอันดีกับประเทศเพื่อนบา้น วิเคราะห์ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็นรากฐานของวฒันธรรม เอกลักษณ์และมรดกของชาติ  
ความส าคญัของพระพุทธศาสนากบัการพฒันาชุมชนและการจดัระเบียบสังคม  พุทธประวติั  ประวตัิ
พุทธสาวก  พุทธสาวิกา ประพฤติตนตามแบบอยา่งการด าเนินชีวิตและขอ้คิดจากประวติัสาวก ชาดก 
เร่ืองเล่าและศาสนิกชนตวัอยา่ง ( พระสารีบุตร, พระโมลคลัลานะ,  นางขุชชุตตรา, พระเจา้พิมพิสาร, ) 
ชาดก (มิตตวินทุกชาดก, ราโชวาทชาดก) ศาสนิกชนตงัอยา่ง ( พระมหาธรรมราชาลิไท, สมเด็จพระ
มหาสมณเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรส)  อธิบายโครงสร้างและสาระโดยสังเขปของพระไตรปิฎก  
พระรัตนตรัย  อริยสจั ๔ พทุธศาสนสุภาษิต  เห็นคุณค่าของการพฒันาจิตเพื่อการเรียนรู้และด าเนินชีวิต
ดว้ยวธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการคือวธีิคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมและวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพนัธ ์ 
สวดมนตแ์ผ่เมตตา ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาดว้ยอานาปานสติ  การปฏิบติัตนตามหลกัธรรม
เพื่อการด ารงตนอ่างเหมาะสมในกระแสความเปล่ียนแปลงของโลกและการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข  
การเป็นลูกที่ดีตามหลกัทิศเบื้องตน้ในทิศ ๖ มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชน วิเคราะห์คุณค่าของศา
สนพธีิ  พธีิกรรม วนัส าคญั และปฏิบตัิตนไดถู้กตอ้ง          

ศึกษา  การปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
สิทธิมนุษยชน วถีิประชาธิปไตย สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ การจดัระเบียบทางสังคม ความเช่ือ
จริยธรรม วฒันธรรม ภูมิปัญญาของประเทศเพื่อนบา้นและประเทศตะวนัออก กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ 

เพือ่ ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ศรัทธาในศาสนาที่ตนนบัถือ ยดึมัน่ในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยปฏิบตัิตนตามกฎหมาย   
รหัสตัวช้ีวัด 
ส ๑.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔   ม.๒/๕   ม.๒/๖   ม.๒/๗   ม.๒/๘   ม.๒/๙  ม.๒/๑๐   ม.๒/๑๑ 
ส ๑.๒    ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔   ม.๒/๕    
ส ๒.๑    ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔    
ส ๒.๒    ม.๒/๑  ม.๒/๒   ม. ๒/๓          
รวมทั้งหมด    ๒๓     ตัวช้ีวัด 



๕๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส๒๑๑๐๓  สังคมศึกษา        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๒                       เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จ านวน     ๑.๕  หน่วยกิต 
............................................................................................................................................................ 

อธิบายความหมายและความส าคญัของการลงทุนและการออมต่อระบบเศรษฐกิจ การบริหาร
จดัการเงินออมและการลงทุนภาคครัวเรือน วิเคราะห์ปัจจยัที่มีผลต่อการลงทุนและการออม   อธิบาย
ความหมายและความส าคญัและหลกัการผลิตสินคา้และบริการ เสนอแนวทางการพฒันาการผลิตใน
ทอ้งถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   อภิปรายแนวทางการคุม้ครองสิทธิของตนเองในฐานะ
ผูบ้ริโภค อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ หลกัการและผลกระทบการพึ่งพาอาศยักนัและการแข่งขนั
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย  วิเคราะห์การกระจายของทรัพยากรในโลกที่ ส่งผลกระทบต่อ
ความสมัพนัธท์างเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ การแข่งขนัทางการคา้ในประเทศและต่างประเทศ 

ศึกษา การเลือกใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ (ลูกโลก  แผนที่  กราฟ  แผนภูมิ ฯลฯ) ที่แสดง
ลกัษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยโุรปและแอฟริกา   วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะ
ทางกายภาพและสงัคมของทวปียโุรปและแอฟริกา 

ศึกษา การเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ ประชากร เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม แนวทางการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ปัญหาเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม ของทวีปยุโรปและแอฟริกา พร้อม
วเิคราะห์เหตุและผลกระทบที่ประเทศไทยไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในทวีปยโุรปและ
แอฟริกา 

โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม  คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  การแสวงหาความรู้  การสืบคน้ขอ้มูล  
บนัทึก  อภิปราย  ฝึกปฏิบติั เพือ่ใหส้ร้างความตระหนกั เกิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถน าเสนอ ส่ือสาร
ส่ิงที่เรียนรู้ สามารถเสนอแนวทางการพฒันาการผลิตในทอ้งถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มี
ความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์เพื่อน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกับลกัษณะทางกายภาพและ
สงัคมของทวปียโุรปและแอฟริกา 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส ๓.๑ ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔ 
ส ๓.๒ ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔    
ส ๕.๑ ม.๒/๑  ม.๒/๒      
ส ๕.๒ ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔        

 
รวมทั้งหมด    ๑๔     ตัวช้ีวัด 



๕๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส๒๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒   ภาคเรียนที่ ๑       เวลา  ๒๐ ช่ัวโมง   จ านวน   ๐.๕   หน่วยกิต                                                                                              
........................................................................................................................................................................... 
  ศึกษา วธีิการประเมินความน่าเช่ือถือของหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ในลกัษณะต่างๆ วิเคราะห์
ความแตกต่างระหวา่งความจริงกบัขอ้เทจ็จริงของเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์  เห็นความส าคญัของการ
ตีความหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ที่น่าเช่ือถือ 

ศึกษา ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ พฒันาการทางประวติัศาสตร์ สังคม
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ของทวปีเอเชีย  ระบุความส าคญัของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาค
เอเชีย      

โดยใชว้ิธีการทางประวติัศาสตร์ กระบวนการกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแสวงหา
ความรู้ การสืบคน้ขอ้มูลบนัทึก อภิปราย ปฏิบติั เพื่อให้สร้างความตระหนัก เกิดความรู้ความเขา้ใจ 
สามารถน าเสนอส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ 

มีความสามารถในการเทียบศักราชตามระบบต่างๆที่ใช้ศึกษาประวติัศาสตร์ วิธีการทาง
ประวติัศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ อธิบายพฒันาการทางประวติัศาสตร์แหล่ง           
อารยธรรมในภูมิภาคเอเชียได ้
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส ๔.๑ ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓   
ส ๔.๒ ม.๒/๑  ม.๒/๒   

 
รวมทั้งหมด  ๕  ตัวช้ีวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส๒๒๑๐๔  ประวัติศาสตร์                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒    ภาคเรียนที่  ๒              เวลา  ๒๐ ช่ัวโมง      จ านวน  ๐.๕   หน่วยกิต 
........................................................................................................................................................................... 
 ศึกษาประวัติศาสตร์สมัยก รุงศรีอยุธยา  กรุงธนบุ รี  ในเ ร่ือง  ภู มิ ปัญญา วัฒนธรรม 
ศิลปวฒันธรรมการเสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังที่ ๑ คร้ังที่ ๒  วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ผลงานบุคคลที่
ส าคญั  จากหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์โดยใชว้ธีิการทางประวตัิศาสตร์ 

วเิคราะห์ พฒันาการของอาณาจกัรอยธุยา กรุงธนบุรี ประเมินความน่าเช่ือถือของหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์และปัจจยัที่ส่งผลต่อความมัน่คงและความเจริญรุ่งเรือง 

ระบุภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยในสมัยอยุธยา และกรุงธนบุรีและอิทธิพลของภูมิปัญญา
ดงักล่าวที่มีต่อการพฒันาชาติไทยในยคุต่อมา 

เพือ่ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจความส าคญัของเวลา และการพฒันาการของชาติไทย เกิดความรัก
ความภาคภูมิใจในความเป็นปึกแผน่ของไทย 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
             ส ๔.๓  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓                        
 
รวมทั้งหมด  ๓  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 



๕๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส๒๓๑๐๑  สังคมศึกษา        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓      ภาคเรียนที่ ๑                     เวลา  ๖๐ ช่ัวโมง    จ านวน   ๑.๕   หน่วยกิต 
.......................................................................................................................................................... 

ศึกษา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่างๆทั่วโลก วิเคราะห์ความส าคัญของ
พระพทุธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนบัถือในฐานะที่ช่วยสร้างสรรคอ์ารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก 
ศึกษาพทุธประวตัิประวตัิความเป็นมาของศาสดา หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืนที่ตน
นับถือ ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ประพฤติปฏิบัติตนตาม
แบบอยา่งการด าเนินชีวติและขอ้คิดจากประวติัสาวก ชาดก เร่ืองเล่าและศาสนิกชนตวัอยา่ง เช่น พุทธ
สาวก พทุธสาวกิา ( พระอญัญาโกณฑญัญะ พระมหาปชาบดีเถรี, พระเขมาเถรี, พระเจา้ปเสนทิโกศล)  
ชาดก (นันทิวิสาลชาดก , สุวณัณหังสชาดก) ศาสนิกชนตัวอย่าง (ม.จ. หญิงพูนพิสมัย ดิศกุล , 
ศาสตราจารยส์ัญญาธรรมศกัด์ิ)   พระรัตนตรัย  อริยสัจ ๔   พุทธศาสนสุภาษิต  การปฏิบตัิตนตาม
หลักธรรมในการพฒันาตนเอง การพฒันาจิตเพื่อการเรียนรู้และด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ  การบริหารจิตเจริญปัญญาดว้ยอานาปานสติ   

ศึกษา การปฏิบติัตนต่อพระสงฆ ์การปฏิบติัหนา้ที่ ของศาสนิกชนที่ดี และการปฏิบตัิตนในศา
สนพธีิ อธิบายประวตัิวนัส าคญัทางศาสนาและปฏิบตัิตนไดถู้กตอ้ง ศึกษาเรียนรู้เร่ืององคป์ระกอบของ
พระพทุธศาสนาน าไปปฏิบติัและเผยแผต่ามโอกาส 

ศึกษา ลกัษณะการกระท าความผดิทางอาญาและโทษ  ลกัษณะการกระท าความผดิทางแพง่และ
ความรับผดิทางแพง่  มีส่วนร่วมในการปกป้องคุม้ครองผูอ่ื้นตามหลกัสิทธิมนุษยชน อนุรักษว์ฒันธรรม
ไทยและเลือกรับวฒันธรรมสากลที่เหมาะสม  วเิคราะห์ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ในประเทศ 

ศึกษา วเิคราะห์ขอ้มูล ข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสงัคมไทยในปัจจุบนั 
อธิบายระบอบการปกครองแบบต่างๆที่ใชใ้นยคุปัจจุบนั เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกบั
ประเทศอ่ืนที่ มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย กฎหมายรัฐธรรมและวถีิประชาธิปไตย  
รหัสตัวช้ีวัด 
           ส ๑.๑     ม๓/๑  ม๓/๒  ม๓/๓  ม๓/๔  ม๓/๕  ม๓/๖  ม๓/๗  ม๓/๘  ม๓/๙  ม๓/๑๐ 
           ส ๑.๒     ม๓/๑  ม๓/๒  ม๓/๓  ม๓/๔  ม๓/๕  ม๓/๖  ม๓/๗   
           ส ๒.๑     ม๓/๑  ม๓/๒  ม๓/๓  ม๓/๔  ม๓/๕   
           ส ๒.๒     ม๓/๑  ม๓/๒  ม๓/๓  ม๓/๔                       
รวมทั้งหมด   ๒๖  ตัวช้ีวัด 



๖๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส๒๓๑๐๓  สังคมศึกษา       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓    ภาคเรียนที่  ๒                    เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จ านวน     ๑.๕  หน่วยกิต 
............................................................................................................................................................. 
 ศึกษา กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาและการพฒันาทอ้งถ่ิน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  หลกัการส าคญัของระบบสหกรณ์  อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาล
ในระบบเศรษฐกิจ บทบาทความส าคญัของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  กลุ่มทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ  ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินฝืด  เงินเฟ้อ วเิคราะห์ผลเสียจากการวา่งงานและ
แนวทางแกปั้ญหากิจกรรมทางเศรษฐกิจ  การบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิต การบริโภค การใช้
ทรัพยากรที่มีอยา่จ  ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า  เขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
ด ารงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ  ศึกษาเก่ียวกบัระบบและสถาบนัทางเศรษฐกิจ  ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ
และความจ าเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสงัคมโลก 
           ศึกษา  การใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับ
ลกัษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต ้ การเปล่ียนแปลงประชากร 
เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมของทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้และความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บั
มนุษย ์ มนุษยก์ับส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้  วิเคราะห์เหตุและ
ผลกระทบต่อเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใตท้ี่ส่งผลต่อ
ประเทศไทย 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สรุปเน้ือหา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ส ารวจข้อมูล อธิบาย
ความสมัพนัธอ์นัดีของประเทศไทยกบัประเทศต่างๆในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้ตลอดจนสมา
รถอธิบายแนวทางในการใชท้รัพยากรธรรมชาติ  
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส ๓.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓   
ส ๓.๒ ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔   ม.๓/๕  ม. ๓/๖ 
ส ๕.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒      
ส ๕.๒ ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔        

 
รวม  ๑๕  ตัวช้ีวัด 
 



๖๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส๒๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓   ภาคเรียนที่  ๑   เวลา  ๒๐ ช่ัวโมง   จ านวน   ๐.๕   หน่วยกิต                                                                                              
............................................................................................................................................................. 
  ศึกษา  เร่ืองราว เหตุการณ์ส าคญัทางประวตัิศาสตร์สมยักรุงรัตนโกสินทร์ โดยใชว้ิธีการทาง
ประวตัิศาสตร์ 

วเิคราะห์เหตุการณ์ พฒันาการดา้นการเมือง การปกครอง สังคมเศรษฐกิจและปัจจยัที่ส่งผลต่อ
ความเจริญ และความมัน่คงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ การท าสนธิสัญญาเบาวริ์งในสมยัรัชกาลที่ ๔การ
ปฏิรูปประเทศสมยัรัชกาลที่ ๕  การเขา้ร่วมสงครามโลกคร้ังที่ ๑  และ ๒ และบทบาทของไทยในสมยั
ประชาธิปไตย 

เพื่อให้เกิดความเขา้ใจความส าคญัของเวลา และพฒันาการของชาติไทย เกิดความรักความ
ภาคภูมิใจในความเป็นปึกแผน่ของไทย 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส ๔.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒   
ส ๔.๓ ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม. ๓/๓  ม. ๓/๔   

 
รวมทั้งหมด    ๖  ตัวช้ีวัด  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส๒๓๑๐๔  ประวัติศาสตร์         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓   ภาคเรียนที่ ๒  เวลา  ๒๐ ช่ัวโมง          จ านวน   ๐.๕   หน่วยกิต                                                                                              
............................................................................................................................................................. 
  ศึกษา  ที่ต ั้ง สภาพทางภูมิศาสตร์ และอธิบายพฒันาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของ
ภูมิภาคต่างๆในโลก 

ศึกษากลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจและการเมืองในเร่ืองสภาพปัจจุบัน ปัญหา อิทธิพลของ            
อารยธรรมตะวนัตกที่มีผลต่อพฒันาการและการเปล่ียนแปลงของสงัคมโลกโดยสงัเขป 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจสภาพการณ์ปัจจุบันของกลุ่มประเทศที่ เก่ียวข้องกับประเทศไทย 
ตระหนกัถึงความส าคญัของการเปล่ียนแปลง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส ๔.๒ ม.๓/๑  ม.๓/๒  
 
รวมทั้งหมด     ๒      ตัวช้ีวัด  



๖๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส๒๑๒๐๑  อาเซียนศึกษา         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑   ภาคเรียนที่ ๑  เวลา  ๒๐ ช่ัวโมง          จ านวน   ๐.๕   หน่วยกิต                                                                                              
............................................................................................................................................................. 
 

 ศึกษา วเิคราะห์ สภาพภูมิศาสตร์ของอาเซียน ลกัษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สงัคมและ
วฒันธรรม  ความหลากหลายของประเทศสมาชิกอาเซียน  ความส าคญั  ความเป็นมาของอาเซียนเก่ียวกบัการก่อตั้ง  
โครงสร้างความร่วมมือของอาเซียนในดา้นต่างๆ ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน กฎบตัร และจุดมุ่งหมายของ
ประชาคมอาเซียน การเตรียมตวัเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของ ประเทศไทยในดา้นทรัพยากรมนุษย ์ เศรษฐกิจ สงัคม
และวฒันธรรม ผลที่ประเทศไทยจะไดรั้บจากการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนและบทบาทของไทยในอาเซียน บทบาท
ของอาเซียนในสงัคมโลก 

 โดยใชก้ระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการปฏิบตัิ  กระบวนการทางสงัคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และ การแกปั้ญหา 

            เพือ่ ใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจตระหนกัในความส าคญั ของการรวมกลุ่มอาเซียน มีความภาคภูมิใจ
ในการเป็นสมาชิกของอาเซียน  มีความเขา้ใจอนัดีต่อสมาชิกของประเทศในกลุ่มอาเซียน และสามารถปฏิบตัิตน  
เป็นสมาชิกที่ดีของสงัคมอาเซียนและปรับตวัในการอยูร่่วมกนัในประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งมีความสุข    
 

ผลการเรียนรู้ 

๒. วิเคราะห์ความแตกต่างและความคลา้ยคลึงระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียนในดา้นต่างๆ 

๔. อธิบายจุดมุ่งหมายของประชาคมอาเซียนและกฎบตัรอาเซียน 
๕. วเิคราะห์การเตรียมตวัเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของไทยและผลที่คาดวา่ประเทศไทยจะไดรั้บ 
๖. วเิคราะห์บทบาทของอาเซียนในสงัคมโลกและผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 

 
รวมทั้งหมด   ๖ ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

๑. อธิบายสภาพแวดลอ้ม ลกัษณะการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรม 

   ๓. อธิบายความเป็นมาของอาเซียน โครงสร้างและความร่วมมือของอาเซียนในดา้นต่างๆ 



๖๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส๒๑๒๐๒  อาเซียนศึกษา         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑   ภาคเรียนที่ ๒  เวลา  ๒๐ ช่ัวโมง          จ านวน   ๐.๕   หน่วยกิต                                                                                              
............................................................................................................................................................. 
 

