๑

บทนา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔
ให้เป็ นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกาหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรี ยนรู ้เป็ นเป้ าหมายและ
กรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวติ ที่ดีและมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในเวทีระดับโลก พร้อมกันนี้ได้ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรให้มีความสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ แห่ งพระราชบัญญัติก ารศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไ ขเพิ่ม เติ ม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจทางการศึกษาให้ทอ้ งถิ่นและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมี
ส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสูตร เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถิ่น และได้มีการ
ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคาสัง่ กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ. ๒๙๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่ อง ให้ใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
ดังนั้น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริ หารวิชาการ โรงเรี ยนดงสว่างวิทยา ได้
จัด ทาหลัก สู ต รสถานศึ กษา โรงเรี ย นดงสว่า งวิท ยา พุท ธศัก ราช ๒๕๕๗ ตามหลัก สู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุ ง พุทธศักราช ๒๕๕๔ โดยมีจุดมุ่งหมาย
พัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคน ซึ่งเป็ นกาลังของชาติให้เป็ นมนุ ษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่ างกาย ความรู ้ คุณธรรม มี
จิตสานึ กในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุ ข มีความรู ้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จาเป็ นต่อการศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชี พการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาเพื่อการมีงานทา โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญบน
พื้นฐานความเชื่ อ ว่า ทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ในการเตรี ยมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกต่อไป

๒

๑. วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคน ซึ่ งเป็ นกาลังของชาติให้เป็ นมนุ ษย์ที่มี ความสมดุ ลทั้งด้านร่ างกาย
ความรู ้ คุณธรรม จิตสานึก ในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ ในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุ ข มีความรู ้ มีทกั ษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จาเป็ นต่อ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชี พและการศึกษาตลอดชี วิต โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญบนพื้นฐาน
ความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ
๒. หลักการ
๑. เป็ นหลักสูตรการศึกษาเพือ่ ความเป็ นเอกภาพของชาติมีจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ เป็ นเป้ าหมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน
๒. เป็ นหลักสูตรการศึกษาเพือ่ ปวงชนที่ประชาชนทุกคนมีโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างเสมอ
ภาค และมีคุณภาพ
๓. เป็ นหลักสูตรการศึกษาที่สนองต่อการกระจายอานาจ
๔. เป็ นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุน่ ทั้งด้านสาระการเรี ยนรู ้ เวลาและการ
จัดการเรี ยนรู ้
๕. เป็ นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
๖. เป็ นหลักสูตรการศึกษา สาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรี ยนรู ้และประสบการณ์
๓. จุดมุ่งหมาย
๑. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พงึ ประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง
๒. มีความรู ้และความสมารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี
และมีทกั ษะชีวติ
๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสยั และรักการออกกาลังกาย
๔. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในการเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
๕. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาไทย

๓

๔. สมรรถนะความสาคัญของผู้เรียน
เป็ นสมรรถนะจาเป็ นพื้นฐาน ๕ ประการที่กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้พึงมี สมรรถนะเหล่ านี้ ได้
สอดแทรกบูรณาการในมาตรฐานการเรี ยนรู ้ต่างๆ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
- ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง เป็ นคุณลักษณะที่
ต้องการให้เกิดแก่ผเู ้ รี ยนทุกคน โรงเรี ยนนายมวิทยาคารได้กาหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่
๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
๒) ซื่อสัตย์สุจริ ต
๓) มีวนิ ยั
๔) ใฝ่ เรี ยนรู ้
๕) อยูอ่ ย่างพอเพียง
๖) มุ่งมัน่ ในการทางาน
๗) รักความเป็ นไทย
๘) มีจิตสาธารณะ
คุณสมบัติเหล่านี้ จะสอดแทรกบูรณาการในมาตรฐานและตัวชี้วดั ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ต่างๆ และสามารถพัฒนาผ่านกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน หรื อโครงการต่างๆ ของนักเรี ยน

๔

โครงสร้ างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษา

๕

โครงสร้ างเวลาเรียนหลักสู ตรสถานศึกษา โรงเรียนดงสว่ างวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น (ม. ๑-๓)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

รายวิชาพืน้ ฐาน

เวลาเรียน
(หน่ วยกิต/ชม.)
๑๑.๐ (๔๔๐)

รายวิชาพืน้ ฐาน

เวลาเรียน
(หน่ วยกิต/ชม.)
๑๑.๐ (๔๔๐)

ท๒๑๑๐๑

ภาษาไทย

๑.๕ (๖๐)

ท๒๑๑๐๒

ภาษาไทย

๑.๕ (๖๐)

ค๒๑๑๐๑

คณิ ตศาสตร์

๑.๕ (๖๐)

ค๒๑๑๐๒

คณิ ตศาสตร์

๑.๕ (๖๐)

ว๒๑๑๐๑

วิทยาศาสตร์

๑.๕ (๖๐)

ว๒๑๑๐๒

วิทยาศาสตร์

๑.๕ (๖๐)

ส๒๑๑๐๑

สังคมศึกษา

๑.๕ (๖๐)

ส๒๑๑๐๓

สังคมศึกษา

๑.๕ (๖๐)

ส๒๑๑๐๑

ประวัติศาสตร์

๐.๕ (๒๐)

ส๒๑๑๐๓

ประวัติศาสตร์

๐.๕ (๒๐)

พ๒๑๑๐๑
พ๒๑๑๐๒

สุ ขศึกษา
พลศึกษา

๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)

พ๒๑๑๐๓
พ๒๑๑๐๔

สุ ขศึกษา
พลศึกษา

๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)

ศ๒๑๑๐๑

ศิลปะ

๑.๐ (๔๐)

ศ๒๑๑๐๒

ศิลปะ

๑.๐ (๔๐)

ง๒๑๑๐๑

การงานอาชีพ

๑.๐ (๔๐)

ง๒๑๑๐๒

การงานอาชีพ

๑.๐ (๔๐)

อ๒๑๑๐๑

ภาษาอังกฤษ

๑.๕ (๖๐)

อ๒๑๑๐๒

ภาษาอังกฤษ

๑.๕ (๖๐)

รายวิชาเพิ่มเติม

๔.๕ (๑๘๐)

รายวิชาเพิ่มเติม

๔.๕ (๑๘๐)

รายวิชา/กิจกรรม

ท๒๑๒๐๑

อ่านเขียน ๑

ว๒๑๒๐๑

วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม ๑

ค๒๑๒๐๑

คณิ ตศาสตร์ ๑

ง๒๐๒๖๑

เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ง๒๐๒๖๒
ส๒๑๒๐๑

รายวิชา/กิจกรรม

ท๒๑๒๐๒

อ่านเขียน ๒

ว๒๑๒๐๒

วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม ๒

ค๒๑๒๐๒

คณิ ตศาสตร์ ๒

๑.๐ (๔๐)

ง๒๐๒๔๑

ซอฟต์แวร์ ประยุกต์

๑.๐ (๔๐)

อาหารสี่ ภาค ๑

๑.๐ (๔๐)

ง๒๐๒๖๓

งานประดิษฐ์ ๑

๑.๐ (๔๐)

อาเซียนศึกษา ๑

๐.๕ (๒๐)

ส๒๑๒๐๒

อาเซียนศึกษา ๒

๐.๕ (๒๐)

๑.๐ (๔๐)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ๘๐)

๑.๐ (๔๐)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ๘๐)

กิจกรรมแนะแนว

๒๐

กิจกรรมแนะแนว

๒๐

ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์

๒๐

ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์

๒๐

ชุมนุ ม/กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมทั้งหมด

๑๐/๑๐
๗๐๐

ชุมนุม/กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมทั้งหมด

หมายเหตุ ๑. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จดั บูรณาการในกิจกรรมเครื่ องแบบ/ ชุมนุ ม
บูรณาการใน ๘ กลุ่มสาระ
๒. กิจกรรมในระดับ ม.ต้น ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์/ชุมนุม ผูเ้ รี ยนเลือกเพียง ๑
กิจกรรม

๑๐/๑๐
๗๐๐

๖

โครงสร้ างเวลาเรียนหลักสู ตรสถานศึกษา โรงเรียนดงว่ างวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น (ม. ๑-๓)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

เวลาเรียน
(หน่ วยกิต/ชม.)
๑๑.๐ (๔๔๐)

รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน

เวลาเรียน
(หน่ วยกิต/ชม.)
๑๑.๐ (๔๔๐)

ท๒๒๑๐๑

ภาษาไทย

๑.๕ (๖๐)

ท๒๒๑๐๒

ภาษาไทย

๑.๕ (๖๐)

ค๒๒๑๐๑

คณิ ตศาสตร์

๑.๕ (๖๐)

ค๒๒๑๐๒

คณิ ตศาสตร์

๑.๕ (๖๐)

ว๒๒๑๐๑

วิทยาศาสตร์

๑.๕ (๖๐)

ว๒๒๑๐๒

วิทยาศาสตร์

๑.๕ (๖๐)

ส๒๒๑๐๑

สังคมศึกษา

๑.๕ (๖๐)

ส๒๒๑๐๓

สังคมศึกษา

๑.๕ (๖๐)

ส๒๒๑๐๓

ประวัติศาสตร์

๐.๕ (๒๐)

ส๒๒๑๐๔

ประวัติศาสตร์

๐.๕ (๒๐)

พ๒๒๑๐๑
พ๒๒๑๐๒

สุ ขศึกษา
พลศึกษา

๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)

พ๒๒๑๐๓

สุ ขศึกษา

๐.๕ (๒๐)

ศ๒๒๑๐๑

ศิลปะ

๑.๐ (๔๐)

พ๒๒๑๐๔
ศ๒๒๑๐๒

พลศึกษา
ศิลปะ

๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)

ง๒๒๑๐๑

การงานอาชีพ

๑.๐ (๔๐)

ง๒๒๑๐๒

การงานอาชีพ

๑.๐ (๔๐)

อ๒๒๑๐๑

ภาษาอังกฤษ

๑.๕ (๖๐)

อ๒๒๑๐๒

ภาษาอังกฤษ

๑.๕ (๖๐)

รายวิชาเพิม่ เติม

๔.๐ (๑๖๐)

รายวิชาเพิม่ เติม

๔.๐ (๑๖๐)

ท๒๒๑๐๑

การเขียน ๑

ว๒๒๒๐๑

วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม ๓

ค๒๒๒๐๑

คณิ ตศาสตร์ ๓

ศ๒๐๒๐๓

ศิลปะสร้างสรรค์

ง๒๐๒๖๔

งานดอกไม้ใบตอง

ท๒๒๒๐๒

การเขียน ๒

ว๒๒๒๐๒

วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม ๔

ค๒๒๒๐๒

คณิ ตศาสตร์ ๔

๑.๐ (๔๐)

ศ๒๐๒๐๔

ศิลปะสร้างสรรค์

๑.๐ (๔๐)

๑.๐ (๔๐)

ง๒๐๒๖๕

งานแกะสลัก

๑.๐ (๔๐)

๑.๐ (๔๐)

๑.๐ (๔๐)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ๖๐)
กิจกรรมแนะแนว

๒๐

กิจกรรมแนะแนว

๒๐

ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์

๒๐

ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์

๒๐

ชุมนุ ม//กิจกรรมเพื่อสังคม
รวมทั้งหมด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ๖๐)

๑๐/๑๐
๖๖๐ ชม.

ชุมนุม//กิจกรรมเพื่อสังคม
รวมทั้งหมด

๑๐/๑๐
๖๖๐ ชม.

หมายเหตุ ๑. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จดั บูรณาการในกิจกรรมเครื่ องแบบ/ ชุมนุ ม
บูรณาการใน ๘ กลุ่มสาระ
๒. กิจกรรมในระดับ ม.ต้น ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์/ชุมนุม ผูเ้ รี ยนเลือกเพียง ๑
กิจกรรม

๗

โครงสร้ างเวลาเรียนหลักสู ตรสถานศึกษา โรงเรียนดงสว่ างวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น (ม. ๑-๓)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
เวลาเรียน/
หน่ วย/ชม
๑๑.๐ (๔๔๐)

รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน

เวลาเรียน/
หน่ วย/ชม
๑๑.๐ (๔๔๐)

ท๒๓๑๐๑

ภาษาไทย

๑.๕ (๖๐)

ท๒๓๑๐๒

ภาษาไทย

๑.๕ (๖๐)

ค๒๓๑๐๑

คณิ ตศาสตร์

๑.๕ (๖๐)

ค๒๓๑๐๒

คณิ ตศาสตร์

๑.๕ (๖๐)

ว๒๓๑๐๑

วิทยาศาสตร์

๑.๕ (๖๐)

ว๒๓๑๐๒

วิทยาศาสตร์

๑.๕ (๖๐)

ส๒๓๑๐๑

สังคมศึกษา

๑.๕ (๖๐)

ส๒๓๑๐๓

สังคมศึกษา

๑.๕ (๖๐)

ส๒๓๑๐๓

ประวัติศาสตร์

๐.๕ (๒๐)

ส๒๓๑๐๔

ประวัติศาสตร์

๐.๕ (๒๐)

พ๒๓๑๐๑

สุ ขศึกษา

พ๒๓๑๐๓

สุ ขศึกษา

พ๒๓๑๐๒
ศ๒๓๑๐๑

พลศึกษา
ศิลปะ

๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)

พ๒๓๑๐๔
ศ๒๓๑๐๒

พลศึกษา
ศิลปะ

๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)

ง๒๓๑๐๑

การงานอาชีพ

๑.๐ (๔๐)

ง๒๓๑๐๒

การงานอาชีพ

๑.๐ (๔๐)

อ๒๓๑๐๑

ภาษาอังกฤษ

๑.๕ (๖๐)

อ๒๓๑๐๒

ภาษาอังกฤษ

๑.๕ (๖๐)

สาระเพิ่มเติม

๔.๐ (๑๖๐)

ท๒๓๒๐๑

หลักการใช้ภาษาไทย ๑

ว๒๓๒๐๑

วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม ๕

ค๒๓๒๐๑

คณิ ตศาสตร์ เพิม่ เติม ๕

ศ๒๐๒๐๕

ศิลปะสร้างสรรค์

ง๒๐๒๖๗

งานประดิษฐ์ ๒

สาระเพิ่มเติม
หลักการใช้ภาษาไทย ๒

ว๒๒๒๐๒

วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม ๕

ค๒๓๒๐๒

คณิ ตศาสตร์ เพิม่ เติม ๕

๑.๐ (๔๐)

ศ๒๐๒๐๖

ศิลปะสร้างสรรค์

๑.๐ (๔๐)

๑.๐ (๔๐)

ง ๒๐๒๖๘

อาหารสี่ ภาค ๒

๑.๐ (๔๐)

๑.๐ (๔๐)

รวมทั้งหมด

๑.๐ (๔๐)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ๖๐)
๒๐

ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์
ชุมนุ ม/กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

๔.๐ (๑๖๐)

ท๒๓๒๐๒

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ๖๐)
กิจกรรมแนะแนว

๑.๐ (๔๐)

๒๐
๑๐/๑๐
๖๖๐ ชม.

กิจกรรมแนะแนว

๒๐

ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์
ชุมนุม/กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมทั้งหมด

หมายเหตุ ๑. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จดั บูรณาการในกิจกรรมเครื่ องแบบ/ ชุมนุม /ชมรม
บูรณาการใน ๘ กลุ่มสาระ
๒. กิจกรรมในระดับม.ปลาย ข้อ๓.๒ และ ๓.๓ ผูเ้ รี ยนเลือกเพียง ๑ กิจกรรม

๒๐
๑๐/๑๐
๖๖๐
ชม.

๘

โครงสร้ างเวลาเรียน ตามโครงสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
โรงเรียนดงสว่ างวิทยา อาเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

๑.รายวิชาพืน้ ฐาน
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
- ประวัติศาสตร์
- สุ ขศึกษา
- พลศึกษา
- ศิลปะ
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียนวิชาพืน้ ฐาน
๒. รายวิชาเพิ่มเติม
- อ่านเขียน ๑
- วิทยาศาสตร์ ๑
- คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๑
- เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
- อาหารสี่ ภาค ๑
- อาเซียนศึกษา ๑
- อ่านเขียน ๒
- วิทยาศาสตร์ ๒
- คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๒
- ซอฟแวร์ประยุกต์

ม.๑

ม.๒

ม.๓

๑

๒

๑

๒

๑

๒

๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๔๐
๔๐
๖๐
๔๔๐

๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๔๐
๔๐
๖๐
๔๔๐

๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๔๐
๔๐
๖๐
๔๔๐

๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๔๐
๔๐
๖๐
๔๔๐

๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๔๐
๔๐
๖๐
๔๔๐

๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๔๐
๔๐
๖๐
๔๔๐

-

-

-

-

-

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
-

๔๐

๙

โครงสร้ างเวลาเรียน ตามโครงสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น (ต่ อ)
โรงเรียนดงสว่ างวิทยา อาเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

๒. รายวิชาเพิ่มเติม (ต่อ)
- งานประดิษฐ์ ๒
- อาเซียนศึกษา ๒
- การเขียน ๑
- วิทยาศาสตร์ ๓
- คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๓
- การปั้นดินเผา
- งานดอกไม้ใบตอง
- การเขียน ๒
- วิทยาศาสตร์ ๔
- คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔
- กราฟิ กและเทคโนโลยีสื่อประสม
- งานแกะสลัก
- หลักการใช้ภาษาไทย ๑
- วิทยาศาสตร์ ๕
- คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕
- การทอเสื่ อกก
- งานประดิษฐ์ ๒
- หลักการใช้ภาษาไทย ๒
- วิทยาศาสตร์ ๖
- คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖

ม.๑

ม.๒

ม.๓

๑

๒

๑

๒

๑

๒

-

๔๐
๒๐
-

-

-

-

-

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
-

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
-

๔๐
๔๐

๔๐

๑๐

โครงสร้ างเวลาเรียน ตามโครงสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น (ต่ อ)
โรงเรียนดงสว่ างวิทยา อาเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

๒. รายวิชาเพิ่มเติม (ต่อ)
- โปรแกรมเบื้องต้น
- อาหารสี่ ภาค ๒

รวมเวลาเรียน(เพิ่มเติม)
๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓.๑.กิจกรรมแนะแนว
๓.๒.กิจกรรมนักเรียน
- กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บาเพ็ญประโยชน์ /
รักษาดินแดน
๓.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ //ชุมนุม

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาทั้งหมด

หมายเหตุ

ม.๑

ม.๒

ม.๓

๑

๒

๑

๒

๑

๒

-

-

-

-

-

๔๐
๔๐

๑๘๐

๑๘๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๔๐

๑๔๐

๒๐
๒๐

๒๐
๒๐

๒๐
๒๐

๒๐
๒๐

๒๐
๒๐

๒๐
๒๐

๑๐/๑๐

๑๐/๑๐

๑๐/๑๐

๑๐/๑๐

๑๐/๑๐

๑๐/๑๐

๘๐
๗๐๐

๘๐
๗๐๐

๖๐
๖๘๐

๖๐
๖๘๐

๖๐
๖๔๐

๖๐
๖๔๐

๑. กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์จดั บูรณาการในกิจกรรมเครื่ องแบบ/
ชุมนุม / บูรณาการใน ๘ กลู่มสาระ
๒. กิจกรรมในระดับม.ต้น ข้อ๓.๒ และ ๓.๓ ผูเ้ รี ยนเลือกเพียง ๑ กิจกรรม

๑๑

คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๑๒

โครงสร้ างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๒๑๑๐๑
ท๒๑๑๐๒
ท๒๒๑๐๑
ท๒๒๑๐๒
ท๒๓๑๐๑
ท๒๓๑๐๒

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

รายวิชาเพิ่มเติม
ท๒๑๒๐๑
ท๒๑๒๐๒

การอ่าน
การเขียน

๑
๒
๓
๔
๕
๖

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐

จานวน ๔๐
จานวน ๔๐

ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง

๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ชัว่ โมง ๑.๐
ชัว่ โมง ๑.๐

หน่วยกิต
หน่วยกิต

๑๓

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
อ่านออกเสี ยงร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่ องที่อ่าน จับใจความสาคัญ
จากเรื่ องที่อ่าน ระบุเหตุผลและข้อเท็จจริ งกับข้อคิดเห็นจากเรื่ องที่อ่าน ระบุและอธิบายคาเปรี ยบเทียบ
และคาที่มีความหมายในบริ บทต่าง ๆจากการอ่าน ปฏิบตั ิตามคู่มือแนะนาวิธีการใช้งานของเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ในระดับที่ยากขึ้น มีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่ งบรรทัด เขียนสื่ อสารโดยใช้
ถ้อยคาถูกต้องชัดเจนเหมาะสม และสละสลวย เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระสาคัญและ
รายละเอียดสนับสนุ น เขียนเรี ยงความ เขียนย่อความจากเรื่ องที่อ่าน พูดสรุ ปใจความสาคัญของเรื่ องที่
ฟังและดู เล่าเรื่ องย่อจากเรื่ องที่ฟังและดู พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่ องที่ฟังและดู
มีมารยาทในการฟั ง การดูและการพูด อธิบายลักษณะของเสี ยงในภาษาไทย สร้างคาในภาษาไทย
วิเคราะห์ชนิ ดและหน้าที่ของคาในประโยค สรุ ปเนื้ อ หาวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่ าน ท่อ งบท
อาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความ สนใจ
โดยใช้กระบวนการฝึ กทักษะทางภาษา ฟั ง ดู อ่ าน คิดวิเคราะห์ พูด และเขียน สามารถ
นาเสนอสื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู ้ เห็นคุณค่าของการนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน
มุ่งมัน่ ในการทางาน อยูอ่ ย่างพอเพียง มีคุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิยมที่ดี รักภาษาไทยและใช้ภาษาไทยได้
เหมาะสมกับระดับบุคคล
รหัสตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

๑๔

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
อ่านออกเสียงร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่ องที่อ่านจับใจความสาคัญจาก
เรื่ อ งที่อ่ าน ตี ความคายากในเอกสารวิชาการโดยพิจ ารณาจากบริ บ ท ระบุข ้อ สังเกตและความ
สมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าว วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่าง
หลากหลายเพือ่ นาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่ อที่ได้รับ เขียน
จดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงานมีมารยาทในการเขียน
ประเมินความน่าเชื่องถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ พูดรายงานเรื่ องหรื อประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจาก
การฟัง การดู และการสนทนา วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน แต่งบทร้อยกรอง
จาแนกและใช้สานวนที่เป็ นคาพังเพยและสุ ภาษิต วิเคราะห์วรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่านพร้อ มยก
เหตุผลประกอบ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุ ปความรู ้และข้อคิดจากการอ่าน
เพือ่ ประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
โดยใช้กระบวนการฝึ กทักษะทางภาษา ฟัง ดู อ่าน คิดวิเคราะห์ พูด และเขียน สามารถนาเสนอ
สื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู ้ เห็นคุณค่าของการนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน มุ่งมัน่
ในการทางาน อยู่อ ย่างพอเพียง มี คุณธรรมจริ ยธรรมค่านิ ยมที่ดี รักภาษาไทยและใช้ภาษาไทยได้
เหมาะสมกับระดับบุคคล
รหัสตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

๑๕

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
อ่านออกเสี ยงร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง จับใจความสาคัญ สรุ ปความ และอธิบาย
รายละเอี ย ดจากเรื่ อ งที่อ่ า น เขียนแผนผัง ความคิดเพื่อ แสดงความเข้าใจใน บทเรี ยนต่า ง ๆ ที่อ่ า น
วิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริ งข้อมูลสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน มีมารยาทในการอ่าน
คัดลายมื อตัวบรรจงครึ่ งบรรทัด เขียนบรรยายและพรรณนา เขียนเรี ยงความ เขียนย่อ ความพูดสรุ ป
ใจความสาคัญของเรื่ องที่ฟังและดู วิเคราะห์ขอ้ เท็จจริ ง ข้อคิดเห็นและความน่ าเชื่อถือของข่าวสารต่างๆ
วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่ องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล เพื่อนาข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดาเนิ นชีวิต สร้าง
คาในภาษาไทย ใช้ค าราชาศัพ ท์ รวบรวมและอธิ บายความหมายของคาภาษาต่า งประเทศที่ใ ช้ใ น
ภาษาไทย สรุ ปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น ท่องบทอาขยานตามที่กาหนด
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
โดยใช้กระบวนการฝึ กทักษะทางภาษา ฟัง ดู อ่าน คิดวิเคราะห์ พูด และเขียน สามารถนาเสนอ
สื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู ้ เห็นคุณค่าของการนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน มุ่งมัน่
ในการทางาน อยูอ่ ย่างพอเพียง มี คุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิ ยมที่ดี รักภาษาไทยและใช้ภาษาไทยได้
เหมาะสมกับระดับบุคคล
รหัสตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

