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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส่วนท่ี 1  

ส่วนน า 

 

  
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)   ไดจัดท าขึ้นจากการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการมีสวนรวมของ
ผูเกี่ยวของทุกฝุายไดแก  ผูบริหาร ครู ตัวแทนผูปกครองและผูทรงคุณวุฒิรวมท้ังผลการประเมินการติดตาม
การใชหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2561  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งโรงเรียนไดจัดการเรียนการสอนมาต้ังแตปีการศึกษา  
2561  ก็เป็นฐานขอมูลส าคัญท่ีน ามาสูการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 
2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) นี้ 

เนื่องดวยกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามค าส่ัง
กระทรวงศึกษาธิการท่ี สพฐ. 1239/2560 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี 30/2561 ลงวันท่ี 5 มกราคม 2561 ใหเปล่ียนแปลงมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  โดยมีค าส่ังใหโรงเรียน
ด าเนินการใชหลักสูตรในปีการศึกษา 2561 โดยใหใชในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ต้ังแตปีการศึกษา 2561 
เป็นตนมา ไดมีการใชและการประเมินหลักสูตร วาหลักสูตรควรมีการพัฒนาปรับปรุงใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน ชุมชน และเป็นการปลูกฝังดาน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ต้ังแตเยาว์วัย โรงเรียน  
เมยวดีพิทยาคมไดมีการจัดท าโครงการพัฒนาผู ท่ี ท่ีมีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ (Gifted Program : GP) ขึ้นเพื่อพัฒนาตอยอดใหแกนักเรียน ใหนักเรียนไดพัฒนาความรู ทักษะ 
กระบวนการ เจตคติ และการคิดอยางสรางสรรค์ เขามาศึกษาเรียนรูประสบการณ์ เป็นการสงเสริมและพัฒนา
อัจฉริยะภาพนักเรียนไปสูความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กันมากขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายและเปูาหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จึงไดท าการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 
พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม และหลักสูตรพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ และหลักสูตรพัฒนานักเรียนท่ีมี



 

 

2 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ความสามารถพิเศษ ตามมาตรา 10 การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลท่ีมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวา 12 ปี ท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย วรรคสาม 
การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ตองจัดในรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึง
ความสามารถของบุคคล นั้น เพื่อน าไปใชประโยชน์และเป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน โดยมีเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหมีกระบวนการน า
หลักสูตรไปสูการปฏิบัติ  โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์  จุดหมาย  สมรรถนะส าคัญของผูเรียน  คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด  โครงสรางเวลาเรียน  ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลใหมี
ความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู  เปิดโอกาสใหโรงเรียนสามารถก าหนดทิศทางในการจัดท าหลักสูตร
การเรียนการสอนในแตละระดับตามความพรอมและจุดเนน  โดยมีกรอบแกนกลางเป็นแนวทางท่ีชัดเจนเพื่อ
ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0  มีความพรอมในการกาวสูสังคมคุณภาพ มีความรูอยางแทจริง  และมี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 

 มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดท่ีก าหนดไวในเอกสารนี้ ชวยท าใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ในทุกระดับ
เห็นผลคาดหวังท่ีตองการในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนท่ีชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถชวยให
หนวยงานท่ีเกี่ยวของในระดับทองถิ่นและสถานศึกษารวมกันพัฒนาหลักสูตรไดอยางมั่นใจ ท าใหการจัดท า
หลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกท้ังยังชวยใหเกิดความชัดเจนเรื่อง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู และชวยแกปัญหาการเทียบโอนระหวางสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนา
หลักสูตรในทุกระดับต้ังแตระดับชาติจนกระท่ังถึงสถานศึกษา จะตองสะทอนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัดท่ีก าหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมท้ังเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษา
ทุกรูปแบบ และครอบคลุมผูเรียนทุกกลุมเปูาหมายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความส าเร็จตามเปูาหมายท่ีคาดหวังได ทุกฝุาย         
ท่ีเกี่ยวของท้ังระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลตองรวมรับผิดชอบ โดยรวมกันท างานอยางเป็นระบบ 
และตอเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ สงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไข เพื่อพัฒนา
เยาวชนของชาติไปสูคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูที่ก าหนดไว 

วิสัยทัศน์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551   

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติ ใหเป็นมนุษย์ท่ี
มคีวามสมดุลท้ังรางกาย  ความรู คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมท้ัง
เจตคติท่ีจ าเป็นตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเป็นส าคัญบน
พื้นฐานความเช่ือวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

เป้าประสงค์หลักสูตร  
1. เพื่อใหผูเรียนทุกคนไดรับการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีการ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  มีทักษะชีวิต  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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มาเป็นแนวทางการด าเนินชีวิต  เป็นผูน าท่ีดีของสังคมและมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
และการส่ือสารอยางหลากหลาย  ผูเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (Word  Citizen) 

2. เพื่อใหสถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ (Quality 
 System Management) เพื่อรองรับการกระจายอ านาจอยางท่ัวถึง 

3. เพื่อใหบุคลากรทุกคนมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาการเรียนการสอนและใชนวัตกรรมเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World  Class standard) 

4. เพื่อใหการใชงบประมาณและทรัพยากรของทุกหนวยงานเป็นไปตามเปูาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

วิสัยทัศน์โรงเรียน 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  เป็นหลักสูตรที่มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติ ให
เป็นบุคคลแหงการเรียนรูสูมาตรฐานสากลและเป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังรางกาย  ความรู คุณธรรม  มี
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรูและทักษะพื้นฐาน สามารถ
ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมท้ังเจตคติท่ีจ าเป็นตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอด
ชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตาม
ศักยภาพ 
 

หลักการ 
 หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  มีหลักการที่ส าคัญดังนี้ 
 1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู เป็น
เปูาหมายส าหรับพัฒนานักเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู
กับความเป็นสากล 
 2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและมี
คุณภาพ 
 3. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาให
สอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น 
 4. เป็นหลักสูตรการศึกษาทท่ีมีโครงสรางยีดหยุนท้ังดานสาระการเรียนรู เวลาและการจัดการเรียนรู 
 5. เป็นหลักสูตรที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญ 
 6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรัยการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก
กลุมเปูาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ์ 
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จุดหมาย 
 หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุงพัฒนาผูเรียนใหเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพใน
การศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมาย เพื่อใหเกิดกับผูเรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดังนี ้
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. มีความรูอันเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปัญหา การใชเทคโนโลยี และ
มีทักษะชีวิต 
 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
 4.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดลอม มีจิต
สาธารณะท่ีมุงท างานประโยชน์และสรางส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ .ศ. 2560) มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู  ซึ่งการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่ก าหนดนั้น  จะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 
ประการ  ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใชภาษา
ถายทอดความคิด  ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตอการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมท้ังการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแยงตางๆ  การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง  ตลอดจน
การเลือกใชวิธีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิดอยาง
สรางสรรค์  การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดเป็นระบบ  เพื่อน าไปสูการสรางสรรค์องค์ความรูหรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปัญหาและอุปสรรคตางๆท่ีเผชิญได
อยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ตางๆในสังคม  แสวงหาความรู  ประยุกต์ความรูมาใชในการปูองกันและแกไข
ปัญหาและมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น   
ตอตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอม 
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 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการตางๆไปใชใน
ชีวิตประจ าวัน  การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การท างาน  และการอยูรวมกันในสังคมดวย
การสรางเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวางบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแยงตางๆอยางเหมาะสม การ
ปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม  และการรูจักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไมพึง
ประสงค์ท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 
           5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดานตางๆ
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม  ในดานการเรียนรู การส่ือสาร การ
ท างาน  การแกปัญหาอยางสรางสรรค์  ถูกตองเหมาะสมและมีคุณธรรม 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ .ศ. 2560) มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 
 1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต 
 3. มีวินัย 
 4. ใฝุเรียนรู 
 5. อยูอยางพอเพียง 
 6. มุงมั่นในการท างาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
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ส่วนท่ี 2 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 

โครงสร้างเวลาเรียน 
 

สาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม. 4-6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 240 (6 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
-ประวัติศาสตร์ 
-ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
-หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
-เศรษฐศาสตร์ 
-ภูมิศาสตร์ 
 

160 (4 นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120  
(3 นก.) 

160 (4 นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120 
(3 นก.) 

160 (4 นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120 
(3 นก.) 

320 (8นก.) 
 

80 (2 นก.) 
 

240 
(6 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 120 (3 นก.) 
ศิลปะ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 120 (3 นก.) 
การงานอาชีพ 40 ( 1นก.) 40 ( 1นก.) 40 ( 1นก.) 120 (3 นก.) 
ภาษาตางประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 ช่ัวโมง 

(22 นก.) 
880 ช่ัวโมง 
(22 นก.) 

880 ช่ัวโมง 
(22 นก.) 

1,640 ช่ัวโมง 
(41 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
1. กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 180 
2. กิจกรรมนักเรียน  
    2.1  กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาดผู
บ าเพ็ญประโยชน์และ
นักศึกษาวิชาทหาร 

40 40 40 - 
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สาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม. 4-6 

    2.2 กิจกรรมชุมนุม 25 25 25 120 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

15 15 15 60 

รวมเวลาเรียนกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

120 120 120 360 

รายวิชา/กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 
ตามความพร้อมและ
จุดเน้น 

  

หนาท่ีพลเมือง (เพิ่มเติม) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 80 ( 2นก.) 
รายวิชาท่ีสถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพรอม
และจุดเนน 8 กลุมสาระฯ 

หองเรียน
พิเศษ 

520(14นก.) 

หองเรียน
พิเศษ 

440(12นก.) 

หองเรียน
พิเศษ 

440(12นก.) 