 ศึกษา วเิคราะห์ สภาพภูมิศาสตร์ของอาเซียน ลกัษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สงัคมและ
วฒันธรรม  ความหลากหลายของประเทศสมาชิกอาเซียน  ความส าคญั  ความเป็นมาของอาเซียนเก่ียวกบัการก่อตั้ง  
โครงสร้างความร่วมมือของอาเซียนในดา้นต่างๆ ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน กฎบตัร และจุดมุ่งหมายของ
ประชาคมอาเซียน การเตรียมตวัเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของ ประเทศไทยในดา้นทรัพยากรมนุษย ์ เศรษฐกิจ สงัคม
และวฒันธรรม ผลที่ประเทศไทยจะไดรั้บจากการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนและบทบาทของไทยในอาเซียน บทบาท
ของอาเซียนในสงัคมโลก 

 โดยใชก้ระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการปฏิบตัิ  กระบวนการทางสงัคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และ การแกปั้ญหา 

            เพือ่ ใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจตระหนกัในความส าคญั ของการรวมกลุ่มอาเซียน มีความภาคภูมิใจ
ในการเป็นสมาชิกของอาเซียน  มีความเขา้ใจอนัดีต่อสมาชิกของประเทศในกลุ่มอาเซียน และสามารถปฏิบตัิตน   
เป็นสมาชิกที่ดีของสงัคมอาเซียนและปรับตวัในการอยูร่่วมกนัในประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งมีความสุข    
 

ผลการเรียนรู้ 

๒. วิเคราะห์ความแตกต่างและความคลา้ยคลึงระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียนในดา้นต่างๆ 

๔. อธิบายจุดมุ่งหมายของประชาคมอาเซียนและกฎบตัรอาเซียน 
๕. วเิคราะห์การเตรียมตวัเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของไทยและผลที่คาดวา่ประเทศไทยจะไดรั้บ 
๖. วเิคราะห์บทบาทของอาเซียนในสงัคมโลกและผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 

 
รวมทั้งหมด   ๖ ผลการเรียนรู้ 

 

 

 
 

 

๑. อธิบายสภาพแวดลอ้ม ลกัษณะการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรม 

   ๓. อธิบายความเป็นมาของอาเซียน โครงสร้างและความร่วมมือของอาเซียนในดา้นต่างๆ 



๖๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

                     
โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

                                                              ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
รายวิชาพืน้ฐาน 
 พ๒๑๑๐๑   สุขศึกษา    จ านวน  ๒๐  ชัว่โมง ๐.๕  หน่วยกิต 
 พ๒๑๑๐๒   พลศึกษา   จ านวน  ๒๐  ชัว่โมง ๐.๕  หน่วยกิต 
 พ๒๑๑๐๓   สุขศึกษา   จ านวน  ๒๐  ชัว่โมง ๐.๕  หน่วยกิต 
 พ๒๑๑๐๔   พลศึกษา   จ านวน  ๒๐  ชัว่โมง ๐.๕  หน่วยกิต 
 พ๒๒๑๐๑   สุขศึกษา   จ านวน  ๒๐  ชัว่โมง ๐.๕  หน่วยกิต 
 พ๒๒๑๐๒   พลศึกษา   จ านวน  ๒๐  ชัว่โมง ๐.๕  หน่วยกิต 
 พ๒๒๑๐๓   สุขศึกษา   จ านวน  ๒๐  ชัว่โมง ๐.๕  หน่วยกิต 
 พ๒๒๑๐๔   พลศึกษา   จ านวน  ๒๐  ชัว่โมง ๐.๕  หน่วยกิต 
 พ๒๓๑๐๑   สุขศึกษา   จ านวน  ๒๐  ชัว่โมง ๐.๕  หน่วยกิต 
 พ๒๓๑๐๒   พลศึกษา   จ านวน  ๒๐  ชัว่โมง ๐.๕  หน่วยกิต 
 พ๒๓๑๐๓   สุขศึกษา   จ านวน  ๒๐  ชัว่โมง ๐.๕  หน่วยกิต 
 พ๒๓๑๐๔   พลศึกษา   จ านวน  ๒๐  ชัว่โมง ๐.๕  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

                                                       ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ภาคเรียนที่ ๑                             เวลา ๒๐ ช่ัวโมง        จ านวน  ๐.๕  หน่วยกติ 
........................................................................................................................................................ 

ศึกษาความส าคญัและวิธีการดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตและพฒันาการของวยัรุ่น ภาวะการเจริญเติบโตของร่างกายตนเองกบัเกณฑม์าตรฐานและ
แนวทางในการพฒันาตนเองให้เจริญเติบโตสมวยั การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงทางร่างกายจิตใจ 
อารมณ์ และพฒันาการทางเพศอยา่งเหมาะสม  การมีทกัษะปฏิเสธเพือ่ป้องกนัตนเองจากการล่วงละเมิด
ทางเพศ 

โดยใชก้ระบวนการอธิบาย การวิเคราะห์ แสวงหาแนวทาง และทกัษะการปฏิเสธ เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัตนไดอ้ยา่งเหมาะสม   

มีค่านิยมที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเอง มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์สุจริต มีความใฝ่เรียนรู้         
มีวนิยั มุ่งมัน่ในการท างานและมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ ๑.๑ ม.๑/๑, พ ๑.๑ ม.๑/๒, พ ๑.๑ ม.๑/๓, พ ๑.๑ ม.๑/๔ 
พ ๒.๑ ม.๑/๑, พ ๒.๑ ม.๑/๒   
 
รวมทั้งหมด   ๖    ตัวช้ีวัด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



๖๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
  พ๒๑๑๐๑ พลศึกษา                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                 
                           ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑   ภาคเรียนที่  ๑                               เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง   จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

............................................................................................................................................................ 
ศึกษาหลกัการเคล่ือนไหวที่ใชท้กัษะกลไกและทกัษะพื้นฐานที่น าไปสู่การพฒันาทกัษะการ

เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลที่เลือก วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิธีสร้างเสริมและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายจากผลการทดสอบ สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองได ้

โดยใชก้ระบวนการคน้ควา้ การปฏิบติั  และการน าไปใชใ้นการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล  
ทั้งประเภททีมและประเภทบุคคล 

เห็นคุณค่าของการออกก าลงักาย มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ ซ่ือสตัย ์มุ่งมัน่ในการท างาน  
มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

พ ๓.๑ ม.๑/๑, พ ๓.๑ ม.๑/๒, พ ๓.๑ ม.๑/๓, พ ๔.๑ ม.๑/๔ 
 
รวมทั้งหมด  ๔  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๒                             เวลา     ๒๐    ช่ัวโมง  จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 
...........................................................................................................................................................                                                           

ศึกษาหลกัการเลือกอาหารที่เหมาะสมกบัวยั ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ  เกณฑม์าตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย วิธีการควบคุมน ้ าหนักของตนเองให้อยูใ่น
เกณฑม์าตรฐาน การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย  วิธีการปฐมพยาบาล การเคล่ือนยา้ย
ผูป่้วยอย่างปลอดภยั ลกัษณะอาการและการป้องกันการติดสารเสพติด  ความสัมพนัธ์ของการใชส้าร
เสพติดกบัการเกิดโรคและอุบติัเหตุ  ทกัษะในการชกัชวนผูอ่ื้นใหล้ด ละ เลิกสารเสพติด 

โดยใชก้ระบวนการอธิบาย การวิเคราะห์ ปฏิบตัิและน าทกัษะไปใชใ้นการตดัสินใจเพื่อให้
เกิดความรู้ความเขา้ใจในการดูแลสุขภาพตนเอง  ปฏิบติัตนไดอ้ยา่งเหมาะสม  

มีความรับผดิชอบและซ่ือสตัยสุ์จริต  มีความใฝ่เรียนรู้มีวนิยั  มุ่งมัน่ในการท างานและ 
มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

พ ๔.๑ ม.๑/๑, พ ๔.๑ ม.๑/๒, พ ๔.๑ ม.๑/๓, พ๔.๑ ม.๑/๔ 
พ ๕.๑ ม.๑/๑, พ ๕.๑ ม.๑/๒, พ ๕.๑ ม.๑/๓,พ ๕.๑ ม.๑/๔     

 
รวมทั้งหมด   ๘   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               



๗๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ๒๑๑๐๔  พลศึกษา           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒                                เวลา    ๒๐    ช่ัวโมง  จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
...........................................................................................................................................................                                                                    

ศึกษาอธิบายความส าคญัของการออกก าลงักายและเล่นกีฬา เช่น กายบริหารแบบต่างๆ การ
เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและทีม ประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและผูอ่ื้น กฎ กติกา
การเล่นเกม การแข่งขนั รูปแบบวิธีการรุกและการป้องการเล่นกีฬา รวมทั้งวิธีทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย วธีิสร้างเสริมปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย 

โดยใชก้ระบวนการอธิบาย วเิคราะห์ และปฏิบติัเพือ่ใหเ้กิดความรู้และทกัษะกายบริหารแบบ
ต่างๆ เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและทีม 

เห็นคุณค่ าของการออกก าลังกาย มีวินัย  ใ ฝ่ เ รียน  รู้ ซ่ือสัตย์ มุ่ งมั่นในการท างาน                    
จิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

พ ๓.๒ ม.๑/๑, พ ๓.๒ ม.๑/๒, พ ๓.๒ ม.๑/๓, พ ๔.๑ ม.๑/๔   
 
รวมทั้งหมด ๔ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๑                               เวลา    ๒๐     ช่ัวโมง จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต      
........................................................................................................................................................... 

ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจการเปล่ียนแปลงดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาในวยัรุ่น ระบุปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และพฒันาการด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สงัคม และสติปัญญาในวยัรุ่น  ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเร่ืองเพศ   ปัญหาและผลกระทบที่
เกิดจากการมีเพศสัมพนัธ์ในวยัเรียน วิธีป้องกันตนเองและหลีกเล่ียงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ ์ 
เอดส์และการตั้งครรภโ์ดยไม่พึงประสงค ์ความส าคญัของความเสมอภาคทางเพศ และวางตวัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม   

โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม  การคิดวเิคราะห์  การอธิบายอยา่งมีเหตุผล  ปฏิบตัิและน าทกัษะไป
ใชใ้นการตดัสินใจเพือ่ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในการดูแลสุขภาพตนเอง  ปฏิบติัตนไดอ้ยา่งเหมาะสม  

มีความรับผิดชอบและซ่ือสัตยสุ์จริต  มีความใฝ่เรียนรู้มีวินัย  มุ่งมัน่ในการท างานและมีจิต
สาธารณะ  
 
รหัสตัวช้ีวัด 

พ ๑.๑ ม.๒/๑, พ ๑.๑ ม.๒/๒ 
พ ๒.๑ ม.๒/๑, พ ๒.๑ ม.๒/๒, พ ๒.๑ ม.๒/๓, พ ๒.๑ ม.๒/๔ 

 
รวมทั้งหมด    ๖    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  
                                            
                           

         



๗๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 พ๒๒๑๐๒  พลศึกษา             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๑           เวลา ๒๐ ช่ัวโมง  จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
............................................................................................................................................................. 

ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจและน าผลการปฏิบติัตนเก่ียวกับทกัษะกลไกและทกัษะ
การเคล่ือนไหวในการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล ทั้ งประเภทบุคคลและทีม  จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายมาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของตนเอง  เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการ
เคล่ือนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและน าประสบการณ์จากการเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการไปปรับใช้
ในชีวติประจ าวนั 

โดยใชก้ระบวนการปฏิบตัิและการน าไปใช ้
เห็นคุณค่าของการเล่นกีฬา รู้กฎกติกาในการแข่งขนักีฬา รู้หน้าที่ในการเล่นกีฬาเป็นทีม มี

น ้ าใจนักกีฬา รักการออกก าลังกาย มีระเบียบวินัย  น าความรู้และหลักการที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวติประจ าวนัอยา่งเป็นระบบ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

พ ๓.๑ ม.๒/๑, พ ๓.๑ ม.๒/๒, พ ๓.๑ ม.๒/๓, พ ๓.๑ ม.๒/๔   
 
รวมทั้งหมด   ๔  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                     
 



๗๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                      
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒                     เวลา ๒๐  ช่ัวโมง  จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต
............................................................................................................................................................ 

ศึกษาเพือ่ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจการเลือกบริการเพื่อสุขภาพอยา่งมีเหตุผล  ผลของการใช้
เทคโนโลยทีี่มีต่อสุขภาพ  ความเจริญกา้วหนา้ทางการแพทยท์ี่มีผลต่อสุขภาพ  ความสัมพนัธ์ของภาวะ
สมดุลระหวา่งสุขภาพกายและสุขภาพจิต  ลกัษณะอาการเบื้องตน้ของผูท้ี่มีปัญหาสุขภาพจิต เสวิธีการ
ปฏิบติัตนเพื่อเพื่อจดัการกบัอารมณ์และความเครียด  การพฒันาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไป
ตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 

โดยใชก้ระบวนการอธิบาย การวิเคราะห์ ปฏิบตัิและน าทกัษะไปใชใ้นการตดัสินใจเพื่อให้
เกิดความรู้ความเขา้ใจในการดูแลสุขภาพตนเอง  ปฏิบติัตนไดอ้ยา่งเหมาะสม  

มีความรับผิดชอบและซ่ือสัตยสุ์จริต  มีความใฝ่เรียนรู้มีวินัย  มุ่งมั่นในการท างานและ           
มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

พ ๔.๑ ม.๒/๑, พ ๔.๑ ม.๒/๒, พ ๔.๑ ม.๒/๓, พ ๔.๑ ม.๒/๔, พ ๔.๑ ม.๒/๕, พ ๔.๑ ม.๒/๖, 
            พ ๔.๑ ม.๒/๗ 
พ ๕.๑ ม.๒/๑, พ ๕.๑ ม.๒/๒, พ ๕.๑ ม.๒/๓ 

 
รวมทั้งหมด     ๑๐  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



๗๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ๒๒๑๐๔     พลศึกษา                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒    ภาคเรียนที่ ๒                       เวลา ๒๐ ช่ัวโมง  จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 
........................................................................................................................................................ 

ศึกษาเพือ่ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจสาเหตุการเปล่ียนแปลงทางกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาที่เกิดจากการออกก าลงักาย และเล่นกีฬาเป็นประจ า จนเป็นวถีิชีวติ  เลือกเขา้ร่วมกิจกรรมการ
ออกก าลงักาย เล่นกีฬาตามความถนัดและความสนใจพร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาตนเอง มีวินัยในการฝึกและเล่นกีฬาติตามกฎ  กติกา  และขอ้ตกลง
รูปแบบกลวธีิการรุก การป้องกนั ประโยชน์และหลกัการใหค้วามร่วมมือในการเล่นกีฬาเป็นทีม รวมทั้ง
พฒันาวธีิการเล่นที่เหมาะสมกบัตนเอง สร้างแรงจูงใจและสร้างความมุ่งมัน่ในการเล่นการแข่งขนักีฬา 

โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม การคิดวเิคราะห์ การอธิบายอยา่งมีเหตุผล 
เห็นคุณค่าของการออกก าลงักายเป็นประจ า มีวนิยั ปฏิบติัตามกฎกติกาในการแข่งขนักีฬา  รู้

หน้าที่ในการเล่นกีฬาเป็นทีม  มีน ้ าใจนักกีฬา มีความสามคัคี  มีมารยาทในการดูและเล่นกีฬา รู้แพ ้รู้
ชนะ รู้อภยั น าความรู้และหลกัการที่ไดไ้ปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัอยา่งเป็นระบบ 
 

 

รหัสตัวช้ีวัด 
พ ๓.๒ ม.๒/๑, พ ๓.๒ ม.๒/๒, พ ๓.๒ ม.๒/๓, พ ๓.๒ ม.๒/๔, พ ๓.๒ ม.๒/๕ 

 
รวมทั้งหมด  ๕  ตัวช้ีวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ๒๓๑๐๑  สุขศึกษา           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                                                          
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียน  ๑                                      เวลา  ๒๐    ช่ัวโมง  จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
............................................................................................................................................................  

ศึกษาการเปล่ียนแปลงดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในแต่ละวยั อิทธิพล
และความคาดหวังของสังคมที่ มี ต่อการเปล่ียนแปลงของวัยรุ่น  ส่ือโฆษณาที่ มีอิทธิพลต่อการ
เจริญเติบโตและพฒันาการของวยัรุ่น องค์ประกอบของอนามัยเจริญพนัธ์ (อนามัยแม่และเด็ก  การ
วางแผนครอบครัว)  ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ ์สาเหตุและแนวทางป้องกนัแกไ้ขความขดัแยง้
ในครอบครัว 

โดยใช้กระบวนการสืบคน้ วิเคราะห์ อภิปราย น าเสนอและใช้บทบาทสมมุติ เพื่อให้เ กิด
ความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัตนไดอ้ยา่งเหมาะสม   

มีค่านิยมที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเอง มีความรับผดิชอบ ซ่ือสตัยสุ์จริต  มีความใฝ่เรียนรู้ 
มีวนิยั มุ่งมัน่ในการท างาน มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและน าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
  
รหัสตัวช้ีวัด 

พ ๑.๑ ม.๓/๑, พ ๑.๑ ม.๓/๒, พ ๑.๑ ม.๓/๓ 
พ ๒.๑ ม.๓/๑, พ ๒.๑ ม.๓/๒, พ ๒.๑ ม.๓/๓      

 
รวมทั้งหมด    ๖  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 พ๒๓๑๐๒  พลศึกษา             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                                                              
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ภาคเรียนที่ ๑                                  เวลา   ๒๐  ช่ัวโมง  จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
.............................................................................................................................................................  