๑๖

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
อ่านออกเสี ยงร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง จับใจความสาคัญ สรุ ปความ และอธิบาย
รายละเอียดจากเรื่ องที่อ่านบทเรี ยนต่าง ๆ ที่อ่าน อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่ อง
ที่อ่าน จากการอ่าน ระบุขอ้ สังเกตและการชวนเชื่อการโน้มน้าว หรื อความสมเหตุสมผลของงานเขียน
อ่านหนังสือ บทความ หรื อคาประพันธ์อย่างหลากหลายและประเมินคุณค่าหรื อแนวคิดที่ได้ จากการ
อ่าน เพือ่ นาไปแก้ปัญหาในชีวิต เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนวิเคราะห์
วิจารณ์ และแสดงความรู ้ ความคิดเห็น หรื อโต้แย้งในเรื่ องที่อ่านอย่างมีเหตุผล มีมารยาทในการเขียน
พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ พูดรายงานเรื่ องหรื อประเด็นที่ ศึกษาค้นคว้าจากการฟั ง
การดู และ การสนทนา มี มารยาทในการฟั ง การดู และการพูด วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ
ประโยคความรวม และประโยคความซ้อ น แต่ งบทร้อ ยกรอง วิเคราะห์และวิจารณ์ วรรณคดี และ
วรรณกรรมท้องถิ่น พร้อมยกเหตุผลประกอบ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุ ป
ความรู ้และข้อคิดจากการอ่านเพือ่ ประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
โดยใช้กระบวนการฝึ กทักษะทางภาษา ฟัง ดู อ่าน คิดวิเคราะห์ พูด และเขียน สามารถนาเสนอ
สื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู ้ เห็นคุณค่าของการนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน มุ่งมัน่
ในการทางาน อยูอ่ ย่างพอเพียง มี คุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิ ยมที่ดี รักภาษาไทยและใช้ภาษาไทยได้
เหมาะสมกับระดับบุคคล
รหัสตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

๑๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
อ่านออกเสี ยงร้อ ยแก้วและบทร้อ ยกรองได้ถูกต้อ งและเหมาะสมกับเรื่ อ งที่อ่ าน ระบุความ
แตกต่างของคาที่มีคาวหมายตรงและความหมายโดยนัย ระบุใจความสาคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่
สนับสนุ นจากเรื่ องที่อ่าน อ่านเรื่ อ งต่างๆ แล้วเขียนกรอบความคิด บันทึก ย่อความ และรายงานคัด
ลายมือตัวบรรจงครึ่ งบรรทัด เขียนข้อความโดยใช้ถอ้ ยคาได้ถูกต้องตามระดับภาษาเขียนชีวประวัติหรื อ
อัตชี วประวัติโดยเล่ าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็นและทัศนคติในเรื่ อ งต่างๆ เขียนย่อ ความ เขียนจดหมาย
กิจธุระ แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่ องจากการฟังและดูวเิ คราะห์และวิจารณ์เรื่ องที่ฟังและดูเพือ่ นา
ข้อคิดมาประยุกต์ใช้ใน การดาเนิ นชีวิต พูดรายงานเรื่ องหรื อประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟั ง การดู
และการสนทนาจาแนกและใช้คาภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ใช้คาทับศัพท์และศัพท์บญั ญัติ
อธิบายความหมายของคาศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ สรุ ปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่นใน
ระดับที่ยากขึ้น ท่องจาและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความ
สนใจและนาไปใช้อา้ งอิง
โดยใช้กระบวนการฝึ กทักษะทางภาษา ฟัง ดู อ่าน คิดวิเคราะห์ พูด และเขียน สามารถนาเสนอ
สื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู ้ เห็นคุณค่าของการนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน มุ่งมัน่
ในการทางาน อยูอ่ ย่างพอเพียง มี คุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิ ยมที่ดี รักภาษาไทยและใช้ภาษาไทยได้
เหมาะสมกับระดับบุคคล
รหัสตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

๑๘

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่ องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรี ยบเทียบ เพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจได้ดี
ขึ้น ประเมิ นความถู กต้อ งของข้อ มูล ที่ใช้สนับสนุ นเรื่ อ งที่อ่าน วิจารณ์ ความสมเหตุสมผลการลาดับ
ความ และความเป็ นไปได้ของเรื่ อง วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน ตีความ
ประเมินคุ ณค่าแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย เพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต เขียนอธิบาย
ชี้แจง แสดงความ คิดเห็น และโต้แย้งอย่างมี เหตุผล เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู ้ ความ
คิดเห็น หรื อโต้แย้งในเรื่ องต่างๆ กรอบแบบสมัครงานพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับความรู ้และทักษะ
ของตนเองที่เหมาะสมกับงานเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน มีมารยาทในการเขียน พูดใน
โอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ พูดโน้มน้าวนาเสนอหลักฐานตามลาดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและ
น่าเชื่อถือ มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน วิเคราะห์ระดับ
ภาษา แต่งบทร้อยกรอง วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุ ปความรู ้
และข้อคิดจากการอ่านเพือ่ ประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
โดยใช้กระบวนการฝึ กทักษะทางภาษา ฟัง ดู อ่าน คิดวิเคราะห์ พูด และเขียน สามารถนาเสนอ
สื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู ้ เห็นคุณค่าของการนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน มุ่งมัน่
ในการทางาน อยูอ่ ย่างพอเพียง มี คุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิ ยมที่ดี รักภาษาไทยและใช้ภาษาไทยได้
เหมาะสมกับระดับบุคคล
รหัสตัวชี้วัด
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

ตัวชี้วัด

๑๙

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ท๒๑๒๐๑ การอ่ าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
ฝึ กอ่านออกเสียงคาในภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ของภาษา คัดลอกข้อความได้ถูกต้อง สะอาด
สวยงามเป็ นระเบีย บและอ่ า นข้อ ความที่ คดั ลอก เขีย นตามค าบอกและอ่ านค าที่ เขี ย นตามค าบอก
จดบันทึกข้อความที่อ่านและฟัง อ่านออกเสียงให้ผอู ้ ื่นฟังได้ถูกต้องเหมาะสม อ่านในใจและตอบคาถาม
จากเรื่ องที่กาหนดให้ เล่าเรื่ องและย่อเรื่ องจากการอ่าน มีมารยาทการอ่านและการเขียน
โดยใช้กระบวนการฝึ กทักษะทางภาษา ฟัง ดู อ่าน คิดวิเคราะห์ พูด และเขียน สามารถนาเสนอ
สื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู ้ เห็นคุณค่าของการนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน มุ่งมัน่
ในการทางาน อยูอ่ ย่างพอเพียง มี คุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิ ยมที่ดี รักภาษาไทยและใช้ภาษาไทยได้
เหมาะสมกับระดับบุคคล
ผลการเรียนรู้
๑. อ่านออกเสียงคาในภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของภาษา
๒. คัดลอกข้อความได้ถูกต้อง สะอาด สวยงามเป็ นระเบียบและอ่านข้อความที่คดั ลอกได้
๓. เขียนตามคาบอกและอ่านคาที่เขียนตามคาบอกได้
๔. จดบันทึกข้อความที่อ่านและฟังได้
๕. อ่านออกเสียงให้ผอู ้ ื่นฟังได้ถูกต้อง
๖. อ่านในใจและตอบคาถามจากเรื่ องที่กาหนดให้ได้เหมาะสม
๗. เล่าเรื่ องและย่อเรื่ องจากการอ่านได้
๘. มีมารยาทในการอ่านและการเขียน
รวมทั้งหมด ๘ ผลการเรียนรู้

๒๐

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ท๒๑๒๐๒ การเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
ฝึ กอ่านออกเสียงคาได้คล่องแคล่ว ชัดเจนตามหลักเกณฑ์การอ่าน เขียนสะสะกดคาได้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์การสะกดคา เขียนตามคาบอกและอ่านคาที่เขียนตามคาบอก จดบันทึกประสบการณ์
หรื อเหตุการณ์ประจาวัน ค้นคว้าความหมายของคาและคาอ่านจากพจนานุ กรม อ่านออกเสี ยงให้ผอู ้ ื่น
ฟังได้ถูกต้องเหมาะสม จับใจความสาคัญจากการอ่านเรื่ องภายในเวลาที่กาหนดให้และตอบคาถามได้
ตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของการอ่านและการเขียนคาเพือ่ ใช้ภาษาสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้กระบวนการฝึ กทักษะทางภาษา ฟั ง ดู อ่ าน คิดวิเคราะห์ พูด และเขียน สามารถ
นาเสนอสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ เห็นคุณค่าของการนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน ใฝ่ รู ้ ใฝ่
เรี ยน มุ่ งมั่นในการทางาน อยู่อ ย่างพอเพียง มี คุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิ ยมที่ดี รักภาษาไทยและใช้
ภาษาไทยได้เหมาะสมกับระดับบุคคล
ผลการเรียนรู้
๑. อ่านออกเสียงคาได้คล่องแคล่ว ชัดเจนตามหลักเกณฑ์การอ่าน
๒. เขียนสะสะกดคาได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การสะกดคา
๓. เขียนตามคาบอกและอ่านคาที่เขียนตามคาบอกได้ถูกต้อง
๔. จดบันทึกประสบการณ์หรื อเหตุการณ์ประจาวันได้
๕. ค้นคว้าความหมายของคาและคาอ่านจากพจนานุกรมได้
๖. อ่านออกเสียงให้ผอู ้ ื่นฟังได้ถูกต้องเหมาะสม
๗. จับใจความสาคัญจากการอ่านเรื่ องภายในเวลาที่กาหนดให้ได้และตอบคาถามจากเรื่ องได้
๘. บอกประโยชน์และคุณค่าของการอ่านและการเขียนคาเพือ่ ใช้ภาษาสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้
รวมทั้งหมด ๘ ผลการเรียนรู้

๒๑

คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

๒๒

โครงสร้ างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
รายวิชาพืน้ ฐาน
ค๒๑๑๐๑
ค๒๑๑๐๒
ค๒๒๑๐๑
ค๒๒๑๐๒
ค๒๓๑๐๑
ค๒๓๑๐๒

คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐

ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง

๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชาเพิ่มเติม
ค๒๑๒๐๑
ค๒๑๒๐๒
ค๒๒๒๐๑
ค๒๒๒๐๒
ค๒๓๒๐๑
ค๒๓๒๐๒

คณิ ตศาสตร์เพิม่ เติม ๑
คณิ ตศาสตร์เพิม่ เติม ๒
คณิ ตศาสตร์เพิม่ เติม ๓
คณิ ตศาสตร์เพิม่ เติม ๔
คณิ ตศาสตร์เพิม่ เติม ๕
คณิ ตศาสตร์เพิม่ เติม ๖

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง

๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๒๓

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การคิดอย่างมีเหตุผล การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ สมบัติของ
จานวนนับ จานวนคู่จานวนคี่ จานวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะ การแยกตัวประกอบ ตัวหารร่ วมมาก
ตัวหารร่ วมน้อย การหา ห.ร.ม และ ค.ร.น โดยวิธีแยกตัวประกอบและวิธีหารสั้น ระบบจานวนเต็ม
จานวนเต็ม จานวนเต็มลบ การเปรี ยบเทียบจานวนเต็ม ความหมายของประโยค สมบัติของจานวน
เต็มบวก ค่าสัมบูรณ์และจานวนตรงข้ามการบวก การลบ การคูณ การหาร จานวนเต็ม เลขยกกาลัง
การหาค่าของเลขยกกาลัง เขียนจานวนให้อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลัง การคูณเลขยกกาลัง เลขยกกาลังที่มี
ฐานในรู ปการคูณ เลขยกกาลังที่มีฐานเป็ นเลขยกกาลัง การหารเลขยกกาลัง พื้นฐานทางเรขาคณิ ต จุด
เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี และมุม การสร้างมุมและแบ่งครึ่ งมุม มุมตรง และมุมฉาก
เพือ่ เสริ มสร้างการแก้ปัญหา เสริ มสร้างทักษะการให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมาย
และการนาเสนอ ตลอดจนการวัดผล และประเมิ นผลตามสภาพจริ ง ด้วยวิธีการที่หลากหลายของ
เนื้อหา ทักษะ กระบวนการ คลอบคลุมทั้งด้านความรู ้ คุณธรรมจริ ยธรรมและค่านิยม
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑
ค ๑.๒
ค ๑.๔
ค ๓.๑
ค ๖.๑

ม.๑/๑
ม.๑/๑
ม.๑/๑
ม.๑/๑
ม.๑/๑

รวมทั้งหมด ๑๕ ตัวชี้วดั

ม.๑/๒
ม.๑/๓

ม.๑/๔

ม.๑/๒
ม.๑/๒

ม.๑/๓
ม.๑/๓

ม.๑/๔

ม.๑/๕

ม.๑/๖

๒๔

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การคิดอย่างมีเหตุผล การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ เศษส่ วน การ
เปรี ยบเทียบเศษส่ วน การบวกการลบเศษส่ วน การคูณเศษส่ วน การหารเศษส่ วน การบวก การลบ
การคู ณ การหาร เศษส่ วน โจทย์ปัญหาเศษส่ วน การเขียนทศนิ ยมและค่าประจาหลักของทศนิ ยม
การเปรี ยบเทียบทศนิ ยม การบวกการลบทศนิ ยม การคูณการหารทศนิ ยม การบวก การลบ การคูณ
การหารทศนิยม โจทย์ปัญหาทศนิยม จานวนตรรกยะและจานวนจริ ง ความหมายของคู่อนั ดับ การใช้
คู่อนั ดับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสาชิกกลุ่มที่หนึ่ งกับสมาชิกอีกลุ่มหนึ่ ง กราฟแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกกลุ่มที่หนึ่งกับสมาชิกกลุ่มที่สอง กราฟของสมการชั้นเดียวสองตัวแปร ปั ญหา ตัวแปร
ประโยคภาษาประโยคสัญลักษณ์ สมการที่เป็ นจริ งหรื อเท็จ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิ งเส้นตัวแปรเดียว ค่าประมาณ การประมาณค่า รู ปเรขาคณิ ตสามมิ ติ
การมองรู ปเรขาคณิ ตสามมิติจากการมองด้านหน้า (font view)ด้านข้าง (side view) และด้านบน (top
view) ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
เพือ่ เสริ มสร้างการแก้ปัญหา เสริ มสร้างทักษะการให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมาย
และการนาเสนอ ตลอดจนการวัดผล และประเมิ นผลตามสภาพจริ ง ด้วยวิธีการที่หลากหลายของ
เนื้อหา ทักษะ กระบวนการ คลอบคลุมทั้งด้านความรู ้ คุณธรรมจริ ยธรรมและค่านิยม
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑
ค ๑.๒
ค ๑.๓
ค ๓.๑
ค ๔.๑
ค ๔.๒
ค ๖.๑

ม.๑/๑
ม.๑/๒
ม.๑/๑
ม.๑/๔
ม.๑/๑
ม.๑/๑
ม.๑/๑

รวมทั้งหมด ๑๘ ตัวชี้วดั

ม.๑/๕

ม.๑/๖

ม.๑/๒
ม.๑/๒

ม.๑/๓
ม.๑/๓

ม.๑/๔
ม.๑/๔

ม.๑/๕
ม.๑/๕

ม.๑/๖

๒๕

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การคิดอย่างมีเหตุผล การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ อัตราส่ วน
อัตราส่วนที่เท่ากันและตรวจสอบอัตราส่ วน สัดส่ วน ร้อยละ การคิดคานวณเกี่ยวกับร้อยละ การแก้
โจทย์ปัญ หาร้ อ ยละ หน่ ว ยของการวัดความยาวและการวัด ความยาว การเปลี่ ยนหน่ วยความยาว
ความสัมพันธ์ของหน่ วยวัดความยาวต่างระบบ การเปรี ยบเทียบพื้นที่และปริ มาตร หน่ วยของการชั่ง
การตวงและการเลือกใช้หน่ วยของการวัด การชัง่ การตวงที่เหมาะสม การคาดคะเนเวลา ความยาว
ขนาดและน้ าหนัก การนาเสนอข้อมูลด้วยตาราง การนาเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพ การนาเสนอ
ข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลม รู ปแบบของการแปลงและการสะท้อน การสะท้อนบนระนาบพิกดั ฉาก
และการนาการสะท้อนไปใช้เลื่อนขนาน การเลื่อนขนานบนระบบพิกดั ฉากและการนากาเลื่อนขนาน
ไปใช้ การหมุน การหมุนบนระนาบพิกดั ฉากและการนาการหมุนไปใช้ ความเท่ากันทุกประการและ
ความเท่ากันทุกประการของสัดส่วนเส้นตรง ความเท่ากันทุกประการของมุม ความเท่ากันทุกประการ
ของรู ปสามเหลี่ยม
เพือ่ เสริ มสร้างการแก้ปัญหา เสริ มสร้างทักษะการให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมาย
และการนาเสนอ ตลอดจนการวัดผล และประเมิ นผลตามสภาพจริ ง ด้วยวิธีการที่หลากหลายของ
เนื้อหา ทักษะ กระบวนการ คลอบคลุมทั้งด้านนความรู ้ คุณธรรมจริ ยธรรมและค่านิยม
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑
ค ๒.๑
ค ๒.๒
ค ๓.๒
ค ๔.๒
ค ๕.๑
ค ๖.๑

ม.๒/๔
ม.๒/๑
ม.๒/๑
ม.๒/๑
ม.๒/๒
ม.๒/๑
ม.๒/๑

รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วดั

ม.๒/๒

ม.๒/๓

ม.๒/๓

ม.๒/๔

ม.๒/๒

ม.๒/๓

ม.๒/๔

ม.๒/๕

ม.๒/๖

๒๖

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การคิดอย่างมีเหตุผล การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ ทฤษฎีบทพีทา
โกรัส บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส การนาความรู ้เรื่ องทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใช้ จานวนจริ ง ราก
ที่สอง รากที่สาม การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดี ยว โจทย์ปัญหาเกี่ ยวกับจานวนและอายุ
โจทย์ปัญหาเกี่ ยวกับความยาวและพื้นที่ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทาง อัตราเร็ ว เวลา โจทย์ปัญหา
เกี่ ยวกับ ของผสม โจทย์ปัญ หาเกี่ ยวกับ เงิ น โจทย์ปั ญหาเกี่ ย วกับการลงทุน โจทย์ปัญ หาเกี่ ยวกับ
แรงงาน โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการเข้าชมการแสดง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับคานและสัดส่ วน เส้นขนานกับ
มุมภายใน เส้นขนานกับมุมแย้ง เส้นขนานกับมุ มภายนอกและมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัด
รู ปสามเหลี่ยมและเส้นขนาน
เพือ่ เสริ มสร้างการแก้ปัญหา เสริ มสร้างทักษะการให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมาย
และการนาเสนอ ตลอดจนการวัดผล และประเมิ นผลตามสภาพจริ ง ด้วยวิธีการที่หลากหลายของ
เนื้อหา ทักษะ กระบวนการ คลอบคลุมทั้งด้านนความรู ้ คุณธรรมจริ ยธรรมและค่านิยม
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑
ค ๑.๒
ค ๑.๓
ค ๑.๔
ค ๓.๒
ค ๔.๒
ค ๖.๑

ม.๒/๑
ม.๒/๑
ม.๒/๑
ม.๒/๑
ม.๒/๑
ม.๒/๑
ม.๒/๑

รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วดั

ม.๒/๒
ม.๒/๒

ม.๒/๓

ม.๒/๒
ม.๒/๒

ม.๒/๓

ม.๒/๔

ม.๒/๕

ม.๒/๖

๒๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การคิดอย่างมีเหตุผล การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ ปริ มาตรและ
พื้นที่ผวิ การหาพื้นที่ผวิ และปริ มาตรของปริ ซึม ทรงกระบอก การหาปริ มาตรของพีระมิด กรวย และ
ทรงกลม การเปรี ยบเทียบหน่วยปริ มาตรการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริ มาตร ความคล้าย
รู ปที่คล้าย รู ปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน สมบัติของรู ปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันและนาไปใช้ กราฟ กราฟ
เส้นตรง กราฟเส้นตรงกับการนาไปใช้ กราฟอื่นๆ ระบบสมการเชิงเส้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
กราฟของสมการเชิ งเส้นสองตัวแปร การปั ญหาแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปร
เพือ่ เสริ มสร้างการแก้ปัญหา เสริ มสร้างทักษะการให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมาย
และการนาเสนอ ตลอดจนการวัดผล และประเมิ นผลตามสภาพจริ ง ด้วยวิธีการที่หลากหลายของ
เนื้อหา ทักษะ กระบวนการ คลอบคลุมทั้งด้านนความรู ้ คุณธรรมจริ ยธรรมและค่านิยม
รหัสตัวชี้วัด
ค ๒.๑
ค ๒.๒
ค ๔.๒
ค ๖.๑

ม.๓/๑
ม.๓/๑
ม.๓/๒
ม.๓/๑

รวมทั้งหมด ๑๘ ตัวชี้วดั

ม.๓/๒
ม.๓/๒
ม.๓/๓
ม.๓/๒

ม.๓/๓

ม.๓/๔

ม.๓/๔
ม.๓/๓

ม.๓/๕
ม.๓/๔

ม.๓/๕

ม.๓/๖

๒๘

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การคิดอย่างมี เหตุผล การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ อสมการ
คาตอบและกราฟแสดงคาตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้อสมการเชิ งเส้นตัวแปรเดียว
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สถิติการกาหนดประเด็น การเขียนข้อคาถาม
การกาหนดวิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล การนาเสนอข้อมูล การหาค่ากลางของข้อมูล การ
เลือกใช้ค่ากลางของข้อมูลการอ่าน การแปล ความหมาย การวิเคราะห์ขอ้ มูล การใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
ความน่าจะเป็ น การทดลองสุ่ม และเหตุการณ์ การหาความน่ าจะเป็ นของเหตุการณ์การนาไปใช้ การ
เสริ มทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับ เลขยกกาลัง อัตราส่ วนและร้อยละปริ มาตรและพื้นที่
ผิว สถิติความน่าจะเป็ น
เพือ่ เสริ มสร้างการแก้ปัญหา เสริ มสร้างทักษะการให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมาย
และการนาเสนอ ตลอดจนการวัดผล และประเมิ นผลตามสภาพจริ ง ด้วยวิธีการที่หลากหลายของ
เนื้อหา ทักษะ กระบวนการ คลอบคลุมทั้งด้านนความรู ้ คุณธรรมจริ ยธรรมและค่านิยม
รหัสตัวชี้วัด
ม.๓/๑
ค ๔.๒
ม.๓/๑
ค ๕.๒
ม.๓/๑
ค ๖.๑

ม.๓/๒
ม.๓/๒
ม.๓/๒

รวมทั้งหมด ๑๔ ตัวชี้วดั

ม.๓/๓
ค ๕.๓
ม.๓/๓

ม.๓/๔

ค ๕.๑

ม.๓/๔

ม.๓/๕

ม.๓/๖

๒๙

คาอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
ค๒๑๒๐๑ คณิตศาสตร์ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
…………………………………………………………………………………………………………
ศึกษาความรู ้ ฝึ กทักษะกระบวนการคิดคานวณ การให้เหตุผล ฝึ กการแก้ปัญหาเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในสาระต่อไปนี้
การประยุกต์ 1 รู ปเรขาคณิ ต จานวนนับ ร้อยละในชีวติ ประจาวัน ปั ญหาชวนคิด
จานวนและตัวเลข ระบบตัวเลขโรมัน ระบบตัวเลขฐานต่างๆ การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข
การประยุกต์ของจานวนเต็มและเลขยกกาลัง การคิดคานวณ โจทย์ปัญหา
การสร้าง การแบ่งส่วนของเส้นตรง การสร้างมุมขนาดต่างๆ การสร้างรู ปสามเหลี่ยมและรู ป
สี่เหลี่ยมด้านขนาน
เพือ่ เสริ มสร้างการแก้ปัญหา เสริ มสร้างทักษะการให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย
และการนาเสนอ ตลอดจนการวัดผล และประเมินผลตามสภาพจริ ง ด้วยวิธีที่หลากหลายของเนื้อหา
ทักษะ กระบวนการ คลอบคลุมทั้งด้านความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยม
ผลการเรียนรู้
๑. มีทกั ษะในการคานวณเกี่ยวกับร้อยละ กาไร-ขาดทุน ดอกเบี้ย
๒. อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้
๓. บอกค่าของเลขโดดในตัวเลขฐานต่างๆที่กาหนดให้ได้
๔. เขียนตัวเลขฐานที่กาหนดให้เป็ นตัวเลขฐานต่างๆได้
๕. คิดคานวณและแก้ปัญหาเกี่ยวกับเงินในชีวติ ประจาวันได้
๖. ใช้ความรู ้เกี่ยวกับจานวนเต็มและเลขยกกาลังในการแก้ปัญหาได้
๗. ใช้การสร้างพื้นฐานแบ่งส่วนของเส้นตรงได้
๘. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับรู ปเรขาคณิ ตและความสัมพันธ์ของรู ปสามเหลี่ยม
๑๐. ใช้การสร้างพื้นฐานสร้างมุมขนาดต่างๆได้
๑๑. ใช้การสร้างพื้นฐานสร้างมุมที่ซบั ซ้อนขึ้นได้
รวมทั้งหมด ๑๑ ผลการเรียนรู้

๓๐

อธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
ค๒๑๒๐๒ คณิตศาสตร์ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
…………………………………………………………………………………………………………
ศึกษาความรู ้ ฝึ กทักษะกระบวนการคิดคานวณ การให้เหตุผล ฝึ กการแก้ปัญหาเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในสาระต่อไปนี้
การเตรี ยมความพร้อมในการให้เหตุผล ข้อความคาดการณ์ ประโยคเงื่อนไข บทกลับของ
ประโยคเงื่อนไข การให้เหตุผล
เอกนาม พหุนาม การบวกและการลบเอกนาม พหุนาม การบวกและการลบพหุนาม
การคูณพหุนาม การหารพหุนาม
การประยุกต์2 แบบรู ปของจานวน ข่ายงาน การประยุกต์ของเศษส่ วนและทศนิยม
เพือ่ เสริ มสร้างการแก้ปัญหา เสริ มสร้างทักษะการให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายและการ
นาเสนอ ตลอดจนการวัดผล และประเมินผลตามสภาพจริ ง ด้วยวิธีที่หลากหลายของเนื้อหา ทักษะ
กระบวนการ คลอบคลุมทั้งด้านความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยม
ผลการเรียนรู้
๑. มีทกั ษะในการบวก ลบเศษส่วนและทศนิยมโดยการใส่วงเล็บและถอดวงเล็บ
๒. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี สองได้
๓. การบวกและการลบเอกนามได้
๔. การบวกและการลบพหุนามได้
๕. สามารถคูณพหุนามและหารพหุนามได้
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้