2,920(73 นก.)(หองเรียนพิเศษ) 
2,400(62 นก.)(วิทย-์คณิต)  
1,880(47 นก.) (ภาษ-สังคม) 

280(7 นก.) 200 (5 นก) 200 (5 นก) 
1,960(49นก.)(การงาน-เทคโน) 

1,960(49นก.) (สหศิลป) 
การศึกษาคนควาและสราง
องค์ความรู (IS 1)  
( Research and 
Knowledge Formation )   

- 40(1 นก.) - 40(1 นก.) 

การส่ือสารและการน าเสนอ 
(IS 2) ( Communication  
and Presentation ) 

- 40(1 นก.) - 40(1 นก.) 

การน าองค์ความรูไปใช
บริการสังคม (IS 3) 

- - 20 20 

กิจกรรมโฮมรูม 40 40 40 120 
กิจกรรมรวมระดับ 40 40 40 - 
กิจกรรมสวดมนต์ 40 40 40 - 
กิจกรรมสอนซอมเสริม - - 60 80 
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สาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม. 4-6 

รวมเวลาเรียน รายวิชา/
กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพรอม
และจุดเนน 

หองเรียน
พิเศษ 
680 

หองเรียน
พิเศษ 
680 

หองเรียน
พิเศษ 
680 

3,300 (หองเรียนพิเศษ) 
2,780 (วิทย์-คณิต)  
2,260 (ภาษ-สังคม) 

440 440 440 
2,340 (การงาน-เทคโน) 

2,340 (สหศิลป) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 

ห้องเรียน
พิเศษ 
1,680 

ห้องเรียน
พิเศษ 
1,680 

ห้องเรียน
พิเศษ 
1,680 

5,300 (ห้องเรียนพิเศษ) 
4,780 (วิทย์-คณิต)  
4,260 (ภาษ-สังคม) 

1,440 1,440 1,440 
4,340 (การงาน-เทคโน) 

4,340 (สหศิลป์) 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.
ภาษาไทย 1 ท21101 1.50 3.00 ภาษาไทย 2 ท21102 1.50 3.00
คณิตศาสตร์ 1 ค21101 1.50 3.00 คณิตศาสตร์ 2 ค21102 1.50 3.00
วทิยาศาสตร์ 1 ว21101 1.50 3.00 วทิยาศาสตร์ 2 ว21102 1.50 3.00
วทิยาการค านวณ 1 ว21103 0.50 1.00 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 ว21104 0.50 1.00
ภูมศิาสตร์ 1 ส21101 1.00 2.00 สังคมศึกษา 2 ส21102 1.00 2.00
ประวติัศาสตร์ไทย 1 ส21103 0.50 1.00 ประวติัศาสตร์สุโขทัย ส21104 0.50 1.00
พระพทุธศาสนา 1 ส21105 0.50 1.00 พระพทุธศาสนา 2 ส21106 0.50 1.00
สุขศึกษา 1 พ21101 0.50 1.00 สุขศึกษา 2 พ21102 0.50 1.00
พลศึกษา 1 พ21103 0.50 1.00 พลศึกษา 2 พ21104 0.50 1.00
ศิลปะ 1 ศ21101 1.00 2.00 ศิลปะ 2 ศ21102 1.00 2.00
การงานอาชีพ 1 ง21101 0.50 1.00 การงานอาชีพ 2 ง21102 0.50 1.00
ภาษาองักฤษ 1 อ21101 1.50 3.00 ภาษาองักฤษ 2 อ21102 1.50 3.00

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.00 22.00 รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.00 22.00
รายวิชาเพ่ิมเตมิ รายวิชาเพ่ิมเตมิ

รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.
โปรแกรมเบือ้งต้น 1 ว21281 1.00 2.00 โปรแกรมเบือ้งต้น 2 ว21282 1.00 2.00
ภาษาจีน 1 จ21201 1.00 2.00 ภาษาจีน 2 จ21202 1.00 2.00
หน้าท่ีพลเมอืง 1 ส21231 0.50 1.00 หน้าท่ีพลเมอืง 2 ส21232 0.50 1.00
บรรณารักษ ์1 ท21207 0.50 1.00 บรรณารักษ ์2 ท21208 0.50 1.00

ทักษะกระบวนการวทิยาศาสตร์ว20281 1.00 2.00 การค านวณเพือ่วชิาฟสิิกส์ ว20287 1.00 2.00
คณิตศาสตร์เพิม่เติม 1 ค21201 1.00 2.00 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 2 ค21202 1.00 2.00
การอา่นและพจิารณาหนังสือ 1ท20201 1.00 2.00 การพดู ท20202 1.00 2.00
ท้องถิ่นของเรา 1 ส21201 1.00 2.00 ท้องถิ่นของเรา 2 ส21202 1.00 2.00
เสริมทักษะภาษาองักฤษ 1 อ20201 1.00 2.00 เสริมทักษะภาษาองักฤษ 2 อ20202 1.00 2.00
คหกรรม 1 ง20219 1.00 2.00 คหกรรม 2 ง20220 1.00 2.00
เกษตร 1 ง20207 1.00 2.00 เกษตร 2 ง20208 1.00 2.00
อตุสาหกรรม 1 ง20213 1.00 2.00 อตุสาหกรรม 2 ง20214 1.00 2.00
คอมพวิเตอร์ 1 ว20282 1.00 2.00 คอมพวิเตอร์ 2 ว20288 1.00 2.00
ทัศนศิลป์ 1 ศ20201 1.00 2.00 ทัศนศิลป์ 2 ศ21202 1.00 2.00
ดนตรี 1 ศ21203 1.00 2.00 ดนตรี 2 ศ21204 1.00 2.00
นาฏศิลป์ 1 ศ21205 1.00 2.00 นาฏศิลป์ 2 ศ21206 1.00 2.00