ศึกษาประวตัิความเป็นมา เทคนิค กติกา วิธีการเล่นของกีฬาไทย กีฬาสากล การน าหลกัการ  
ความรู้และทกัษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางการกีฬา การเสริมสร้างสุขภาพร่างกายอยา่งต่อเน่ือง 
และการจดักิจกรรมนนัทนาการแก่ผูอ่ื้น   

โดยใชก้ระบวนการสืบคน้ วเิคราะห์ อภิปราย ฝึกปฏิบติั การมีส่วนร่วม  
เพื่อให้เกิดทกัษะ ในการออกก าลงักาย เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลและนันทนาการ ค่านิยมที่ดี 

รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ซ่ือสตัยสุ์จริต มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย  มี
จิตสาธารณะและมีความเป็นผูน้ าผูต้ามที่ดี 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

พ ๓.๑ ม.๓/๑, พ ๓.๑ ม.๓/๒, พ ๓.๑ ม.๓/๓        
 
รวมทั้งหมด     ๓  ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                   



๗๗ 
 

         ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ๒๓๑๐๓    สุขศึกษา          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๒                     เวลา ๒๐  ช่ัวโมง  จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
............................................................................................................................................................. 

 ศึกษาการก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวยัต่างๆ โรคที่เป็นสาเหตุส าคญัของการ
เจ็บป่วยและการตายของคนไทย  ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา
สุขภาพในชุมชน  การวางแผนการออกก าลงักาย การพกัผ่อน  การสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายเพื่อสุขภาพ  ปัจจัยและพฤติกรรมเส่ียงที่มีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน ปัญหา  วิธี
หลีกเล่ียงการใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหา  อิทธิพลของส่ือต่อพฤติกรรมสุขภาพ และความรุนแรง  
ความสมัพนัธข์องการด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบติัเหตุ  และวิธีการช่วยฟ้ืน
คืนชีพอยา่งถูกวธีิ   

โดยใชก้ระบวนการสืบคน้ วเิคราะห์ อภิปราย น าเสนอและใชบ้ทบาทสมมุติ    
เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัตนได้อย่างเหมาะสม มีค่านิยมที่ดีในการดูแล

สุขภาพตนเอง มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความใฝ่เรียนรู้มีวินัย  มุ่งมั่นในการท างาน มีจิต
สาธารณะ เห็นคุณค่าและน าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

พ ๔.๑ ม.๓/๑, พ ๔.๑ ม.๓/๒, r ๔.๑ ม.๓/๓, r ๔.๑ ม.๓/๔, พ ๔.๑ ม.๓/๕ 
พ ๕.๑ ม.๓/๑, พ ๕.๑ ม.๓/๒, พ ๕.๑ ม.๓/๓, พ ๕.๑ ม.๓/๔, พ ๕.๑ ม.๓/๕ 

 
รวมทั้งหมด    ๑๐    ตัวช้ีวัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                              



๗๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ๒๓๑๐๔  พลศึกษา           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ภาคเรียนที่ ๒                               เวลา   ๒๐   ช่ัวโมง จ านวน  ๐.๕ หน่วยกติ 
........................................................................................................................................................... 

 ศึกษากฎ กติกา มารยาทในการเล่นและการดูกีฬาทั้งประเภทบุคคล ประเภททีม การมีน ้ าใจ
นกักีฬา การออกก าลงักาย วธีิการรุก การป้องกนัในการเล่นกีฬา และพฒันาสุขภาพตนเองที่เกิดจาการ
ออกก าลงักาย การเล่นกีฬาอยูเ่ป็นประจ า 

โดยใชก้ระบวนการสืบคน้ วเิคราะห์ อภิปราย ฝึกปฏิบติั การมีส่วนร่วม 
เพือ่ใหเ้กิดทกัษะ ในการเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล และนนัทนาการตามที่ตนเองถนดั มีค่านิยมที่ดี 

มีความรักชาติ  ศาสนา พระมหากษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน รักความ
เป็นไทย  มีจิตสาธารณะและมีความเป็นผูน้ า ผูต้ามที่ดี 
  
รหัสตัวช้ีวัด 

พ ๓.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕        
 
รวมทั้งหมด    ๕  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

รายวิชาพืน้ฐาน 

ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ    จ านวน  ๔๐  ชัว่โมง                     ๑.๐  หน่วยกิต 

ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ   จ านวน  ๔๐  ชัว่โมง                     ๑.๐  หน่วยกิต 

ศ๒๒๑๐๑  ศิลปะ   จ านวน  ๔๐  ชัว่โมง                     ๑.๐  หน่วยกิต 

ศ๒๒๑๐๒ ศิลปะ    จ านวน  ๔๐  ชัว่โมง                     ๑.๐  หน่วยกิต 

ศ๒๓๑๐๑ ศิลปะ    จ านวน  ๔๐  ชัว่โมง                     ๑.๐  หน่วยกิต 

ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ   จ านวน  ๔๐  ชัว่โมง                     ๑.๐  หน่วยกิต 

 

 

รายวิชาเพิ่มเติม 

ศ๒๐๒๐๓ ศิลปะสร้างสรรค ์  จ านวน  ๔๐  ชัว่โมง            ๑.๐  หน่วยกิต 

ศ๒๐๒๐๔ ศิลปะสร้างสรรค ์  จ านวน  ๔๐  ชัว่โมง            ๑.๐  หน่วยกิต 

ศ๒๐๒๐๕ ศิลปะสร้างสรรค ์  จ านวน  ๔๐  ชัว่โมง            ๑.๐  หน่วยกิต 

ศ๒๐๒๐๓ ศิลปะสร้างสรรค ์  จ านวน  ๔๐  ชัว่โมง            ๑.๐  หน่วยกิต 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



๘๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ๒๑๑๐๑   ศิลปะ            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่  ๑                  เวลา    ๔๐     ช่ัวโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

............................................................................................................................................................. 

สาระที่  ๑   ทัศนศิลป์        มาตรฐาน     ๑.๑     และ ๑.๒   
ศึกษา  ระบุ  บรรยายความแตกต่างและความคลา้ยคลึงกบัของงานทศันศิลป์และส่ิงแวดลอ้ม 

โดยใช้ความรู้เร่ืองทัศนธาตุ ออกแบบงานทศันศิลป์โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความ
กลมกลืน และความสมดุล   และลกัษณะรูปแบบงานทศันศิลป์ของชาติและทอ้งถ่ินตนเองจากอดีตถึง
ปัจจุบนัโดยการวาดภาพทศันียภาพแสดงใหเ้ห็นระยะไกลใกล ้ เป็น  ๓   มิต ิ
สาระที่  ๒  ดนตรี            มาตรฐาน   ๒.๑  และ   ๒.๒  

ศึกษาการ.อ่าน เขียน  ร้องโนต้ไทยและสากล เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเคร่ืองดนตรี
ที่มาจากวฒันธรรมที่แตกต่าง  พร้อมอธิบายบทบาทความสัมพนัธ์และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อ
สงัคมไทย 

โดยการร้องเพลงและใชเ้คร่ืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดว้ยบทเพลงที่หลากหลาย
รูปแบบและจดัประเภทของวงดนตรีไทยและดนตรีที่มาจากวฒันธรรมต่างๆ 

สาระที่  ๓  นาฏศิลป์          มาตรฐาน   ๓.๑  และ   ๓.๒  
ศึกษา  อธิบายอิทธิพลของนักแสดงช่ือดงัที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของ

ผูช้ม  และระบุปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบา้น 

โดยการใชน้าฏศพัทห์รือศพัทท์างการละครในการแสดง 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

ศ๑.๑  ม.๑/๑, ศ๑.๑ม.๑/๒,ศ๑.๑ม.๑/๓, 
  ศ๑.๒ ม.๑/๑,ศ๒.๑ ม.๑/๑, 
     ศ ๒.๑ ม.๑/๒,ศ๒.๑ ม.๑/๓,ศ๒.๑ ม.๑/๔ 

ศ ๒.๒ ม.๑/๑, 
ศ ๓.๑ ม.๑/๑,ศ๓.๑ม.๑/๒ศ,๓.๑ ม.๑/๓, 
ศ ๓.๒ ม.๑/๑ 

 

รวมทั้งหมด      ๑๓        ตัวช้ีวัด 

 



๘๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ๒๑๑๐๒   ศิลปะ            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่  ๒                   เวลา    ๔๐     ช่ัวโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต
............................................................................................................................................................. 
สาระที่  ๑   ทัศนศิลป์        มาตรฐาน     ๑.๑     และ ๑.๒    

ศึกษา  ระบุ  บรรยาย.รวบรวมงานป้ันหรือส่ือผสมมาสร้างเป็นเร่ืองราว  ๓  มิติ โดยเน้นความ
เป็นเอกภาพ ความกลมกลืน และการส่ือถึงเร่ืองราวของงานและเปรียบเทียบความแตกต่างของ
จุดประสงคใ์นการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ของภาคต่างๆ ของวฒันธรรมไทยและสากล 

โดยการออกแบบรูปภาพ สญัลกัษณ์  หรือกราฟิกอ่ืน ๆ   ในการน าเสนอความคิดและขอ้มูล
และประเมินงานทศันศิลป์   รวมบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผูอ่ื้นโดยใชเ้กณฑ์ที่
ก  าหนดให ้
สาระที่  ๒  ดนตรี            มาตรฐาน   ๒.๑  และ   ๒.๒  

 ศึกษาและแสดงความเห็นที่มีต่ออารมณ์ของบทเพลงที่มีความเร็วของจงัหวะและความดงั-
เบาแตกต่างกนัเปรียบเทียบอารมณ์ความรู้สึกในการฟังเพลงแต่ละประเภท  ระบุความหลากหลายของ
องคป์ระกอบดนตรีในวฒันธรรมต่างๆ 

โดยการน าเสนอตวัอย่างเพลงที่ตนเองช่ืนชอบ และ อภิปรายลักษณะเด่นที่ท  าให้งานนั้น
น่าช่ืนชม 

เพือ่ใชเ้กณฑส์ าหรับการประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่น่าฟัง  การใชแ้ละบ ารุงเคร่ือง
ดนตรีอยา่งระมดัระวงัและรับผดิชอบ 
สาระที่  ๓  นาฏศิลป์          มาตรฐาน   ๓.๑  และ   ๓.๒  

ศึกษา  บรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยคุสมยั 
โดยการแสดงนาฏศิลป์และละครและใชท้กัษะการท างานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการ

แสดง 
เพือ่ใชใ้ชเ้กณฑง่์าย ๆที่ก  าหนดใหใ้นการพจิารณาคุณภาพการแสดงที่ชมโดยเนน้การใชเ้สียง 

การแสดงท่า และการเคล่ือนไหว 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ๑.๑ม.๑/๔,ศ๑.๑ม.๑/๕,ศ๑.๑ม.๑/๖,ศ๑.๒ม.๑/๒,ศ๑.๒ ม.๑/๓,ศ๒.๑ ม.๑/๕,ศ๒.๑ ม.๑/๖, 
ศ๒.๑ ม.๑/๗ศ๒.๑ ม.๑/๘ศ๒.๑ ม.๑/๙ศ๒.๒ ม.๑/๒ศ๓.๑ ม.๑/๔ศ๓.๑ ม.๑/๕ศ๓.๒ ม.๑/๒ 

 

รวมทั้งหมด            ๑๔        ตัวช้ีวัด 

 



๘๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ๒๒๑๐๑   ศิลปะ         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่  ๑                    เวลา    ๔๐     ช่ัวโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

............................................................................................................................................................. 
สาระที่  ๑   ทัศนศิลป์        มาตรฐาน     ๑.๑     และ ๑.๒    

ศึกษา  ระบุ  บรรยาย อภิปรายเก่ียวกบัทศันธาตุในดา้นรูปแบบและแนวคิดของงานทศันศิลป์
ที่เลือกมาเก่ียวกบัความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใชว้สัดุ อุปกรณ์ในงานทศันศิลป์ของ
ศิลปินเก่ียวกับวฒันธรรมต่าง ๆ ที่สะทอ้นถึงงานทศันศิลป์ในปัจจุบนัและการเปล่ียนแปลงของงาน
ทศันศิลป์ของไทยในแต่ละยคุสมยัโดยเนน้ถึงแนวคิดและเน้ือหาของงาน 

โดยการวาดภาพดว้ยเทคนิคที่หลากหลาย  ในการส่ือความหมาย และเร่ืองราวต่าง ๆ 

เพือ่การประเมินค่าและวจิารณ์งานทศันศิลป์ไดอ้ยา่งช่ืนชม 
สาระที่  ๒  ดนตรี            มาตรฐาน   ๒.๑  และ   ๒.๒  

ศึกษาการ.อ่าน เขียนร้องโน้ตไทยและโน้ตสากลที่มีเคร่ืองหมายแปลงเสียงและเปรียบเทียบ
การใช้องค์ประกอบดนตรีที่มาจากวฒันธรรมต่างกนัระบุปัจจยัส าคญัทีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์
ดนตรีบรรยายบทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวฒันธรรมของประเทศต่าง ๆ 

โดยการร้องเพลง และเล่นดนตรีเด่ียวและรวมวง 
สาระที่  ๓  นาฏศิลป์          มาตรฐาน   ๓.๑  และ   ๓.๒  

ศึกษา  อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอ่ืน ๆกบัการแสดงเปรียบเทียบลกัษณะเฉพาะของ
การแสดงนาฏศิลป์จากวฒันธรรมต่าง ๆ 

โดยการสร้างสรรคง์านแสดงโดยใชอ้งคป์ระกอบนาฏศิลป์และการละคร 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ๑.๑ม.๒/๑,ศ๑.๑ม.๒/๒,ศ๑.๑ม.๒/๓,ศ๑.๑ม.๒/๔, 
ศ๑.๒ม.๒/๑,ศ๑.๑ม.๒/๒ 

ศ๒.๑ม.๒/๑,ศ๒.๑ม.๒/๒,ศ๒.๑ม.๒/๓,ศ๒.๑ม.๒/๔, 
ศ๒.๒ม.๒/๑ 

ศ๓.๑ม.๒/๑ศ๓.๑ม.๒/๒ 

ศ๓.๒ม.๒/๑ 

 

รวมทั้งหมด           ๑๔    ตัวช้ีวัด 
 



๘๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ๒๒๑๐๒   ศิลปะ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่  ๒                  เวลา    ๔๐     ช่ัวโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

............................................................................................................................................................. 
สาระที่  ๑   ทัศนศิลป์        มาตรฐาน     ๑.๑     และ ๑.๒    

ศึกษา  ระบุ  บรรยาย อภิปรายเก่ียวกบัทศันธาตุในดา้นรูปแบบและแนวคิดของงานทศันศิลป์
ที่เลือกมาเก่ียวกบัความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใชว้สัดุ อุปกรณ์ในงานทศันศิลป์ของ
ศิลปินเก่ียวกบัวฒันธรรมต่าง ๆ ที่สะทอ้นถึงงานทศันศิลป์ในปัจจุบนั 

โดยการวาดภาพดว้ยเทคนิคที่หลากหลาย  ในการส่ือความหมาย และเร่ืองราวต่าง ๆ 

เพือ่การประเมินค่าและวจิารณ์งานทศันศิลป์ไดอ้ยา่งช่ืนชม 
สาระที่  ๒  ดนตรี            มาตรฐาน   ๒.๑  และ   ๒.๒  
                        ศึกษาการ.อ่าน เขียนร้องโน้ตไทยและโน้ตสากลที่ มี เคร่ืองหมายแปลงเสียงและ
เปรียบเทียบการใชอ้งคป์ระกอบดนตรีที่มาจากวฒันธรรมต่างกันระบุปัจจยัส าคญัทีมีอิทธิพลต่อการ
สร้างสรรคด์นตรีบรรยายบทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวฒันธรรมของประเทศต่าง ๆ 

                        โดยการร้องเพลง และเล่นดนตรีเด่ียวและรวมวง. 
สาระที่  ๓  นาฏศิลป์          มาตรฐาน   ๓.๑  และ   ๓.๒  

ศึกษา  อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอ่ืน ๆกบัการแสดงเปรียบเทียบลกัษณะเฉพาะของ
การแสดงนาฏศิลป์จากวฒันธรรมต่าง ๆ 

โดยการสร้างสรรคง์านแสดงโดยใชอ้งคป์ระกอบนาฏศิลป์และการละคร 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

ศ๑.๑ม.๒/๕,ศ๑.๑ม.๒/๖,ศ๑.๑ม.๒/๗, 
ศ๒.๑.๒ม.๒/๓,ศ๒.๑ม.๒/๔,ศ๒.๑ม.๒/๕.ศ๒.๑ม.๒/๖,ศ๒.๑ม.๒/๗, 
ศ๒.๒ม.๒/๒, 
ศ๓.๑ม.๒/๓,ศ๓.๑ม.๒/๔,ศ๓.๑ม.๒/๕, 
ศ๓.๒ม.๒/๒ 

 

รวมทั้งหมด        ๑๓    ตัวช้ีวัด 

 

 

 



๘๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ๒๒๑๐๒   ศิลปะ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่  ๒                  เวลา    ๔๐     ช่ัวโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

............................................................................................................................................................. 