๓๑

คาอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
ค๒๒๒๐๑ คณิตศาสตร์ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
…………………………………………………………………………………………………………
ศึกษาความรู ้ ฝึ กทักษะกระบวนการคิดคานวณ การให้เหตุผล ฝึ กการแก้ปัญหาเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในสาระต่อไปนี้
สมบัติของเลขยกกาลัง ได้แก่ สมบัติของเลขยกกาลัง การดาเนินการของเลขยกกาลัง สมบัติ
อื่น ๆ ของเลขยกกาลัง
พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม ได้แก่ ทบทวนพหุนาม การคูณพหุนาม การหารพหุนาม
เศษส่วนของพหุนาม การคูณและการหารเศษส่ วนของพหุนาม การบวกและการลบเศษส่วนของพหุ
นาม
ประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ ได้แก่ อัตราส่วน ร้อยละ การประยุกต์เกี่ยวกับ
อัตราส่วนและร้อยละ
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิ ต ได้แก่ การประยุกต์ของการเลื่อนขนาน
การประยุกต์ของสะท้อน การประยุกต์ของการหมุน เทสเซลเลชัน
เพือ่ เสริ มสร้างการแก้ปัญหา เสริ มสร้างทักษะการให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย
และการนาเสนอ ตลอดจนการวัดผล และประเมินผลตามสภาพจริ ง ด้วยวิธีที่หลากหลายของเนื้อหา
ทักษะ กระบวนการ คลอบคลุมทั้งด้านความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยม
ผลการเรียนรู้
๑. คูณและหารจานวนที่เขียนในรู ปเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็ นจานวนเต็มโดยใช้บทนิยาม
และสมบัติของเลขยกกาลังและนาไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
๒. คานวณและใช้เลขยกกาลังในการเขียนจานวนแสดงจานวนที่มีค่ามาก ๆ หรื อ น้อย ๆ
ในรู ปสัญกรณ์วทิ ยาศาสตร์ได้
๓. ใช้ความรู ้เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ แก้ปัญหาหรื อสถานการณ์ต่างๆ ได้ พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบทีไ่ ด้
๔. ใช้ความรู ้เกี่ยวกับเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุนในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
หรื อออกแบบ
๕. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี สองได้
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้

๓๒

คาอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
ค๒๒๒๐๒ คณิตศาสตร์ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
…………………………………………………………………………………………………………
ศึกษาความรู ้ ฝึ กทักษะกระบวนการคิดคานวณ การให้เหตุผล ฝึ กการแก้ปัญหาเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในสาระต่อไปนี้
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี สอง การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติของ
การแจกแจง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี สองตัวแปร การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
สองที่เป็ นกาลังสองสมบูรณ์ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี สองที่เป็ นผลต่างกาลังสอง
สมการกาลังสองตัวแปรเดียว สมการกาลังสองตัวแปรเดียว โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกาลัง
สองตัวแปรเดียว
การแปรผัน การแปรผันตรง การแปรผกผัน การแปรผันเกี่ยวเนื่อง
เพือ่ เสริ มสร้างการแก้ปัญหา เสริ มสร้างทักษะการให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย
และการนาเสนอ ตลอดจนการวัดผล และประเมินผลตามสภาพจริ ง ด้วยวิธีที่หลากหลายของเนื้อหา
ทักษะ กระบวนการ คลอบคลุมทั้งด้านความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยม
ผลการเรียนรู้
๑. แก้สมการกาลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบได้พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของ คาตอบ
๒. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกาลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบได้
๓. เขียนสมการแสดงความแปรผันระหว่างปริ มาณต่าง ๆ ที่แปรผันต่อกันได้
๔. แก้ปัญหาหรื อสถานการณ์ที่กาหนดให้โดยใช้ความรู ้เกี่ยวกับการแปรผันได้

รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้

๓๓

คาอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
ค๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร์ ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
…………………………………………………………………………………………………………
ศึกษาความรู ้ ฝึ กทักษะกระบวนการคิดคานวณ การให้เหตุผล ฝึ กการแก้ปัญหาเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในสาระต่อไปนี้
กรณฑ์ที่สอง ได้แก่ สมบัติของ เมื่อ
การดาเนิ นการของจานวนจริ งซึ่ งเกี่ยวกับ
กรณฑ์ที่สอง
การแยกตัวประกอบของพหุ นาม ได้แก่ การแยกตัวประกอบของพหุ นามดี กรี สองที่เป็ น
ผลต่างของกาลังสอง การแยกตัวประกอบของพหุ นามดีกรี สองโดยวิธีทาเป็ นกาลังสองสมบูรณ์ การ
แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี กว่าสองที่มีสมั ประสิทธิเป็ นจานวนเต็ม การแยกตัวประกอบของพหุ
นามที่มีสมั ประสิทธิเป็ นจานวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ
สมการกาลังสอง ได้แก่ ทบทวนสมการกาลังสอง การแก้สมการกาลังสองโดยวิธีทาเป็ นกาลัง
สองสมบู ร ณ์ โจทย์ปั ญ หาเกี่ ย วกับ สมการก าลัง สอง พาราโบลา ได้แ ก่ สมการพาราโบลา
พาราโบลาที่กาหนดด้วยสมการ
เมื่อ
พาราโบลาที่กาหนดด้วยสมการ
เมื่อ
พาราโบลาที่กาหนดด้วยสมการ
เมื่อ
พาราโบลาที่กาหนด
ด้วยสมการ
เมื่อ
พื้นที่ผวิ และปริ มาตร ได้แก่ พื้นที่ผวิ ของพีระมิด กรวยและทรงกลม การนาไปใช้
เพือ่ เสริ มสร้างการแก้ปัญหา เสริ มสร้างทักษะการให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมาย
และการนาเสนอ ตลอดจนการวัดผล และประเมินผลตามสภาพจริ ง ด้วยวิธีที่หลากหลายของเนื้ อหา
ทักษะ กระบวนการ คลอบคลุมทั้งด้านความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยม
ผลการเรียนรู้
๑. บวก ลบ คูณและหารจานวนจริ งที่อยูใ่ นรู ป a เมื่อ a ≥ 0 และ b ≥ 0 โดยใช้สมบัติ
ของกรณฑ์ที่สอง
๒. หาพื้นที่ผวิ ของพีระมิด กรวย และทรงกลมได้
๓. แก้ปัญหาหรื อสถานการณ์ที่กาหนดให้โดยใช้ความรู ้เกี่ยว กับปริ มาตรและพื้นที่ผวิ ได้
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบที่ได้
๔. ใช้สมบัติเกี่ยวกับรู ปสาม เหลี่ยมและรู ปสี่เหลี่ยมในการให้เหตุการณ์
รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้

๓๔

คาอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
ค๒๓๒๐๒ คณิตศาสตร์ ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
…………………………………………………………………………………………………………
ศึกษาความรู ้ ฝึ กทักษะกระบวนการคิดคานวณ การให้เหตุผล ฝึ กการแก้ปัญหาเพื่อ พัฒนา
ศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในสาระต่อไปนี้
การให้เหตุผล ได้แก่ ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการให้เหตุผลทางเรขาคณิ ต ทฤษฎีบทเกี่ยวกับ
รู ปสามเหลี่ยมและรู ปสี่เหลี่ยม การสร้าง
ระบบสมการ ได้แก่ ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการเชิงเส้นและสมการดีกรี สอง ระบบ
สมการที่ประกอบด้วยสมการดีกรี สองทั้งสองสมการ
วงกลม ได้แก่ ความรู ้เกี่ยวกับวงกลม มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม คอร์ด
เส้นสัมผัสวงกลม
เศษส่วนของพหุนาม ได้แก่ การดาเนินการของเศษส่วนพหุนาม การแก้สมการเศษส่ วนของ
พหุนาม โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม
เพือ่ เสริ มสร้างการแก้ปัญหา เสริ มสร้างทักษะการให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย
และการนาเสนอ ตลอดจนการวัดผล และประเมินผลตามสภาพจริ ง ด้วยวิธีที่หลากหลายของเนื้ อหา
ทักษะ กระบวนการ คลอบคลุมทั้งด้านความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยม
ผลการเรียนรู้
๑. สร้างและให้เหตุผลเกี่ยว กับการสร้างรู ปเหลี่ยมและรู ปวงกลมที่กาหนดให้ได้
๒. แก้ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการเชิงเส้นและสมการดีกรี สอง
๓. แก้สมการกาลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร
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ได้

๔. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกาลังสองตัวแปรเดียวได้ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ
สมผลของคาตอบที่ได้
๕. แก้ระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรี ไม่เกินสองได้
๖. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรี ไม่เกินสองได้
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

๓๕

คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

๓๖

โครงสร้ างกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
รายวิชาพืน้ ฐาน
ว๒๑๑๐๑
ว๒๑๑๐๒
ว๒๒๑๐๑
ว๒๒๑๐๒
ว๒๓๑๐๑
ว๒๓๑๐๒

วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์

๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค

๑.๕ หน่วยกิต
๑.๕ หน่วยกิต
๑.๕ หน่วยกิต
๑.๕ หน่วยกิต
๑.๕ หน่วยกิต
๑.๕ หน่วยกิต

รายวิชาเพิ่มเติม
ว๒๑๒๐๑
ว๒๑๒๐๒
ว๒๒๒๐๑
ว๒๒๒๐๒
ว๒๓๒๐๑
ว๒๓๒๐๒

เสริ มทักษะวิทย์ ๑
เสริ มทักษะวิทย์ ๒
เสริ มทักษะวิทย์ ๓
เสริ มทักษะวิทย์ ๔
โครงงานวิทยาศาสตร์
งานสวนพฤกษศาสตร์

๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค

๑.๐ หน่วยกิต
๑.๐ หน่วยกิต
๑.๐ หน่วยกิต
๑.๐ หน่วยกิต
๑.๐ หน่วยกิต
๑.๐ หน่วยกิต

๓๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์

มัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑

เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

……………………………………………………………………………………………………………
ศึกษาวิเคราะห์ เซลล์และส่ วนประกอบของเซลล์ของสิ่ งมี ชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ ของ
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ความแตกต่างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ การสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช การ
ลาเลียงสารของพืช การสื บพันธุ์ของพืช พฤติกรรมและการตอบสนองของพืช เทคโนโลยีชีวภาพใน
การเพิม่ ผลผลิต การจาแนกสาร สมบัติของสาร สารเนื้อเดียว สารเนื้ อผสม สารแขวนลอย คอลลอยด์
สารละลายกรด– เบส สารละลาย
โดยใช้กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้ การสารวจตรวจสอบ การสื บค้น
ข้อมูลและการอภิปราย เพือ่ ให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู ้
มีความสามารถในการ ตัดสินใจ นาความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจาวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ว ๑.๑
ว ๓.๑
ว ๓.๒
ว ๘.๑

ม. ๑/ ๑- ๑๓
ม. ๑/ ๑ – ๔
ม. ๑/ ๑ - ๓
ม. ๑/๑-๙

รวมทั้งหมด ๒๙ ตัวชี้วัด

๓๘

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์

มัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑. ๕ หน่ วยกิต

....................................................................................................................................................................
ศึกษาวิเคราะห์ อธิ บายปริ มาณทางกายภาพการระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ ว ความเร็ ว
อุณหภูมิและการถ่ายโอนความร้อนการดูดกลืนและคายความร้อน สมดุลความร้อนและนาความรู ้ไปใช้
องค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศ อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ ปรากฏการณ์ ทางลมฟ้ า
อากาศ การพยากรณ์อากาศ ผลของลมฟ้ าอากาศ ต่อการดารงชีวติ ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู ้ การสารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูลและการอภิปราย เพือ่ ให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู ้
มีความสามารถในการตัดสิ นใจนาความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวันมีจิตวิทยาศาสตร์จริ ยธรรม
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ว ๔.๑
ว ๕.๑
ว ๖.๑
ว ๘.๑

ม. ๑/ ๑- ๒
ม. ๑/ ๑ – ๔
ม. ๑/๑ - ๗
ม. ๑/๑-๙

รวมทั้งหมด ๒๒ ตัวชี้วัด

๓๙

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๒๑๒๐๑ วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมงจานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
....................................................................................................................................................................
ศึ ก ษาโครงสร้ า งส่ ว นประกอบและหน้า ที่ ข องเซลล์สัต ว์ โครงสร้ า งสารพัน ธุ ก รรมและ
ความสาคัญของสารพันธุกรรม กระบวนการและกลไกการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม กฎของ
เมนเดล ความผิด ปกติ ของโครโมโซมและโรคทางพันธุ กรรม ความสัมพัน ธ์ข องพันธุ กรรมและ
สิ่งแวดล้อม
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต สื บค้นข้อมู ล การแปลความหมาย อธิบาย
ทดลอง การอภิปราย เพือ่ ให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ
เห็ นคุ ณค่าของการนาความรู ้ไ ปใช้ประโยชน์ในชี วิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม
คุณธรรม ที่ค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู้
๑. สังเกตและอธิบายรู ปร่ างลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวติ หลายเซลล์
๒. สังเกตและเปรี ยบเทียบส่วนประกอบสาคัญของเซลล์พชื และเซลล์สตั ว์
๓. อธิบายความหมายของคาว่าหน่วยพันธุกรรมและกระบวนการทางานของหน่ วยพันธุกรรม
๔. สังเกตและอธิบายลักษณะของโครโมโซม ยีนและจานวนโครโมโซมโซมของสิ่งมีชีวติ
๕. อธิบายกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
๗. อธิบายโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซมและนาความรู ้ไปใช้
ประโยชน์
๘. อธิบายเกี่ยวกับกฎของเมนเดล
รวมทั้งหมด ๘ ผลการเรียนรู้

๔๐

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๒๑๒๐๑ วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมงจานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
....................................................................................................................................................................
ศึกษา ทดลอง ตรวจสอบ สมบัติของอาหารและยาในชีวติ ประจาวัน สารอาหารที่มี
ประโยชน์ ข้อควรระวังในการใช้ยา
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต สืบค้นข้อมูล การแปลความหมาย อธิบาย
ทดลอง การอภิปราย เพือ่ ให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ
เห็ นคุ ณค่าของการนาความรู ้ไ ปใช้ประโยชน์ในชี วิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม
คุณธรรม ที่ค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง
๑. อธิบายความสาคัญ สมบัติของอาหารและยา ในชีวติ ประจาวัน
๒. วิเคราะห์ ตรวจสอบ สารอาหารที่มีประโยชน์ และข้อควรระวังในการใช้ยา
๓. สืบค้นข้อมูล นาเสนอข้อมูล เกี่ยวกับอาหารและยาในชีวติ ประจาวัน
๔. ศึกษา อธิบาย สมบัติของยา รวบรวมข้อมูลและสามารถเผยแพร่
รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้

๔๑

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
....................................................................................................................................................................
ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายโครงสร้างการทางาน ความสัมพันธ์ของระบบย่อยอาหาร ระบบ
หมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุข์ องมนุษย์และสัตว์รวมทั้งระบบประสาท
ของมนุษย์พฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกและภายใน ผลของยาเสพติด
ต่อระบบของร่ างกาย เทคโนโลยีชีวภาพในการเพิม่ ผลผลิตสัตว์ สารอาหาร สมบัติของธาตุ
สารประกอบ เปรี ยบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุก่ ึงโลหะและธาตุกมั มันตรังสี
หลักการแยกสารด้วยวิธีการกรอง การตกผลึก การสกัดด้วยตัวทาละลาย การกลัน่ และโครมาโทกราฟี
ปฏิกิริยาเคมี สมการเคมีและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู ้ การสารวจตรวจสอบ การสื บค้น
ข้อ มู ล และการอภิ ป ราย เพื่ อ ให้เ กิ ด ความรู ้ ความเข้า ใจ ความคิ ด สามารถสื่ อ สารสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู ้ มี
ความสามารถในการตัดสิ นใจ เห็ นคุ ณค่าของการนาความรู ้ไ ปใช้ประโยชน์ในชี วิตประจาวัน มี จิ ต
วิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่เหมาะสม
เพื่อ พัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้ใช้วิธีก ารที่หลากหลายแก้ปั ญหาใช้ความรู ้ ทักษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุ ปได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ใน
การสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนาเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เชื่อมโยงความรู ้ต่างๆ ใน
วิทยาศาสตร์และนาความรู ้ หลักการ กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น และ มี
ความคิดสร้างสรรค์
รหัสตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

๔๒

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
....................................................................................................................................................................
วิเคราะห์ อธิบาย ศึกษาปริ มาณเวคเตอร์ของแรง แรงลัพธ์ ตัวกลางแสง การสะท้อนของ
แสง การหักเหของแสง การมองเห็น ความสว่าง การดูดกลืนแสง กระบวนการเกิดและสมบัติ
ของดิน การปรับปรุ งคุณภาพของดิน กระบวนการเกิดและสมบัติของหิน จาแนกประเภทของหิน
กระบวนการเกิดและสมบัติของแร่ กระบวนการเกิดและสมบัติของปิ โตรเลียม ถ่านหินหินน้ ามันแหล่ง
น้ าตามธรรมชาติ แหล่งน้ าบนดิน แหล่งน้ าใต้ดิน การนาน้ าไปใช้ประโยชน์และหลักการอนุรักษ์แหล่ง
น้ าในท้องถิ่น กระบวนการผุพงั การกร่ อน การพัดพาและการทับถม โครงสร้างและองค์ประกอบ
ของโลก
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู ้ การสารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูล และการอภิปราย เพือ่ ให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู ้
มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่เหมาะสม
เพือ่ พัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้ใช้วธิ ีการที่หลากหลายแก้ปัญหาใช้ความรู ้ ทักษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุ ปได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์
ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนาเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เชื่อมโยงความรู ้ต่างๆ
ในวิทยาศาสตร์และนาความรู ้ หลักการ กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น และ
มีความคิดสร้างสรรค์
รหัสตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

๔๓

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๒๑๒๐๑ วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมงจานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
....................................................................................................................................................................
สารวจระบบนิเวศในและนอกโรงเรี ยน อธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในระบบนิ เวศ
ทั้งในและนอกโรงเรี ยน วิเคราะห์การถ่ายทอดพลังงานในรู ปห่ วงโซ่ อาหารและสายใยอาหาร วัฏจักร
น้ า วัฎจักร-คาร์บอน ศึกษาส่วนประกอบของพืช เช่น ราก ลาต้น ใบ ดอก ผล พร้อมเก็บตัวอย่าง
และรวบรวมข้อมูลด้วยการถ่ายภาพ การตากแห้ง การดอง และสามารถเผยแพร่
เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งแวดล้อม
กับสิ่งมีชีวติ มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้
ไปใช้ประโยชน์

ผลการเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๔.

อธิบายความสัมพันธ์ของระบบนิเวศในโรงเรี ยนและในชุมชน
วิเคราะห์การถ่ายทอดพลังงานในรู ปห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหาร
อธิบายความสัมพันธ์และประโยชน์ของวัฏจักรน้ า วัฎจักร-คาร์บอน
ศึกษาส่วนประกอบของพืช เช่น ราก ลาต้น ใบ ดอก ผล พร้อมเก็บตัวอย่างและ
รวบรวมข้อมูลด้วย การถ่ายภาพ การตากแห้ง การดอง และสามารถเผยแพร่

รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้

๔๔

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๒๑๒๐๑ วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมงจานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
....................................................................................................................................................................
สารวจ วิเคราะห์ สภาพปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่ นและเสนอแนว
ทางแก้ไข แนวทางการรักษาสมดุล ของระบบนิ เวศในโรงเรี ยนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ ดูแลสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยนและ
ท้องถิ่น
เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งแวดล้อม
กับสิ่งมีชีวติ มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้
ไปใช้ประโยชน์
ผลการเรียนรู้
๑. สารวจ วิเคราะห์ สภาพปั ญหาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรี ยน ท้องถิ่นและใน
ชุมชน
๒. สืบค้นข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไข แนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศในโรงเรี ยน
ท้องถิ่นและในชุมชน
๓. สืบค้นข้อมูล อธิบายและบอกหลักการ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๔. อธิบาย เสนอแนะและมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ ดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรี ยนและท้องถิ่น
รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้

๔๕

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์

มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑

เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

………………………………………………………………………………………………………
ศึกษา วิเคราะห์ ความเร่ ง ผลของแรงลัพธ์ที่กระต่อวัตถุ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุ
แรงพยุงของของเหลวที่กระทาต่อ วัตถุ อธิ บายพลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่ วง กฎการอนุ รัก ษ์
พลังงาน และความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณเหล่านี้ ความสัมพันธ์ทางปริ มาณไฟฟ้ า การต่อวงจรไฟฟ้ า
วงจรไฟฟ้ าในบ้านพลังงานไฟฟ้ าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและวงจร อิเล็กทรอนิ กส์เบื้องต้น แรง
เสียดทาน แรงพยุงของของเหลว แรงกริ ยา แรงปฏิกิริยา โมเมนต์ ของแรง
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะความรู ้ การสารวจตรวจสอบ การสื บค้น
ข้อมูล การอภิปราย เพือ่ ให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู ้
มี ค วามสามารถตัด สิ น ใจ น าความรู ้ ไ ปใช้ใ นชี วิต ประจ าวัน มี จิ ต วิท ยาศาสตร์ จริ ย ธรรม
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ว ๔.๑
ว ๔.๑
ว๕.๑
ว ๘.๑

ม. ๓/๑-๓
ม. ๓/๑-๓
ม. ๓/๑-๕
ม. ๓/๑-๙

รวมทั้งหมด ๒๐ ตัวชี้วัด

๔๖

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

………………………………………………………………………………………………………
ศึกษา วิเ คราะห์ เกี่ ยวกับ ลักษณะของโครโมโซมที่มี หน่ วยพัน ธุ กรรมหรื อ ยีนในนิ วเคลี ย ส
ความสาคัญของสารพันธุกรรมหรื อดีเอ็นเอ และกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โรคทาง
พันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีน และโครโมโซม ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น ผล
ของความหลากหลายทางชี ว ภาพในท้อ งถิ่ น ที่ มี ต่ อ มนุ ษ ย์ สั ต ว์ พื ช และสิ่ ง แวดล้อ ม ผลของ
เทคโนโลยีชีวภาพต่อการดารงชีวิตของมนุ ษย์และสิ่ งแวดล้อมระบบนิ เวศในท้องถิ่นวามสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบในระบบนิ เวศ ความสัมพันธ์ของการถ่ ายทอดพลัง งาน วัฏ จักรของน้ า คาร์ บอน การ
เปลี่ ย นแปลงขนาดประชากรในระบบนิ เ วศ ดุ ล ยภาพของระบบนิ เ วศ การเปลี่ ย นแปลงแทนที่
สิ่งแวดล้อม และการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ส่วนประกอบของระบบสุ ริยะ เอกภพ
กาแล็กซี่ ดาวเคราะห์ กลุ่มดาวฤกษ์ เทคโนโลยีอวกาศ
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะความรู ้ การสารวจตรวจสอบ การสื บค้น
ข้อมูล การอภิปราย เพือ่ ให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู ้
มี ค วามสามารถตัด สิ น ใจ น าความรู ้ ไ ปใช้ใ นชี วิต ประจ าวัน มี จิ ต วิท ยาศาสตร์ จริ ย ธรรม
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ว ๑.๒
ว ๒.๑
ว ๒.๒
ว ๘.๑

ม. ๓/๑-๖
ม. ๓/๑-๔
ม. ๓/๑-๖
ม. ๓/๑-๙

รวมทั้งหมด ๒๐ ตัวชี้วัด

๔๗

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๒๓๒๐๑ โครงงานวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์

มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑

เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

………………………………………………………………………………………………………
ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ โดยที่ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาและฝึ กฝนด้วย
ตนเองและกระบวนการกลุ่ม ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ในหัวข้อที่กาหนดให้
โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ การกาหนดปั ญหาและตั้งสมมติฐาน กาหนดตัวแปรและนิ ยาม
เชิงปฏิบตั ิการ เพื่อออกแบบการทดลองตรวจสอบสมมติฐาน การนาเสนอข้อมูล ตีความหมายและลง
สรุ ปข้อมูล การฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและกระบวนการกลุ่ม
จากการลงมื อปฏิบตั ิจริ ง ศึกษาค้นคว้าทดลอง ประดิ ษฐ์คิดค้น สรุ ปผล เขียนรายงานตลอดจนการ
นาเสนอผลงานอย่า งมี ข้ นั ตอน ความหมายและประเภทของโครงงาน คุ ณค่า และความส าคัญ ของ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบตั ิกิจกรรมวิทยาศาสตร์จากแหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ่น
มี ค วามสามารถตัด สิ น ใจ น าความรู ้ ไ ปใช้ใ นชี วิต ประจ าวัน มี จิ ต วิท ยาศาสตร์ จริ ย ธรรม
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์หวั ข้อที่กาหนดให้
๒. สืบค้นข้อมูล เสนอแนะเพือ่ ออกแบบการทดลอง ตรวจสอบสมมติฐาน การนาเสนอข้อมูล
ตีความหมายและลงสรุ ปข้อมูล
๓. นาเสนอผลงานอย่างมีข้นั ตอนความหมายและประเภทโครงงาน คุณค่าและความสาคัญของ
โครงงานวิทยาศาสตร์
๔. อธิบาย เสนอแนะ และมีส่วนร่ วมในการจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์
รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้