รวมรายวิชาเพ่ิมเตมิ 4.00 8.00 4.00 8.00
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลส / นน / ยว / บพ 1.00 ลส / นน / ยว / บพ 1.00
แนะแนว - บูรณาการ 1.00 แนะแนว - บูรณาการ 1.00
รวมระดับ 1.00 รวมระดับ 1.00
ชุมนุม 1.00 ชุมนุม 1.00

2.00 2.00
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6.00 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6.00

รวมทัง้สิน้ 15 36.00 รวมทัง้สิน้ 15.00 36.00

โฮมรูม/สวดมนต์

รายวิชาพ้ืนฐานรายวิชาพ้ืนฐาน
ภาคเรียนที ่2

โฮมรูม/สวดมนต์

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมยวดพิีทยาคม พุทธศักราช 2564 
ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560)

  ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่ 1

รายวิชาเพ่ิมเตมินักเรียนเลอืกความสนใจ คนละ 2  ชั่วโมง รายวิชาเพ่ิมเตมินักเรียนเลอืกความสนใจ คนละ 2  ชั่วโมง 

ภาคเรียนที ่1

โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.
ภาษาไทย 3 ท22101 1.50 3.00 ภาษาไทย 4 ท22102 1.50 3.00
คณิตศาสตร์ 3 ค22101 1.50 3.00 คณิตศาสตร์ 4 ค22102 1.50 3.00
วทิยาศาสตร์ 3 ว22101 1.50 3.00 วทิยาศาสตร์ 4 ว22102 1.50 3.00
วทิยาการค านวณ 2 ว22103 0.50 1.00 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 ว22104 0.50 1.00
ภูมศิาสตร์ 2 ส22101 1.00 2.00 สังคมศึกษา 2 ส22102 1.00 2.00
ประวติัศาสตร์ไทย 2 ส22103 0.50 1.00 ประวติัศาสตร์อยุธยา ส22104 0.50 1.00
พระพทุธศาสนา 3 ส22105 0.50 1.00 พระพทุธศาสนา 4 ส22106 0.50 1.00
สุขศึกษา 3 พ22101 0.50 1.00 สุขศึกษา 4 พ22102 0.50 1.00
พลศึกษา 3 พ22103 0.50 1.00 พลศึกษา 4 พ22104 0.50 1.00
ศิลปะ 3 ศ22101 1.00 2.00 ศิลปะ 4 ศ22102 1.00 2.00
การงานอาชีพ 3 ง22101 0.50 1.00 การงานอาชีพ 4 ง22102 0.50 1.00
ภาษาองักฤษ 3 อ22101 1.50 3.00 ภาษาองักฤษ 4 อ22102 1.50 3.00

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.00 22.00 รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.00 22.00
รายวิชาเพ่ิมเตมิ รายวิชาเพ่ิมเตมิ

รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.
โปรแกรมเบือ้งต้น 3 ว22281 1.00 2.00 โปรแกรมเบือ้งต้น 4 ว22282 1.00 2.00
ภาษาจีน 3 จ22201 0.50 1.00 ภาษาจีน 4 จ22202 0.50 1.00
หน้าท่ีพลเมอืง 3 ส22233 0.50 1.00 หน้าท่ีพลเมอืง 4 ส22234 0.50 1.00
IS1การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู้ I20201 1.00 2.00 IS2การส่ือสารและการน าเสนอ I20202 1.00 2.00

เคมรีอบรู้ ว20283 1..0 2.00 ส่ิงมชีีวติน่ารู้ ว20289 1..0 2.00
คณิตศาสตร์เพิม่เติม 3 ค21201 1.00 2.00 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 4 ค21202 1.00 2.00
การเขียน 1 ท20203 1.00 2.00 การเขียน 2 ท20204 1.00 2.00
ท้องถิ่นของเรา 3 ส22203 1.00 2.00 ท้องถิ่นของเรา 4 ส22204 1.00 2.00
เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3 อ20203 1.00 2.00 เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4 อ20204 1.00 2.00
คหกรรม 3 ง20221 1.00 2.00 คหกรรม 4 ง20222 1.00 2.00
เกษตร 3 ง20209 1.00 2.00 เกษตร 4 ง20210 1.00 2.00
อตุสาหกรรม 3 ง20215 1.00 2.00 อตุสาหกรรม 4 ง20216 1.00 2.00
คอมพวิเตอร์ 3 ว20284 1.00 2.00 คอมพวิเตอร์ 4 ว20209 1.00 2.00
ทัศนศิลป์ 3 ศ22207 1.00 2.00 ทัศนศิลป์ 4 ศ22208 1.00 2.00
ดนตรี 3 ศ22209 1.00 2.00 ดนตรี 4 ศ22210 1.00 2.00
นาฏศิลป์ 3 ศ22211 1.00 2.00 นาฏศิลป์ 4 ศ22212 1.00 2.00
รวมรายวิชาเพ่ิมเตมิ 4.00 8.00 รวมรายวิชาเพ่ิมเตมิ 4.00 8.00