 
 ศึกษาเก่ียวกบังานเคร่ืองป้ันดินเผาทัว่ไป ประเภทอุณหภูมิต ่า ดินป้ันธรรมชาติในทอ้งถ่ิน 
เคร่ืองมือ  วสัดุ อุปกรณ์ การสร้างเตาอยา่งง่าย ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน การเตรียมดินป้ัน การ
ออกแบบผลิตภณัฑ ์การขึ้นรูป และการตกแต่งผลิตภณัฑ ์
 ปฏิบติังานออกแบบผลิตภณัฑรู์ปแบบต่างๆเตรียมดินป้ันขึ้นรูปและตกแต่งผลิตภณัฑด์ว้ยวธีิ
ต่างๆ 
 เพือ่ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณสมบติัของดินป้ัน วธีิการป้ันและเผา สามารถออกแบบ 
ขึ้นรูปและเผาผลิตภณัฑอ์ยา่งง่ายได ้
 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑.ศึกษาเก่ียวกบังานเคร่ืองป้ันดินเผาทัว่ไป ประเภทอุณหภูมิต ่า ดินป้ันธรรมชาติในทอ้งถ่ิน 
๒. ศึกษาเก่ียวกบัเคร่ืองมือวสัดุ อุปกรณ์และการสร้างเตาอยา่งง่าย 
๓.ศึกษาเก่ียวกบัความปลอดภยัในการปฏิบติังานป้ันดินเผา 
๔. ปฏิบติังานออกแบบผลิตภณัฑรู์ปแบบต่างๆ เช่น ขึ้นรูปแบบเสน้ ขึ้นรูปแผน่ ขึ้นรูปอิสระ 
๕.ปฏิบติังานออกแบบตกแต่งผลิตภณัฑด์ว้ยวธีิต่างๆ 
๖. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณสมบติัของดินป้ัน วธีิป้ัน และเผา 
๗. สามารถออกแบบขึ้นรูปและเผาผลิตภณัฑอ์ยา่งง่ายได ้

 

                 รวมทั้งหมด     ๗   ผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 



๘๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ๒๓๑๐๑   ศิลปะ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่  ๑                    เวลา    ๔๐     ช่ัวโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

............................................................................................................................................................. 
สาระที่  ๑   ทัศนศิลป์        มาตรฐาน     ๑.๑     และ ๑.๒    

ศึกษา  ระบุ  บรรยาย อภิปรายบรรยายส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ที่เลือกมา  โดยใชค้วามรู้
เร่ืองทศันธาตุและหลกัการออกแบบ และเทคนิค วธีิการของศิลปินในการสร้างงานทศันศิลป์  วิเคราะห์
วธีิการใชท้ศันธาตุ และหลกัการออกแบบในการสร้างงานทศันศิลป์ของตนเองใหมี้คุณภาพ 

โดยการสร้างงานทศันศิลป์อยา่งนอ้ย  ๓  ประเภทและการผสมผสานวสัดุต่างๆ ในการสร้าง
งานทศันศิลป์โดยใชห้ลกัการออกแบบ 

เพือ่สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยัของ 
วฒันธรรมไทยและสากลอยา่งช่ืนชม  
สาระที่  ๒  ดนตรี            มาตรฐาน   ๒.๑  และ   ๒.๒  

ศึกษา  เปรียบเทียบองคป์ระกอบที่ใชใ้นงานดนตรีและงานศิลปะอ่ืน 

โดยการร้องเพลง เล่นดนตรีเด่ียวและรวมวงโดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออก 
และคุณภาพเสียง พร้อมแต่งเพลงสั้น ๆ จงัหวะง่าย ๆ  

เพือ่บรรยายววิฒันาการของดนตรีแต่ละยคุสมยัไดอ้ยา่งช่ืนชม 

สาระที่  ๓  นาฏศิลป์          มาตรฐาน   ๓.๑  และ   ๓.๒  
ศึกษา ระบุ บรรยายโครงสร้างของบทละครโดยใชศ้พัทท์างการละครและใชน้าฏศพัทห์รือ

ศพัทท์างการละครที่เหมาะสม   เปรียบเทียบการแสดงอปักิริยาของผูค้นในชีวิตประจ าวนัและในการ
แสดง 

โดยใชท้กัษะในการใชค้วามคิดในการพฒันารูปแบบการแสดงการแปลความและการส่ือสาร
ในการแสดง และออกแบบ และสร้างสรรคอุ์ปกรณ์และเคร่ืองแต่งกายเพือ่แสดงนาฏศิลป์และละครที่มา
จากวฒันธรรมต่าง ๆ อยา่งช่ืนชม 

 

ตัวช้ีวัด 
ศ๑.๑ ม.๓/๑ศ๑.๑ ม.๓/๒,ศ๑.๑ ม.๓/๓,ศ๑.๑ ม.๓/๔,ศ๑.๑ ม.๓/๔,ศ๑.๑ ม.๓/๕,ศ๑.๒ ม.๓/๑,ศ

๒.๑ ม.๓/๑, 
ศ๒.๑ม.๓/๒,ศ๒.๑ ม.๓/๓,ศ๒.๒ ม.๓/๑,ศ๓.๑ ม.๓/๑,ศ๓.๑ม.๓/๒,ศ๓.๑ม.๓/๓,ศ๓.๑ม๓/๔, 

ศ๓.๒ม.๓/๑  รวมทั้งหมด    ๑๖  ตัวช้ีวัด 



๘๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ๒๓๑๐๒   ศิลปะ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ภาคเรียนที่ ๒                   เวลา    ๔๐     ช่ัวโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

............................................................................................................................................................. 
สาระที่  ๑   ทัศนศิลป์        มาตรฐาน     ๑.๑     และ ๑.๒   
  

ศึกษา  ระบุ  บรรยาย วเิคราะห์และอภิปรายรูปแบบเน้ือหา  และคุณค่าในงานทศันศิลป์ของ
ตนเองและผูอ่ื้น หรือของศิลปินและเปรียบเทียบความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยัของ
วฒันธรรมไทยและสากล 

โดยการสร้างงานทศันศิลป์ ทั้ง ๒ มิติ และ ๓ มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ   
ส่ือความหมายเป็นเร่ืองราวโดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ และสร้างสรรค์งาน
ทศันศิลป์เพือ่บรรยายเหตุการณ์ต่างๆ โดยใชเ้ทคนิคที่หลากหลาย 

เพื่อเลือกงานทศันศิลป์โดยใช้เกณฑท์ี่ก  าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมและน าไปจดันิทรรศการ 
และระบุอาชีพที่เก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์และทกัษะที่จ  าเป็นในการประกอบอาชีพนั้นๆไดอ้ยา่งช่ืนชม 
สาระที่  ๒  ดนตรี            มาตรฐาน   ๒.๑  และ   ๒.๒  

ศึกษา เปรียบเทียบ อธิบายเหตุผลในการเลือกใชอ้งคป์ระกอบดนตรีในการสร้างสรรคง์าน
ดนตรีของตนเอง   ความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเองและผูอ่ื้น และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อ
บุคคลและสงัคมตลอดจนลกัษณะเด่นที่ท  าใหง้านดนตรีนั้นไดรั้บการยอมรับ 

โดยการน าเสนอหรือจดัการแสดงดนตรีที่เหมาะโดยการบูรณาการกบัสาระการเรียนรู้อ่ืนใน
กลุ่มศิลปะไดอ้ยา่งช่ืนชม 
สาระที่  ๓  นาฏศิลป์          มาตรฐาน   ๓.๑  และ   ๓.๒  

ศึกษา  อธิบาย วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ที่มีความแตกต่างกัน โดยใช้ความรู้ เร่ือง
องคป์ระกอบนาฏศิลป์ 

โดยการร่วมจดัการแสดงในบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ และน าเสนอแนวคิดจากเน้ือเร่ืองของการ
แสดงที่สามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ ์
 

ตัวช้ีวัด 

ศ๑.๑ม.๓/๖,ศ๑.๑ม.๓/๗,ศ๑.๑ม.๓/๘,ศ๑.๑ม.๓/๙,ศ๑.๑ม.๓/๑๐,ศ๑.๑ม.๓/๑๑,ศ๑.๒ม.๓/๒,
ศ๒.๑ม.๓/๔, ศ๒.๑ม.๓/๕,ศ๒.๑ม.๓/๖,ศ๒.๑ม.๓/๗,ศ๒.๒ ม.๓/๒,ศ๓.๑ ม.๓/๕,ศ๓.๑ม.๓/๖,ศ๓.๑ ม.
๓/๗,ศ๓.๒ ม.๓/๒, ศ๓.๒ม.๓/๓ 

รวมทั้งหมด       ๑๗    ตัวช้ีวัด 



๘๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ๒๐๒๐๓   ศิลปะสร้างสรรค์    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่  ๑                  เวลา    ๔๐     ช่ัวโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

............................................................................................................................................................. 
ศึกษาหลกัการออกแบบ ประเภทการออกแบบ การร่างแบบ การออกแบบ  วเิคราะห์การ         

ใชท้ศันธาตุและหลกัการออกแบบในการส่ือสารความหมายในรูปแบบต่าง ๆ บรรยายจุดประสงค ์     
และเน้ือหาของงานออกแบบ โดยใชศ้พัทท์างศิลปะ  วเิคราะห์การเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ และเทคนิค       
ของศิลปินในการแสดงออกทางศิลปะ  มีทกัษะและเทคนิคในการใชว้สัดุอุปกรณ์   

สร้างสรรคง์านออกแบบดว้ยเทคโนโลยต่ีาง ๆ โดยเนน้หลกัการ ออกแบบและการจดั
องคป์ระกอบ ออกแบบงานศิลปะไดเ้หมาะสมกบัโอกาสและสถานที่  
 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

๑. ศึกษาเก่ียวกบังานเคร่ืองป้ันดินเผาทัว่ไป ประเภทอุณหภูมิต ่า ดินป้ันธรรมชาติในทอ้งถ่ิน 

๒. ศึกษาเก่ียวกบัเคร่ืองมือวสัดุ อุปกรณ์และการสร้างเตาอยา่งง่าย 
             ๓. ศึกษาเก่ียวกบัความปลอดภยัในการปฏิบติังานป้ันดินเผา 
             ๔. ปฏิบติังานออกแบบผลิตภณัฑรู์ปแบบต่างๆ เช่น ขึ้นรูปแบบเสน้ ขึ้นรูปแผน่ ขึ้นรูปอิสระ 
             ๕. ปฏิบติังานออกแบบตกแต่งผลิตภณัฑด์ว้ยวธีิต่างๆ 
             ๖. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณสมบติัของดินป้ัน วธีิป้ัน และเผา 
             ๗. สามารถออกแบบขึ้นรูปและเผาผลิตภณัฑอ์ยา่งง่ายได ้
              
                รวมทั้งหมด      ๗    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๘๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ๒๐๒๐๔   ศิลปะสร้างสรรค์    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่  ๒                  เวลา    ๔๐     ช่ัวโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

............................................................................................................................................................. 
 
 ศึกษาลกัษณะ ประเภท วธีิการเลือกสรรวสัดุเหลือใช ้ วิเคราะห์การเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ และ
เทคนิคของศิลปิน มีทกัษะและเทคนิคในการใชว้สัดุอุปกรณ์ และกระบวนการที่สูงในการสร้างงาน
ศิลปะ  ฝึกน าวสัดุเหลือใชม้าสร้างสรรคง์านศิลปะ โดยใชเ้ทคโนโลยต่ีาง ๆ   

เนน้หลกัการ ออกแบบและการจดัองคป์ระกอบ เห็นคุณค่าและสามารถใชป้ระโยชน์จากงาน
ศิลปะประดิษฐไ์ดเ้หมาะสมกบัโอกาสและสถานที่    สะสมรวบรวมผลงานศิลปะประดิษฐท์ี่น่าสนใจ 
 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

๑. ศึกษาเก่ียวกบังานเคร่ืองป้ันดินเผาทัว่ไป ประเภทอุณหภูมิต ่า ดินป้ันธรรมชาติในทอ้งถ่ิน 

๒. ศึกษาเก่ียวกบัเคร่ืองมือวสัดุ อุปกรณ์และการสร้างเตาอยา่งง่าย 
             ๓. ศึกษาเก่ียวกบัความปลอดภยัในการปฏิบติังานป้ันดินเผา 
             ๔. ปฏิบติังานออกแบบผลิตภณัฑรู์ปแบบต่างๆ เช่น ขึ้นรูปแบบเสน้ ขึ้นรูปแผน่ ขึ้นรูปอิสระ 
             ๕. ปฏิบตัิงานออกแบบตกแต่งผลิตภณัฑด์ว้ยวธีิต่างๆ 
             ๖. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณสมบติัของดินป้ัน วธีิป้ัน และเผา 
             ๗. สามารถออกแบบขึ้นรูปและเผาผลิตภณัฑอ์ยา่งง่ายได ้
              
                รวมทั้งหมด      ๗    ผลการเรียนรู้ 



๙๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ๒๐๒๐๕   ศิลปะสร้างสรรค์    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่  ๑                  เวลา    ๔๐     ช่ัวโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

............................................................................................................................................................. 
 
 ศึกษาลกัษณะ ประเภท วธีิการเลือกสรรวสัดุเหลือใช ้ วิเคราะห์การเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ และ
เทคนิคของศิลปิน มีทกัษะและเทคนิคในการใชว้สัดุอุปกรณ์ และกระบวนการที่สูงในการสร้างงาน
ศิลปะ  ฝึกน าวสัดุเหลือใชม้าสร้างสรรคง์านศิลปะ โดยใชเ้ทคโนโลยต่ีาง ๆ  เนน้หลกัการ ออกแบบและ
การจดัองคป์ระกอบ เห็นคุณค่าและสามารถใชป้ระโยชน์จากงานศิลปะประดิษฐไ์ดเ้หมาะสมกบัโอกาส
และสถานที่    สะสมรวบรวมผลงานศิลปะประดิษฐท์ี่น่าสนใจ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

๑. ศึกษาเก่ียวกบังานเคร่ืองป้ันดินเผาทัว่ไป ประเภทอุณหภูมิต ่า ดินป้ันธรรมชาติในทอ้งถ่ิน 

๒. ศึกษาเก่ียวกบัเคร่ืองมือวสัดุ อุปกรณ์และการสร้างเตาอยา่งง่าย 
             ๓. ศึกษาเก่ียวกบัความปลอดภยัในการปฏิบติังานป้ันดินเผา 
             ๔. ปฏิบตัิงานออกแบบผลิตภณัฑรู์ปแบบต่างๆ เช่น ขึ้นรูปแบบเสน้ ขึ้นรูปแผน่ ขึ้นรูปอิสระ 
             ๕. ปฏิบติังานออกแบบตกแต่งผลิตภณัฑด์ว้ยวธีิต่างๆ 
             ๖. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณสมบติัของดินป้ัน วธีิป้ัน และเผา 
             ๗. สามารถออกแบบขึ้นรูปและเผาผลิตภณัฑอ์ยา่งง่ายได ้
              
                รวมทั้งหมด      ๗    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ๒๐๒๐๖   ศิลปะสร้างสรรค์    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่  ๒                  เวลา    ๔๐     ช่ัวโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

............................................................................................................................................................. 
ศึกษาลกัษณะ ประเภท วธีิการเลือกสรรวสัดุเหลือใช ้ วิเคราะห์การเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ และ

เทคนิคของศิลปิน มีทกัษะและเทคนิคในการใชว้สัดุอุปกรณ์ และกระบวนการที่สูงในการสร้างงาน
ศิลปะ  ฝึกน าวสัดุเหลือใชม้าสร้างสรรคง์านศิลปะ โดยใชเ้ทคโนโลยต่ีาง ๆ   

เนน้หลกัการ ออกแบบและการจดัองคป์ระกอบ เห็นคุณค่าและสามารถใชป้ระโยชน์จากงาน
ศิลปะประดิษฐไ์ดเ้หมาะสมกบัโอกาสและสถานที่     
 
  
ผลการเรียนรู้ 
 

๑. ศึกษาเก่ียวกบังานเคร่ืองป้ันดินเผาทัว่ไป ประเภทอุณหภูมิต ่า ดินป้ันธรรมชาติในทอ้งถ่ิน 

๒. ศึกษาเก่ียวกบัเคร่ืองมือวสัดุ อุปกรณ์และการสร้างเตาอยา่งง่าย 
             ๓. ศึกษาเก่ียวกบัความปลอดภยัในการปฏิบติังานป้ันดินเผา 
             ๔. ปฏิบติังานออกแบบผลิตภณัฑรู์ปแบบต่างๆ เช่น ขึ้นรูปแบบเสน้ ขึ้นรูปแผน่ ขึ้นรูปอิสระ 
             ๕. ปฏิบติังานออกแบบตกแต่งผลิตภณัฑด์ว้ยวธีิต่างๆ 
             ๖. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณสมบติัของดินป้ัน วธีิป้ัน และเผา 
             ๗. สามารถออกแบบขึ้นรูปและเผาผลิตภณัฑอ์ยา่งง่ายได ้
              
                รวมทั้งหมด      ๗    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 
 

 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
 

รายวิชาพืน้ฐาน 
 ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ  ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๐ หน่วยกิต 
 ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ  ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๐ หน่วยกิต 
 ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ  ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๐ หน่วยกิต 

ง๒๒๑๐๒  การงานอาชีพ  ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๐ หน่วยกิต 
ง๒๓๑๐๑  การงานอาชีพ  ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๐ หน่วยกิต 
ง๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ  ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๐ หน่วยกิต 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 ง๒๐๒๖๑ วชิาเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค ๑.๐ หน่วยกิต 
 ง๒๐๒๖๒ วชิาอาหารส่ีภาค ๑ ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๐ หน่วยกิต 
 ง๒๐๒๖๓ วชิางานประดิษฐ ์๑ ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๐ หน่วยกิต 
 ง๒๐๒๖๔ วชิางานดอกไมใ้บตอง ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๐ หน่วยกิต 
 ง๒๐๒๖๕ วชิางานแกะสลกั  ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๐ หน่วยกิต 
 ง๒๐๒๖๖ วชิางานการทอเส่ือกก ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๐ หน่วยกิต 
 ง๒๐๒๖๗ วชิางานประดิษฐ ์๒ ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๐ หน่วยกิต 
 ง๒๐๒๖๘ วชิาอาหารส่ีภาค ๒ ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๐ หน่วยกิต 
 ง๒๐๒๔๑ ซอฟแวร์ประยกุต ์ ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๐ หน่วยกิต 
 ง๒๐๒๔๒ กราฟิกและเทคโนโลยส่ืีอผสม ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค ๑.๐ หน่วยกิต 
 ง๒๐๒๔๓ โปรแกรมเบื้องตน้ ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์/ภาค  ๑.๐ หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ง๒๑๑๐๑  การงานอาชีพ                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๑                            เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง  จ านวน  ๑  หน่วยกิต 

............................................................................................................................................................. 
ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้และมีความรู้ ความเขา้ใจ ความหมาย ความส าคญั ประโยชน์การขยายพนัธ์ุพืช  

ประเภทและชนิดการขยายพนัธ์ุพืช   เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการขยายพนัธ์ุพืชแต่ละประเภท  หลกัการ  
วิธีการ ขั้นตอนการขยายพนัธ์ุพืชแบบใช้เพศ ไดแ้ก่ การเพาะเมล็ด การขยายพนัธ์ุพืชแบบไม่ใชเ้พศ ได้แก่    
การตอน  การติดตา การทาบก่ิง  การตดัช า  การเสียบยอด  การแยกหน่อ และ การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ  การจดัการ
หลงัการขยายพนัธ์ุพืช การดูแลบ ารุงรักษาหรือการอนุบาลพนัธ์ุพืชในเรือนเพาะช า การจดัจ าหน่ายและการ
ขนส่ง 

ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัการขยายพนัธ์ุพืชโดยวิธีการเพาะเมลด็  การตอน  การติดตา การทาบก่ิง  การ
ตดัช า  การเสียบยอด และ การแยกหน่อ  สามารถดูแลบ ารุงรักษาหรืออนุบาลพนัธ์ุพืชจากการขยายพนัธ์ุไดโ้ดย
การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มและสามารถท างานกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  มีการวางแผนหรือมีกระบวนการใน
การท างานเพ่ือให้เกิดทกัษะการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ในการขยายพนัธ์ุพืช  ผูเ้รียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมหรือมีลกัษณะนิสยัในการท างานท่ีดี  มีความขยนั อดทน รับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา  ซ่ือสัตย ์ เสียสละ
และมีจิตสาธารณะ  รู้จกัใชเ้วลา  ใชพ้ลงังานและทรัพยากรอย่างคุม้ค่าและย ัง่ยืนเพ่ือการอนุรักษ์พลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง๑.๑  ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ 

 ง๔.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ 

 

รวมทั้งหมด    ๖   ตัวช้ีวัด 



๙๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง๒๑๑๐๒  การงานอาชีพ                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ภาคเรียนที่ ๒                            เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง  จ านวน  ๑  หน่วยกิต 

............................................................................................................................. .............................................................. 