๔๘

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๒๓๒๐๒ อิเล็คทรอนิกส์ เบือ้ งต้ น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

………………………………………………………………………………………………………
ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิ กส์ โดยที่ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษาและฝึ กฝนด้วย
ตนเองและกระบวนการกลุ่ม ตลอดจนสามารถวิเคราะห์และใช้งานอุปกรณ์ทางอิเล็คทรอนิกส์
การฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและกระบวนการกลุ่ ม
จากการลงมือปฏิบตั ิจริ ง ศึกษาค้นคว้าทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะความรู ้ การสารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูล การอภิปราย เพือ่ ให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู ้
มี ค วามสามารถตัด สิ น ใจ น าความรู ้ ไ ปใช้ใ นชี วิต ประจ าวัน มี จิ ต วิท ยาศาสตร์ จริ ย ธรรม
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง
๑. สารวจ วิเ คราะห์ เกี่ ย วกับ อุ ป กรณ์ ท างอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตลอดจนการใช้ง านอุ ป กรณ์ ท าง
อิเลคทรอนิกส์
๒. มีทกั ษะในการใช้งานอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงมือปฏิบตั ิจริ ง ประดิษฐ์คิดค้น
๓. สืบค้นข้อมูล อธิบายและบอกหลักการ การใช้งานอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์

รวมทั้งหมด ๓ ผลการเรียนรู้

๔๙

คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๕๐

โครงสร้ างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายวิชาพืน้ ฐาน
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา
ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์
ส๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา
ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์
ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา
ส๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์
ส๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา
ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์
ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา
ส๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์
ส๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา
ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์
ส๒๑๒๐๑ อาเซี ยนศึกษา
ส๒๑๒๐๒ อาเซี ยนศึกษา

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๖๐
๒๐
๖๐
๒๐
๖๐
๒๐
๖๐
๒๐
๖๐
๒๐
๖๐
๒๐
๒๐
๒๐

ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง

๑.๕
๐.๕
๑.๕
๐.๕
๑.๕
๐.๕
๑.๕
๐.๕
๑.๕
๐.๕
๑.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕

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

๕๑

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส๒๑๑๐๑ สั งคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
...........................................................................................................................................................................
ศึกษา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
ต่อสังคมไทยในฐานะเป็ นศาสนาประจาชาติสถาบันหลักของสังคมไทย พุทธประวัติ ประวัติพุทธ
สาวก พระมหากัสสปะ พระอุบาลี และชาวพุทธตัวอย่าง อนาถบิณฑิกะ นางวิสาขา นาแบบอย่างการ
ประพฤติปฏิบตั ิมาพัฒนาตนเองในการดาเนินชีวิต พระรัตนตรัย ไตรสรณคมน์ พุทธคุณ ๙ อริ ยสัจ ๔
บทบาทของพระสงฆ์ในฐานะผูส้ ื บทอดพระพุทธศาสนา การปฏิบตั ิตนที่เหมาะสมต่อ พระสงฆ์ในที่
สาธารณะทั้งทางกาย ทางวาจาและทางใจ พุทธศาสนสุภาษิต ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา บทสวดมนต์ที่
ใช้ในศาสนพิธี การปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมและประเพณี พิธีกรรมตามวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
การปฏิบตั ิตนในฐานะพุทธศาสนิ กชน การพัฒนาจิ ตเพื่อการเรี ยนรู ้และการดาเนิ นชีวิตด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ การสวดมนต์แผ่เมตตา การบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญาด้วยอานาปานสติ การปฏิบตั ิตน
ตามมรรยาทชาวพุทธ การจัดโต๊ะหมู่บูชา การจัดธูปเทียน การอาราธนาศีล การสมาทานศีล วันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
ศึก ษา กฎหมายในการคุ ้มครองสิ ทธิ ของบุ ค คล การปฏิ บตั ิ ตนตามกฎหมาย บทบาทของ
เยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ ความคล้ายคลึงและแตกต่างวัฒนธรรมไทยกับประเทศในภูมิภาค
เอเชี ยตะวันออกเฉี ย งใต้ การเคารพสิ ท ธิ ของตนเองและผูอ้ ื่ น หลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้างและ
สาระสาคัญของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย ฉบับปั จจุบนั อานาจอธิปไตยในรัฐธรรมนู ญฉบับ
ปั จจุบนั การปฏิบตั ิตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปั จจุบนั
เพือ่ อธิบาย วิเคราะห์เนื้อหาสาระต่างๆสามารถปฏิบตั ิตนตาม ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
เพือ่ คุณค่าของการนาความรู ้ไปพัฒนาตนเองในชีวติ ประจาวัน
รหัสตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

๕๒

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส๒๑๑๐๓ สั งคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
...........................................................................................................................................................................
อธิบายความหมายและความสาคัญของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น วิเคราะห์ค่านิ ยมและพฤติกรรม
การบริ โภคของคนในสังคมซึ่ งส่ งผลต่อ เศรษฐกิจของชุ มชนและประเทศ อธิบายปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง วิเคราะห์ความหมาย ประเภท และความสาคัญของสถาบันการเงินที่มีผลต่อ ระบบเศรษฐกิ จ
บทบาทหน้าที่และความสาคัญของธนาคารกลาง การหารายได้ รายจ่าย การออมการลงทุนที่แสดงถึง
ความสาคัญระหว่างผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค และสถาบันการเงิน ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงการพึ่งพาอาศัย
กันและกัน ทางเศรษฐกิจในประเทศ ปั ญหาเศรษฐกิจในชุมชน อธิบายและวิเคราะห์ความหมายและกฎ
อุปสงค์ อุปทาน ปั จจัยที่มีผลต่อการกาหนดอุปสงค์ อุปทาน ความหมายความสาคัญของทรัพย์สินทาง
ปั ญญา กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาพอสังเขป ตัวอย่างการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปั ญญาแต่ละประเภท มีความรู ้ความเข้าใจและการเลื อกใช้เครื่ อ งมื อทางภูมิศาสตร์ (ลูกโลก แผนที่
กราฟ แผนภู มิ ฯลฯ) ที่ แ สดงลัก ษณะทางกายภาพและสั ง คมของประเทศไทยและทวี ป เอเชี ย
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย อธิบายเส้นแบ่งเวลาของประเทศไทยและทวีปต่างๆ ความแตกต่างของวัน
เวลา มาตรฐานกับเวลาท้องถิ่น วิเคราะห์การเชื่อมโยงสาเหตุแนวทางป้ องกันอัคคีภยั และการระวางภัย
ที่เกิ ดขึ้นภายในประเทศไทยและในทวีปเอเชี ยและโอเชี ยเนี ย ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงทาง
ธรรมชาติ ข องทวีป เอเชี ย ออสเตรี ย และโอเชี ย เนี ย ความร่ ว มมื อ ระหว่า งประเทศในทวีป เอเชี ย
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทาเลที่ต้ งั กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนี ย ปั จจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลกระทบต่อการไหลของ
ความคิดเทคโนโลยีสินค้า และประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย
โดยใช้ก ระบวนการกลุ่ ม คิ ดวิเคราะห์ สัง เคราะห์ การแสวงหาความรู ้ การสื บ ค้น ข้อ มู ล
บันทึก อภิปราย ฝึ กปฏิบตั ิ เพือ่ ให้สร้างความตระหนัก เกิดความรู ้ความเข้าใจ สามารถนาเสนอ สื่ อสาร
สิ่ งที่เรี ยนรู ้ สามารถเสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
ความสามารถในการใช้เครื่ องมื อทางภูมิ ศาสตร์เพื่อ นาเสนอข้อ มู ลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและ
สังคมของทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย
รหัสตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

๕๓

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
..........................................................................................................................................................................
ศึกษา วิเคราะห์ความสาคัญของเวลาและช่วงเวลาสาหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ เทียบศักราช
ตามระบบต่ า งๆ ที่ ใ ช้ศึ ก ษาประวัติ ศ าสตร์ วิธี ก ารทางประวัติ ศ าสตร์ ม าใช้ศึ ก ษาเหตุ ก ารณ์ ท าง
ประวัติศาสตร์ อธิบายพัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ในด้านประวัติศาสตร์ สังคมเศรษฐกิจ และทางการเมืองของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความร่ วมมือผ่านการร่ วมมือเป็ นกลุ่มอาเซียนในภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงใต้ ระบุ
ความสาคัญของแหล่ งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ที่ต้ งั และความหมายของแหล่ ง
อารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉี ยงใต้เช่น แหล่งมรดกโลกในประเทศต่างๆของเอเชี ยตะวันตก
เฉียงใต้ อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มีผลต่อพัฒนาการของสังคมไทยปั จจุบนั
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแสวงหา
ความรู ้ การสื บค้นข้อ มู ลบันทึก อภิปราย ปฏิบตั ิ เพื่อ ให้สร้างความตระหนัก เกิ ดความรู ้ความเข้าใจ
สามารถนาเสนอสื่ อ สารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มี ความสามารถในการเทียบศักราชตามระบบต่างๆที่ใช้ศึกษา
ประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ อธิบายพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
รหัสตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓
ส ๔.๒ ม.๑/๑ ม.๑/๒
รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด

๕๔

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
.........................................................................................................................................................................
อธิบายความเป็ นมาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทยโดยสังเขป รัฐโบราณใน
ดิ น แดนไทย ศึ ก ษาวิเ คราะห์ รั ฐ ไทยในดิ น แดนไทย อธิ บ ายและวิเ คราะห์ ปั จ จัย ในการสถาปนา
อาณาจักรสุโขทัยและปั จจัยที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ด้านการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุ โขทัย ความ
เสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย
โดยใช้วธิ ีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแสวงหา
ความรู ้ การสื บค้นข้อมูล บันทึก อภิปราย ฝึ กปฏิบตั ิ เพื่อให้สร้างความตระหนัก เกิดความรู ้ความ
เข้าใจ สามารถนาเสนอสื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู ้ และภูมิใจในความเป็ นไทย
รหัสตัวชี้วัด
ส ๔.๓ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓
รวมทั้งหมด ๓ ตัวชี้วัด

๕๕

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส๒๒๑๐๑ สั งคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
...........................................................................................................................................................................
ศึ ก ษา การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาเข้า สู่ ป ระเทศเพื่ อ นบ้า น วิ เ คราะห์ ค วามส าคัญ ของ
พระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริ มสร้างความเข้าใจอันดี กับประเทศเพื่อ นบ้าน วิเคราะห์ความสาคัญของ
พระพุท ธศาสนาต่อ สัง คมไทยในฐานะเป็ นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลัก ษณ์ และมรดกของชาติ
ความสาคัญของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม พุทธประวัติ ประวัติ
พุทธสาวก พุทธสาวิกา ประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนิ นชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก
เรื่ องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ( พระสารี บุตร, พระโมลคัลลานะ, นางขุชชุตตรา, พระเจ้าพิมพิสาร, )
ชาดก (มิตตวินทุกชาดก, ราโชวาทชาดก) ศาสนิ กชนตังอย่าง ( พระมหาธรรมราชาลิไท, สมเด็จพระ
มหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส) อธิ บายโครงสร้างและสาระโดยสังเขปของพระไตรปิ ฎก
พระรัตนตรัย อริ ยสัจ ๔ พุทธศาสนสุภาษิต เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรี ยนรู ้และดาเนิ นชีวิต
ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมและวิธีคิ ดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์
สวดมนต์แผ่เมตตา ฝึ กการบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญาด้วยอานาปานสติ การปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม
เพื่อการดารงตนอ่างเหมาะสมในกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกและการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
การเป็ นลูกที่ดีตามหลักทิศเบื้องต้นในทิศ ๖ มีมรรยาทของความเป็ นศาสนิ กชน วิเคราะห์คุณค่าของศา
สนพิธี พิธีกรรม วันสาคัญ และปฏิบตั ิตนได้ถูกต้อง
ศึกษา การปกครองของไทยในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุ ข
สิทธิมนุษยชน วิถีประชาธิปไตย สถานภาพ บทบาท สิ ทธิเสรี ภาพ การจัดระเบียบทางสังคม ความเชื่อ
จริ ยธรรม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศตะวันออก กฎหมายรัฐธรรมนู ญ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ
เพือ่ ให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ ศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือ ยึดมัน่ ในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยปฏิบตั ิตนตามกฎหมาย
รหัสตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

๕๖

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส๒๑๑๐๓ สั งคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
............................................................................................................................................................
อธิบายความหมายและความสาคัญของการลงทุนและการออมต่อระบบเศรษฐกิจ การบริ หาร
จัดการเงินออมและการลงทุนภาคครัวเรื อน วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม อธิบาย
ความหมายและความสาคัญและหลักการผลิตสิ นค้าและบริ การ เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตใน
ท้อ งถิ่ นตามปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง อภิปรายแนวทางการคุ ม้ ครองสิ ทธิของตนเองในฐานะ
ผูบ้ ริ โภค อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ หลักการและผลกระทบการพึ่งพาอาศัยกันและการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย วิ เ คราะห์ ก ารกระจายของทรั พ ยากรในโลกที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศ
ศึกษา การเลือกใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ (ลู กโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ ฯลฯ) ที่แสดง
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริ กา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริ กา
ศึกษา การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แนวทางการ
อนุ รักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อ ม ปั ญหาเกี่ ย วกับสิ่ ง แวดล้อ ม ของทวีป ยุโรปและแอฟริ กา พร้อ ม
วิเคราะห์เหตุและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและ
แอฟริ กา
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแสวงหาความรู ้ การสื บค้นข้อมู ล
บันทึก อภิปราย ฝึ กปฏิบตั ิ เพือ่ ให้สร้างความตระหนัก เกิดความรู ้ความเข้าใจ สามารถนาเสนอ สื่ อสาร
สิ่งที่เรี ยนรู ้ สามารถเสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
ความสามารถในการใช้เครื่ องมื อทางภูมิศาสตร์เพื่อ นาเสนอข้อ มูล เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและ
สังคมของทวีปยุโรปและแอฟริ กา
รหัสตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

๕๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
...........................................................................................................................................................................
ศึกษา วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ วิเคราะห์
ความแตกต่างระหว่างความจริ งกับข้อเท็จจริ งของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เห็นความสาคัญของการ
ตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ
ศึกษา ที่ต้ งั และสภาพทางภูมิศ าสตร์ ของภูมิภาคต่างๆ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ของทวีปเอเชีย ระบุความสาคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาค
เอเชีย
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแสวงหา
ความรู ้ การสื บค้นข้อ มู ลบันทึก อภิปราย ปฏิบตั ิ เพื่อ ให้สร้างความตระหนัก เกิ ดความรู ้ความเข้าใจ
สามารถนาเสนอสื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู ้
มี ค วามสามารถในการเที ย บศัก ราชตามระบบต่ า งๆที่ ใ ช้ศึ ก ษาประวัติ ศ าสตร์ วิธี ก ารทาง
ประวัติศาสตร์ ม าใช้ศึ กษาเหตุการณ์ ทางประวัติศ าสตร์ อธิ บายพัฒนาการทางประวัติศ าสตร์ แหล่ ง
อารยธรรมในภูมิภาคเอเชียได้
รหัสตัวชี้วัด
ส ๔.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓
ส ๔.๒ ม.๒/๑ ม.๒/๒
รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด

๕๘

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
...........................................................................................................................................................................
ศึ ก ษาประวัติ ศ าสตร์ ส มั ย กรุ งศรี อยุ ธ ยา กรุ งธนบุ รี ในเรื่ อง ภู มิ ปั ญญา วัฒ นธรรม
ศิล ปวัฒนธรรมการเสี ยกรุ งศรี อ ยุธยาครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ผลงานบุคคลที่
สาคัญ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยใช้วธิ ีการทางประวัติศาสตร์
วิเคราะห์ พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา กรุ งธนบุรี ประเมินความน่ าเชื่อถือของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์และปั จจัยที่ส่งผลต่อความมัน่ คงและความเจริ ญรุ่ งเรื อง
ระบุภูมิ ปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัยอยุธยา และกรุ งธนบุรีและอิทธิ พลของภูมิปัญญา
ดังกล่าวที่มีต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา
เพือ่ ให้เกิดความรู ้ความเข้าใจความสาคัญของเวลา และการพัฒนาการของชาติไทย เกิดความรัก
ความภาคภูมิใจในความเป็ นปึ กแผ่นของไทย
รหัสตัวชี้วัด
ส ๔.๓ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓
รวมทั้งหมด ๓ ตัวชี้วัด

๕๙

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส๒๓๑๐๑ สั งคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
..........................................................................................................................................................
ศึ ก ษา การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาเข้า สู่ ป ระเทศต่ า งๆทั่ว โลก วิ เ คราะห์ ค วามส าคัญ ของ
พระพุทธศาสนาหรื อศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุ ขแก่โลก
ศึกษาพุทธประวัติประวัติความเป็ นมาของศาสดา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาอื่นที่ตน
นับ ถื อ ยึด มั่น และปฏิ บ ัติต ามหลัก ธรรมเพื่อ การอยู่ร่ ว มกัน อย่า งสัน ติ สุ ข ประพฤติ ปฏิ บ ัติ ต นตาม
แบบอย่างการดาเนินชีวติ และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่ องเล่าและศาสนิ กชนตัวอย่าง เช่น พุทธ
สาวก พุทธสาวิกา ( พระอัญญาโกณฑัญญะ พระมหาปชาบดีเถรี , พระเขมาเถรี , พระเจ้าปเสนทิโกศล)
ชาดก (นัน ทิ วิส าลชาดก, สุ ว ณ
ั ณหัง สชาดก) ศาสนิ ก ชนตัว อย่า ง (ม.จ. หญิ ง พูน พิ ส มัย ดิ ศ กุ ล ,
ศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ ) พระรัตนตรัย อริ ยสัจ ๔ พุทธศาสนสุ ภาษิต การปฏิบตั ิตนตาม
หลักธรรมในการพัฒนาตนเอง การพัฒนาจิตเพื่อ การเรี ยนรู ้และดาเนิ นชี วิตด้วยวิธี คิดแบบโยนิ โ ส
มนสิการ การบริ หารจิตเจริ ญปั ญญาด้วยอานาปานสติ
ศึกษา การปฏิบตั ิตนต่อพระสงฆ์ การปฏิบตั ิหน้าที่ ของศาสนิ กชนที่ดี และการปฏิบตั ิตนในศา
สนพิธี อธิบายประวัติวนั สาคัญทางศาสนาและปฏิบตั ิตนได้ถูกต้อง ศึกษาเรี ยนรู ้เรื่ ององค์ประกอบของ
พระพุทธศาสนานาไปปฏิบตั ิและเผยแผ่ตามโอกาส
ศึกษา ลักษณะการกระทาความผิดทางอาญาและโทษ ลักษณะการกระทาความผิดทางแพ่งและ
ความรับผิดทางแพ่ง มีส่วนร่ วมในการปกป้ องคุม้ ครองผูอ้ ื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน อนุ รักษ์วฒั นธรรม
ไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งในประเทศ
ศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูล ข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยในปั จจุบนั
อธิบายระบอบการปกครองแบบต่างๆที่ใช้ในยุคปั จจุบนั เปรี ยบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับ
ประเทศอื่นที่ มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย กฎหมายรัฐธรรมและวิถีประชาธิปไตย
รหัสตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

๖๐

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส๒๓๑๐๓ สั งคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
ศึกษา กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ การมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาและการพัฒนาท้องถิ่น
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการสาคัญของระบบสหกรณ์ อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาล
ในระบบเศรษฐกิ จ บทบาทความสาคัญของการรวมกลุ่ ม ทางเศรษฐกิ จระหว่างประเทศ กลุ่ ม ทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินฝื ด เงินเฟ้ อ วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงานและ
แนวทางแก้ปัญหากิจกรรมทางเศรษฐกิ จ การบริ หารจัดการทรัพยากรในการผลิต การบริ โภค การใช้
ทรัพยากรที่มีอย่าจากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า เข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
ดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ ศึกษาเกี่ยวกับระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และความจาเป็ นของการร่ วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ศึกษา การใช้เครื่ องมื อทางภู มิ ศาสตร์ ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริ กาเหนื อและอเมริ กาใต้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริ กาเหนื อ ทวีปอเมริ กาใต้ การเปลี่ ยนแปลงประชากร
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของทวีปอเมริ กาเหนื อและอเมริ กาใต้ และความสัมพันธ์ของมนุ ษย์กบั
มนุ ษ ย์ มนุ ษย์กับ สิ่ ง แวดล้อ มทางธรรมชาติ ข องทวีป อเมริ ก าเหนื อ อเมริ ก าใต้ วิเ คราะห์ เ หตุ แ ละ
ผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริ กาเหนื อและอเมริ กาใต้ที่ส่งผลต่อ
ประเทศไทย
เพื่อ ให้ เ กิ ด ความรู ้ ค วามเข้า ใจ สรุ ป เนื้ อ หา วิเ คราะห์ เปรี ย บเที ย บ ส ารวจข้อ มู ล อธิ บ าย
ความสัมพันธ์อนั ดีของประเทศไทยกับประเทศต่างๆในทวีปอเมริ กาเหนื อและอเมริ กาใต้ ตลอดจนสมา
รถอธิบายแนวทางในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
รหัสตัวชี้วัด
ส ๓.๑
ส ๓.๒
ส ๕.๑
ส ๕.๒

ม.๓/๑
ม.๓/๑
ม.๓/๑
ม.๓/๑

รวม ๑๕ ตัวชี้วัด

ม.๓/๒ ม.๓/๓
ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕ ม. ๓/๖
ม.๓/๒
ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔

๖๑

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
ศึกษา เรื่ องราว เหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ สมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
วิเคราะห์เหตุการณ์ พัฒนาการด้านการเมือง การปกครอง สังคมเศรษฐกิจและปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความเจริ ญ และความมัน่ คงสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ การทาสนธิ สัญญาเบาว์ริงในสมัยรัชกาลที่ ๔การ
ปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลที่ ๕ การเข้าร่ วมสงครามโลกครั้งที่ ๑ และ ๒ และบทบาทของไทยในสมัย
ประชาธิปไตย
เพื่อ ให้เกิ ดความเข้าใจความสาคัญของเวลา และพัฒนาการของชาติไ ทย เกิ ดความรักความ
ภาคภูมิใจในความเป็ นปึ กแผ่นของไทย
รหัสตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

๖๒

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
ศึกษา ที่ต้ งั สภาพทางภูมิศาสตร์ และอธิ บายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิ จ การเมื อ งของ
ภูมิภาคต่างๆในโลก
ศึก ษากลุ่ ม ประเทศทางเศรษฐกิ จ และการเมื อ งในเรื่ อ งสภาพปั จจุ บ ัน ปั ญ หา อิ ท ธิ พ ลของ
อารยธรรมตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกโดยสังเขป
เพื่อ ให้เ กิ ด ความเข้า ใจสภาพการณ์ ปั จ จุ บ ัน ของกลุ่ ม ประเทศที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ประเทศไทย
ตระหนักถึงความสาคัญของการเปลี่ยนแปลง
รหัสตัวชี้วัด
ส ๔.๒ ม.๓/๑ ม.๓/๒
รวมทั้งหมด ๒ ตัวชี้วัด

๖๓

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส๒๑๒๐๑ อาเซียนศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
ศึกษา วิเคราะห์ สภาพภูมิศาสตร์ของอาเซียน ลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ความหลากหลายของประเทศสมาชิกอาเซียน ความสาคัญ ความเป็ นมาของอาเซียนเกี่ยวกับการก่อตั้ง
โครงสร้างความร่ วมมือของอาเซียนในด้านต่างๆ ความเป็ นมาของประชาคมอาเซียน กฎบัตร และจุดมุ่งหมายของ
ประชาคมอาเซียน การเตรี ยมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ ประเทศไทยในด้านทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ผลที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและบทบาทของไทยในอาเซียน บทบาท
ของอาเซียนในสังคมโลก
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบตั ิ กระบวนการทางสังคม
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และ การแก้ปัญหา
เพือ่ ให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจตระหนักในความสาคัญ ของการรวมกลุ่มอาเซียน มีความภาคภูมิใจ
ในการเป็ นสมาชิกของอาเซียน มีความเข้าใจอันดีต่อสมาชิกของประเทศในกลุ่มอาเซียน และสามารถปฏิบตั ิตน
เป็ นสมาชิกที่ดีของสังคมอาเซียนและปรับตัวในการอยูร่ ่ วมกันในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข
ผลการเรียนรู้
๑. อธิบายสภาพแวดล้อม ลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
๒. วิเคราะห์ความแตกต่างและความคล้ายคลึงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านต่างๆ
๓. อธิบายความเป็ นมาของอาเซียน โครงสร้างและความร่ วมมือของอาเซียนในด้านต่างๆ
๔. อธิบายจุดมุ่งหมายของประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน
๕. วิเคราะห์การเตรี ยมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทยและผลที่คาดว่าประเทศไทยจะได้รับ
๖. วิเคราะห์บทบาทของอาเซียนในสังคมโลกและผลที่คาดว่าจะได้รับ
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