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลส / นน / ยว / บพ 1.00 ลส / นน / ยว / บพ 1.00
แนะแนว - บูรณาการ 1.00 แนะแนว - บูรณาการ 1.00
รวมระดับ 1.00 รวมระดับ 1.00
ชุมนุม 1.00 ชุมนุม 1.00

2.00 2.00
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6.00 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6.00

รวมทัง้สิน้ 15.00 36.00 รวมทัง้สิน้ 15.00 36.00

รายวิชาพ้ืนฐาน

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมยวดพิีทยาคม พุทธศักราช 2564 
ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560)

ภาคเรียนที ่2

รายวิชาเพ่ิมเตมิเปดิใหนั้กเรียนเลอืกตามรายวิชาทีถ่นัดและ สนใจ คนละ 2 ชั่วโมง (1.0 หน่วยการเรียน) 

รายวิชาพ้ืนฐาน

  ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่ 2
ภาคเรียนที ่1

โฮมรูม/สวดมนต์ โฮมรูม/สวดมนต์
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.
ภาษาไทย 5 ท23101 1.50 3.00 ภาษาไทย 6 ท23102 1.50 3.00
คณิตศาสตร์ 5 ค23101 1.50 3.00 คณิตศาสตร์ 6 ค23102 1.50 3.00
วทิยาศาสตร์ 5 ว23101 1.50 3.00 วทิยาศาสตร์ 6 ว23102 1.50 3.00
วทิยาการค านวณ 3 ว23103 0.50 1.00 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 ว23104 0.50 1.00
ภูมศิาสตร์ 3 ส23101 1.00 2.00 สังคมศึกษา 3 ส23102 1.00 2.00
ประวติัศาสตร์ไทย 3 ส23103 0.50 1.00 ประวติัศาสตร์รัตนโกสินทร์ ส23104 0.50 1.00
พระพทุธศาสนา 5 ส23105 0.50 1.00 พระพทุธศาสนา 6 ส23106 0.50 1.00
สุขศึกษา 5 พ23101 0.50 1.00 สุขศึกษา 6 พ23102 0.50 1.00
พลศึกษา  5 พ23103 0.50 1.00 พลศึกษา 6 พ23104 0.50 1.00
ศิลปะ ศ23101 1.00 2.00 ศิลปะ ศ23102 1.00 2.00
การงานอาชีพ 5 ง23101 0.50 1.00 การงานอาชีพ 6 ง23102 0.50 1.00
ภาษาองักฤษ 5 อ23101 1.50 3.00 ภาษาองักฤษ 6 อ23102 1.50 3.00

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.00 22.00 รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.00 22.00
รายวิชาเพ่ิมเตมิ รายวิชาเพ่ิมเตมิ

รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.
โปรแกรมเบือ้งต้น 5 ว23281 1.00 2.00 โปรแกรมเบือ้งต้น 6 ว23282 1.00 2.00
ภาษาจีน 5 จ23201 0.50 1.00 ภาษาจีน 6 จ23202 0.50 1.00
หน้าท่ีพลเมอืง 5 ส23235 0.50 1.00 หน้าท่ีพลเมอืง 6 ส23236 0.50 1.00

ฟสิิกส์ในชีวติประจ าวนั ว20285 1.00 2.00 วทิยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว20291 1..0 2.00
คณิตศาสตร์เพิม่เติม 5 ค21201 1.00 2.00 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 6 ค21202 1.00 2.00
หลักภาษาไทย ท20205 1.00 2.00 วรรณกรรมท้องถิ่น ท20206 1.00 2.00
ท้องถิ่นของเรา 5 ส23205 1.00 2.00 ท้องถิ่นของเรา 6 ส23206 1.00 2.00
เสริมทักษะภาษาองักฤษ 5 อ20205 1.00 2.00 เสริมทักษะภาษาองักฤษ 6 อ20206 1.00 2.00
คหกรรม  5 ง20223 1.00 2.00 คหกรรม 6 ง20224 1.00 2.00
เกษตร 5 ง20211 1.00 2.00 เกษตร 6 ง20212 1.00 2.00
อตุสาหกรรม 5 ง20217 1.00 2.00 อตุสาหกรรม 6 ง20218 1.00 2.00
คอมพวิเตอร์ 5 ว20286 1.00 2.00 คอมพวิเตอร์ 6 ว20292 1.00 2.00
ทัศนศิลป์ 5 ศ23213 1.00 2.00 ทัศนศิลป์ 6 ศ23214 1.00 2.00
ดนตรี 5 ศ23215 1.00 2.00 ดนตรี 6 ศ23216 1.00 2.00
นาฏศิลป์ 5 ศ23217 1.00 2.00 นาฏศิลป์ 6 ศ23218 1.00 2.00