 

               ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้และมีความรู้ ความเขา้ใจ ความหมาย ความส าคญั ประโยชน์การขยายพนัธุ์
พชื  ประเภทและชนิดการขยายพนัธุพ์ชื   เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการขยายพนัธุ์พืชแต่ละประเภท  
หลกัการ  วธีิการ ขั้นตอนการขยายพนัธุพ์ชืแบบใชเ้พศ ไดแ้ก่ การเพาะเมล็ด  การขยายพนัธุ์พืชแบบไม่
ใช้เพศ  ได้แก่การตอน  การติดตา การทาบก่ิง  การตัดช า  การเสียบยอด  การแยกหน่อ และ การ
เพาะเล้ียงเน้ือเยือ่  การจดัการหลงัการขยายพนัธุพ์ชื การดูแลบ ารุงรักษาหรือการอนุบาลพนัธุพ์ืชในเรือน
เพาะช า    
การจดัจ าหน่ายและการขนส่ง 
              ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัการขยายพนัธุ์พืชโดยวิธีการเพาะเมล็ด  การตอน  การติดตา การทาบก่ิง  
การตดัช า  การเสียบยอด และ การแยกหน่อ  สามารถดูแลบ ารุงรักษาหรืออนุบาลพนัธุ์พืชจากการ
ขยายพนัธุ์ได้โดยการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มและสามารถท างานกับผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข  มีการ
วางแผนหรือมีกระบวนการในการท างานเพือ่ใหเ้กิดทกัษะการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ในการ
ขยายพนัธุ์พืช  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมหรือมีลักษณะนิสัยในการท างานที่ดี  มีความขยนั อดทน 
รับผดิชอบ  ตรงต่อเวลา  ซ่ือสัตย ์ เสียสละและมีจิตสาธารณะ  รู้จกัใชเ้วลา  ใชพ้ลงังานและทรัพยากร
อยา่งคุม้ค่าและย ัง่ยนืเพือ่การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง๑.๑  ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ 

 ง๔.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ 

 

รวมทั้งหมด    ๖   ตัวช้ีวัด 



๙๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ง๒๒๑๐๑  การงานอาชีพ                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ภาคเรียนที่  ๑                            เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง  จ านวน  ๑  หน่วยกิต 

............................................................................................................................................................. 
ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้และมีความรู้ ความเขา้ใจ ความหมาย ความส าคญั ประโยชน์การขยายพนัธ์ุพืช  

ประเภทและชนิดการขยายพนัธ์ุพืช   เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการขยายพนัธ์ุพืชแต่ละประเภท  หลกัการ  
วิธีการ ขั้นตอนการขยายพนัธ์ุพืชแบบใช้เพศ ไดแ้ก่ การเพาะเมล็ด การขยายพนัธ์ุพืชแบบไม่ใชเ้พศ ได้แก่    
การตอน  การติดตา การทาบก่ิง  การตดัช า  การเสียบยอด  การแยกหน่อ และ การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ  การจดัการ
หลงัการขยายพนัธ์ุพืช การดูแลบ ารุงรักษาหรือการอนุบาลพนัธ์ุพืชในเรือนเพาะช า การจดัจ าหน่ายและการ
ขนส่ง 

ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัการขยายพนัธ์ุพืชโดยวิธีการเพาะเมลด็  การตอน  การติดตา การทาบก่ิง  การ
ตดัช า  การเสียบยอด และ การแยกหน่อ  สามารถดูแลบ ารุงรักษาหรืออนุบาลพนัธ์ุพืชจากการขยายพนัธ์ุไดโ้ดย
การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มและสามารถท างานกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  มีการวางแผนหรือมีกระบวนการใน
การท างานเพ่ือให้เกิดทกัษะการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ในการขยายพนัธ์ุพืช  ผูเ้รียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมหรือมีลกัษณะนิสยัในการท างานท่ีดี  มีความขยนั อดทน รับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา  ซ่ือสัตย ์ เสียสละ
และมีจิตสาธารณะ  รู้จกัใชเ้วลา  ใชพ้ลงังานและทรัพยากรอย่างคุม้ค่าและย ัง่ยืนเพ่ือการอนุรักษ์พลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง๑.๑  ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ 

 ง๔.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ 

 

รวมทั้งหมด    ๖   ตัวช้ีวัด 



๙๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

   ง๒๒๑๐๒  การงานอาชีพ                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ภาคเรียนที่  ๒                เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง  จ านวน  ๑  หน่วยกิต 

............................................................................................................................................................. 
ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้และมีความรู้ ความเขา้ใจ ความหมาย ความส าคญั ประโยชน์ ประเภท

และชนิดการวสัดุเหลือใช้ เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการงานประดิษฐ์แต่ละประเภท  หลักการ  
วธีิการออกแบบส่ิงประดิษฐ ์ขั้นตอนการประดิษฐช้ิ์นงานไดแ้ก่ การประดิษฐ์ของเล่น การประดิษฐ์ของ
ใช ้การจดัการ การดูแลบ ารุงรักษาหรือ การจดัจ าหน่ายและการขนส่ง 

ผูเ้รียนสามารถประดิษฐ์ของเล่น การประดิษฐ์ของใช ้โดยการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มและ
สามารถท างานกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  มีการวางแผนหรือมีกระบวนการในการท างานเพื่อให้เกิด
ทกัษะการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ในการประดิษฐ์ของเล่น การประดิษฐ์ของใช้ได้เต็ม
ความสามารถ 

ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมหรือมีลักษณะนิสัยในการท างานที่ ดี  มีความขยนั อดทน 
รับผดิชอบ  ตรงต่อเวลา  ซ่ือสัตย ์ เสียสละและมีจิตสาธารณะ  รู้จกัใชเ้วลา  ใชพ้ลงังานและทรัพยากร
อยา่งคุม้ค่าและย ัง่ยนืเพือ่การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง๑.๑  ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ 

 ง๔.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ 

 

รวมทั้งหมด    ๖   ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๘ 
 

 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ภาคเรียนที่  ๑                       เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

............................................................................................................................................................ 
ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้และมีความรู้ ความเขา้ใจ ความหมาย ความส าคญั ประโยชน์ ประเภท

และชนิดของงานช่างที่มีความจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวนั เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการงานช่าง
พื้นฐานแต่ละประเภท  หลกัการ  วธีิการออกแบบเก่ียวกบังานช่าง ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน กระบวนการ
ท างาน การจดัการ การดูแลบ ารุงรักษาหรือ การจดัจ าหน่ายและการขนส่ง 

ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัเก่ียวกบังานช่างที่จ  าเป็นต่อชีวิตประจ าวนั โดยการท างานร่วมกนัเป็น
กลุ่มและสามารถท างานกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  มีการวางแผนหรือมีกระบวนการในการท างาน
เพือ่ใหเ้กิดทกัษะการแสวงหาความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบังานช่างที่จ  าเป็นต่อชีวิตประจ าวนัไดเ้ต็ม
ความสามารถ 

ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมหรือมีลักษณะนิสัยในการท างานที่ ดี  มีความขยนั อดทน 
รับผดิชอบ  ตรงต่อเวลา  ซ่ือสัตย ์ เสียสละและมีจิตสาธารณะ  รู้จกัใชเ้วลา  ใชพ้ลงังานและทรัพยากร
อยา่งคุม้ค่าและย ัง่ยนืเพือ่การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง๑.๑  ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ 

 ง๔.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ 

 

รวมทั้งหมด    ๖   ตัวช้ีวัด 
 



๙๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

   ง๓๓๑๐๒  การงานอาชีพ                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ภาคเรียนที่  ๒                          เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

.................................................................................................................................................. ......................................... 

 

                   ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้และมีความรู้ ความเขา้ใจ ความหมาย ความส าคญั ประโยชน์พืชผกัสวน
ครัว  ประเภทและชนิดพชืผกัสวน รู้จกัการส ารวจและวเิคราะห์ขอ้มูลเพือ่การปลูกพชืผกัสวนครัว ปัจจยั
ส าคญัในการปลูกพืชผกัสวนครัว   เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปลูกพืชผกัสวนครัว  หลักการ  
วธีิการ ขั้นตอนหรือกระบวนการการปลูกพชืผกัสวนครัว    ไดแ้ก่ การปลูกสะระแหน่  ขิง  ข่า  ตะไคร้  
หอม  กระเทียม   โหระพา   แมงลกั  พริก   มะเขือ  ชา้พลู   แตว้   กระโดน  มะกรูด 

 มะนาว    เขา้ใจการปฏิบติัดูแลบ ารุงรักษาพืชผกัสวนครัว   การเก็บเก่ียวและการใชป้ระโยชน์พืชผกั
สวนครัว  การท าความสะอาด  การคดัเกรด  การบรรจุภณัฑ ์การจัดจ าหน่ายและการแปรรูปผลผลิต
พชืผกัสวนครัว   
                     ผูเ้รียนสามารถปฏิบตัิการปลูกพืชผกัสวนครัวตามขอ้มูลจากการส ารวจไดโ้ดยด าเนินการ
ตามหลกัการ วธีิการ ขั้นตอนหรือกระบวนการปลูกพชืผกัสวนครัว  เพื่อการฝึกทกัษะและกระบวนการ
กลุ่ม   รู้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข   การวางแผนหรือใชก้ระบวนการในการท างาน  เป็น
การแสวงหาความรู้และประสบการณ์จากการปลูกพืชผกัสวนครัวเพื่อการบริโภคในครัวเรือนหรือการ
จ าหน่าย 
                    ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมหรือมีลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน  มีความขยนั อดทน 
รับผดิชอบ  ตรงต่อเวลา  ซ่ือสัตย ์ เสียสละและมีจิตสาธารณะ  รู้จกัใชเ้วลา  ใชพ้ลงังานและทรัพยากร
อยา่งคุม้ค่าและย ัง่ยนืเพือ่การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

  

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง๑.๑  ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ 

 ง๔.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ 

 

รวมทั้งหมด    ๖   ตัวช้ีวัด 
 

 



๑๐๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 ง๒๐๒๖๑  วชิาเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๑                         เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

........................................................................................................................................................... 

  ศึกษาความเป็นมา ความหมาย ความส าคญั และขั้นตอนการปฏิบติัสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างละเอียด รวมถึงการประยุกต์ใช้ และตัวอย่างการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั   ศึกษาความหมาย ความส าคญั ประโยชน์ของพชืผกัสวนครัว เลือกพืชที่ปลูก เพาะเมล็ด
ปลูกและดูแลรักษาพชืผกัสวนครัว เก็บเก่ียว จดัผลผลิต จดัจ าหน่าย ท าบญัชี รับ-จ่าย 

อธิบายความเป็นมา ความหมาย ความส าคญั และขั้นตอนการปฏิบติัสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างละเอียด รวมถึงการประยุกต์ใช้ และตัวอย่างการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั ปฏิบติัการปลูกพืชผกัสวนครัวอยา่งน้อย ๒ ชนิด  โดยใชท้กัษะการอธิบาย  การสืบคน้  
การคิดวเิคราะห์ และการปฏิบตัิงาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะในการปลูกพืชสวนครัว 
ดว้ยความรับผดิชอบ ซ่ือสตัย ์ขยนั อดทน และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รู้จกัใชเ้วลา  ใชพ้ลงังานและ
ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่าและย ัง่ยนืเพือ่การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

 

ผลการเรียนรู้ 
๑. เขา้ใจความหมาย และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ตระหนักถึงความส าคญัของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยกุต์ใช้สู่การปฏิบตัิได้ 
๓. รู้และเขา้ใจเห็นความส าคญัและประโยชน์ของพชืผกัสวนครัว 
๔. รู้และเขา้ใจความหมายของตลาดระบบตลาดพชืผกัสวนครัว 
๕. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ินที่เหมาะส าหรับการปลูกพชืสวนครัว 
๖. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการเตรียมดินปลูกพชืผกัสวนครัว 
๗. รู้และเขา้ใจวธีิการปลูกพชืผกัสวนครัว 
๘. รู้และเขา้ใจวธีิการวางแผนงานและจดบนัทึกการปฏิบตัิงาน 
๙. รู้วธีิการค านวณค่าใชจ่้าย 
๑๐. รู้วธีิการเก็บเก่ียวผลผลิตและเก็บรักษาผลผลิตก่อนออกจ าหน่าย 

รวมทั้งหมด    ๑๐   ผลการเรียนรู้ 
 



๑๐๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง๒๐๒๖๒  วิชาอาหารส่ีภาค ๑                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑   เวลา ๔๐ ช่ัวโมง   จ านวน   ๑  หน่วยกิต                                                                                            
.............................................................................................................................................................  

ศึกษา ความหมาย ความส าคญั และประโยชน์ของการท าอาหารไทย  ประเภทอาหารของแต่ละ
ภาค  หลักสุขาภิบาลอาหาร  เทคนิคการประกอบอาหารพื้นเมืองแต่ละภาค  การเลือกซ้ืออาหารสด  
อาหารแห้ง  การเลือกใชอุ้ปกรณ์  เคร่ืองใชใ้ห้เหมาะสมกบัชนิดของอาหาร วิธีการถนอมอาหาร การ
ตกแต่งและการบรรจุอาหารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ปฏิบติังานซ้ืออาหารสด  อาหารแห้ง  ใช้อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ให้เหมาะสมกบัชนิดของอาหาร  
ประกอบอาหารพื้นเมือง  วธีิการถนอมอาหาร  ค  านวณค่าใชจ่้าย  ก าหนดราคาหรือค่าบริการ   ท  าบญัชี
รายรับ – รายจ่าย  และประเมินผล  
 เพือ่ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ  และมีทกัษะเก่ียวกบัการประกอบอาหารพื้นเมืองและจ าหน่ายได ้
 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. รู้และเขา้ใจความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการท าอาหารไทย 
๒. อธิบายประเภทและหลกัการสุขาภิบาลอาหารของแต่ละภาคได ้
๓. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสุขาภิบาลอาหาร 
๔. รู้และเขา้ใจหลกัการประกอบอาหารและการถนอมอาหาร 
๕. สามารถใชแ้ละเก็บรักษาเคร่ืองใชใ้นการท าอาหารไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
๖. สามารถตกแต่ง บรรจุอาหารไทยโดยใชว้สัดุที่เหมาะสมได ้
๗. ก าหนดราคา และจดัจ าหน่ายอาหารไทยในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีคุณธรรม 
๘. ท าอาหารไทยในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามล าดบัขั้นตอน 
๙. มีเทคนิคในการประกอบอาหารพื้นเมืองของแต่ละภาคได ้
๑๐. มีทกัษะในการจดัการกบัอาหารพื้นเมืองในแต่ละภาคได ้
 

รวมทั้งหมด  ๑๐  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 



๑๐๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง๒๐๒๖๓  วิชางานประดิษฐ์ ๑                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๒                        เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

........................................................................................................................................................... 
ศึกษาความหมายและความส าคญังานประดิษฐ์ ลกัษณะของงานประดิษฐ์ ประเภทของงาน

ประดิษฐ์ ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ วสัดุ-อุปกรณ์ที่ใชใ้นการประดิษฐ์ประเภทของเศษวสัดุ ศึกษา
ความหมายของการออกแบบ ศึกษาแบบ ดดัแปลงแบบ และออกแบบงานประดิษฐ์ ได้ น าหลักการ
เบื้องตน้เก่ียวกบังานประดิษฐไ์ปใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานได ้วางแผนการปฏิบตัิงานและประเมินผล
งานการท างานประดิษฐ์ที่เป็นกระบวนการได้ ฝึกปฏิบตัิการประดิษฐ์เศษวสัดุเป็นของใช ้ของประดบั
ตกแต่ง สามารถสร้างสรรคง์านประดิษฐเ์ศษวสัดุไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถประดิษฐ์เศษวสัดุตาม
ขั้นตอนที่วางไวไ้ด ้ประเมินตนเองและปฏิบติักิจกรรมกบัผูอ่ื้นเป็นกลุ่มไดโ้ดยใชท้กัษะการแสวงหา
ความรู้ ทกัษะกระบวนการในการปฏิบตัิงานประดิษฐ์ อย่างมีขั้นตอน ทกัษะการท างานกลุ่ม ทกัษะ
กระบวนการแกปั้ญหา เพื่อให้เกิดทกัษะการท างานอยา่งมีขั้นตอน มีความมุ่งมัน่ในการท างาน สร้าง
เจตคติที่ดีต่อการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายความหมายและความส าคญัของงานประดิษฐไ์ด ้

๒. บอกลกัษณะของงานประดิษฐไ์ด ้
๓. บอกประเภทของงานประดิษฐไ์ด ้
๔. บอกประโยชน์ของงานประดิษฐไ์ด ้