๖๔

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส๒๑๒๐๒ อาเซียนศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
ศึกษา วิเคราะห์ สภาพภูมิศาสตร์ของอาเซียน ลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ความหลากหลายของประเทศสมาชิกอาเซียน ความสาคัญ ความเป็ นมาของอาเซียนเกี่ยวกับการก่อตั้ง
โครงสร้างความร่ วมมือของอาเซียนในด้านต่างๆ ความเป็ นมาของประชาคมอาเซียน กฎบัตร และจุดมุ่งหมายของ
ประชาคมอาเซียน การเตรี ยมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ ประเทศไทยในด้านทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ผลที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและบทบาทของไทยในอาเซียน บทบาท
ของอาเซียนในสังคมโลก
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบตั ิ กระบวนการทางสังคม
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และ การแก้ปัญหา
เพือ่ ให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจตระหนักในความสาคัญ ของการรวมกลุ่มอาเซียน มีความภาคภูมิใจ
ในการเป็ นสมาชิกของอาเซียน มีความเข้าใจอันดีต่อสมาชิกของประเทศในกลุ่มอาเซียน และสามารถปฏิบตั ิตน
เป็ นสมาชิกที่ดีของสังคมอาเซียนและปรับตัวในการอยูร่ ่ วมกันในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข
ผลการเรียนรู้
๑. อธิบายสภาพแวดล้อม ลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
๒. วิเคราะห์ความแตกต่างและความคล้ายคลึงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านต่างๆ
๓. อธิบายความเป็ นมาของอาเซียน โครงสร้างและความร่ วมมือของอาเซียนในด้านต่างๆ
๔. อธิบายจุดมุ่งหมายของประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน
๕. วิเคราะห์การเตรี ยมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทยและผลที่คาดว่าประเทศไทยจะได้รับ
๖. วิเคราะห์บทบาทของอาเซียนในสังคมโลกและผลที่คาดว่าจะได้รับ
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

๖๕

คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

๖๖

โครงสร้ างกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
รายวิชาพืน้ ฐาน
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา
พ๒๑๑๐๒ พลศึกษา
พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา
พ๒๑๑๐๔ พลศึกษา
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา
พ๒๒๑๐๒ พลศึกษา
พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา
พ๒๒๑๐๔ พลศึกษา
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา
พ๒๓๑๐๒ พลศึกษา
พ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา
พ๒๓๑๐๔ พลศึกษา

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง

๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

๖๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
พ๒๑๑๐๑ สุ ขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
........................................................................................................................................................
ศึกษาความสาคัญและวิธีก ารดู แลรัก ษาระบบประสาทและระบบต่ อ มไร้ท่ อ ที่ มี ผลต่อ การ
เจริ ญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่ น ภาวะการเจริ ญเติบโตของร่ างกายตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานและ
แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริ ญเติบโตสมวัย การปรับตัวต่อการเปลี่ ยนแปลงทางร่ างกายจิตใจ
อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม การมีทกั ษะปฏิเสธเพือ่ ป้ องกันตนเองจากการล่วงละเมิด
ทางเพศ
โดยใช้กระบวนการอธิบาย การวิเคราะห์ แสวงหาแนวทาง และทักษะการปฏิเสธ เพื่อให้เกิ ด
ความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิตนได้อย่างเหมาะสม
มี ค่า นิ ยมที่ดีใ นการดู แลสุ ขภาพตนเอง มี ความรั บผิด ชอบ ซื่ อ สัต ย์ สุ จริ ต มี ความใฝ่ เรี ยนรู ้
มีวนิ ยั มุ่งมัน่ ในการทางานและมีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

๖๘

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
พ๒๑๑๐๑ พลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
............................................................................................................................................................
ศึกษาหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทกั ษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่ การพัฒนาทักษะการ
เล่ น กี ฬ าไทยและกี ฬ าสากลที่ เ ลื อ ก วิ ธี ท ดสอบสมรรถภาพทางกาย วิธี ส ร้ า งเสริ ม และปรั บ ปรุ ง
สมรรถภาพทางกายจากผลการทดสอบ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้
โดยใช้กระบวนการค้นคว้า การปฏิบตั ิ และการนาไปใช้ในการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล
ทั้งประเภททีมและประเภทบุคคล
เห็นคุณค่าของการออกกาลังกาย มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ ซื่อสัตย์ มุ่งมัน่ ในการทางาน
มีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

๖๙

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
พ๒๑๑๐๓ สุ ขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
...........................................................................................................................................................
ศึกษาหลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย ปั ญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบ
ต่อสุ ขภาพ เกณฑ์มาตรฐานการเจริ ญเติบโตของเด็กไทย วิธีการควบคุ มน้ าหนักของตนเองให้อ ยูใ่ น
เกณฑ์มาตรฐาน การสร้างเสริ มและปรับปรุ งสมรรถภาพทางกาย วิธี การปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้าย
ผูป้ ่ วยอย่างปลอดภัย ลักษณะอาการและการป้ องกันการติดสารเสพติด ความสัมพันธ์ของการใช้สาร
เสพติดกับการเกิดโรคและอุบตั ิเหตุ ทักษะในการชักชวนผูอ้ ื่นให้ลด ละ เลิกสารเสพติด
โดยใช้กระบวนการอธิ บาย การวิเคราะห์ ปฏิบตั ิและนาทักษะไปใช้ในการตัดสิ นใจเพื่อให้
เกิดความรู ้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ปฏิบตั ิตนได้อย่างเหมาะสม
มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริ ต มีความใฝ่ เรี ยนรู ้มีวนิ ยั มุ่งมัน่ ในการทางานและ
มีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

๗๐

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
พ๒๑๑๐๔ พลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
...........................................................................................................................................................
ศึกษาอธิบายความสาคัญของการออกกาลังกายและเล่นกีฬา เช่น กายบริ หารแบบต่างๆ การ
เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและทีม ประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและผูอ้ ื่น กฎ กติกา
การเล่นเกม การแข่งขัน รู ปแบบวิธีการรุ กและการป้ องการเล่นกีฬา รวมทั้งวิธีทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย วิธีสร้างเสริ มปรับปรุ งสมรรถภาพทางกาย
โดยใช้กระบวนการอธิบาย วิเคราะห์ และปฏิบตั ิเพือ่ ให้เกิดความรู ้และทักษะกายบริ หารแบบ
ต่างๆ เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและทีม
เห็ น คุ ณ ค่ า ของการออกก าลั ง กาย มี วิ นั ย ใฝ่ เรี ย น รู ้ ซื่ อสั ต ย์ มุ่ ง มั่ น ในการท างาน
จิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

๗๑

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
พ๒๒๑๐๑ สุ ขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
...........................................................................................................................................................
ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาในวัยรุ่ น ระบุปัจจัยที่มี ผลกระทบต่อ การเจริ ญเติบโต และพัฒนาการด้า นร่ างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่ น ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่ องเพศ ปั ญหาและผลกระทบที่
เกิดจากการมีเพศสัม พันธ์ในวัยเรี ยน วิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ ยงจากโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์
เอดส์และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ความสาคัญของความเสมอภาคทางเพศ และวางตัวได้อย่าง
เหมาะสม
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ การอธิบายอย่างมีเหตุผล ปฏิบตั ิและนาทักษะไป
ใช้ในการตัดสินใจเพือ่ ให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ปฏิบตั ิตนได้อย่างเหมาะสม
มีความรับผิดชอบและซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความใฝ่ เรี ยนรู ้มีวินัย มุ่งมัน่ ในการทางานและมีจิต
สาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

๗๒

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
พ๒๒๑๐๒ พลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจและนาผลการปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะ
การเคลื่ อ นไหวในการเล่ น กี ฬ าไทยและกี ฬ าสากล ทั้ง ประเภทบุค คลและที ม จากแหล่ ง ข้อ มู ล ที่
หลากหลายมาสรุ ปเป็ นวิธีที่เหมาะสมในบริ บทของตนเอง เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการ
เคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและนาประสบการณ์จากการเข้าร่ วมกิจกรรมนันทนาการไปปรับใช้
ในชีวติ ประจาวัน
โดยใช้กระบวนการปฏิบตั ิและการนาไปใช้
เห็นคุณค่าของการเล่นกีฬา รู ้กฎกติกาในการแข่งขันกีฬา รู ้หน้าที่ในการเล่นกีฬาเป็ นทีม มี
น้ าใจนั ก กี ฬ า รั ก การออกก าลัง กาย มี ร ะเบี ย บวิ นั ย น าความรู ้ แ ละหลัก การที่ ไ ด้ไ ปปรั บ ใช้ใ น
ชีวติ ประจาวันอย่างเป็ นระบบ
รหัสตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

๗๓

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
พ๒๒๑๐๓ สุ ขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
............................................................................................................................................................
ศึกษาเพือ่ ให้เกิดความรู ้ความเข้าใจการเลือกบริ การเพื่อสุ ขภาพอย่างมีเหตุผล ผลของการใช้
เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ ความเจริ ญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุ ขภาพ ความสัมพันธ์ของภาวะ
สมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุ ขภาพจิต ลักษณะอาการเบื้องต้นของผูท้ ี่มีปัญหาสุ ขภาพจิต เสวิธีการ
ปฏิบตั ิตนเพื่อเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครี ยด การพัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็ นไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
โดยใช้กระบวนการอธิบาย การวิเคราะห์ ปฏิบตั ิและนาทักษะไปใช้ในการตัดสิ นใจเพื่อให้
เกิดความรู ้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ปฏิบตั ิตนได้อย่างเหมาะสม
มี ค วามรับ ผิด ชอบและซื่ อ สัต ย์สุจ ริ ต มี ค วามใฝ่ เรี ยนรู ้ มี วินัย มุ่ งมั่น ในการท างานและ
มีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

๗๔

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
พ๒๒๑๐๔ พลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
........................................................................................................................................................
ศึกษาเพือ่ ให้เกิดความรู ้ความเข้าใจสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาที่เกิดจากการออกกาลังกาย และเล่นกีฬาเป็ นประจา จนเป็ นวิถีชีวติ เลือกเข้าร่ วมกิจกรรมการ
ออกกาลังกาย เล่นกีฬาตามความถนัดและความสนใจพร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคล
เพื่อ เป็ นแนวทางในการพัฒนาตนเอง มี วินัย ในการฝึ กและเล่ นกี ฬ าติตามกฎ กติก า และข้อ ตกลง
รู ปแบบกลวิธีการรุ ก การป้ องกัน ประโยชน์และหลักการให้ความร่ วมมือในการเล่นกีฬาเป็ นทีม รวมทั้ง
พัฒนาวิธีการเล่นที่เหมาะสมกับตนเอง สร้างแรงจูงใจและสร้างความมุ่งมัน่ ในการเล่นการแข่งขันกีฬา
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ การอธิบายอย่างมีเหตุผล
เห็นคุณค่าของการออกกาลังกายเป็ นประจา มีวนิ ยั ปฏิบตั ิตามกฎกติกาในการแข่งขันกีฬา รู ้
หน้าที่ในการเล่นกีฬาเป็ นทีม มี น้ าใจนักกี ฬา มีความสามัคคี มี มารยาทในการดูและเล่ นกีฬา รู ้แพ้ รู ้
ชนะ รู ้อภัย นาความรู ้และหลักการที่ได้ไปปรับใช้ในชีวติ ประจาวันอย่างเป็ นระบบ

รหัสตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

๗๕

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
พ๒๓๑๐๑ สุ ขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียน ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
............................................................................................................................................................
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในแต่ละวัย อิทธิพล
และความคาดหวัง ของสั ง คมที่ มี ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของวัย รุ่ น สื่ อ โฆษณาที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
เจริ ญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่ น องค์ประกอบของอนามัยเจริ ญพันธ์ (อนามัยแม่ และเด็ก การ
วางแผนครอบครัว) ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ สาเหตุและแนวทางป้ องกันแก้ไขความขัดแย้ง
ในครอบครัว
โดยใช้กระบวนการสื บค้น วิเคราะห์ อภิปราย นาเสนอและใช้บทบาทสมมุ ติ เพื่อ ให้เ กิ ด
ความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิตนได้อย่างเหมาะสม
มีค่านิยมที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเอง มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริ ต มีความใฝ่ เรี ยนรู ้
มีวนิ ยั มุ่งมัน่ ในการทางาน มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและนาความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
รหัสตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

๗๖

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
พ๒๓๑๐๒ พลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
ศึกษาประวัติความเป็ นมา เทคนิค กติกา วิธีการเล่นของกีฬาไทย กีฬาสากล การนาหลักการ
ความรู ้และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางการกีฬา การเสริ มสร้างสุ ขภาพร่ างกายอย่างต่อเนื่ อง
และการจัดกิจกรรมนันทนาการแก่ผอู ้ ื่น
โดยใช้กระบวนการสืบค้น วิเคราะห์ อภิปราย ฝึ กปฏิบตั ิ การมีส่วนร่ วม
เพื่อให้เกิดทักษะ ในการออกกาลังกาย เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลและนันทนาการ ค่านิ ยมที่ดี
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ ซื่อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน่ ในการทางาน รักความเป็ นไทย มี
จิตสาธารณะและมีความเป็ นผูน้ าผูต้ ามที่ดี
รหัสตัวชี้วัด
พ ๓.๑ ม.๓/๑, พ ๓.๑ ม.๓/๒, พ ๓.๑ ม.๓/๓
รวมทั้งหมด ๓ ตัวชี้วัด

๗๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
พ๒๓๑๐๓ สุ ขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
ศึกษาการกาหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่างๆ โรคที่เป็ นสาเหตุสาคัญของการ
เจ็บป่ วยและการตายของคนไทย ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ ติดต่อ ปั ญหาและแนวทางการแก้ปัญหา
สุขภาพในชุมชน การวางแผนการออกกาลังกาย การพักผ่อน การสร้างเสริ มและทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายเพื่อสุ ข ภาพ ปั จจัย และพฤติ กรรมเสี่ ยงที่มี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพและแนวทางป้ องกัน ปั ญหา วิธี
หลีกเลี่ยงการใช้ความรุ นแรงในการแก้ปัญหา อิทธิพลของสื่ อต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ และความรุ นแรง
ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุ ขภาพและการเกิดอุบตั ิเหตุ และวิธีการช่วยฟื้ น
คืนชีพอย่างถูกวิธี
โดยใช้กระบวนการสืบค้น วิเคราะห์ อภิปราย นาเสนอและใช้บทบาทสมมุติ
เพื่อ ให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิตนได้อ ย่างเหมาะสม มี ค่านิ ยมที่ดีในการดู แล
สุ ขภาพตนเอง มี ค วามรั บผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจ ริ ต มี ค วามใฝ่ เรี ย นรู ้ มีวินัย มุ่ งมั่นในการทางาน มี จิ ต
สาธารณะ เห็นคุณค่าและนาความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
รหัสตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

๗๘

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
พ๒๓๑๐๔ พลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
...........................................................................................................................................................
ศึกษากฎ กติกา มารยาทในการเล่นและการดูกีฬาทั้งประเภทบุคคล ประเภททีม การมีน้ าใจ
นักกีฬา การออกกาลังกาย วิธีการรุ ก การป้ องกันในการเล่นกีฬา และพัฒนาสุ ขภาพตนเองที่เกิดจาการ
ออกกาลังกาย การเล่นกีฬาอยูเ่ ป็ นประจา
โดยใช้กระบวนการสืบค้น วิเคราะห์ อภิปราย ฝึ กปฏิบตั ิ การมีส่วนร่ วม
เพือ่ ให้เกิดทักษะ ในการเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล และนันทนาการตามที่ตนเองถนัด มีค่านิยมที่ดี
มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีวินัย ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน่ ในการทางาน รักความ
เป็ นไทย มีจิตสาธารณะและมีความเป็ นผูน้ า ผูต้ ามที่ดี
รหัสตัวชี้วัด
พ ๓.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕
รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด

๗๙

คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

๘๐

โครงสร้ างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
รายวิชาพืน้ ฐาน
ศ๒๑๑๐๑
ศ๒๑๑๐๒
ศ๒๒๑๐๑
ศ๒๒๑๐๒
ศ๒๓๑๐๑
ศ๒๓๑๐๒

ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ

รายวิชาเพิ่มเติม
ศ๒๐๒๐๓
ศ๒๐๒๐๔
ศ๒๐๒๐๕
ศ๒๐๒๐๓

ศิลปะสร้างสรรค์
ศิลปะสร้างสรรค์
ศิลปะสร้างสรรค์
ศิลปะสร้างสรรค์

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐

ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๘๑

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์ มาตรฐาน ๑.๑ และ ๑.๒
ศึกษา ระบุ บรรยายความแตกต่างและความคล้ายคลึงกับของงานทัศนศิลป์ และสิ่งแวดล้อม
โดยใช้ความรู ้ เรื่ อ งทัศนธาตุ ออกแบบงานทัศนศิล ป์ โดยเน้น ความเป็ นเอกภาพ ความ
กลมกลืน และความสมดุล และลักษณะรู ปแบบงานทัศนศิลป์ ของชาติและท้องถิ่นตนเองจากอดีตถึง
ปั จจุบนั โดยการวาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้ เป็ น ๓ มิติ
สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐาน ๒.๑ และ ๒.๒
ศึกษาการ.อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและสากล เปรี ยบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่ องดนตรี
ที่ม าจากวัฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า ง พร้ อ มอธิ บ ายบทบาทความสัม พัน ธ์แ ละอิ ท ธิ พ ลของดนตรี ที่ มี ต่ อ
สังคมไทย
โดยการร้องเพลงและใช้เครื่ องดนตรี บรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงที่หลากหลาย
รู ปแบบและจัดประเภทของวงดนตรี ไทยและดนตรี ที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มาตรฐาน ๓.๑ และ ๓.๒
ศึกษา อธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อ ดังที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรื อ ความคิดของ
ผูช้ ม และระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์ พื้นบ้าน
โดยการใช้นาฏศัพท์หรื อศัพท์ทางการละครในการแสดง
รหัสตัวชี้วัด
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

ตัวชี้วัด

๘๒

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์ มาตรฐาน ๑.๑ และ ๑.๒
ศึกษา ระบุ บรรยาย.รวบรวมงานปั้ นหรื อสื่อผสมมาสร้างเป็ นเรื่ องราว ๓ มิติ โดยเน้นความ
เป็ นเอกภาพ ความกลมกลื น และการสื่ อ ถึ ง เรื่ อ งราวของงานและเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของ
จุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ของภาคต่างๆ ของวัฒนธรรมไทยและสากล
โดยการออกแบบรู ปภาพ สัญลักษณ์ หรื อกราฟิ กอื่น ๆ ในการนาเสนอความคิดและข้อมูล
และประเมิ นงานทัศนศิลป์ รวมบรรยายถึ งวิธีการปรับปรุ งงานของตนเองและผูอ้ ื่ นโดยใช้เกณฑ์ที่
กาหนดให้
สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐาน ๒.๑ และ ๒.๒
ศึกษาและแสดงความเห็นที่มีต่ออารมณ์ของบทเพลงที่มีความเร็ วของจังหวะและความดังเบาแตกต่างกันเปรี ยบเทียบอารมณ์ความรู ้สึกในการฟั งเพลงแต่ละประเภท ระบุความหลากหลายของ
องค์ประกอบดนตรี ในวัฒนธรรมต่างๆ
โดยการนาเสนอตัวอย่างเพลงที่ตนเองชื่ นชอบ และ อภิปรายลักษณะเด่นที่ทาให้งานนั้น
น่าชื่นชม
เพือ่ ใช้เกณฑ์สาหรับการประเมินคุณภาพงานดนตรี หรื อเพลงที่น่าฟั ง การใช้และบารุ งเครื่ อง
ดนตรี อย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มาตรฐาน ๓.๑ และ ๓.๒
ศึกษา บรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย
โดยการแสดงนาฏศิลป์ และละครและใช้ทกั ษะการทางานเป็ นกลุ่มในกระบวนการผลิตการ
แสดง
เพือ่ ใช้ใช้เกณฑ์ง่าย ๆที่กาหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชมโดยเน้นการใช้เสียง
การแสดงท่า และการเคลื่อนไหว
รหัสตัวชี้วัด
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

ตัวชี้วัด

๘๓

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ศ๒๒๑๐๑ ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์ มาตรฐาน ๑.๑ และ ๑.๒
ศึกษา ระบุ บรรยาย อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านรู ปแบบและแนวคิดของงานทัศนศิลป์
ที่เลือกมาเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของรู ปแบบการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ ของ
ศิล ปิ นเกี่ ยวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ ในปั จจุบนั และการเปลี่ ยนแปลงของงาน
ทัศนศิลป์ ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดยเน้นถึงแนวคิดและเนื้อหาของงาน
โดยการวาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลาย ในการสื่อความหมาย และเรื่ องราวต่าง ๆ
เพือ่ การประเมินค่าและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ ได้อย่างชื่นชม
สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐาน ๒.๑ และ ๒.๒
ศึกษาการ.อ่าน เขียนร้องโน้ตไทยและโน้ตสากลที่มีเครื่ องหมายแปลงเสี ยงและเปรี ยบเทียบ
การใช้อ งค์ประกอบดนตรี ที่มาจากวัฒนธรรมต่างกันระบุปัจจัยสาคัญทีมีอิ ทธิ พลต่อการสร้างสรรค์
ดนตรี บรรยายบทบาทและอิทธิพลของดนตรี ในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ
โดยการร้องเพลง และเล่นดนตรี เดี่ยวและรวมวง
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มาตรฐาน ๓.๑ และ ๓.๒
ศึกษา อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอื่น ๆกับการแสดงเปรี ยบเทียบลักษณะเฉพาะของ
การแสดงนาฏศิลป์ จากวัฒนธรรมต่าง ๆ
โดยการสร้างสรรค์งานแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์ และการละคร
รหัสตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

๘๔

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ศ๒๒๑๐๒ ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์ มาตรฐาน ๑.๑ และ ๑.๒
ศึกษา ระบุ บรรยาย อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านรู ปแบบและแนวคิดของงานทัศนศิลป์
ที่เลือกมาเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของรู ปแบบการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ ของ
ศิลปิ นเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ ในปั จจุบนั
โดยการวาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลาย ในการสื่อความหมาย และเรื่ องราวต่าง ๆ
เพือ่ การประเมินค่าและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ ได้อย่างชื่นชม
สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐาน ๒.๑ และ ๒.๒
ศึ ก ษาการ.อ่ า น เขี ย นร้ อ งโน้ ต ไทยและโน้ ต สากลที่ มี เ ครื่ อ งหมายแปลงเสี ย งและ
เปรี ยบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรี ที่มาจากวัฒนธรรมต่างกันระบุปัจจัยสาคัญทีมีอิทธิพลต่อ การ
สร้างสรรค์ดนตรี บรรยายบทบาทและอิทธิพลของดนตรี ในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ
โดยการร้องเพลง และเล่นดนตรี เดี่ยวและรวมวง.
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มาตรฐาน ๓.๑ และ ๓.๒
ศึกษา อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอื่น ๆกับการแสดงเปรี ยบเทียบลักษณะเฉพาะของ
การแสดงนาฏศิลป์ จากวัฒนธรรมต่าง ๆ
โดยการสร้างสรรค์งานแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์ และการละคร
รหัสตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

๘๕

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ศ๒๒๑๐๒ ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
ศึกษาเกี่ยวกับงานเครื่ องปั้ นดินเผาทัว่ ไป ประเภทอุณหภูมิต่า ดินปั้ นธรรมชาติในท้องถิ่น
เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การสร้างเตาอย่างง่าย ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน การเตรี ยมดินปั้ น การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ การขึ้นรู ป และการตกแต่งผลิตภัณฑ์
ปฏิบตั ิงานออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆเตรี ยมดินปั้ นขึ้นรู ปและตกแต่งผลิตภัณฑ์ดว้ ยวิธี
ต่างๆ
เพือ่ ให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของดินปั้ น วิธีการปั้ นและเผา สามารถออกแบบ
ขึ้นรู ปและเผาผลิตภัณฑ์อย่างง่ายได้

ผลการเรียนรู้
๑.ศึกษาเกี่ยวกับงานเครื่ องปั้ นดินเผาทัว่ ไป ประเภทอุณหภูมิต่า ดินปั้ นธรรมชาติในท้องถิ่น
๒. ศึกษาเกี่ยวกับเครื่ องมือวัสดุ อุปกรณ์และการสร้างเตาอย่างง่าย
๓.ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานปั้ นดินเผา
๔. ปฏิบตั ิงานออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ เช่น ขึ้นรู ปแบบเส้น ขึ้นรู ปแผ่น ขึ้นรู ปอิสระ
๕.ปฏิบตั ิงานออกแบบตกแต่งผลิตภัณฑ์ดว้ ยวิธีต่างๆ
๖. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของดินปั้ น วิธีป้ ั น และเผา
๗. สามารถออกแบบขึ้นรู ปและเผาผลิตภัณฑ์อย่างง่ายได้
รวมทั้งหมด ๗ ผลการเรียนรู้