รวมรายวิชาเพ่ิมเตมิ 3.00 6.00 รวมรายวิชาเพ่ิมเตมิ 3.00 6.00
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลส / นน / ยว / บพ 1.00 ลส / นน / ยว / บพ 1.00
แนะแนว - บูรณาการ 1.00 แนะแนว - บูรณาการ 1.00
รวมระดับ 1.00 รวมระดับ 1.00
ชุมนุม 1.00 ชุมนุม 1.00

2.00 2.00
ซ่อมเสริม 1.00 ซ่อมเสริม 2.00
การจัดกจิกรรมน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3) 1.00

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 8.00 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 8.00
รวมทัง้สิน้ 14.00 36.00 รวมทัง้สิน้ 14.00 36.00

ภาคเรียนที ่1

  ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่ 3
ภาคเรียนที ่2

โฮมรูม/สวดมนต์ โฮมรูม/สวดมนต์

รายวิชาเพ่ิมเตมิเปดิใหนั้กเรียนเลอืกตามรายวิชาทีถ่นัดและ สนใจ คนละ 2 ชั่วโมง (1.0 หน่วยการเรียน) 

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมยวดพิีทยาคม พุทธศักราช 2564 
ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560)
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

 

รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.

ภาษาไทย 1 ท31101 1.00 2.00 ภาษาไทย 2 ท31102 1.00 2.00
คณิตศาสตร์ 1 ค31101 1.00 2.00 คณิตศาสตร์ 2 ค31102 1.00 2.00
ภูมศิาสตร์ ส31101 1.00 2.00 เศรษฐศาสตร์ ส31102 1.00 2.00
สุขศึกษา 1 พ31101 0.50 1.00 สุขศึกษา 2 พ31102 0.50 1.00
ดนตรี ศ31101 0.50 1.00 ทัศนศิลป์ ศ31102 0.50 1.00
การงานอาชีพ 1 ง31101 0.50 1.00 การงานอาชีพ 2 ง31102 0.50 1.00
ภาษาองักฤษ 1 อ31101 1.00 2.00 ภาษาองักฤษ 2 อ31102 1.00 2.00
วทิยาการค านวณ 1 ว31103 0.50 1.00 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 ว31104 0.50 1.00

วทิยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววทิยา) ว31105 1.00 2.00
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 6.00 12.00 รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.00 14.00

รายวิชาเพ่ิมเตมิ รายวิชาเพ่ิมเตมิ

รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1 ว31281 1.00 2.00 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2 ว31282 1.00 2.00
หน้าท่ีพลเมอืง 1 ส30231 0.50 1.00 หน้าท่ีพลเมอืง 2 ส30232 0.50 1.00
คณิตศาสตร์เพิม่เติม 1 ค31201 2.00 4.00 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 2 ค31202 2.00 4.00
ภาษาจีน 1 จ31201 1.00 2.00 ภาษาจีน 1 จ31202 1.00 2.00
ฟสิิกส์ 1 ว30201 1.50 3.00 ฟสิิกส์ 2 ว30202 1.50 3.00
เคม ี1 ว30221 1.50 3.00 เคม ี2 ว30222 1.50 3.00
ชีววทิยา 1 ว30241 1.50 3.00 ชีววทิยา 2 ว30242 1.50 3.00
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1 ว30261 1.00 2.00 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 2 ว30262 1.00 2.00

ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร อ31203 1.00 2.00
รวมรายวิชาพ่ิมเตมิ 10.00 20.00 รวมรายวิชาพ่ิมเตมิ 11.00 22.00

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แนะแนว - บูรณาการ 1.00 แนะแนว - บูรณาการ 1.00
ชุมนุม 1.00 ชุมนุม 1.00
โฮมรูม 1.00 โฮมรูม 1.00

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3.00 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3.00

รวมทัง้สิน้ 16.0 35.00 รวมทัง้สิน้ 18.0 39.00

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมยวดพิีทยาคม พุทธศักราช 2564
ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560)

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2

   ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่ 4   แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.
ภาษาไทย 3 ท32101 1.00 2.00 ภาษาไทย 4 ท32102 1.00 2.00
คณิตศาสตร์ 3 ค32101 1.00 2.00 คณิตศาสตร์ 4 ค32102 1.00 2.00
หน้าท่ีพลเมอืง ส32101 1.00 2.00 พระพทุธศาสนา ส32102 1.00 2.00
ประวติัศาสตร์ไทย ส32103 1.00 2.00 ประวติัศาสตร์สากล ส32104 1.00 2.00
สุขศึกษา 3 พ32101 0.50 1.00 สุขศึกษา 4 พ32102 0.50 1.00
นาฎศิลป์ ศ32101 0.50 1.00 ดนตรี ศ32102 0.50 1.00
การงานอาชีพ 3 ง32101 0.50 1.00 การงานอาชีพ 4 ง32102 0.50 1.00
ภาษาองักฤษ 3 อ32101 1.00 2.00 ภาษาองักฤษ 4 อ32102 1.00 2.00
การออกแบบและเทคโนโลยี 2 ว32104 0.50 1.00 วทิยาการค านวณ 2 ว32103 0.50 1.00