๕. อธิบายถึงวสัดุ และอุปกรณ์ที่ใชใ้นงานประดิษฐไ์ด ้

๖. บอกประเภทของเศษวสัดุได ้

๗. อธิบายความหมายของการออกแบบ ศึกษาแบบ ดดัแปลงแบบ และออกแบบ                
     งานประดิษฐไ์ด ้

๘. น าหลกัการเบื้องตน้เก่ียวกบังานประดิษฐไ์ปใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานได ้

๙. วางแผนการปฏิบตัิงานและประเมินผลงานการท างานประดิษฐท์ี่เป็นกระบวนการได ้

๑๐. บอกหลกัการและวธีิการประดิษฐข์องประดบัตกแต่งได ้
๑๑. ฝึกปฏิบตัิการประดิษฐ์เศษวสัดุเป็นของใช ้ของประดบัตกแต่งได ้
๑๒. ประเมินตนเองและปฏิบติักิจกรรมกบัผูอ่ื้นเป็นกลุ่มได ้

รวมทั้งหมด    ๑๒   ผลการเรียนรู้ 



๑๐๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง๒๐๒๔๑    วิชาซอฟแวร์ประยุกต์          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๒                        เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

........................................................................................................................................................... 
ศึกษา วิเคราะห์องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 

คุณลักษณะของอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบส่ือสารขอ้มูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และน ามาสรุปเป็นองค์
ความรู้     

ปฏิบติั การคน้หาขอ้มูลผ่านอินเทอร์เน็ต บนพื้นฐานโลกทศัน์ที่กวา้งไกล แก้ปัญหาอย่างมี
ขั้นตอน พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ สร้างโครงงาน
คอมพวิเตอร์ และน าเสนอผลงานจากการศึกษาตามวตัถุประสงคข์องงาน 

ค านึงถึงผลกระทบดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้มที่เกิดจากการสร้างขึ้น เพือ่หาแนวทางปรับปรุง
และพฒันางานใหเ้หมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑.  อธิบายองคป์ระกอบของระบบสารสนเทศได ้

๒. อธิบายองคป์ระกอบ คุณลกัษณะ อุปกรณ์ต่อพว่ง และหลกัการท างานของคอมพวิเตอร์ได ้
๓.  อธิบายระบบส่ือสารขอ้มูลส าหรับเครือข่ายคอมพวิเตอร์ และการส่ือสาร คน้หาขอ้มูล               
       ผา่นอินเตอร์เน็ต 
๔.  เขียนโปรแกรมภาษาได ้
๕.  ใชฮ้าร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ให้เหมาะสมกบังาน 
๖.  ใชค้อมพวิเตอร์ในการประมวลผลขอ้มูลใหเ้ป็นสารสนเทศเพือ่ประกอบการตดัสินใจ 
๗.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศแกปั้ญหา น าเสนองาน ดว้ยประบวนการทางเทคโนโลย ี
       สารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวตัถุประสงคข์องงาน 
๘. ใชค้อมพวิเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานหรือโครงงานอยา่งมีจิตส านึกและความรับผดิชอบ 
๙.  บอกขอ้ควรปฏิบตัิส าหรับผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

รวมทั้งหมด    ๙   ผลการเรียนรู้ 



๑๐๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง๒๐๒๖๔  วิชางานดอกไม้ใบตอง            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่   ๒    ภาคเรียนที่  ๑         เวลา ๔๐ ช่ัวโมง   จ านวน   ๑  หน่วยกิต                                                                                            
............................................................................................................................................................. 

ศึกษา เก่ียวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เก่ียวข้องกับงานดอกไม้ใบตอง ความส าคัญและ
ประโยชน์ของดอกไมใ้บตอง การเลือกดอกไม้ใบตองและวสัดุตกแต่ง  การจดัดอกไมส้ดแบบต่าง ๆ 
และงานเก่ียวกบัใบตอง  การใชแ้ละบ ารุงรักษาอุปกรณ์  การบรรจุส าหรับจ าหน่าย 
 ปฏิบตัิงานเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการจดัดอกไมใ้บตอง   จดัดอกไมใ้บตองแบบต่าง ๆ  เช่น  การ
ห่อขนมแบบต่างๆ  การท ากระทงแบบต่างๆ การท าบายศรีปากชาม การท าบายศรีสู่ขวญั  พานบายศรี   
กระทงลอย  ค  านวณค่าใชจ่้าย  ก าหนดราคาค่าบริการ  จดัจ  าหน่าย  จดบนัทึกการปฏิบตัิงาน  ท าบญัชี
รายรับ – รายจ่าย  และประเมินผล  
 โดยใช้ทกัษะการอธิบาย การสืบคน้ การคิดวิเคราะห์ และการปฏิบตัิงานตามกระบวนการ   
เพือ่ให้มีความรู้ความเขา้ใจ และทกัษะในการท าดอกไม ้ ใบตอง  ดว้ยความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตย ์ ขยนั  
อดทน มีค่า นิยมที่ดีในการท างาน และใชท้รัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ินอยา่งถูกวิธีและคุม้ค่า สามารถ
ใหบ้ริการงานจดัดอกไมใ้บตองและจ าหน่ายได ้
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัศิลปะและวฒันธรรมที่เก่ียวขอ้งกบังานดอกไมใ้บตอง   
๒. รู้และเขา้ใจความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของดอกไม ้ ใบตอง 
๓. รู้และเขา้ใจหลกัการปฏิบตัิงานดอกไมใ้บตอง  บอกวธีิการเลือกดอกไมใ้บตอง  วธีิการจดั

ดอกไมแ้ละงานใบตองแบบต่าง ๆ ได ้
๔. สามารถปฏิบติังานจดัดอกไมส้ดแบบต่างๆและท างานเก่ียวกบัใบตองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

เหมาะสม 
๕.  เก็บรักษาเคร่ืองใชใ้นปฏิบติังานดอกไมส้ด  ใบตองไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
๖. ก าหนดราคา และจดัจ าหน่ายงานดอกไมส้ด  ใบตองไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมไดอ้ยา่งมี

คุณธรรม 
๗. สามารถสรุปจดบนัทึกการปฏิบตัิงานและจดัท าบญัชีรายรับ – รายจ่ายได ้
๘. ปฏิบติังานดอกไมใ้บตองไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามล าดบัขั้นตอนและมีเจตคติที่ดีต่อวชิาชีพ 
๙. ตระหนกัถึงความส าคญัของการใชท้รัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ินอยา่งถูกวธีิและคุม้ค่า 

 รวมทั้งหมด    ๙  ผลการเรียนรู้ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 



๑๐๕ 
 

ง๒๐๒๔๒    วิชากราฟิกและเทคโนโลยีส่ือประสม   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ภาคเรียนที่  ๒                        เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

........................................................................................................................................................... 
ศึกษาระบบคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบหลายส่ือ อุปกรณ์แสดงผลกราฟิก การ

แสดงผลดว้ยภาพ วดีีโอ เสียง อุปกรณ์ประกอบ เช่น เคร่ืองขบัแผน่ซีดี การ์ดประมวลผลเสียง วดีีโอ 
สแกนเนอร์ เคร่ืองพมิพสี์ ฯลฯ การเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบหลายส่ือ ส่ือผสม ภาพ วดีีโอ เสียง ขอ้มูล 
การใชโ้ปรแกรมน าเสนอแบบหลายส่ือ ค  าสัง่ในการด าเนินงาน หลกัการกราฟิก การเขียนรูปภาพ การ
เก็บรูปภาพ การแกไ้ข การสร้างกราฟ การพฒันางานเพือ่น าเสนอ การน าเสนองาน การใชสี้ การตกแต่ง
รูปภาพ การเช่ือมโยงขอ้มูล หลกัการไฮเปอร์มีเดีย การสร้างไฮเปอร์เทก็ซ์ งานประยกุตท์างดา้น
การศึกษา เช่น งาน CAI เป็นตน้ 
            ปฏิบตัิจ  าลองความคิดงานน าเสนอ และใชโ้ปรแกรมน าเสนอแบบหลายส่ือกบัเคร่ือง
ไมโครคอมพวิเตอร์เพือ่น าเสนองานต่างๆ ได ้
            เพือ่ใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจและสามารถใชเ้ทคโนโลยแีบบหลายส่ือได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สามารถบอกประวตัิความเป็นมา และ ความหมายของ งานกราฟิกได ้
๒. สามารถบอกถึงอุปกรณ์ต่างๆ ของคอมพวิเตอร์ ที่ประมวลผล แบบหลายส่ือ 
๓. มีความรู้ความเขา้ใจในระบบคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบส่ือประสม 

๔. บอกวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบส่ือประสม 

๕. สามารถใช ้คอมพวิเตอร์ วาดภาพ , เก็บรูปภาพ , แกไ้ขภาพ , ตกแต่ง รูปภาพได ้
๖. สามารถใชค้อมพวิเตอร์ มาน าเสนอผลงาน ในรูปแบบมลัติมีเดียได ้
๗. สามารถน าเอาคอมพวิเตอร์ ไปประยกุตใ์ชใ้นการสร้างช้ินงานโดยใชโ้ปรแกรมน าเสนอแบบ

ส่ือประสมได ้
๘. สามารถสร้างโครงงานโดยใชโ้ปรแกรมน าเสนอแบบหลายส่ือโดยใชค้อมพวิเตอร์ได้ 
๙. นกัเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวชิาคอมพวิเตอร์ 

รวมทั้งหมด    ๙   ผลการเรียนรู้ 



๑๐๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง๒๐๒๖๕  วิชางานแกะสลัก                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ภาคเรียนที่  ๒                         เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

........................................................................................................................................................... 
ศึกษาเทคนิควธีิการแกะสลกัผกั  ผลไม ้ การออกแบบ  การตกแต่งอาหาร  การใช ้ และ

บ ารุงรักษาเคร่ืองมือ  อุปกรณ์ 
 ปฏิบตัิงานเลือกวสัดุ  ออกแบบ  แกะสลกัผกัและผลไมเ้ป็นรูปต่าง ๆ  ตกแต่งอาหารบนโตะ๊  
ค  านวณค่าใชจ่้าย  ก าหนดราคา  ค่าบริการ  จดัจ  าหน่าย  จดบนัทึกผลการปฏิบติังาน  ท  าบญัชีรายรับ – 
รายจ่าย  และประเมินผล 
 เพือ่ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ  และมีทกัษะในการแกะสลกัผกัและผลไมต้กแต่งอาหารสามารถ
ใหบ้ริการแกะสลกัผกัหรือผลไมเ้ป็นรูปต่าง ๆ และตกแต่งได ้
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการแกะสลกัผกัและผลไม ้  
๒. รู้ เขา้ใจและสามารถอธิบายหลกัการออกแบบ  การตกแต่งอาหาร   
๓. สามารถปฏิบตัิงานออกแบบ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามล าดบัขั้นตอน 
๔. สามารถแกะสลกัผกัและผลไมรู้ปต่าง ๆ ตกแต่งบนโตะ๊อาหารได ้
๕. สามารถสรุปจดบนัทึกการปฏิบตัิงานและจดัท าบญัชีรายรับ – รายจ่ายได ้
๖. ตระหนกัถึงความส าคญัของการใชท้รัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ินอยา่งถูกวธีิและคุม้ค่าและ

มีเจตคติที่ดีต่อวชิาชีพ 
 

รวมทั้งหมด   ๖   ผลการเรียนรู้ 



๑๐๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง๒๐๒๖๖  วิชาการทอเส่ือกก                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่ ๑                 เวลา ๔๐ ช่ัวโมง   จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต                                                                                            
.............................................................................................................................................................  

ศึกษาวธีิการใชว้สัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือในการเก็บเก่ียวไดอ้ยา่งเหมาะสมและปลอดภยั   เลือก
และอธิบายลกัษณะของล าตน้กก สีของดอกที่เจริญเตม็ที่และเก่ียวได ้ ใชว้ิธีการแยกประเภท แยกขนาด 
ความยาวของตน้กกออกเป็นกลุ่ม สะดวกในการแปรรูป  เลือกวธีิการล าเลียงขนส่งเขา้สู่กระบวนการ
แปรรูปไดต้ามความสะดวกเหมาะสม  บอกกระบวนการเก็บเก่ียวตน้กกดว้ยวิธีการที่เหมาะสมและ
ปลอดภยั   สงัเกต สมัภาษณ์ ศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้จริงในทอ้งถ่ิน  สืบคน้และเผยแพร่ขอ้มูลโดยใช้
ส่ือและเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั  รวมรวมขอ้มูลและสรุปการศึกษาแหล่งเรียนรู้การทอเส่ือกกในทอ้งถ่ิน มี
ทกัษะ กระบวนการท างาน รักการท างาน และมีเจตคติที่ดีต่องาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  เลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือในการเก็บเก่ียวไดอ้ยา่งเหมาะสมและปลอดภยั 
๒.  เลือกและอธิบายลกัษณะของล าตน้กก สีของดอกที่เจริญเตม็ที่และเก่ียวได ้
๓.  ใชว้ธีิการแยกประเภท แยกขนาด ความยาวของตน้กกออกเป็นกลุ่ม สะดวกในการแปรรูป 
๔.   เลือกวธีิการล าเลียงขนส่งเขา้สู่กระบวนการแปรรูปไดต้ามความสะดวกเหมาะสม 
๕.   บอกกระบวนการเก็บเก่ียวตน้กกดว้ยวิธีการที่เหมาะสมและปลอดภยัได ้
๖.   สงัเกต สมัภาษณ์ ศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้จริงในทอ้งถ่ิน 

 ๗.  รวมรวมขอ้มูลและสรุปการศึกษาแหล่งเรียนรู้การทอเส่ือกกในทอ้งถ่ิน 
 
รวมทั้งหมด   ๗    ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง๒๐๒๖๗  วิชางานประดิษฐ์ ๒                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่ ๑                 เวลา ๒๐ ช่ัวโมง   จ านวน   ๐.๕  หน่วยกิต                                                                                            
.............................................................................................................................................................  

ศึกษาความหมาย ความส าคญั  ประโยชน์  หลกัการ วิธีการ ขั้นตอน  เก่ียวกบังานประดิษฐ ์  
เคร่ืองมือ  และอุปกรณ์ในงานประดิษฐ ์ วสัดุที่น ามาใชใ้นงานประดิษฐ์   กระบวนการท างานประดิษฐ ์ 
การจดัการกับผลงานประดิษฐ์   ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างานประดิษฐ์  กระบวนการ
เทคโนโลย ี การออกแบบการสร้างช้ินงานดว้ยเทคโนโลย ี การใชแ้ละการเก็บบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ  การ
ท าบญัชีรับ-จ่าย   การจดัจ าหน่าย  ความปลอดภยัในการปฏิบติังานใชพ้ลงังาน ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่าและ
ย ัง่ยืน  เพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  โดยสอดคล้องกับหลักการของเศรษฐกิจแบบพอเพียง  มีความ
รับผิดชอบ  ซ่ือสัตยแ์ละมีทกัษะในการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่ง โดยเน้นเอกลักษณ์ไทยและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน จากวสัดุต่าง ๆ  หรือเศษวสัดุที่มีอยูใ่นทอ้งถ่ิน   
 เพือ่ใหน้กัเรียนเห็นความส าคญั และประโยชน์ ของงานประดิษฐ ์สามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือและ
อุปกรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั  เลือกใชว้สัดุในทอ้งถ่ินมาประดิษฐ์เป็นของใช ้ และของประดบั
ตกแต่งได ้ และประดิษฐ์บรรจุภณัฑ ์ เลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ในงานประดิษฐ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
และน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้ใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติงาน ท างานด้วยความ
รับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์รอบคอบ ประณีต สะอาด เป็นระเบียบในการท างาน   เห็นความส าคัญ และ
ประโยชน์ ในการจดัจดัการกบัผลงานประดิษฐ ์  มีเจตคติที่ดีต่องาน ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า ถูกวิธีและ
ประหยดั  
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.  มีความรู้ความเขา้ใจ ความหมาย ความส าคญัและโอกาสในการใชข้องใชข้องตกแต่ง 
 ๒. มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการออกแบบ        
 ๓. ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในขั้นตอนและวธีิการปฏิบติังาน        
 ๔. ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ์      
 ๕.  มีทกัษะเก่ียวกบัการออกแบบการประดิษฐข์องใชข้องตกแต่ง        
 ๖.   มีทกัษะเก่ียวกบัการเลือกวสัดุในการประดิษฐข์องใชข้องตกแต่ง 
 ๗.  มีทกัษะเก่ียวกบัการปฏิบติัของใชข้องตกแต่ง       
 ๘.   ก าหนดราคาขายและท าบญัชีรายรับ - รายจ่าย        
 ๙.   จดัจ าหน่ายของใชข้องตกแต่งที่ประดิษฐ์เองได ้
รวมทั้งหมด   ๙   ผลการเรียนรู้ 



๑๐๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง๒๐๒๔๓   วิชาโปรแกรมเบือ้งต้น                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่ ๒                 เวลา ๔๐ ช่ัวโมง   จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต                                                                                            
.............................................................................................................................................................  