๘๖

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ศ๒๓๑๐๑ ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์ มาตรฐาน ๑.๑ และ ๑.๒
ศึกษา ระบุ บรรยาย อภิปรายบรรยายสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ ที่เลือกมา โดยใช้ความรู ้
เรื่ องทัศนธาตุและหลักการออกแบบ และเทคนิค วิธีการของศิลปิ นในการสร้างงานทัศนศิลป์ วิเคราะห์
วิธีการใช้ทศั นธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ ของตนเองให้มีคุณภาพ
โดยการสร้างงานทัศนศิลป์ อย่างน้อย ๓ ประเภทและการผสมผสานวัสดุต่างๆ ในการสร้าง
งานทัศนศิลป์ โดยใช้หลักการออกแบบ
เพือ่ สามารถเปรี ยบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ ในแต่ละยุคสมัยของ
วัฒนธรรมไทยและสากลอย่างชื่นชม
สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐาน ๒.๑ และ ๒.๒
ศึกษา เปรี ยบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรี และงานศิลปะอื่น
โดยการร้องเพลง เล่นดนตรี เดี่ยวและรวมวงโดยเน้นเทคนิ คการร้อง การเล่น การแสดงออก
และคุณภาพเสียง พร้อมแต่งเพลงสั้น ๆ จังหวะง่าย ๆ
เพือ่ บรรยายวิวฒั นาการของดนตรี แต่ละยุคสมัยได้อย่างชื่นชม
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มาตรฐาน ๓.๑ และ ๓.๒
ศึกษา ระบุ บรรยายโครงสร้างของบทละครโดยใช้ศพั ท์ทางการละครและใช้นาฏศัพท์หรื อ
ศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม เปรี ยบเทียบการแสดงอัปกิ ริยาของผูค้ นในชีวิตประจาวันและในการ
แสดง
โดยใช้ทกั ษะในการใช้ความคิดในการพัฒนารู ปแบบการแสดงการแปลความและการสื่ อสาร
ในการแสดง และออกแบบ และสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่ องแต่งกายเพือ่ แสดงนาฏศิลป์ และละครที่มา
จากวัฒนธรรมต่าง ๆ อย่างชื่นชม
ตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

๘๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์ มาตรฐาน ๑.๑ และ ๑.๒
ศึกษา ระบุ บรรยาย วิเคราะห์และอภิปรายรู ปแบบเนื้ อหา และคุณค่าในงานทัศนศิลป์ ของ
ตนเองและผูอ้ ื่น หรื อของศิลปิ นและเปรี ยบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ ในแต่ละยุคสมัยของ
วัฒนธรรมไทยและสากล
โดยการสร้างงานทัศนศิลป์ ทั้ง ๒ มิติ และ ๓ มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ
สื่ อ ความหมายเป็ นเรื่ อ งราวโดยประยุก ต์ใ ช้ท ัศ นธาตุ แ ละหลัก การออกแบบ และสร้ า งสรรค์ง าน
ทัศนศิลป์ เพือ่ บรรยายเหตุการณ์ต่างๆ โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย
เพื่อเลื อกงานทัศนศิล ป์ โดยใช้เกณฑ์ที่กาหนดขึ้นอย่างเหมาะสมและนาไปจัดนิ ทรรศการ
และระบุอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์ และทักษะที่จาเป็ นในการประกอบอาชีพนั้นๆได้อย่างชื่นชม
สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐาน ๒.๑ และ ๒.๒
ศึกษา เปรี ยบเทียบ อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรี ในการสร้างสรรค์งาน
ดนตรี ของตนเอง ความแตกต่างระหว่างงานดนตรี ของตนเองและผูอ้ ื่น และอิทธิพลของดนตรี ที่มีต่อ
บุคคลและสังคมตลอดจนลักษณะเด่นที่ทาให้งานดนตรี น้ นั ได้รับการยอมรับ
โดยการนาเสนอหรื อจัดการแสดงดนตรี ที่เหมาะโดยการบูรณาการกับสาระการเรี ยนรู ้อื่นใน
กลุ่มศิลปะได้อย่างชื่นชม
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มาตรฐาน ๓.๑ และ ๓.๒
ศึกษา อธิ บาย วิจารณ์ เปรี ยบเทียบงานนาฏศิล ป์ ที่มีความแตกต่างกัน โดยใช้ความรู ้ เรื่ อ ง
องค์ประกอบนาฏศิลป์
โดยการร่ วมจัดการแสดงในบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ และนาเสนอแนวคิดจากเนื้ อเรื่ องของการ
แสดงที่สามารถนาไปปรับใช้ในชีวติ ประจาวัน แสดงความคิดเห็นในการอนุ รักษ์
ตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

๘๘

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ศ๒๐๒๐๓ ศิลปะสร้ างสรรค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
ศึกษาหลักการออกแบบ ประเภทการออกแบบ การร่ างแบบ การออกแบบ วิเคราะห์การ
ใช้ทศั นธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อสารความหมายในรู ปแบบต่าง ๆ บรรยายจุดประสงค์
และเนื้อหาของงานออกแบบ โดยใช้ศพั ท์ทางศิลปะ วิเคราะห์การเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ และเทคนิค
ของศิลปิ นในการแสดงออกทางศิลปะ มีทกั ษะและเทคนิคในการใช้วสั ดุอุปกรณ์
สร้างสรรค์งานออกแบบด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเน้นหลักการ ออกแบบและการจัด
องค์ประกอบ ออกแบบงานศิลปะได้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่

ผลการเรียนรู้
๑. ศึกษาเกี่ยวกับงานเครื่ องปั้ นดินเผาทัว่ ไป ประเภทอุณหภูมิต่า ดินปั้ นธรรมชาติในท้องถิ่น
๒. ศึกษาเกี่ยวกับเครื่ องมือวัสดุ อุปกรณ์และการสร้างเตาอย่างง่าย
๓. ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานปั้ นดินเผา
๔. ปฏิบตั ิงานออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ เช่น ขึ้นรู ปแบบเส้น ขึ้นรู ปแผ่น ขึ้นรู ปอิสระ
๕. ปฏิบตั ิงานออกแบบตกแต่งผลิตภัณฑ์ดว้ ยวิธีต่างๆ
๖. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของดินปั้ น วิธีป้ ั น และเผา
๗. สามารถออกแบบขึ้นรู ปและเผาผลิตภัณฑ์อย่างง่ายได้
รวมทั้งหมด ๗ ผลการเรียนรู้

๘๙

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ศ๒๐๒๐๔ ศิลปะสร้ างสรรค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
ศึกษาลักษณะ ประเภท วิธีการเลือกสรรวัสดุเหลือใช้ วิเคราะห์การเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ และ
เทคนิคของศิลปิ น มีทกั ษะและเทคนิคในการใช้วสั ดุอุปกรณ์ และกระบวนการที่สูงในการสร้างงาน
ศิลปะ ฝึ กนาวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ
เน้นหลักการ ออกแบบและการจัดองค์ประกอบ เห็นคุณค่าและสามารถใช้ประโยชน์จากงาน
ศิลปะประดิษฐ์ได้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ สะสมรวบรวมผลงานศิลปะประดิษฐ์ที่น่าสนใจ

ผลการเรียนรู้
๑. ศึกษาเกี่ยวกับงานเครื่ องปั้ นดินเผาทัว่ ไป ประเภทอุณหภูมิต่า ดินปั้ นธรรมชาติในท้องถิ่น
๒. ศึกษาเกี่ยวกับเครื่ องมือวัสดุ อุปกรณ์และการสร้างเตาอย่างง่าย
๓. ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานปั้ นดินเผา
๔. ปฏิบตั ิงานออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ เช่น ขึ้นรู ปแบบเส้น ขึ้นรู ปแผ่น ขึ้นรู ปอิสระ
๕. ปฏิบตั ิงานออกแบบตกแต่งผลิตภัณฑ์ดว้ ยวิธีต่างๆ
๖. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของดินปั้ น วิธีป้ ั น และเผา
๗. สามารถออกแบบขึ้นรู ปและเผาผลิตภัณฑ์อย่างง่ายได้
รวมทั้งหมด ๗ ผลการเรียนรู้

๙๐

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ศ๒๐๒๐๕ ศิลปะสร้ างสรรค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
ศึกษาลักษณะ ประเภท วิธีการเลือกสรรวัสดุเหลือใช้ วิเคราะห์การเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ และ
เทคนิคของศิลปิ น มีทกั ษะและเทคนิคในการใช้วสั ดุอุปกรณ์ และกระบวนการที่สูงในการสร้างงาน
ศิลปะ ฝึ กนาวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เน้นหลักการ ออกแบบและ
การจัดองค์ประกอบ เห็นคุณค่าและสามารถใช้ประโยชน์จากงานศิลปะประดิษฐ์ได้เหมาะสมกับโอกาส
และสถานที่ สะสมรวบรวมผลงานศิลปะประดิษฐ์ที่น่าสนใจ
ผลการเรียนรู้
๑. ศึกษาเกี่ยวกับงานเครื่ องปั้ นดินเผาทัว่ ไป ประเภทอุณหภูมิต่า ดินปั้ นธรรมชาติในท้องถิ่น
๒. ศึกษาเกี่ยวกับเครื่ องมือวัสดุ อุปกรณ์และการสร้างเตาอย่างง่าย
๓. ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานปั้ นดินเผา
๔. ปฏิบตั ิงานออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ เช่น ขึ้นรู ปแบบเส้น ขึ้นรู ปแผ่น ขึ้นรู ปอิสระ
๕. ปฏิบตั ิงานออกแบบตกแต่งผลิตภัณฑ์ดว้ ยวิธีต่างๆ
๖. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของดินปั้ น วิธีป้ ั น และเผา
๗. สามารถออกแบบขึ้นรู ปและเผาผลิตภัณฑ์อย่างง่ายได้
รวมทั้งหมด ๗ ผลการเรียนรู้

๙๑

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ศ๒๐๒๐๖ ศิลปะสร้ างสรรค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
ศึกษาลักษณะ ประเภท วิธีการเลือกสรรวัสดุเหลือใช้ วิเคราะห์การเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ และ
เทคนิคของศิลปิ น มีทกั ษะและเทคนิคในการใช้วสั ดุอุปกรณ์ และกระบวนการที่สูงในการสร้างงาน
ศิลปะ ฝึ กนาวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ
เน้นหลักการ ออกแบบและการจัดองค์ประกอบ เห็นคุณค่าและสามารถใช้ประโยชน์จากงาน
ศิลปะประดิษฐ์ได้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่

ผลการเรียนรู้
๑. ศึกษาเกี่ยวกับงานเครื่ องปั้ นดินเผาทัว่ ไป ประเภทอุณหภูมิต่า ดินปั้ นธรรมชาติในท้องถิ่น
๒. ศึกษาเกี่ยวกับเครื่ องมือวัสดุ อุปกรณ์และการสร้างเตาอย่างง่าย
๓. ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานปั้ นดินเผา
๔. ปฏิบตั ิงานออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ เช่น ขึ้นรู ปแบบเส้น ขึ้นรู ปแผ่น ขึ้นรู ปอิสระ
๕. ปฏิบตั ิงานออกแบบตกแต่งผลิตภัณฑ์ดว้ ยวิธีต่างๆ
๖. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของดินปั้ น วิธีป้ ั น และเผา
๗. สามารถออกแบบขึ้นรู ปและเผาผลิตภัณฑ์อย่างง่ายได้
รวมทั้งหมด ๗ ผลการเรียนรู้

๙๒

คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๙๓

โครงสร้ างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชาพืน้ ฐาน
ง๒๑๑๐๑
ง๒๑๑๐๒
ง๒๒๑๐๑
ง๒๒๑๐๒
ง๒๓๑๐๑
ง๒๓๑๐๒

การงานอาชีพ
การงานอาชีพ
การงานอาชีพ
การงานอาชีพ
การงานอาชีพ
การงานอาชีพ

รายวิชาเพิ่มเติม
ง๒๐๒๖๑
ง๒๐๒๖๒
ง๒๐๒๖๓
ง๒๐๒๖๔
ง๒๐๒๖๕
ง๒๐๒๖๖
ง๒๐๒๖๗
ง๒๐๒๖๘
ง๒๐๒๔๑
ง๒๐๒๔๒
ง๒๐๒๔๓

วิชาเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
วิชาอาหารสี่ภาค ๑
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
วิชางานประดิษฐ์ ๑
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
วิชางานดอกไม้ใบตอง ๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
วิชางานแกะสลัก
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
วิชางานการทอเสื่อกก ๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
วิชางานประดิษฐ์ ๒
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
วิชาอาหารสี่ภาค ๒
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
ซอฟแวร์ประยุกต์
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
กราฟิ กและเทคโนโลยีสื่อผสม ๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
โปรแกรมเบื้องต้น
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค

๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์/ภาค

๑.๐ หน่วยกิต
๑.๐ หน่วยกิต
๑.๐ หน่วยกิต
๑.๐ หน่วยกิต
๑.๐ หน่วยกิต
๑.๐ หน่วยกิต

๑.๐ หน่วยกิต
๑.๐ หน่วยกิต
๑.๐ หน่วยกิต
๑.๐ หน่วยกิต
๑.๐ หน่วยกิต
๑.๐ หน่วยกิต
๑.๐ หน่วยกิต
๑.๐ หน่วยกิต
๑.๐ หน่วยกิต
๑.๐ หน่วยกิต
๑.๐ หน่วยกิต

๙๔

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
ผูเ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าและมีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์การขยายพันธุ์พืช
ประเภทและชนิดการขยายพันธุ์พืช เครื่ องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืชแต่ละประเภท หลักการ
วิธีการ ขั้นตอนการขยายพันธุ์พืชแบบใช้เ พศ ได้แก่ การเพาะเมล็ด การขยายพันธุ์พืชแบบไม่ใช้เ พศ ได้แก่
การตอน การติดตา การทาบกิ่ง การตัดชา การเสี ยบยอด การแยกหน่อ และ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การจัดการ
หลังการขยายพันธุ์พืช การดูแลบารุ งรัก ษาหรื อการอนุบาลพันธุ์พืชในเรื อนเพาะชา การจัดจาหน่ายและการ
ขนส่ง
ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการเพาะเมล็ด การตอน การติดตา การทาบกิ่ ง การ
ตัดชา การเสี ยบยอด และ การแยกหน่อ สามารถดูแลบารุ งรักษาหรื ออนุบาลพันธุ์พืชจากการขยายพันธุ์ได้โดย
การทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มและสามารถทางานกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข มีการวางแผนหรื อมีกระบวนการใน
การทางานเพื่อ ให้เกิ ดทัก ษะการแสวงหาความรู้ และประสบการณ์ ในการขยายพันธุ์พืช ผูเ้ รี ยนมี คุณธรรม
จริ ยธรรมหรื อมีลกั ษณะนิสยั ในการทางานที่ดี มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่ อสัตย์ เสี ยสละ
และมีจิตสาธารณะ รู้จกั ใช้เวลา ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและยัง่ ยืนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่ งแวดล้อม

รหัสตัวชี้วัด
ง๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓
ง๔.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด

๙๕

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑ หน่ วยกิต
............................................................................................................................. ..............................................................

ผูเ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าและมีความรู ้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์การขยายพันธุ์
พืช ประเภทและชนิดการขยายพันธุพ์ ชื เครื่ องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืชแต่ละประเภท
หลักการ วิธีการ ขั้นตอนการขยายพันธุพ์ ชื แบบใช้เพศ ได้แก่ การเพาะเมล็ด การขยายพันธุ์พืชแบบไม่
ใช้เพศ ได้แ ก่ ก ารตอน การติด ตา การทาบกิ่ ง การตัดช า การเสี ยบยอด การแยกหน่ อ และ การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ การจัดการหลังการขยายพันธุพ์ ชื การดูแลบารุ งรักษาหรื อการอนุบาลพันธุพ์ ืชในเรื อน
เพาะชา
การจัดจาหน่ายและการขนส่ง
ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการเพาะเมล็ด การตอน การติดตา การทาบกิ่ง
การตัดชา การเสี ยบยอด และ การแยกหน่ อ สามารถดู แลบารุ งรักษาหรื อ อนุ บาลพันธุ์พืชจากการ
ขยายพันธุ์ได้โดยการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ มและสามารถทางานกับผูอ้ ื่ นได้อ ย่างมี ความสุ ข มี การ
วางแผนหรื อมีกระบวนการในการทางานเพือ่ ให้เกิดทักษะการแสวงหาความรู ้และประสบการณ์ในการ
ขยายพันธุ์พืช ผูเ้ รี ยนมี คุณธรรม จริ ยธรรมหรื อ มีลักษณะนิ สัยในการทางานที่ดี มี ความขยัน อดทน
รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่ อสัตย์ เสี ยสละและมีจิตสาธารณะ รู ้จกั ใช้เวลา ใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างคุม้ ค่าและยัง่ ยืนเพือ่ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสตัวชี้วัด
ง๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓
ง๔.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด

๙๖

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
ผูเ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าและมีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์การขยายพันธุ์พืช
ประเภทและชนิดการขยายพันธุ์พืช เครื่ องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืชแต่ละประเภท หลักการ
วิธีการ ขั้นตอนการขยายพันธุ์พืชแบบใช้เ พศ ได้แก่ การเพาะเมล็ด การขยายพันธุ์พืชแบบไม่ใช้เ พศ ได้แก่
การตอน การติดตา การทาบกิ่ง การตัดชา การเสี ยบยอด การแยกหน่อ และ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การจัดการ
หลังการขยายพันธุ์พืช การดูแลบารุ งรักษาหรื อการอนุบาลพัน ธุ์พืชในเรื อนเพาะชา การจัดจาหน่ายและการ
ขนส่ง
ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการเพาะเมล็ด การตอน การติดตา การทาบกิ่ ง การ
ตัดชา การเสี ยบยอด และ การแยกหน่อ สามารถดูแลบารุ งรักษาหรื ออนุบาลพันธุ์พืชจากการขยายพันธุ์ได้โดย
การทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มและสามารถทางานกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข มีการวางแผนหรื อมีกระบวนการใน
การทางานเพื่อ ให้เกิ ดทัก ษะการแสวงหาความรู้ และประสบการณ์ ในการขยายพันธุ์พืช ผูเ้ รี ย นมี คุณธรรม
จริ ยธรรมหรื อมีลกั ษณะนิสยั ในการทางานที่ดี มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่ อสัตย์ เสี ยสละ
และมีจิตสาธารณะ รู้จกั ใช้เวลา ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและยัง่ ยืนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่ งแวดล้อม

รหัสตัวชี้วัด
ง๑.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓
ง๔.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด

๙๗

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
ผูเ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าและมี ความรู ้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์ ประเภท
และชนิ ดการวัสดุ เหลื อใช้ เครื่ องมื อและวัสดุ อุปกรณ์ ในการงานประดิ ษฐ์แต่ล ะประเภท หลักการ
วิธีการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ขั้นตอนการประดิษฐ์ชิ้นงานได้แก่ การประดิษฐ์ของเล่น การประดิษฐ์ของ
ใช้ การจัดการ การดูแลบารุ งรักษาหรื อ การจัดจาหน่ายและการขนส่ง
ผูเ้ รี ยนสามารถประดิษฐ์ของเล่ น การประดิ ษฐ์ของใช้ โดยการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มและ
สามารถทางานกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข มีการวางแผนหรื อมีกระบวนการในการทางานเพื่อให้เกิ ด
ทัก ษะการแสวงหาความรู ้ แ ละประสบการณ์ ใ นการประดิ ษ ฐ์ ข องเล่ น การประดิ ษ ฐ์ ข องใช้ไ ด้เ ต็ม
ความสามารถ
ผูเ้ รี ย นมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมหรื อ มี ลัก ษณะนิ สั ย ในการท างานที่ ดี มี ค วามขยัน อดทน
รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่ อสัตย์ เสี ยสละและมีจิตสาธารณะ รู ้จกั ใช้เวลา ใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างคุม้ ค่าและยัง่ ยืนเพือ่ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสตัวชี้วัด
ง๑.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓
ง๔.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด

๙๘

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
............................................................................................................................................................
ผูเ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าและมี ความรู ้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์ ประเภท
และชนิ ดของงานช่ างที่มีค วามจาเป็ นต่อ ชี วิตประจ าวัน เครื่ อ งมื อ และวัสดุ อุ ปกรณ์ ใ นการงานช่ า ง
พื้นฐานแต่ละประเภท หลักการ วิธีการออกแบบเกี่ยวกับงานช่าง ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน กระบวนการ
ทางาน การจัดการ การดูแลบารุ งรักษาหรื อ การจัดจาหน่ายและการขนส่ง
ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานช่างที่จาเป็ นต่อชีวิตประจาวัน โดยการทางานร่ วมกันเป็ น
กลุ่ม และสามารถทางานกับผูอ้ ื่ นได้อ ย่างมี ความสุ ข มีการวางแผนหรื อมี กระบวนการในการทางาน
เพือ่ ให้เกิดทักษะการแสวงหาความรู ้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานช่างที่จาเป็ นต่อชีวิตประจาวันได้เต็ม
ความสามารถ
ผูเ้ รี ย นมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมหรื อ มี ลัก ษณะนิ สั ย ในการท างานที่ ดี มี ค วามขยัน อดทน
รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่ อสัตย์ เสี ยสละและมีจิตสาธารณะ รู ้จกั ใช้เวลา ใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างคุม้ ค่าและยัง่ ยืนเพือ่ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสตัวชี้วัด
ง๑.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓
ง๔.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด

๙๙

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
.................................................................................................................................................. .........................................

ผูเ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าและมีความรู ้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์พืชผักสวน
ครัว ประเภทและชนิดพืชผักสวน รู ้จกั การสารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ การปลูกพืชผักสวนครัว ปั จจัย
สาคัญในการปลู กพืชผักสวนครัว เครื่ องมื อและวัสดุ อุปกรณ์ในการปลู กพืชผักสวนครัว หลักการ
วิธีการ ขั้นตอนหรื อกระบวนการการปลูกพืชผักสวนครัว ได้แก่ การปลูกสะระแหน่ ขิง ข่า ตะไคร้
หอม กระเทียม โหระพา แมงลัก พริ ก มะเขือ ช้าพลู แต้ว กระโดน มะกรู ด
มะนาว เข้าใจการปฏิบตั ิดูแลบารุ งรักษาพืชผักสวนครัว การเก็บเกี่ยวและการใช้ประโยชน์พืชผัก
สวนครัว การทาความสะอาด การคัดเกรด การบรรจุภณ
ั ฑ์ การจั ดจาหน่ ายและการแปรรู ปผลผลิ ต
พืชผักสวนครัว
ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิการปลูกพืชผักสวนครัวตามข้อมูลจากการสารวจได้โดยดาเนิ นการ
ตามหลักการ วิธีการ ขั้นตอนหรื อกระบวนการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อการฝึ กทักษะและกระบวนการ
กลุ่ม รู ้จกั การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุข การวางแผนหรื อใช้กระบวนการในการทางาน เป็ น
การแสวงหาความรู ้และประสบการณ์จากการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อการบริ โภคในครัวเรื อนหรื อการ
จาหน่าย
ผูเ้ รี ย นมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมหรื อ มี ลัก ษณะนิ สัยที่ ดี ในการท างาน มี ค วามขยัน อดทน
รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่ อสัตย์ เสี ยสละและมีจิตสาธารณะ รู ้จกั ใช้เวลา ใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างคุม้ ค่าและยัง่ ยืนเพือ่ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสตัวชี้วัด
ง๑.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓
ง๔.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด

๑๐๐

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง๒๐๒๖๑ วิชาเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
...........................................................................................................................................................
ศึกษาความเป็ นมา ความหมาย ความสาคัญ และขั้นตอนการปฏิบตั ิสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
อย่า งละเอี ย ด รวมถึ ง การประยุก ต์ใ ช้ และตัว อย่า งการน าปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย งไปใช้ใ น
ชีวติ ประจาวัน ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์ของพืชผักสวนครัว เลือกพืชที่ปลูก เพาะเมล็ด
ปลูกและดูแลรักษาพืชผักสวนครัว เก็บเกี่ยว จัดผลผลิต จัดจาหน่าย ทาบัญชี รับ-จ่าย
อธิบายความเป็ นมา ความหมาย ความสาคัญ และขั้นตอนการปฏิบตั ิสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
อย่า งละเอี ย ด รวมถึ ง การประยุก ต์ใ ช้ และตัว อย่า งการน าปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย งไปใช้ใ น
ชีวติ ประจาวัน ปฏิบตั ิการปลูกพืชผักสวนครัวอย่างน้อย ๒ ชนิ ด โดยใช้ทกั ษะการอธิบาย การสื บค้น
การคิดวิเคราะห์ และการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะในการปลูกพืชสวนครัว
ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต รู ้จกั ใช้เวลา ใช้พลังงานและ
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและยัง่ ยืนเพือ่ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ผลการเรียนรู้
๑. เข้าใจความหมาย และปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
๒. ตระหนักถึ งความสาคัญของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้สู่การปฏิบตั ิได้
๓. รู ้และเข้าใจเห็นความสาคัญและประโยชน์ของพืชผักสวนครัว
๔. รู ้และเข้าใจความหมายของตลาดระบบตลาดพืชผักสวนครัว
๕. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นที่เหมาะสาหรับการปลูกพืชสวนครัว
๖. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการเตรี ยมดินปลูกพืชผักสวนครัว
๗. รู ้และเข้าใจวิธีการปลูกพืชผักสวนครัว
๘. รู ้และเข้าใจวิธีการวางแผนงานและจดบันทึกการปฏิบตั ิงาน
๙. รู ้วธิ ีการคานวณค่าใช้จ่าย
๑๐. รู ้วธิ ีการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเก็บรักษาผลผลิตก่อนออกจาหน่าย
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้

๑๐๑

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง๒๐๒๖๒ วิชาอาหารสี่ ภาค ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
ศึกษา ความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของการทาอาหารไทย ประเภทอาหารของแต่ละ
ภาค หลักสุ ขาภิบาลอาหาร เทคนิ คการประกอบอาหารพื้นเมื อ งแต่ละภาค การเลือ กซื้ อ อาหารสด
อาหารแห้ง การเลื อกใช้อุ ปกรณ์ เครื่ อ งใช้ให้เหมาะสมกับชนิ ดของอาหาร วิธีการถนอมอาหาร การ
ตกแต่งและการบรรจุอาหารได้อย่างเหมาะสม
ปฏิบตั ิงานซื้ ออาหารสด อาหารแห้ง ใช้อุ ปกรณ์ เครื่ อ งใช้ให้เหมาะสมกับชนิ ดของอาหาร
ประกอบอาหารพื้นเมือง วิธีการถนอมอาหาร คานวณค่าใช้จ่าย กาหนดราคาหรื อค่าบริ การ ทาบัญชี
รายรับ – รายจ่าย และประเมินผล
เพือ่ ให้มีความรู ้ความเข้าใจ และมีทกั ษะเกี่ยวกับการประกอบอาหารพื้นเมืองและจาหน่ายได้

ผลการเรียนรู้
๑. รู ้และเข้าใจความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ของการทาอาหารไทย
๒. อธิบายประเภทและหลักการสุขาภิบาลอาหารของแต่ละภาคได้
๓. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหาร
๔. รู ้และเข้าใจหลักการประกอบอาหารและการถนอมอาหาร
๕. สามารถใช้และเก็บรักษาเครื่ องใช้ในการทาอาหารไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๖. สามารถตกแต่ง บรรจุอาหารไทยโดยใช้วสั ดุที่เหมาะสมได้
๗. กาหนดราคา และจัดจาหน่ายอาหารไทยในท้องถิน่ ได้อย่างมีคุณธรรม
๘. ทาอาหารไทยในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องตามลาดับขั้นตอน
๙. มีเทคนิคในการประกอบอาหารพื้นเมืองของแต่ละภาคได้
๑๐. มีทกั ษะในการจัดการกับอาหารพื้นเมืองในแต่ละภาคได้
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้

๑๐๒

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง๒๐๒๖๓ วิชางานประดิษฐ์ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
...........................................................................................................................................................
ศึกษาความหมายและความสาคัญงานประดิ ษฐ์ ลักษณะของงานประดิ ษฐ์ ประเภทของงาน
ประดิษฐ์ ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ วัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประดิษฐ์ประเภทของเศษวัสดุ ศึกษา
ความหมายของการออกแบบ ศึกษาแบบ ดัดแปลงแบบ และออกแบบงานประดิษฐ์ ได้ นาหลักการ
เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้ วางแผนการปฏิบตั ิงานและประเมินผล
งานการทางานประดิษฐ์ที่เป็ นกระบวนการได้ ฝึ กปฏิบตั ิการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็ นของใช้ ของประดับ
ตกแต่ง สามารถสร้างสรรค์งานประดิษฐ์เศษวัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประดิษฐ์เศษวัสดุตาม
ขั้นตอนที่วางไว้ไ ด้ ประเมินตนเองและปฏิบตั ิกิจกรรมกับผูอ้ ื่นเป็ นกลุ่มได้โดยใช้ทกั ษะการแสวงหา
ความรู ้ ทักษะกระบวนการในการปฏิบตั ิงานประดิษฐ์ อย่างมีข้ นั ตอน ทักษะการทางานกลุ่ ม ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดทักษะการทางานอย่างมีข้ นั ตอน มีความมุ่งมัน่ ในการทางาน สร้าง
เจตคติที่ดีต่อการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
ผลการเรียนรู้
๑. อธิบายความหมายและความสาคัญของงานประดิษฐ์ได้
๒. บอกลักษณะของงานประดิษฐ์ได้
๓. บอกประเภทของงานประดิษฐ์ได้
๔. บอกประโยชน์ของงานประดิษฐ์ได้
๕. อธิบายถึงวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ได้
๖. บอกประเภทของเศษวัสดุได้
๗. อธิบายความหมายของการออกแบบ ศึกษาแบบ ดัดแปลงแบบ และออกแบบ
งานประดิษฐ์ได้
๘. นาหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้
๙. วางแผนการปฏิบตั ิงานและประเมินผลงานการทางานประดิษฐ์ที่เป็ นกระบวนการได้
๑๐. บอกหลักการและวิธีการประดิษฐ์ของประดับตกแต่งได้
๑๑. ฝึ กปฏิบตั ิการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็ นของใช้ ของประดับตกแต่งได้
๑๒. ประเมินตนเองและปฏิบตั ิกิจกรรมกับผูอ้ ื่นเป็ นกลุ่มได้
รวมทั้งหมด ๑๒ ผลการเรียนรู้

๑๐๓

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง๒๐๒๔๑ วิชาซอฟแวร์ ประยุกต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
...........................................................................................................................................................
ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบของระบบสารสนเทศ หลัก การท างานของคอมพิ ว เตอร์
คุ ณลักษณะของอุ ปกรณ์ ต่อ พ่วง ระบบสื่ อ สารข้อ มู ล เครื อ ข่ายคอมพิวเตอร์ และน ามาสรุ ปเป็ นองค์
ความรู ้
ปฏิบตั ิ การค้นหาข้อ มู ลผ่านอิ นเทอร์ เน็ ต บนพื้นฐานโลกทัศน์ที่กว้างไกล แก้ปัญหาอย่างมี
ขั้น ตอน พัฒ นาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เขี ย นโปรแกรมด้ว ยภาษาคอมพิ ว เตอร์ สร้ า งโครงงาน
คอมพิวเตอร์ และนาเสนอผลงานจากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงาน
คานึงถึงผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการสร้างขึ้น เพือ่ หาแนวทางปรับปรุ ง
และพัฒนางานให้เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศได้
๒. อธิบายองค์ประกอบ คุณลักษณะ อุปกรณ์ตอ่ พ่วง และหลักการทางานของคอมพิวเตอร์ได้
๓. อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสาหรับเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร ค้นหาข้อมูล
ผ่านอินเตอร์เน็ต
๔. เขียนโปรแกรมภาษาได้
๕. ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน
๖. ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็ นสารสนเทศเพือ่ ประกอบการตัดสินใจ
๗. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก้ปัญหา นาเสนองาน ด้วยประบวนการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในรู ปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
๘. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรื อโครงงานอย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ
๙. บอกข้อควรปฏิบตั ิสาหรับผูใ้ ช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้

๑๐๔

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง๒๐๒๖๔ วิชางานดอกไม้ ใบตอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
ศึ ก ษา เกี่ ย วกับ ศิ ล ปะและวัฒ นธรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ งานดอกไม้ใ บตอง ความส าคัญ และ
ประโยชน์ของดอกไม้ใบตอง การเลือกดอกไม้ใบตองและวัสดุ ตกแต่ง การจัดดอกไม้สดแบบต่าง ๆ
และงานเกี่ยวกับใบตอง การใช้และบารุ งรักษาอุปกรณ์ การบรรจุสาหรับจาหน่าย
ปฏิบตั ิงานเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้ใบตอง จัดดอกไม้ใบตองแบบต่าง ๆ เช่น การ
ห่อขนมแบบต่างๆ การทากระทงแบบต่างๆ การทาบายศรี ปากชาม การทาบายศรี สู่ขวัญ พานบายศรี
กระทงลอย คานวณค่าใช้จ่าย กาหนดราคาค่าบริ การ จัดจาหน่ าย จดบันทึกการปฏิบตั ิงาน ทาบัญชี
รายรับ – รายจ่าย และประเมินผล
โดยใช้ทกั ษะการอธิ บาย การสื บค้น การคิดวิเคราะห์ และการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการ
เพือ่ ให้มีความรู ้ความเข้าใจ และทักษะในการทาดอกไม้ ใบตอง ด้วยความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ ขยัน
อดทน มีค่า นิยมที่ดีในการทางาน และใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างถูกวิธีและคุม้ ค่า สามารถ
ให้บริ การงานจัดดอกไม้ใบตองและจาหน่ายได้
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานดอกไม้ใบตอง
๒. รู ้และเข้าใจความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ของดอกไม้ ใบตอง
๓. รู ้และเข้าใจหลักการปฏิบตั ิงานดอกไม้ใบตอง บอกวิธีการเลือกดอกไม้ใบตอง วิธีการจัด
ดอกไม้และงานใบตองแบบต่าง ๆ ได้
๔. สามารถปฏิบตั ิงานจัดดอกไม้สดแบบต่างๆและทางานเกี่ยวกับใบตองได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
๕. เก็บรักษาเครื่ องใช้ในปฏิบตั ิงานดอกไม้สด ใบตองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๖. กาหนดราคา และจัดจาหน่ายงานดอกไม้สด ใบตองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมได้อย่างมี
คุณธรรม
๗. สามารถสรุ ปจดบันทึกการปฏิบตั ิงานและจัดทาบัญชีรายรับ – รายจ่ายได้
๘. ปฏิบตั ิงานดอกไม้ใบตองได้อย่างถูกต้องตามลาดับขั้นตอนและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
๙. ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างถูกวิธีและคุม้ ค่า
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้
คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

๑๐๕

ง๒๐๒๔๒ วิชากราฟิ กและเทคโนโลยีสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
...........................................................................................................................................................
ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบหลายสื่อ อุ ปกรณ์แสดงผลกราฟิ ก การ
แสดงผลด้วยภาพ วีดีโอ เสี ยง อุปกรณ์ประกอบ เช่น เครื่ องขับแผ่นซีดี การ์ดประมวลผลเสี ยง วีดีโอ
สแกนเนอร์ เครื่ องพิมพ์สี ฯลฯ การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบหลายสื่อ สื่อผสม ภาพ วีดีโอ เสี ยง ข้อมูล
การใช้โปรแกรมนาเสนอแบบหลายสื่อ คาสัง่ ในการดาเนินงาน หลักการกราฟิ ก การเขียนรู ปภาพ การ
เก็บรู ปภาพ การแก้ไข การสร้างกราฟ การพัฒนางานเพือ่ นาเสนอ การนาเสนองาน การใช้สี การตกแต่ง
รู ปภาพ การเชื่อมโยงข้อมูล หลักการไฮเปอร์มีเดีย การสร้างไฮเปอร์เท็กซ์ งานประยุกต์ทางด้าน
การศึกษา เช่น งาน CAI เป็ นต้น
ปฏิบตั ิจาลองความคิดงานนาเสนอ และใช้โปรแกรมนาเสนอแบบหลายสื่อกับเครื่ อง
ไมโครคอมพิวเตอร์เพือ่ นาเสนองานต่างๆ ได้
เพือ่ ให้มีความรู ้ ความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีแบบหลายสื่อได้
ผลการเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

สามารถบอกประวัติความเป็ นมา และ ความหมายของ งานกราฟิ กได้
สามารถบอกถึงอุปกรณ์ตา่ งๆ ของคอมพิวเตอร์ ที่ประมวลผล แบบหลายสื่อ
มีความรู ้ความเข้าใจในระบบคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบสื่อประสม
บอกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสื่อประสม
สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ วาดภาพ , เก็บรู ปภาพ , แก้ไขภาพ , ตกแต่ง รู ปภาพได้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ มานาเสนอผลงาน ในรู ปแบบมัลติมีเดียได้
สามารถนาเอาคอมพิวเตอร์ ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างชิ้นงานโดยใช้โปรแกรมนาเสนอแบบ
สื่อประสมได้
๘. สามารถสร้างโครงงานโดยใช้โปรแกรมนาเสนอแบบหลายสื่อโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้
๙. นักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคอมพิวเตอร์
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้

๑๐๖

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง๒๐๒๖๕ วิชางานแกะสลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
...........................................................................................................................................................
ศึกษาเทคนิควิธีการแกะสลักผัก ผลไม้ การออกแบบ การตกแต่งอาหาร การใช้ และ
บารุ งรักษาเครื่ องมือ อุปกรณ์
ปฏิบตั ิงานเลือกวัสดุ ออกแบบ แกะสลักผักและผลไม้เป็ นรู ปต่าง ๆ ตกแต่งอาหารบนโต๊ะ
คานวณค่าใช้จ่าย กาหนดราคา ค่าบริ การ จัดจาหน่าย จดบันทึกผลการปฏิบตั ิงาน ทาบัญชีรายรับ –
รายจ่าย และประเมินผล
เพือ่ ให้มีความรู ้ความเข้าใจ และมีทกั ษะในการแกะสลักผักและผลไม้ตกแต่งอาหารสามารถ
ให้บริ การแกะสลักผักหรื อผลไม้เป็ นรู ปต่าง ๆ และตกแต่งได้
ผลการเรียนรู้
๑. นักเรี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการแกะสลักผักและผลไม้
๒. รู ้ เข้าใจและสามารถอธิบายหลักการออกแบบ การตกแต่งอาหาร
๓. สามารถปฏิบตั ิงานออกแบบ ได้อย่างถูกต้องตามลาดับขั้นตอน
๔. สามารถแกะสลักผักและผลไม้รูปต่าง ๆ ตกแต่งบนโต๊ะอาหารได้
๕. สามารถสรุ ปจดบันทึกการปฏิบตั ิงานและจัดทาบัญชีรายรับ – รายจ่ายได้
๖. ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างถูกวิธีและคุม้ ค่าและ
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

๑๐๗

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง๒๐๒๖๖ วิชาการทอเสื่ อกก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
ศึกษาวิธีการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือในการเก็บเกี่ยวได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย เลือก
และอธิบายลักษณะของลาต้นกก สีของดอกที่เจริ ญเต็มที่และเกี่ยวได้ ใช้วิธีการแยกประเภท แยกขนาด
ความยาวของต้นกกออกเป็ นกลุ่ม สะดวกในการแปรรู ป เลือกวิธีการลาเลียงขนส่งเข้าสู่กระบวนการ
แปรรู ปได้ตามความสะดวกเหมาะสม บอกกระบวนการเก็บเกี่ยวต้นกกด้วยวิธีการที่เหมาะสมและ
ปลอดภัย สังเกต สัมภาษณ์ ศึกษาเรี ยนรู ้แหล่งเรี ยนรู ้จริ งในท้องถิ่น สืบค้นและเผยแพร่ ขอ้ มูลโดยใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย รวมรวมข้อมูลและสรุ ปการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้การทอเสื่อกกในท้องถิ่น มี
ทักษะ กระบวนการทางาน รักการทางาน และมีเจตคติที่ดีต่องาน
ผลการเรียนรู้
๑. เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือในการเก็บเกี่ยวได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
๒. เลือกและอธิบายลักษณะของลาต้นกก สีของดอกที่เจริ ญเต็มที่และเกี่ยวได้
๓. ใช้วธิ ีการแยกประเภท แยกขนาด ความยาวของต้นกกออกเป็ นกลุ่ม สะดวกในการแปรรู ป
๔. เลือกวิธีการลาเลียงขนส่งเข้าสู่กระบวนการแปรรู ปได้ตามความสะดวกเหมาะสม
๕. บอกกระบวนการเก็บเกี่ยวต้นกกด้วยวิธีการที่เหมาะสมและปลอดภัยได้
๖. สังเกต สัมภาษณ์ ศึกษาเรี ยนรู ้แหล่งเรี ยนรู ้จริ งในท้องถิ่น
๗. รวมรวมข้อมูลและสรุ ปการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้การทอเสื่อกกในท้องถิ่น
รวมทั้งหมด ๗ ตัวชี้วัด

๑๐๘

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง๒๐๒๖๗ วิชางานประดิษฐ์ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์ หลักการ วิธีการ ขั้นตอน เกี่ ยวกับงานประดิ ษฐ์
เครื่ องมือ และอุปกรณ์ในงานประดิษฐ์ วัสดุที่นามาใช้ในงานประดิษฐ์ กระบวนการทางานประดิษฐ์
การจัดการกับผลงานประดิษฐ์ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทางานประดิ ษฐ์ กระบวนการ
เทคโนโลยี การออกแบบการสร้างชิ้นงานด้วยเทคโนโลยี การใช้และการเก็บบารุ งรักษาเครื่ องมือ การ
ทาบัญชีรับ-จ่าย การจัดจาหน่าย ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานใช้พลังงาน ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและ
ยัง่ ยืน เพื่อการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อ ม โดยสอดคล้องกับหลักการของเศรษฐกิ จแบบพอเพียง มี ความ
รับผิดชอบ ซื่ อ สัตย์และมี ทกั ษะในการประดิ ษฐ์ของใช้ของตกแต่ง โดยเน้นเอกลักษณ์ ไ ทยและภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น จากวัสดุต่าง ๆ หรื อเศษวัสดุที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น
เพือ่ ให้นกั เรี ยนเห็นความสาคัญ และประโยชน์ ของงานประดิษฐ์ สามารถเลือกใช้เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เลือกใช้วสั ดุในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็ นของใช้ และของประดับ
ตกแต่งได้ และประดิษฐ์บรรจุภณ
ั ฑ์ เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ในงานประดิษฐ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
และนาไปประยุกต์ใ ช้ในการดารงชี วิต ได้ ใ ช้กระบวนการกลุ่ ม ในการปฏิบ ัติงาน ท างานด้วยความ
รับ ผิด ชอบ ซื่ อ สัตย์ รอบคอบ ประณี ต สะอาด เป็ นระเบี ย บในการท างาน เห็ นความส าคัญ และ
ประโยชน์ ในการจัดจัดการกับผลงานประดิษฐ์ มีเจตคติที่ดีต่องาน ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ถูกวิธีและ
ประหยัด
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู ้ความเข้าใจ ความหมาย ความสาคัญและโอกาสในการใช้ของใช้ของตกแต่ง
๒. มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการออกแบบ
๓. ให้มีความรู ้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการปฏิบตั ิงาน
๔. ให้มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้และบารุ งรักษาเครื่ องมือ อุปกรณ์
๕. มีทกั ษะเกี่ยวกับการออกแบบการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่ง
๖. มีทกั ษะเกี่ยวกับการเลือกวัสดุในการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่ง
๗. มีทกั ษะเกี่ยวกับการปฏิบตั ิของใช้ของตกแต่ง
๘. กาหนดราคาขายและทาบัญชีรายรับ - รายจ่าย
๙. จัดจาหน่ายของใช้ของตกแต่งที่ประดิษฐ์เองได้
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้

๑๐๙

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง๒๐๒๔๓ วิชาโปรแกรมเบือ้ งต้ น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
ศึกษาหลักการโปรแกรมเบื้องต้น กระบวนการแก้ปัญหา การจาลองความคิด การเขียนแผนภาพ
แสดงขั้นตอนการทางานของโปรแกรม หลักการโปรแกรมแบบโครงสร้าง คาสัง่ ในการประมวลผล
คาสัง่ ในการคานวณ ตัวแปร ชนิดของตัวแปร ข้อมูลแบบต่าง ๆ คาสัง่ ควบคุมโปรแกรมแบบต่าง ๆ
คาสัง่ รับและแสดงผลข้อมูล
ปฏิบตั ิการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ลาดับการทางาน ออกแบบโปรแกรม และเขียนโปรแกรมด้วย
คาสัง่ ภาษาคอมพิวเตอร์
เพือ่ ให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา สามารถลาดับการทางาน
ออกแบบโปรแกรม และเขียนโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมและวิเคราะห์ปัญหา
๒. วิเคราะห์แนวทาง กระบวนการแก้ปัญหาและแก้ปัญหาโจทย์ที่กาหนดให้ได้อย่างถูกต้อง
๓. สามารถออกแบบโปรแกรมโดยเขียนเป็ นขั้นตอนวิธีและผังงานได้อย่างถูกต้อง
๔. มีความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาและหลักการทางานโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
๕. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับคาสัง่ โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ของภาษา
๖. สามารถออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมแบบลาดับโดยใช้ขอ้ มูล ตัวแปร ตัวดาเนินการ
๗. สามารถเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับคาสัง่ แสดงผลข้อมูล
๘. สามารถออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมแบบลาดับโดยใช้คาสัง่ รับข้อมูล
๙. สามารถเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับคาสัง่ ควบคุม
๑๐. สามารถใช้โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์สร้างงานอย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้

๑๑๐

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง๒๐๒๖๘ วิชาอาหารสี่ ภาค ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต
.............................................................................................................................................................
ศึ ก ษาหลัก การจัด อาหารประจ าวัน การหุ ง ต้ม อาหารการสงวนคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ
สุขอนามัย การเลือกซื้ออาหารสด และอาหารแห้ง การเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่ องใช้ให้เหมาะสมกับชนิ ด
ของอาหาร การประกอบอาหารไทยประเภทต่างๆ
โดยมุ่งเน้นใช้ทกั ษะกระบวนการทางาน ในการฝึ กปฏิบตั ิงานอย่างสม่ าเสมอ การทางานเป็ น
รายบุคคล และการทางานเป็ นกลุ่ม เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั ิงาน จัดรายการอาหารประจาวัน ซื้ ออาหารสด
อาหารแห้ง ใช้อุปกรณ์เครื่ องใช้เหมาะสมกับชนิ ดของอาหาร ประกอบอาหารไทยประเภทต่างๆ เช่น
แกงจื ด แกงเผ็ด ผัด ยา เครื่ อ งจิ้ม และอาหารว่า ง คานวณค่าใช้จ่าย กาหนดราคาหรื อ ค่า บริ การ จัด
จาหน่าย จดบันทึกการปฏิบตั ิงาน ทาบัญชีรายรับ - รายจ่าย และประเมินผล
เพือ่ ให้มีความรู ้ความเข้าใจและมีทกั ษะเกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย และจาหน่ายได้
ผลการเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

เพือ่ อนุรักษ์อาหารไทย ให้เป็ นมาดกของเยาวชนรุ่ นต่อไป
สามารถจัดอาหารประจาวันได้เหมาะสมกับความต้องการของบุคคลในครอบครัว
สามารถเลือกซื้อ อาหารสอ อาหารแห้ง และเก็บรักษาได้
สามารถเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการประกอบอาหารไทยได้
สามารถประกอบอาหารไทยได้
สามารถทาบัญชีรายรับ ราย-จ่ายได้

รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

๑๑๑

คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ

๑๑๒

โครงสร้ างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
สาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
รายวิชาพืน้ ฐาน
อ๒๑๑๐๑
อ๒๑๑๐๒
อ๒๒๑๐๑
อ๒๒๑๐๒
อ๒๓๑๐๑
อ๒๓๑๐๒

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐

รายวิชาเพิ่มเติม
อ๒๐๒๐๑
อ๒๐๒๐๒
อ๒๐๒๐๓
อ๒๐๒๐๔
อ๒๐๒๐๕
อ๒๐๒๐๖

ภาษาอังกฤษเพิม่ เติม ๑
ภาษาอังกฤษเพิม่ เติม ๒
ภาษาอังกฤษเพิม่ เติม ๓
ภาษาอังกฤษเพิม่ เติม ๔
ภาษาอังกฤษเพิม่ เติม ๕
ภาษาอังกฤษเพิม่ เติม ๖

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง

ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง

๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๑๑๓

อธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
………………………………………………………………………………………………………
อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน บทร้อยกรอง บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสี ยงประโยคชนิ ดต่างๆ การใช้เครื่ องหมายวรรคตอนและการลาดับคาตามโครงสร้างประโยค
ของภาษาต่างประทศและภาษาไทย ปฏิบตั ิตามและใช้คาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจง พูดและ
เขียนบรรยาย สรุ ปใจความสาคัญที่ได้จากการวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นเรื่ องเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจาวัน ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์ใกล้ตวั ในความสนใจ ระบุและเลือกข้อมูล ประโยค
ข้อความ บทสนทนา นิทาน เรื่ องสั้นและตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่ องที่ฟังหรื ออ่าน ค้นคว้า รวบรวม สรุ ป
ข้อมู ลจากสื่ อ และแหล่ งเรี ยนรู ้ต่างๆ ทั้งที่เป็ นข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็ นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้อื่น เปรี ยบเทียบประเพณี งานเทศกาล งานฉลอง วันสาคัญ ชีวิตความเป็ นอยู่ และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา เข้าร่ วมและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม โดยสามารถสื่ อสารด้วยภาษา น้ าเสี ยง
และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม ทั้งในสถานการณ์จริ งและสถานการณ์จาลองอย่างถูกต้องเหมาะสม
ตามกาลเทศะ มีความใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน่ ในการทางาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ และรักความเป็ นไทย
รหัสตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

๑๑๔

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
………………………………………………………………………………………………………
อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน บทร้อยกรอง บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสี ยงประโยคชนิ ดต่างๆ การใช้เครื่ องหมายวรรคตอนและการลาดับคาตามโครงสร้างประโยค
ของภาษาต่างประทศและภาษาไทย ปฏิบตั ิตามและใช้คาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจง พูดและ
เขียนบรรยาย สรุ ปใจความสาคัญที่ได้จากการวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นเรื่ องเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจาวัน ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์ใกล้ตวั ในความสนใจ ระบุและเลือกข้อมูล ประโยค
ข้อความ บทสนทนา นิทาน เรื่ องสั้นและตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่ องที่ฟังหรื ออ่าน ค้นคว้า รวบรวม สรุ ป
ข้อมู ลจากสื่ อ และแหล่ งเรี ยนรู ้ต่างๆ ทั้งที่เป็ นข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็ นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้อื่น เปรี ยบเทียบประเพณี งานเทศกาล งานฉลอง วันสาคัญ ชีวติ ความเป็ นอยู่ และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา เข้าร่ วมและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม โดยสามารถสื่ อสารด้วยภาษา น้ าเสี ยง
และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม ทั้งในสถานการณ์จริ งและสถานการณ์จาลองอย่างถูกต้องเหมาะสม
ตามกาลเทศะ มีความใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน่ ในการทางาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ และรักความเป็ นไทย
รหัสตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