ศึกษาหลกัการโปรแกรมเบื้องตน้ กระบวนการแกปั้ญหา การจ าลองความคิด การเขียนแผนภาพ
แสดงขั้นตอนการท างานของโปรแกรม  หลกัการโปรแกรมแบบโครงสร้าง ค  าสัง่ในการประมวลผล 
ค  าสัง่ในการค านวณ ตวัแปร ชนิดของตวัแปร ขอ้มูลแบบต่าง ๆ ค  าสัง่ควบคุมโปรแกรมแบบต่าง ๆ 
ค  าสัง่รับและแสดงผลขอ้มูล 

ปฏิบตัิการวเิคราะห์โจทยปั์ญหา ล าดบัการท างาน ออกแบบโปรแกรม และเขียนโปรแกรมดว้ย
ค าสัง่ภาษาคอมพวิเตอร์ 

เพือ่ใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะในการวเิคราะห์โจทยปั์ญหา สามารถล าดบัการท างาน 
ออกแบบโปรแกรม และเขียนโปรแกรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวมทั้งสามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านได ้
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการพฒันาโปรแกรมและวเิคราะห์ปัญหา 
๒. วเิคราะห์แนวทาง กระบวนการแกปั้ญหาและแกปั้ญหาโจทยท์ี่ก  าหนดใหไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
๓. สามารถออกแบบโปรแกรมโดยเขียนเป็นขั้นตอนวธีิและผงังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
๔. มีความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาและหลกัการท างานโปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร์ 

๕. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัค  าสัง่ โครงสร้างและหลกัไวยากรณ์ของภาษา 
๖. สามารถออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมแบบล าดบัโดยใชข้อ้มูล ตวัแปร ตวัด าเนินการ 

๗. สามารถเขียนโปรแกรมเก่ียวกบัค  าสัง่แสดงผลขอ้มูล 

๘. สามารถออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมแบบล าดบัโดยใชค้  าสัง่รับขอ้มูล 

๙. สามารถเขียนโปรแกรมเก่ียวกบัค  าสัง่ควบคุม 

๑๐. สามารถใชโ้ปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร์สร้างงานอยา่งมีจิตส านึกและความรับผดิชอบ 

 
รวมทั้งหมด   ๑๐   ผลการเรียนรู้ 

 
 



๑๑๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง๒๐๒๖๘  วิชาอาหารส่ีภาค ๒                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่ ๒                 เวลา ๒๐ ช่ัวโมง   จ านวน   ๐.๕  หน่วยกิต                                                                                            
.............................................................................................................................................................  
 ศึกษาหลักการจัดอาหารประจ าว ัน การหุงต้มอาหารการสงวนคุณค่าทางโภชนาการ  
สุขอนามยั การเลือกซ้ืออาหารสด และอาหารแห้ง การเลือกใชอุ้ปกรณ์  เคร่ืองใชใ้ห้เหมาะสมกบัชนิด
ของอาหาร การประกอบอาหารไทยประเภทต่างๆ 
 โดยมุ่งเนน้ใชท้กัษะกระบวนการท างาน ในการฝึกปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ  การท างานเป็น
รายบุคคล และการท างานเป็นกลุ่ม เพือ่ใหส้ามารถปฏิบติังาน จดัรายการอาหารประจ าวนั ซ้ืออาหารสด 
อาหารแห้ง  ใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองใชเ้หมาะสมกบัชนิดของอาหาร ประกอบอาหารไทยประเภทต่างๆ เช่น 
แกงจืด แกงเผ็ด ผดั ย  า เคร่ืองจ้ิม และอาหารว่าง ค  านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาหรือค่าบริการ จัด
จ าหน่าย จดบนัทึกการปฏิบติังาน ท าบญัชีรายรับ - รายจ่าย และประเมินผล  
 เพือ่ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะเก่ียวกบัการประกอบอาหารไทย และจ าหน่ายได ้
  
ผลการเรียนรู้ 

๑. เพือ่อนุรักษอ์าหารไทย ใหเ้ป็นมาดกของเยาวชนรุ่นต่อไป 
๒. สามารถจดัอาหารประจ าวนัไดเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของบุคคลในครอบครัว 
๓. สามารถเลือกซ้ือ อาหารสอ อาหารแหง้ และเก็บรักษาได ้
๔. สามารถเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการประกอบอาหารไทยได ้
๕. สามารถประกอบอาหารไทยได ้
๖. สามารถท าบญัชีรายรับ ราย-จ่ายได ้

 
รวมทั้งหมด  ๖  ผลการเรียนรู้ 

 



๑๑๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

รายวิชาพืน้ฐาน 

 อ๒๑๑๐๑ ภาษาองักฤษ   จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕ หน่วยกิต 

อ๒๑๑๐๒ ภาษาองักฤษ   จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕ หน่วยกิต 

อ๒๒๑๐๑ ภาษาองักฤษ   จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕ หน่วยกิต 

อ๒๒๑๐๒ ภาษาองักฤษ   จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕ หน่วยกิต 

อ๒๓๑๐๑ ภาษาองักฤษ   จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕ หน่วยกิต 

อ๒๓๑๐๒ ภาษาองักฤษ   จ านวน ๖๐ ชัว่โมง ๑.๕ หน่วยกิต 

  
รายวิชาเพิ่มเติม 

อ๒๐๒๐๑     ภาษาองักฤษเพิม่เติม ๑ จ านวน  ๔๐  ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 
อ๒๐๒๐๒     ภาษาองักฤษเพิม่เติม ๒ จ านวน  ๔๐  ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 
อ๒๐๒๐๓     ภาษาองักฤษเพิม่เติม ๓ จ านวน  ๔๐  ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 
อ๒๐๒๐๔     ภาษาองักฤษเพิม่เติม ๔ จ านวน  ๔๐  ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 
อ๒๐๒๐๕     ภาษาองักฤษเพิม่เติม ๕ จ านวน  ๔๐  ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 
อ๒๐๒๐๖     ภาษาองักฤษเพิม่เติม ๖ จ านวน  ๔๐  ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๓ 
 

อธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ๒๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง  จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………… 
อ่านออกเสียงขอ้ความ นิทาน บทร้อยกรอง บอกความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งการ

ออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและการล าดบัค  าตามโครงสร้างประโยค
ของภาษาต่างประทศและภาษาไทย ปฏิบติัตามและใชค้  าสั่ง ค  าขอร้อง ค  าแนะน า ค  าช้ีแจง พูดและ
เขียนบรรยาย สรุปใจความส าคญัที่ไดจ้ากการวเิคราะห์ แสดงความคิดเห็นเร่ืองเก่ียวกบัตนเอง กิจวตัร
ประจ าวนั ประสบการณ์ ส่ิงแวดลอ้มและเหตุการณ์ใกลต้วัในความสนใจ ระบุและเลือกขอ้มูล ประโยค 
ขอ้ความ บทสนทนา นิทาน เร่ืองสั้นและตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองที่ฟังหรืออ่าน คน้ควา้ รวบรวม สรุป
ขอ้มูลจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งที่เป็นขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นที่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน เปรียบเทียบประเพณีงานเทศกาล งานฉลอง วนัส าคญั ชีวิตความเป็นอยู ่และวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษา เขา้ร่วมและจดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม โดยสามารถส่ือสารดว้ยภาษา น ้ าเสียง 
และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม ทั้งในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลองอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม
ตามกาลเทศะ  มีความใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์และรักความเป็นไทย 
 
รหัสตัวช้ีวัด       
อ๑.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔ 
อ๑.๒ ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔   ม.๑/๕ 
อ๑.๓ ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
อ๒.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
อ๒.๒ ม.๑/๑   ม.๑/๒    
อ๓.๑ ม. ๑/๑  
อ๔.๑ ม. ๑/๑  
อ๔.๒ ม. ๑/๑ 

รวมทั้งหมด   ๒๐    ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 



๑๑๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ๒๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง  จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………… 
อ่านออกเสียงขอ้ความ นิทาน บทร้อยกรอง บอกความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งการ

ออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและการล าดบัค  าตามโครงสร้างประโยค
ของภาษาต่างประทศและภาษาไทย ปฏิบติัตามและใชค้  าสั่ง ค  าขอร้อง ค  าแนะน า ค  าช้ีแจง พูดและ
เขียนบรรยาย สรุปใจความส าคญัที่ไดจ้ากการวเิคราะห์ แสดงความคิดเห็นเร่ืองเก่ียวกบัตนเอง กิจวตัร
ประจ าวนั ประสบการณ์ ส่ิงแวดลอ้มและเหตุการณ์ใกลต้วัในความสนใจ ระบุและเลือกขอ้มูล ประโยค 
ขอ้ความ บทสนทนา นิทาน เร่ืองสั้นและตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองที่ฟังหรืออ่าน คน้ควา้ รวบรวม สรุป
ขอ้มูลจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งที่เป็นขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นที่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน เปรียบเทียบประเพณี งานเทศกาล งานฉลอง วนัส าคญั ชีวติความเป็นอยู ่และวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษา เขา้ร่วมและจดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรม โดยสามารถส่ือสารดว้ยภาษา น ้ าเสียง 
และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม ทั้งในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลองอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม
ตามกาลเทศะ  มีความใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์และรักความเป็นไทย 
 
รหัสตัวช้ีวัด       
อ๑.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔ 
อ๑.๒ ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔   ม.๑/๕ 
อ๑.๓ ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
อ๒.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
อ๒.๒ ม.๑/๑   ม.๑/๒    
อ๓.๑ ม. ๑/๑  
อ๔.๑ ม. ๑/๑  
อ๔.๒ ม. ๑/๑ 

รวมทั้งหมด    ๒๐    ตัวช้ีวัด 

 
 



๑๑๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ๒๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง  จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………… 

ปฏิบติัตามและใชค้  าขอร้อง ค  าแนะน า ค  าช้ีแจง และค าอธิบายง่ายๆ ตามสถานการณ์ อ่านออก
เสียง เลือกหวัขอ้ สรุปใจความส าคญั และรายละเอียดสนบัสนุน พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น ให้เหตุผล 
และยกตวัอยา่งประกอบจากการอ่านเร่ือง ข่าว เหตุการณ์ ประกาศ กิจกรรม บทร้อยกรองสั้นๆ  เร่ือง
ใกลต้วั และเร่ืองที่อยูใ่นความสนใจของสังคม ระบุ เขียน อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาองักฤษและภาษาไทย รวมทั้ง เทศกาล วนัส าคญั ชีวิตความเป็นอยู ่และวฒันธรรม ประเพณีของ
เจา้ของภาษา สืบคน้ รวบรวม และสรุปขอ้มูล หรือขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน พร้อมทั้ง
ประชาสมัพนัธข์อ้มูล  ข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาองักฤษ ขอและให้ขอ้มูล ใชท้กัษะในการส่ือสาร
เพื่อแสดงความตอ้งการ ความรู้สึก ความคิดเห็น ความช่วยเหลือเก่ียวกับตัวเอง กิจวตัรประจ าวนั 
ประสบการณ์ สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั เช่น ในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน โดยใชภ้าษา 
น ้ าเสียง กิริยาท่าทางอย่างเหมาะสม ถูกตอ้งตามกาลเทศะ เขา้ร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษา และ
วฒันธรรมตามความสนใจใหเ้หมาะสมกบับุคคล โอกาส และมารยาทสงัคม และวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษา มีความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสตัยสุ์จริต มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน 
รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด       
อ๑.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔ 
อ๑.๒ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕ 
อ๑.๓ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓    
อ๒.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓    
อ๒.๒ ม.๒/๑   ม.๒/๒ 
อ๓.๑ ม.๒/๑  
อ๔.๑ ม.๒/๑  
อ๔.๒ ม.๒/๑   ม.๒/๒ 

รวมทั้งหมด   ๒๑     ตัวช้ีวัด 



๑๑๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ๒๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง  จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………… 

ปฏิบตัิตามและใชค้  าขอร้อง ค  าแนะน า ค  าช้ีแจง และค าอธิบายง่ายๆ ตามสถานการณ์ อ่านออก
เสียง เลือกหวัขอ้ สรุปใจความส าคญั และรายละเอียดสนบัสนุน พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น ให้เหตุผล 
และยกตวัอยา่งประกอบจากการอ่านเร่ือง ข่าว เหตุการณ์ ประกาศ กิจกรรม บทร้อยกรองสั้นๆ  เร่ือง
ใกลต้วั และเร่ืองที่อยูใ่นความสนใจของสังคม ระบุ เขียน อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาองักฤษและภาษาไทย รวมทั้ง เทศกาล วนัส าคญั ชีวิตความเป็นอยู ่และวฒันธรรม ประเพณีของ
เจา้ของภาษา สืบคน้ รวบรวม และสรุปขอ้มูล หรือขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน พร้อมทั้ง
ประชาสมัพนัธข์อ้มูล  ข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาองักฤษ ขอและให้ขอ้มูล ใชท้กัษะในการส่ือสาร
เพื่อแสดงความตอ้งการ ความรู้สึก ความคิดเห็น ความช่วยเหลือเก่ียวกับตัวเอง กิจวตัรประจ าวนั 
ประสบการณ์ สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั เช่น ในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน โดยใชภ้าษา 
น ้ าเสียง กิริยาท่าทางอย่างเหมาะสม ถูกตอ้งตามกาลเทศะ เขา้ร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษา และ
วฒันธรรมตามความสนใจใหเ้หมาะสมกบับุคคล โอกาส และมารยาทสงัคม และวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษา มีความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสตัยสุ์จริต มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน 
รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด       
อ๑.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔ 
อ๑.๒ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕ 
อ๑.๓ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓    
อ๒.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓    
อ๒.๒ ม.๒/๑   ม.๒/๒ 
อ๓.๑ ม.๒/๑  
อ๔.๑ ม.๒/๑  
อ๔.๒ ม.๒/๑   ม.๒/๒ 

รวมทั้งหมด    ๒๑     ตัวช้ีวัด 



๑๑๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ๒๓๑๐๑   ภาษาอังกฤษ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง  จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ปฏิบติัตามและใชค้  าขอร้อง ให้ค  าแนะน า ค  าช้ีแจง ค  าอธิบายอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตาม
กาลเทศะ     อ่านออกเสียงค าศพัท ์ส านวน ประโยค ขอ้ความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ได้
ถูกตอ้งตามหลักการอ่าน เลือกระบุและเขียนหัวขอ้เร่ือง ใจความส าคญั และส่ือที่ไม่ใช่ความเรียง 
รูปแบบต่างๆ แสดงความคิดเห็นจากเร่ืองที่ฟังและอ่าน พร้อมให้เหตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ  พูด
สนทนาและเขียนบรรยายขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เร่ืองต่างๆ ใกลต้วั สถานการณ์ ข่าว เร่ืองที่อยูใ่นความ
สนใจของสงัคมไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามกาลเทศะ  เลือกใชภ้าษา น ้ าเสียง และกิริยาท่าทาง อธิบาย
เปรียบเทียบเก่ียวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมของเจ้าของภาษากับ
วฒันธรรมของไทย  เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ คน้ควา้ รวบรวม และ
สรุปขอ้มูล ขอ้เท็จจริง แลว้น าเสนอด้วยการพูดและการเขียนที่เก่ียวขอ้งกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
จากแหล่งเรียนรู้และส่ือสารในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม อยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสมตามกาลเทศะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด       
อ๑.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔ 
อ๑.๒ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔   ม.๓/๕ 
อ๑.๓ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓    
อ๒.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓    
อ๒.๒ ม.๓/๑   ม.๓/๒ 
อ๓.๑ ม.๓/๑  
อ๔.๑ ม.๓/๑  
อ๔.๒ ม.๓/๑   ม.๓/๒ 

รวมทั้งหมด     ๒๑     ตัวช้ีวัด 

 
 
 



๑๑๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ๒๓๑๐๒   ภาษาอังกฤษ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๒  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง  จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

ปฏิบติัตามและใชค้  าขอร้อง ให้ค  าแนะน า ค  าช้ีแจง ค  าอธิบายอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตาม
กาลเทศะ     อ่านออกเสียงค าศพัท ์ส านวน ประโยค ขอ้ความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ได้
ถูกตอ้งตามหลักการอ่าน เลือกระบุและเขียนหัวขอ้เร่ือง ใจความส าคญั และส่ือที่ไม่ใช่ความเรียง 
รูปแบบต่างๆ แสดงความคิดเห็นจากเร่ืองที่ฟังและอ่าน พร้อมให้เหตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ  พูด
สนทนาและเขียนบรรยายขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เร่ืองต่างๆ ใกลต้วั สถานการณ์ ข่าว เร่ืองที่อยูใ่นความ
สนใจของสงัคมไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามกาลเทศะ  เลือกใชภ้าษา น ้ าเสียง และกิริยาท่าทาง อธิบาย
เปรียบเทียบเก่ียวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมของเจ้าของภาษากับ
วฒันธรรมของไทย  เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ คน้ควา้ รวบรวม และ
สรุปขอ้มูล ขอ้เท็จจริง แลว้น าเสนอด้วยการพูดและการเขียนที่เก่ียวขอ้งกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
จากแหล่งเรียนรู้และส่ือสารในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม อยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสมตามกาลเทศะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด       
อ๑.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔ 
อ๑.๒ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔   ม.๓/๕ 
อ๑.๓ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓    
อ๒.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓    
อ๒.๒ ม.๓/๑   ม.๓/๒ 
อ๓.๑ ม.๓/๑  
อ๔.๑ ม.๓/๑  
อ๔.๒ ม.๓/๑   ม.๓/๒ 

รวมทั้งหมด     ๒๑     ตัวช้ีวัด 



๑๑๙ 
 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๐ 
 

 



๑๒๑ 
 

โครงสร้างเวลาเรียน ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
โรงเรียนดงสว่างวทิยา   อ าเภอนาจะหลวย  จงัหวดัอุบลราชธานี 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 

๓.  กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓.๑.กิจกรรมแนะแนว 
๓.๒.กิจกรรมนกัเรียน  
- กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/     
ยวุกาชาด/ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์/
รักษาดินแดน 
๓.๓ กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์//ชุมนุม 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 

๑๐/
๑๐ 

 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 

๑๐/
๑๐ 

 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 

๑๐/
๑๐ 

 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 

๑๐/
๑๐ 

 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 

๑๐/
๑๐ 

 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 

๑๐/
๑๐ 

 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 

๑๐/
๑๐ 

 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 

๑๐/
๑๐ 

 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 

๑๐/
๑๐ 

 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 

๑๐/
๑๐ 

 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 

๑๐/
๑๐ 

 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
 

๑๐/
๑๐ 

 
รวมเวลา 

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

 
หมายเหตุ              ๑.   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์จดับรูณาการในกิจกรรมเคร่ืองแบบ/ ชุมนุม /ชมรม/       
                                     บรูณาการใน  ๘  กลู่มสาระ 
  ๒. กิจกรรมในระดบัม.ปลาย  ขอ้๓.๒ และ ๓.๓     ผูเ้รียนเลือกเพียง ๑   กิจกรรม 
 

 
 

 

 

 



๑๒๒ 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนดงสว่างวทิยา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑ 

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

 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ มุ่งให้
ผูเ้รียนได้พฒันาตนเองตามศกัยภาพ  พฒันาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย 
สติปัญญา  อารมณ์และสงัคม  เสริมสร้างใหเ้ป็นผูมี้ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจดัการตนเองได ้และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข  
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้ใชอ้งคค์วามรู้ ทกัษะ และเจตคติจากการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และประสบการณ์ของผูเ้รียนมาปฏิบติักิจกรรม เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัไดแ้ก่  
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ซ่ึงจะส่งผลในการพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ มีทกัษะในการท างานและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข ใน
ฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  อนัไดแ้ก่  รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ 
อยูอ่ยา่งพอเพยีง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโรงเรียนดงสว่างวิทยา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช  ๒๕๕๑  ประกอบดว้ยกิจกรรม  ๓  ลกัษณะดงัน้ี  
 ๑. กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนให้รู้จกัตนเอง  รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม  
สามารถคิดตดัสินใจ  คิดแกปั้ญหา  ก าหนดเป้าหมาย  วางแผนชีวิตทั้งดา้นการเรียนและอาชีพ สามารถ
ปรับตนไดอ้ยา่งเหมาะสม  นอกจากน้ียงัช่วยให้ครูรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน  ทั้งยงัเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ
และใหค้  าปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน 

 ๒. กิจกรรมนักเรียน   เป็นกิจกรรมที่มุ่งพฒันาความมีระเบียบวินัย  ความเป็นผูน้ า ผูต้ามที่ดี  มี
ความรับผดิชอบ การท างานร่วมกนั การรู้จกัแกปั้ญหา  การตดัสินใจที่เหมาะสม  การช่วยเหลือแบ่งปัน 
เอ้ืออาทรและสมานฉนัท ์ โดยจดัใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ  ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน 
ใหไ้ดป้ฏิบติัดว้ยตนเอง  กิจกรรมนกัเรียนประกอบดว้ย 
      ๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยวุกาชาด ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ และ นกัศึกษาวชิาทหาร 
      ๒.๒  กิจกรรมชุมนุม  ชมรม 

      ทั้งน้ีนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรม
ทั้งขอ้ ๒.๑ และขอ้ ๒.๒ 

  



๑๒๓ 
 

๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนบ าเพญ็ตนให้
เป็นประโยชน์ต่อสงัคม  ชุมชน และทอ้งถ่ิน ตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร เพื่อแสดงถึงความ
รับผดิชอบ ความดีงาม  ความเสียสละ และการมีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพฒันา ต่างๆ  กิจกรรม
สร้างสรรคส์งัคม 

หลักการ 
 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มีหลกัการส าคญั ดงัน้ี 

 ๑. มีการก าหนดเป้าหมายของการจดักิจกรรมที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และครอบคลุมผูเ้รียน             
ทุกคน 

 ๒. เป็นกิจกรรมที่ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองอยา่งรอบดา้น เตม็ตามศกัยภาพตามความสนใจ ความ
ถนดั ความตอ้งการ และเหมาะสมกบัวยัและวฒิุภาวะ 
 ๓. เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตส านึกในการบ าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมใน
ลกัษณะต่างๆ ที่สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติ ประเพณี และวฒันธรรมอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
 ๔. เป็นกิจกรรมที่ยดึหลกัการมีส่วนร่วม  โดยเปิดโอกาสให้ครู พ่อแม่  ผูป้กครอง  ผูน้ าชุมชน 
ปราชญช์าวบา้น  องคก์ร  และหน่วยงานอ่ืน  มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 

แนวการจัดกิจกรรม 

 ๑. ใหผู้เ้รียนปฏิบติักิจกรรมดว้ยความสมคัรใจ 
 ๒. ใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรมผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย  ฝึกการท างานที่สอดคลอ้งกบั
ชีวติจริง  ตลอดจนสะทอ้นความรู้  ทกัษะ  และประสบการณ์ของผูเ้รียน 

 ๓. จดักิจกรรมอย่างสมดุลทั้ ง ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน  และ
กิจกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์  มีความสมดุลในการจดักิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม 
รวมทั้งมีการจดักิจกรรมในและนอกสถานศึกษา 
 ๔. จดักิจกรรมโดยให้ผูเ้รียนเป็นผูด้  าเนินการ  โดยมีการส ารวจและใช้ขอ้มูลประกอบการ
วางแผนอยา่งเป็นระบบ เนน้การคิดวเิคราะห์และใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการด าเนินกิจกรรม  
 ๕. ใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าเน้นการแข่งขนั บนพื้นฐาน
การปฏิบตัิตามวถีิประชาธิปไตย 



๑๒๔ 
 

เวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 เวลาการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนดงสว่างวิทยา  ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช  ๒๕๕๑  มีดงัน้ี 

๑. กิจกรรมแนะแนว  ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย  ภาคเรียนละ ๒๐   ชัว่โมง 
 ๒. กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์/รักษาดินแดน                      
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย  ภาคเรียนละ  ๒๐   ชัว่โมง 
 ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและจิตสาธารณะประโยชน์  (ชุมนุม/จิตอาสา)   ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้
และตอนปลาย  ภาคเรียนละ  ๑๐   ชัว่โมง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๕ 
 

เกณฑ์การจบการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๖ 
 

 

แผนภูมกิารวดัและประเมนิผลการเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 
 

 
เกณฑ์การจบการศึกษาภาคบังคบั : 

 
 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

๑) ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิม่เติม  โดยเป็นวชิาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวชิา
เพิม่เติมตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๒) ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  
๖๖ หน่วยกิต และรายวชิาเพิม่เติมไม่นอ้ยกวา่ ๑๑ หน่วยกิต 

๓) ผูเ้รียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน ในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมิน
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๔) ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

๕) ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

เกณฑ์การจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน : 
 

   
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๑) ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิม่เติม  โดยเป็นวชิาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวชิา
เพิม่เติมตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๒) ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  
๔๑ หน่วยกิต และรายวชิาเพิม่เติมไม่นอ้ยกวา่ ๓๖ หน่วยกิต 

๓) ผูเ้รียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน ในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมิน
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๔) ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

๕) ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 



๑๒๘ 
 

 เกณฑ์การวดัและประเมินผลการเรียน 
 
 

 
        การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 
การวดัและประเมินผลการเรียนนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ และ   ตอนปลาย  ก าหนดใหมี้

การสอบวดัและประเมินผลการเรียน จ านวน  ๒ คร้ัง ในแต่ละปีการศึกษา ดงัน้ี 
๑. การสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ 
๒. การสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ 
โดยก าหนดอตัราส่วนในการวดัและประเมินผลการเรียน ดงัน้ี 

๗๐ : ๓๐  (ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ, ศิลปะ. สุขศึกษาและพลศึกษา เป็น ๘๐:๒๐) 
๗๐ หมายถึง คะแนนการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียน มีการประเมินด้านความรู้             

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คุณธรรม จริยธรรม และทกัษะกระบวนการ โดยใชเ้คร่ืองมือการประเมินที่
หลากหลาย เช่น แบบทดสอบ แบบประเมินการปฏิบติังาน และประเมินแฟ้มสะสมงาน แบบสังเกต 
แบบสมัภาษณ์ และไดก้ าหนดการวดัและประเมินผล ดงัน้ี 

- การประเมินผลก่อนเรียน    
- การประเมินผลระหวา่งเรียน 
- การประเมินดา้นความรู้โดยใชแ้บบทดสอบ  
- การประเมินผลตามสภาพจริง 
- การประเมินผลดว้ยแฟ้มสะสมงาน 

๓๐ หมายถึง คะแนนการประเมินการเรียนรู้ปลายปี โดยใชแ้บบทดสอบ การประเมินการ
ปฏิบตัิงาน การประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และการประเมินทกัษะกระบวนการ  

 

 
 
 
 



๑๒๙ 
 

 

   การตัดสินผลการเรียน 
 
การตดัสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้ตวัเลขแสดงระดับ              

ผลการเรียนเป็น ๘ ระดบัดงัน้ี 
การตดัสินผลการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้ระบบผ่านและไม่ผ่าน โดยก าหนด

เกณฑ์การตดัสินผ่านแต่ละรายวิชาที่ร้อยละ ๕๐ จากนั้นจึงให้ระดบัผลการเรียนที่ผ่านส าหรับระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย ใชต้วัเลขแสดงระดบัผลการเรียนเป็น ๘ ระดบั แนวการให้ระดบัผล
การเรียน ๘ ระดบัและความหมายของแต่ละระดบัดงัแสดงในตารางดงัน้ี 

การประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม ใหแ้จง้ผลเป็นระดบัผลการเรียน  ดงัน้ี 
ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 

๔ ดีเยีย่ม ๘๐-๑๐๐ 
๓.๕ ดี ๗๕-๗๙ 
๓ ดี ๗๐-๗๔ 

๒.๕ ค่อนขา้งดี ๖๕-๖๙ 
๒ ปานกลาง ๖๐-๖๔ 
๑.๕ พอใช ้ ๕๕-๕๙ 
๑ ผา่นเกณฑข์ั้นต ่า ๕๐-๕๔ 
๐ ต ่ากวา่เกณฑ ์ ๐-๔๙ 

  
   การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 
   

๑.  ใหร้ะดบัผลการประเมิน เป็นผา่นและไม่ผา่น 
 ๒.  กรณีใหผ้า่นการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ดงัน้ี 
  ดีเยี่ยม หมายถึง ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะในการปฏิบตัิจนเป็นนิสยัและน าไปใช ้
     ในชีวติประจ าวนัเพือ่ประโยชน์สุขของตนเองและสงัคม  
   ด ี หมายถึง ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะในการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์ 
      เพือ่ใหเ้ป็นที่ยอมรับของสงัคม    
   ผ่าน หมายถึง ผูเ้รียนรับรู้และปฏิบตัิตามกฎเกณฑแ์ละเงื่อนไข 
      ที่สถานศึกษาก าหนด 

๓.  กรณีไม่ผา่น  ผูเ้รียนรับรู้แต่ไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่สถานศึกษาก าหนด 



๑๓๐ 
 

  
 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ใช้ตัวหนังสือแสดงผลดังนี ้
 
  ผ่าน หมายถึง มีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนผา่นการประเมินจุดประสงค ์
     ส าคญัตามเกณฑท์ีก่  าหนด 
  ไม่ผ่าน หมายถึง  มีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและผา่นการประเมินจุดประสงค ์
     ส าคญัไม่ครบตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 
 
 

 การประเมนิการอ่าน คดิวิเคราะห์  และเขียนส่ือความ   
 
 ๑.  ใหร้ะดบัผลการประเมิน  เป็นผา่นและไม่ผา่น 
 ๒.  กรณีใหผ้า่นการอ่าน คิดวเิคราะห์  และเขียนส่ือความ  ดงัน้ี 
  ดีเยี่ยม หมายถึง สามารถจบัใจความส าคญัไดค้รบถว้น เขียนวพิากษว์จิารณ์   

เขียนสร้างสรรค ์แสดงความคิดเห็นประกอบอยา่งมีเหตุผล 
ไดถู้กตอ้งและสมบูรณ์ ใชภ้าษาสุภาพและเรียบเรียงได้ 
สละสลวย 

   ด ี หมายถึง สามารถจบัใจความส าคญัได ้เขียนวพิากษว์จิารณ์ 
         และเขียนสร้างสรรคไ์ดโ้ดยใชภ้าษาสุภาพ   
   ผ่าน หมายถึง สามารถจบัใจความส าคญัไดแ้ละเขียนวพิากษว์จิารณ์ไดบ้า้ง 
 
  การพิจารณาเลื่อนช้ันปลายปีทุกช้ัน 
 

  ให้พิจารณาจากผลการเรียนรู้ทั้ ง ๘ กลุ่มสาระ ครบทุกรายวิชา การประเมินการอ่าน คิด
วเิคราะห์และเขียน การประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 
   



๑๓๑ 
 

 
 เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน  
 
  ๑. เกณฑก์ารตดัสินการเล่ือนชั้นปลายปี 
   นกัเรียนที่จะไดรั้บการพจิารณาใหเ้ล่ือนชั้นได ้ จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
    ๑. ๑ มีเวลาเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระ และเวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน    ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
     ๑.๒ ผ่านเกณฑก์ารประเมินตามตวัช้ีวดัไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจ านวน
ตวัช้ีวดัของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ๑.๓ ตอ้งไดร้ะดบัผลการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ตั้งแต่ระดบั  “๑”  ขึ้นไป  
    ๑.๔ ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน การประเมิน
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   

 

 

 

 



๑๓๒ 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



๑๓๓ 
 

 
 
   

 
หลกัสูตรโรงเรียนดงสว่างวทิยา  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 
(ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๔) ระดบัช้ันมธัยมศึกษาตอนต้น 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน            

กระทรวงศึกษาธิการ 



๑๓๔ 
 

         
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนดงสว่างวิทยา 
เร่ือง   ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนดงสว่างวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๕๗ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๔) 

  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา   ข้ันพืน้ฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
               ............................................. ......................................... 

ตามที่    ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานกระทรวงศึกษาธิการ ไดป้ระกาศ 
ใหส้ถานศึกษาใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ โดยใหเ้ร่ิมใชต้ั้งแต่ 
ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๓  ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๔ เป็นตน้ไป  
และโรงเรียนไดด้ าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรโรงเรียนดงสวา่งวทิยา  พทุธศกัราช ๒๕๕๗ ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช  ๒๕๕๑ เรียบร้อยแลว้ 

ทั้งน้ีหลกัสูตรโรงเรียนไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เม่ือวนัที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๗   จึงประกาศใหใ้ชห้ลกัสูตรโรงเรียนตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 

ประกาศ    ณ    วนัที่   ๑๙   เดือน พฤษภาคม  พทุธศกัราช ๒๕๕๗ 
 
 

 
                  ( นายเล่ียม ฝ่ากลาง )                                          ( นายบณัฑิต พลอาษา ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    ผูอ้  านวยการโรงเรียนดงสวา่งวทิยา 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 

 
บทน า 

 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช ๒๕๔๔  

ใหเ้ป็นหลกัสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและ
กรอบทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวติที่ดีและมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก พร้อมกนัน้ีไดป้รับกระบวนการพฒันาหลกัสูตรให้มีความสอดคลอ้งกบั
เจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)        
พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ทอ้งถ่ินและสถานศึกษาไดมี้บทบาทและมี
ส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน และไดมี้การ
ประกาศใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ ตามค าสัง่กระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ สพฐ.  ๒๙๓/๒๕๕๑   ลงวนัที่ ๑๑  กรกฎาคม   ๒๕๕๑  เร่ือง ให้ใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช ๒๕๕๑   

ดงันั้น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริหารวิชาการ โรงเรียนดงสว่างวิทยา ได้
ด าเนินการทบทวนหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๔๔ เพื่อน าไปสู่การจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนดงสวา่งวิทยา พุทธศกัราช ๒๕๕๒ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช ๒๕๕๑  และได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศกัราช ๒๕๕๗ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของผูเ้รียน ชุมชนให้มากยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ทั้งน้ีเพือ่น าไปสู่การพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษย์
ที่มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึด
มัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   มีความรู้และทกัษะ
พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  

 



๑๓๖ 
 

ค าน า 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริหารวิชาการ โรงเรียนดงสวา่งวทิยา  ไดด้ าเนินการพฒันา 
ปรับปรุง หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนดงสวา่งวทิยา พทุธศกัราช ๒๕๕๗ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบับริบท
ของผูเ้รียน ชุมชนใหม้ากยิง่ขึ้นและเพือ่เป็นการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ทั้งน้ีเพือ่
น าไปสู่การพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้เป็นมนุษยท์ี่มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  
คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  โดยเนน้ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ ในเล่มประกอบดว้ย วสิยัทศัน์ หลกัการ 
จุดหมาย สมรรถนะที่ส าคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  
ตวัช้ีวดั โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา ค  าอธิบายรายวิชา เกณฑก์ารวดัประเมินผล และการจบ
หลกัสูตร 

ขอขอบคุณ  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยม         
เขต ๒๙  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และคณะครูโรงเรียนดงสวา่งวทิยาทุกคน  ที่ไดมี้ส่วน
ร่วมในการพฒันาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช  ๒๕๕๑ ไปสู่หลกัสูตรโรงเรียน
ดงสวา่งวทิยา พทุธศกัราช  ๒๕๕๗  (ฉบบัปรับปรุง พทุธศกัราช ๒๕๕๔) ใหมี้ความส าบูรณ์และส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี 

หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่   หลกัสูตรโรงเรียนดงสวา่งวิทยา เล่มน้ี  จะเป็นกรอบเป็นทิศทางในการ
จดัการเรียนการสอนเพือ่พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้  มีทกัษะพื้นฐานที่จ  าเป็นส าหรับใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การด ารงชีวติในสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งมีประสิทธ์ิภาพ 
 
 
 

                       (  นายบณัฑิต พลอาษา ) 
                          ผูอ้  านวยการโรงเรียนดงสวา่งวทิยา 



๑๓๗ 
 

สารบัญ 

 หน้า 
ค าน า  
ค าสัง่กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ ๒๙๓/๒๕๕๑  เร่ือง  ให้ใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑  ลงวนัที่  ๑๑  กรกฎาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๑ 

 

ประกาศโรงเรียนดงสวา่งวทิยา ลงวนัที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เร่ือง ให้ใชห้ลกัสูตร
โรงเรียนดงสวา่งวทิยา พทุธศกัราช ๒๕๕๗ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช ๒๕๕๑ 
วสิยัทศัน์ 

 
 
 

๑ 
หลกัการ ๑ 
จุดหมาย ๑ 
สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน ๒ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ ๒ 
โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนดงสวา่งวทิยา ๓ 
ค าอธิบาย/โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๑๕ 
ค าอธิบาย/โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๓๖ 
ค าอธิบาย/โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ๖๓ 
ค าอธิบาย/โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ๑๐๑ 
ค าอธิบาย/โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๒๗ 
ค าอธิบาย/โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๑๕๔ 
ค าอธิบาย/โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑๖๙ 
ค าอธิบาย/โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๑๙๖ 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ๒๑๗ 
เกณฑก์ารจบหลกัสูตร ๒๒๒ 
ภาคผนวก  
 



๑๓๘ 
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