๑๑๕

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
………………………………………………………………………………………………………
ปฏิบตั ิตามและใช้คาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจง และคาอธิบายง่ายๆ ตามสถานการณ์ อ่านออก
เสียง เลือกหัวข้อ สรุ ปใจความสาคัญ และรายละเอียดสนับสนุน พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น ให้เหตุผล
และยกตัวอย่างประกอบจากการอ่านเรื่ อง ข่าว เหตุการณ์ ประกาศ กิจกรรม บทร้อยกรองสั้นๆ เรื่ อ ง
ใกล้ตวั และเรื่ องที่อยูใ่ นความสนใจของสังคม ระบุ เขียน อธิบาย เปรี ยบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่ า งระหว่า งการออกเสี ย งประโยคชนิ ด ต่ า ง ๆ และการล าดับ ค าตามโครงสร้ า งประโยคของ
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย รวมทั้ง เทศกาล วันสาคัญ ชีวิตความเป็ นอยู่ และวัฒนธรรม ประเพณี ของ
เจ้าของภาษา สืบค้น รวบรวม และสรุ ปข้อมูล หรื อข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล ข่าวสารของโรงเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษ ขอและให้ขอ้ มูล ใช้ทกั ษะในการสื่ อสาร
เพื่อ แสดงความต้อ งการ ความรู ้สึ ก ความคิด เห็ น ความช่ วยเหลื อ เกี่ ยวกับตัวเอง กิ จวัตรประจ าวัน
ประสบการณ์ สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน เช่น ในห้องเรี ยน สถานศึกษา ชุมชน โดยใช้ภาษา
น้ าเสี ย ง กิ ริย าท่า ทางอย่างเหมาะสม ถู ก ต้อ งตามกาลเทศะ เข้า ร่ ว มหรื อ จัดกิ จ กรรมทางภาษา และ
วัฒนธรรมตามความสนใจให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ซื่อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมัน่ ในการทางาน
รักความเป็ นไทย และมีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

๑๑๖

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
………………………………………………………………………………………………………
ปฏิบตั ิตามและใช้คาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจง และคาอธิบายง่ายๆ ตามสถานการณ์ อ่านออก
เสียง เลือกหัวข้อ สรุ ปใจความสาคัญ และรายละเอียดสนับสนุน พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น ให้เหตุผล
และยกตัวอย่างประกอบจากการอ่านเรื่ อง ข่าว เหตุการณ์ ประกาศ กิจกรรม บทร้อยกรองสั้นๆ เรื่ อ ง
ใกล้ตวั และเรื่ อ งที่อยูใ่ นความสนใจของสังคม ระบุ เขียน อธิบาย เปรี ยบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่ า งระหว่า งการออกเสี ย งประโยคชนิ ด ต่ า ง ๆ และการล าดับ ค าตามโครงสร้ า งประโยคของ
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย รวมทั้ง เทศกาล วันสาคัญ ชีวิตความเป็ นอยู่ และวัฒนธรรม ประเพณี ของ
เจ้าของภาษา สืบค้น รวบรวม และสรุ ปข้อมูล หรื อข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล ข่าวสารของโรงเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษ ขอและให้ขอ้ มูล ใช้ทกั ษะในการสื่ อสาร
เพื่อ แสดงความต้อ งการ ความรู ้สึ ก ความคิด เห็ น ความช่ วยเหลื อ เกี่ ยวกับตัวเอง กิ จวัตรประจ าวัน
ประสบการณ์ สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน เช่น ในห้องเรี ยน สถานศึกษา ชุมชน โดยใช้ภาษา
น้ าเสี ย ง กิ ริย าท่า ทางอย่างเหมาะสม ถู ก ต้อ งตามกาลเทศะ เข้า ร่ ว มหรื อ จัดกิ จ กรรมทางภาษา และ
วัฒนธรรมตามความสนใจให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ซื่อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมัน่ ในการทางาน
รักความเป็ นไทย และมีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

๑๑๗

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………
ปฏิบตั ิตามและใช้คาขอร้อ ง ให้คาแนะนา คาชี้ แจง คาอธิ บายอย่างถู กต้อ งเหมาะสมตาม
กาลเทศะ อ่านออกเสียงคาศัพท์ สานวน ประโยค ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ได้
ถู กต้อ งตามหลักการอ่ าน เลื อ กระบุและเขียนหัวข้อ เรื่ อ ง ใจความสาคัญ และสื่ อ ที่ไ ม่ ใช่ ความเรี ยง
รู ปแบบต่างๆ แสดงความคิดเห็นจากเรื่ องที่ฟังและอ่าน พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ พูด
สนทนาและเขียนบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่ องต่างๆ ใกล้ตวั สถานการณ์ ข่าว เรื่ องที่อยูใ่ นความ
สนใจของสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง อธิบาย
เปรี ย บเที ย บเกี่ ย วกับ ชี วิต ความเป็ นอยู่ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี วัฒ นธรรมของเจ้าของภาษากับ
วัฒนธรรมของไทย เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ ค้นคว้า รวบรวม และ
สรุ ปข้อมู ล ข้อเท็จจริ ง แล้วนาเสนอด้วยการพูดและการเขียนที่เกี่ ยวข้องกับกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้อื่ น
จากแหล่งเรี ยนรู ้และสื่อสารในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ
รหัสตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

๑๑๘

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต
………………………………………………………………………………………………………
ปฏิบตั ิตามและใช้คาขอร้อ ง ให้คาแนะนา คาชี้ แจง คาอธิ บายอย่างถู กต้อ งเหมาะสมตาม
กาลเทศะ อ่านออกเสียงคาศัพท์ สานวน ประโยค ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ได้
ถู กต้อ งตามหลักการอ่ าน เลื อ กระบุและเขียนหัวข้อ เรื่ อ ง ใจความสาคัญ และสื่ อ ที่ไ ม่ ใช่ ความเรี ยง
รู ปแบบต่างๆ แสดงความคิดเห็นจากเรื่ องที่ฟังและอ่าน พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ พูด
สนทนาและเขียนบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่ องต่างๆ ใกล้ตวั สถานการณ์ ข่าว เรื่ องที่อยูใ่ นความ
สนใจของสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง อธิบาย
เปรี ย บเที ย บเกี่ ย วกับ ชี วิต ความเป็ นอยู่ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี วัฒ นธรรมของเจ้าของภาษากับ
วัฒนธรรมของไทย เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ ค้นคว้า รวบรวม และ
สรุ ปข้อมู ล ข้อเท็จจริ ง แล้วนาเสนอด้วยการพูดและการเขียนที่เกี่ ยวข้องกับกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้อื่ น
จากแหล่งเรี ยนรู ้และสื่อสารในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ
รหัสตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วัด

๑๑๙

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๑๒๐

๑๒๑

โครงสร้ างเวลาเรียน ตามโครงสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย
โรงเรียนดงสว่างวิทยา อาเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
เวลาเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรม

ม.๑
๑

๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓.๑.กิจกรรมแนะแนว
๓.๒.กิจกรรมนักเรี ยน
- กิจกรรมลูกเสื อ/เนตรนารี /
ยุวกาชาด/ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์/
รักษาดินแดน
๓.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์//ชุมนุ ม
รวมเวลา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หมายเหตุ

ม.๒
๒

๑

ม.๓
๒

๑

ม.๔
๒

๑

ม.๕
๒

๑

ม.๖
๒

๑

๒

๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐
๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐
๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐

๑๐/ ๑๐/ ๑๐/ ๑๐/ ๑๐/ ๑๐/ ๑๐/ ๑๐/ ๑๐/ ๑๐/ ๑๐/ ๑๐/
๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐
๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๑. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จดั บูรณาการในกิจกรรมเครื่ องแบบ/ ชุมนุ ม /ชมรม/
บูรณาการใน ๘ กลู่มสาระ
๒. กิจกรรมในระดับม.ปลาย ข้อ๓.๒ และ ๓.๓ ผูเ้ รี ยนเลือกเพียง ๑ กิจกรรม

๑๒๒

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนดงสว่ างวิทยา
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
------------------------------------------------กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งให้
ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่ างกาย
สติปัญญา อารมณ์และสังคม เสริ มสร้างให้เป็ นผูม้ ีศีลธรรม จริ ยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้าง
จิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ข
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ใช้องค์ความรู ้ ทักษะ และเจตคติจากการเรี ยนรู ้ ๘ กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ และประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนมาปฏิบตั ิกิจกรรม เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดสมรรถนะสาคัญได้แก่
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถใน
การใช้ท ัก ษะชี วิต และความสามารถในการใช้เ ทคโนโลยี ซึ่ งจะส่ งผลในการพัฒนาผูเ้ รี ย นให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทกั ษะในการทางานและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่ นในสังคมได้อย่างมีความสุ ข ใน
ฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก อันได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีวินัย ใฝ่ เรี ยนรู ้
อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมัน่ ในการทางาน รักความเป็ นไทย และมีจิตสาธารณะ
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนดงสว่างวิทยา ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกอบด้วยกิจกรรม ๓ ลักษณะดังนี้
๑. กิจกรรมแนะแนว เป็ นกิ จกรรมที่ส่งเสริ มพัฒนาผูเ้ รี ยนให้รู้จกั ตนเอง รู ้รักษ์สิ่งแวดล้อ ม
สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กาหนดเป้ าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรี ยนและอาชีพ สามารถ
ปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยงั ช่วยให้ครู รู้จกั และเข้าใจผูเ้ รี ยน ทั้งยังเป็ นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ
และให้คาปรึ กษาแก่ผปู ้ กครองในการมีส่วนร่ วมพัฒนาผูเ้ รี ยน
๒. กิจกรรมนักเรียน เป็ นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็ นผูน้ า ผูต้ ามที่ดี มี
ความรับผิดชอบ การทางานร่ วมกัน การรู ้จกั แก้ปัญหา การตัดสิ นใจที่เหมาะสม การช่วยเหลือแบ่งปั น
เอื้ออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยน
ให้ได้ปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง กิจกรรมนักเรี ยนประกอบด้วย
๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ และ นักศึกษาวิชาทหาร
๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม
ทั้งนี้นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะต้องเข้าร่ วมกิจกรรม
ทั้งข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒

๑๒๓

๓. กิจกรรมเพื่อสั งคมและสาธารณะประโยชน์ เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบาเพ็ญตนให้
เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความ
รับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละ และการมีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนา ต่างๆ กิจกรรม
สร้างสรรค์สงั คม
หลักการ
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน มีหลักการสาคัญ ดังนี้
๑. มี การกาหนดเป้ าหมายของการจัดกิ จกรรมที่ชัดเจน เป็ นรู ปธรรม และครอบคลุ มผูเ้ รี ยน
ทุกคน
๒. เป็ นกิจกรรมที่ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองอย่างรอบด้าน เต็มตามศักยภาพตามความสนใจ ความ
ถนัด ความต้องการ และเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ
๓. เป็ นกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริ มจิตสานึ กในการบาเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคมใน
ลักษณะต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวติ ประเพณี และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
๔. เป็ นกิจกรรมที่ยดึ หลักการมีส่วนร่ วม โดยเปิ ดโอกาสให้ครู พ่อแม่ ผูป้ กครอง ผูน้ าชุมชน
ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กร และหน่วยงานอื่น มีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรม
แนวการจัดกิจกรรม
๑. ให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยความสมัครใจ
๒. ให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิกิจกรรมผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย ฝึ กการทางานที่สอดคล้องกับ
ชีวติ จริ ง ตลอดจนสะท้อนความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน
๓. จัด กิ จ กรรมอย่า งสมดุ ลทั้ง ๓ กิ จ กรรม คื อ กิ จ กรรมแนะแนว กิ จ กรรมนัก เรี ย น และ
กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์ มีความสมดุลในการจัดกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมในและนอกสถานศึกษา
๔. จัดกิ จกรรมโดยให้ผูเ้ รี ยนเป็ นผูด้ าเนิ นการ โดยมี การส ารวจและใช้ขอ้ มู ล ประกอบการ
วางแผนอย่างเป็ นระบบ เน้นการคิดวิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการดาเนินกิจกรรม
๕. ใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมและการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือมากกว่าเน้นการแข่งขัน บนพื้นฐาน
การปฏิบตั ิตามวิถีประชาธิปไตย

๑๒๔

เวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน หลักสู ตรสถานศึกษา โรงเรี ยนดงสว่างวิทยา ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีดงั นี้
๑. กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ภาคเรี ยนละ ๒๐ ชัว่ โมง
๒. กิ จ กรรมนั ก เรี ย น (ลู ก เสื อ /เนตรนารี / ยุ ว กาชาด/ผู้ บ าเพ็ ญ ประโยชน์ /รั ก ษาดิ น แดน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ภาคเรี ยนละ ๒๐ ชัว่ โมง
๓. กิจกรรมเพื่อสั งคมและจิตสาธารณะประโยชน์ (ชุมนุ ม/จิตอาสา) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย ภาคเรี ยนละ ๑๐ ชัว่ โมง

๑๒๕

เกณฑ์ การจบการศึกษา

๑๒๖

แผนภูมกิ ารวัดและประเมินผลการเรียน

๑๒๗

เกณฑ์ การจบการศึกษาภาคบังคับ :

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
๑) ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและเพิม่ เติม โดยเป็ นวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชา
เพิม่ เติมตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ผูเ้ รี ยนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชาพื้นฐาน
๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิม่ เติมไม่นอ้ ยกว่า ๑๑ หน่วยกิต
๓) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากาหนด
๔) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด
๕) ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด

เกณฑ์ การจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน :
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑) ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและเพิม่ เติม โดยเป็ นวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชา
เพิม่ เติมตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ผูเ้ รี ยนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชาพืน้ ฐาน
๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิม่ เติมไม่นอ้ ยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
๓) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากาหนด
๔) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด
๕) ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด

๑๒๘

เกณฑ์ การวัดและประเมินผลการเรียน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรี ยนนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย กาหนดให้มี
การสอบวัดและประเมินผลการเรี ยน จานวน ๒ ครั้ง ในแต่ละปี การศึกษา ดังนี้
๑. การสอบปลายภาคเรี ยนที่ ๑
๒. การสอบปลายภาคเรี ยนที่ ๒
โดยกาหนดอัตราส่วนในการวัดและประเมินผลการเรี ยน ดังนี้
๗๐ : ๓๐ (ยกเว้ นกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ, ศิลปะ. สุ ขศึกษาและพลศึกษา เป็ น ๘๐:๒๐)
๗๐ หมายถึ ง คะแนนการประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ระหว่า งเรี ยน มี ก ารประเมิ น ด้านความรู ้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริ ยธรรม และทักษะกระบวนการ โดยใช้เครื่ องมือการประเมินที่
หลากหลาย เช่ น แบบทดสอบ แบบประเมินการปฏิบตั ิงาน และประเมินแฟ้ มสะสมงาน แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์ และได้กาหนดการวัดและประเมินผล ดังนี้
- การประเมินผลก่อนเรี ยน
- การประเมินผลระหว่างเรี ยน
- การประเมินด้านความรู ้โดยใช้แบบทดสอบ
- การประเมินผลตามสภาพจริ ง
- การประเมินผลด้วยแฟ้ มสะสมงาน
๓๐ หมายถึ ง คะแนนการประเมินการเรี ยนรู ้ปลายปี โดยใช้แบบทดสอบ การประเมิ นการ
ปฏิบตั ิงาน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการประเมินทักษะกระบวนการ

๑๒๙

การตัดสิ นผลการเรียน
การตัด สิ นเพื่อ ให้ระดับผลการเรี ยนรายวิชาของกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ใ ช้ตวั เลขแสดงระดับ
ผลการเรี ยนเป็ น ๘ ระดับดังนี้
การตัดสิ นผลการเรี ยนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้ระบบผ่านและไม่ ผ่าน โดยกาหนด
เกณฑ์การตัดสิ นผ่านแต่ล ะรายวิชาที่ร้อ ยละ ๕๐ จากนั้นจึงให้ระดับผลการเรี ยนที่ผ่านสาหรับระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ใช้ตวั เลขแสดงระดับผลการเรี ยนเป็ น ๘ ระดับ แนวการให้ระดับผล
การเรี ยน ๘ ระดับและความหมายของแต่ละระดับดังแสดงในตารางดังนี้
การประเมินผลการเรี ยนตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ๘ กลุ่ม ให้แจ้งผลเป็ นระดับผลการเรี ยน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
ความหมาย
ช่ วงคะแนนเป็ นร้ อยละ
๔
ดีเยีย่ ม
๘๐-๑๐๐
๓.๕
ดี
๗๕-๗๙
๓
ดี
๗๐-๗๔
๒.๕
ค่อนข้างดี
๖๕-๖๙
๒
ปานกลาง
๖๐-๖๔
๑.๕
พอใช้
๕๕-๕๙
๑
ผ่านเกณฑ์ข้นั ต่า
๕๐-๕๔
๐
ต่ากว่าเกณฑ์
๐-๔๙
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ให้ระดับผลการประเมิน เป็ นผ่านและไม่ผา่ น
๒. กรณี ให้ผา่ นการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
ดีเยี่ยม หมายถึง
ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะในการปฏิบตั ิจนเป็ นนิสยั และนาไปใช้
ในชีวติ ประจาวันเพือ่ ประโยชน์สุขของตนเองและสังคม
ดี
หมายถึง
ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะในการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
เพือ่ ให้เป็ นที่ยอมรับของสังคม
ผ่ าน หมายถึง
ผูเ้ รี ยนรับรู ้และปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่สถานศึกษากาหนด
๓. กรณี ไม่ผา่ น ผูเ้ รี ยนรับรู ้แต่ไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษากาหนด

๑๓๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ ใช้ ตัวหนังสื อแสดงผลดังนี้
ผ่ าน

หมายถึง

ไม่ ผ่าน หมายถึง

มีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนผ่านการประเมินจุดประสงค์
สาคัญตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
มีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและผ่านการประเมินจุดประสงค์
สาคัญไม่ครบตามเกณฑ์ที่กาหนด

การประเมินการอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
๑. ให้ระดับผลการประเมิน เป็ นผ่านและไม่ผา่ น
๒. กรณี ให้ผา่ นการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ดังนี้
ดีเยี่ยม หมายถึง
สามารถจับใจความสาคัญได้ครบถ้วน เขียนวิพากษ์วจิ ารณ์
เขียนสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นประกอบอย่างมีเหตุผล
ได้ถูกต้องและสมบูรณ์ ใช้ภาษาสุภาพและเรี ยบเรี ยงได้
สละสลวย
ดี
หมายถึง
สามารถจับใจความสาคัญได้ เขียนวิพากษ์วจิ ารณ์
และเขียนสร้างสรรค์ได้โดยใช้ภาษาสุภาพ
ผ่ าน หมายถึง
สามารถจับใจความสาคัญได้และเขียนวิพากษ์วจิ ารณ์ได้บา้ ง
การพิจารณาเลื่อนชั้นปลายปี ทุกชั้น
ให้พิจ ารณาจากผลการเรี ย นรู ้ ท้ งั ๘ กลุ่ ม สาระ ครบทุ ก รายวิช า การประเมิ น การอ่ า น คิ ด
วิเคราะห์และเขียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน

๑๓๑

เกณฑ์ การตัดสิ นผลการเรียน
๑. เกณฑ์การตัดสินการเลื่อนชั้นปลายปี
นักเรี ยนที่จะได้รับการพิจารณาให้เลื่อนชั้นได้ จะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
๑. ๑ มี เวลาเรี ยนทั้ง ๘ กลุ่ มสาระ และเวลาในการเข้าร่ วมกิ จกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรี ยนทั้งหมด
๑.๒ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วดั ไม่ น้อยกว่าร้อ ยละ ๗๐ ของจานวน
ตัวชี้วดั ของแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
๑.๓ ต้องได้ระดับผลการเรี ยนรู ้ท้งั ๘ กลุ่มสาระ ตั้งแต่ระดับ “๑” ขึ้นไป
๑.๔ ผ่า นเกณฑ์การประเมิ น การอ่ าน คิ ดวิเ คราะห์แ ละเขี ยน การประเมิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน

๑๓๒

ภาคผนวก

๑๓๓

หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา พุทธศักราช ๒๕๕๗
(ฉบับปรับปรุ ง ๒๕๕๔) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑

สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

๑๓๔

ประกาศโรงเรี ยนดงสว่างวิทยา
เรื่อง ให้ ใช้ หลักสู ตรโรงเรียนดงสว่ างวิทยา พุทธศักราช ๒๕๕๗ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๔)
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
............................................. .........................................
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ
ให้สถานศึกษาใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยให้เริ่ มใช้ต้ งั แต่
ภาคเรี ยนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๓ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ เป็ นต้นไป
และโรงเรี ยนได้ดาเนินการปรับปรุ งหลักสูตรโรงเรี ยนดงสว่างวิทยา พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ เรี ยบร้อยแล้ว
ทั้งนี้หลักสูตรโรงเรี ยนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรี ยนตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

( นายเลี่ยม ฝ่ ากลาง )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

( นายบัณฑิต พลอาษา )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนดงสว่างวิทยา

๑๓๕

บทนา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔
ให้เป็ นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกาหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรี ยนรู ้เป็ นเป้ าหมายและ
กรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวติ ที่ดีและมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในเวทีระดับโลก พร้อมกันนี้ได้ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรให้มีความสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ แห่ งพระราชบัญญัติก ารศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไ ขเพิ่ม เติ ม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจทางการศึกษาให้ทอ้ งถิ่นและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมี
ส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสูตร เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถิ่น และได้มีการ
ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคาสัง่ กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ. ๒๙๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่ อง ให้ใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
ดังนั้น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริ หารวิชาการ โรงเรี ยนดงสว่างวิทยา ได้
ดาเนินการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เพื่อนาไปสู่ การจัดทาหลักสู ตร
สถานศึกษา โรงเรี ยนดงสว่างวิทยา พุทธศักราช ๒๕๕๒ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และได้ดาเนิ นการปรับปรุ งหลักสู ตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยมี
จุดมุ่ งหมายเพื่อ ให้สอดคล้อ งกับบริ บทของผูเ้ รี ยน ชุ ม ชนให้มากยิ่งขึ้นและเพื่อ เป็ นการเตรี ยมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคน ซึ่งเป็ นกาลังของชาติให้เป็ นมนุ ษย์
ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่ างกาย ความรู ้ คุณธรรม มี จิตสานึ กในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลโลก ยึด
มัน่ ในการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มี ความรู ้และทักษะ
พืน้ ฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จาเป็ นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

๑๓๖

คานา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริ หารวิชาการ โรงเรียนดงสว่างวิทยา ได้ดาเนินการพัฒนา
ปรับปรุ ง หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรี ยนดงสว่างวิทยา พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพือ่ ให้สอดคล้องกับบริ บท
ของผูเ้ รี ยน ชุมชนให้มากยิง่ ขึ้นและเพือ่ เป็ นการเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้เพือ่
นาไปสู่การพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคน ซึ่งเป็ นกาลังของชาติให้เป็ นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่ างกาย ความรู ้
คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลโลก ยึดมัน่ ในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข โดยเน้นให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในเล่มประกอบด้วย วิสยั ทัศน์ หลักการ
จุดหมาย สมรรถนะที่สาคัญของผูเ้ รี ยน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้
ตัวชี้วดั โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา คาอธิบายรายวิชา เกณฑ์การวัดประเมินผล และการจบ
หลักสูตร
ขอขอบคุณ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
เขต ๒๙ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครู โรงเรี ยนดงสว่างวิทยาทุกคน ที่ได้มีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไปสู่หลักสูตรโรงเรี ยน
ดงสว่างวิทยา พุทธศักราช ๒๕๕๗ (ฉบับปรับปรุ ง พุทธศักราช ๒๕๕๔) ให้มีความสาบูรณ์และสาเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี
หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า หลักสูตรโรงเรี ยนดงสว่างวิทยา เล่มนี้ จะเป็ นกรอบเป็ นทิศทางในการ
จัดการเรี ยนการสอนเพือ่ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ มีทกั ษะพื้นฐานที่จาเป็ นสาหรับใช้เป็ นเครื่ องมือใน
การดารงชีวติ ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ

( นายบัณฑิต พลอาษา )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนดงสว่างวิทยา

๑๓๗

สารบัญ
หน้ า
คานา
คาสัง่ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ ๒๙๓/๒๕๕๑ เรื่ อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
ประกาศโรงเรี ยนดงสว่างวิทยา ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่ อง ให้ใช้หลักสูตร
โรงเรี ยนดงสว่างวิทยา พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
วิสยั ทัศน์
หลักการ
จุดหมาย
สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรี ยนดงสว่างวิทยา
คาอธิบาย/โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
คาอธิบาย/โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
คาอธิบาย/โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
คาอธิบาย/โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คาอธิบาย/โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
คาอธิบาย/โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
คาอธิบาย/โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คาอธิบาย/โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
เกณฑ์การจบหลักสูตร
ภาคผนวก
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