วทิยาศาสตร์กายภาพ (เคม)ี ว32105 1.00 2.00
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.00 14.00 รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 8.00 16.00

รายวิชาเพ่ิมเตมิ รายวิชาเพ่ิมเตมิ

รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3 ว32281 1.00 2.00 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 4 ว32282 1.00 2.00
หน้าท่ีพลเมอืง 3 ส30233 0.50 1.00 หน้าท่ีพลเมอืง 4 ส30234 0.50 1.00
คณิตศาสตร์เพิม่เติม 3 ค32201 2.00 4.00 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 4 ค32202 2.00 4.00
ฟสิิกส์ 3 ว30203 1.50 3.00 ฟสิิกส์ 4 ว30204 1.50 3.00
เคม ี3 ว30223 1.50 3.00 เคม ี4 ว30224 1.50 3.00
ชีววทิยา 3 ว30243 1.50 3.00 ชีววทิยา 4 ว30244 1.50 3.00
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 3 ว30263 1.00 2.00 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 4 ว30264 1.00 2.00
ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร จ32201 0.50 1.00 ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร จ32202 0.50 1.00
ภาษาองักฤษ ฟงั - พดู อ32203 1.00 2.00 ภาษาองักฤษ ฟงั - พดู อ32204 1.00 2.00
IS1การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู้ I30201 1.00 2.00 IS2การส่ือสารและการน าเสนอ I30202 1.00 2.00

รวมรายวิชาพ่ิมเตมิ 11.50 23.00 รวมรายวิชาพ่ิมเตมิ 11.50 23.00

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แนะแนว - บูรณาการ 1.00 แนะแนว - บูรณาการ 2.00
ชุมนุม 1.00 ชุมนุม 1.00
โฮมรูม 1.00 โฮมรูม 1.00

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3.00 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4.00

รวมทัง้สิน้ 18.5 40.00 รวมทัง้สิน้ 19.5 43.00

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมยวดพิีทยาคม พุทธศักราช 2564

รายวิชาพ้ืนฐาน

ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560)
   ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่5   แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2
รายวิชาพ้ืนฐาน
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

 

รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.

ภาษาไทย 5 ท33101 1.00 2.00 ภาษาไทย 6 ท33102 1.00 2.00
คณิตศาสตร์ 5 ค33101 1.00 2.00 คณิตศาสตร์ 6 ค33102 1.00 2.00
สังคมศึกษา 1 ส33101 1.00 2.00 สังคมศึกษา 2 ส33102 1.00 2.00
สุขศึกษา 5 พ33101 0.50 1.00 สุขศึกษา 6 พ33102 0.50 1.00
ทัศนศิลป์ ศ33101 0.50 1.00 นาฏศิลป์ ศ33102 0.50 1.00
การงานอาชีพ 5 ง33101 0.50 1.00 การงานอาชีพ 6 ง33102 0.50 1.00
ภาษาองักฤษ 5 อ33101 1.00 2.00 ภาษาองักฤษ 6 อ33102 1.00 2.00
วทิยาศาสตร์กายภาพ (ฟสิิกส์) ว33105 1.00 2.00 วทิยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว33106 1.00 2.00

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 6.50 13.00 6.50 13.00

รายวิชาเพ่ิมเตมิ รายวิชาเพ่ิมเตมิ
รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 5 ว33281 1.00 2.00 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 6 ว33282 1.00 2.00
คณิตศาสตร์เพิม่เติม 5 ค33201 2.00 4.00 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 6 ค33202 2.00 4.00
ฟสิิกส์ 5 ว30205 1.50 3.00 ฟสิิกส์ 6 ว30206 1.50 3.00
เคม ี5 ว30225 1.50 3.00 เคม ี6 ว30226 1.50 3.00
ชีววทิยา 5 ว30245 1.50 3.00 ชีววทิยา 6 ว30246 1.50 3.00
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 5 ว30265 1.00 2.00 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 6 ว30266 1.00 2.00
ภาษาองักฤษ  อา่น - เขียน อ33201 1.00 2.00 ภาษาองักฤษ  อา่น - เขียน อ33202 1.00 2.00
ภาษาจีน 5 จ33201 0.50 1.00 ภาษาจีน 6 จ33202 0.50 1.00

รวมรายวิชาพ่ิมเตมิ 10.00 20.00 รวมรายวิชาพ่ิมเตมิ 10.00 20.00

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แนะแนว - บูรณาการ 2.00 แนะแนว - บูรณาการ 2.00
ชุมนุม 1.00 ชุมนุม 1.00
ซ่อมเสริม 2.00 ซ่อมเสริม 2.00
การจัดกจิกรรมน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3) 1.00
โฮมรูม 1.00 โฮมรูม 1.00

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 7.00 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6.00
รวมทัง้สิน้ 16.5 40.00 รวมทัง้สิน้ 16.5 39.00

ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560)
ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่6   แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมยวดพิีทยาคม พุทธศักราช 2564

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2



 

 

15 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

 

รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.
ภาษาไทย 1 ท31101 1.00 2.00 ภาษาไทย 2 ท31102 1.00 2.00
คณิตศาสตร์ 1 ค31101 1.00 2.00 คณิตศาสตร์ 2 ค31102 1.00 2.00
ภูมศิาสตร์ ส31101 1.00 2.00 เศรษฐศาสตร์ ส31102 1.00 2.00
สุขศึกษา 1 พ31101 0.50 1.00 สุขศึกษา 2 พ31102 0.50 1.00
ดนตรี ศ31101 0.50 1.00 ทัศนศิลป์ ศ31102 0.50 1.00
การงานอาชีพ 1 ง31101 0.50 1.00 การงานอาชีพ 2 ง31102 0.50 1.00
ภาษาองักฤษ อ31101 1.00 2.00 ภาษาองักฤษ 2 อ31102 1.00 2.00
วทิยาการค านวณ 1 ว31103 0.50 1.00 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 ว31104 0.50 1.00

วทิยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววทิยา) ว31105 1.00 2.00
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 6.00 12.00 รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.00 14.00

รายวิชาเพ่ิมเตมิ รายวิชาเพ่ิมเตมิ

รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1 ว31281 1.00 2.00 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2 ว31282 1.00 2.00
หน้าท่ีพลเมอืง 1 ส30231 0.50 1.00 หน้าท่ีพลเมอืง 2 ส30232 0.50 1.00
การเขยีน ท31201 1.50 3.00 การแต่งค าประพนัธ์ ท31202 1.50 3.00
อาเซียนศึกษา ส30221 1.00 2.00 ประวติัศาตร์เอเชีย ส30262 1.00 2.00
ท้องถิ่นของเรา ส30261 1.00 2.00 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว ส30241 1.00 2.00
ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 1 อ31203 1.00 2.00 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 2 อ31204 1.00 2.00
พลศึกษา 1 พ31201 0.50 1.00 พลศึกษา 2 พ31202 0.50 1.00
เสริมทักษะภาษาองักฤษ 1 อ31201 1.50 3.00 เสริมทักษะภาษาองักฤษ 2 อ31202 1.50 3.00
ภาษาจีน จ31201 1.00 2.00 ภาษาจีน จ31202 1.00 2.00

รวมรายวิชาพ่ิมเตมิ 9.00 18.00 รวมรายวิชาพ่ิมเตมิ 9.00 18.00

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว - บูรณาการ 1.00 แนะแนว - บูรณาการ 1.00
ชุมนุม 1.00 ชุมนุม 1.00
โฮมรูม 1.00 โฮมรูม 1.00

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3.00 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3.00

รวมทัง้สิน้ 15.0 33.00 รวมทัง้สิน้ 16.0 35.00

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมยวดพิีทยาคม พุทธศักราช 2564
ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560)

ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่ 4   แผนการเรียน ภาษา - สังคม

รายวิชาพ้ืนฐาน

ภาคเรียนที ่1

รายวิชาพ้ืนฐาน

ภาคเรียนที ่2
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

 

 

รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.
ภาษาไทย 3 ท32101 1.00 2.00 ภาษาไทย 4 ท32102 1.00 2.00
คณิตศาสตร์ 3 ค32101 1.00 2.00 คณิตศาสตร์ 4 ค32102 1.00 2.00
หน้าท่ีพลเมอืง ส32101 1.00 2.00 พระพทุธศาสนา ส32102 1.00 2.00
ประวติัศาสตร์ไทย ส32103 1.00 2.00 ประวติัศาสตร์สากล ส32104 1.00 2.00
สุขศึกษา 3 พ32101 0.50 1.00 สุขศึกษา 4 พ32102 0.50 1.00
นาฎศิลป์ ศ32101 0.50 1.00 ดนตรี ศ32102 0.50 1.00
การงานอาชีพ 3 ง32101 0.50 1.00 การงานอาชีพ 4 ง32102 0.50 1.00
ภาษาองักฤษ 3 อ32101 1.00 2.00 ภาษาองักฤษ 4 อ32102 1.00 2.00
การออกแบบและเทคโนโลยี 2 ว32104 0.50 1.00 วทิยาการค านวณ 2 ว32103 0.50 1.00

วทิยาศาสตร์กายภาพ (เคม)ี ว32105 1.00 2.00
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.00 14.00 รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 8.00 16.00

รายวิชาเพ่ิมเตมิ รายวิชาเพ่ิมเตมิ
รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3 ว32281 1.00 2.00 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 4 ว32282 1.00 2.00
หน้าท่ีพลเมอืง 3 ส30233 0.50 1.00 หน้าท่ีพลเมอืง 4 ส30234 0.50 1.00
ประวติัวรรณคดี 1 ท32203 1.50 3.00 ประวติัวรรณคดี 2 ท32204 1.50 3.00
ศาสนาสากล ส30201 1.00 2.00 โลกศึกษา ส30222 1.00 2.00
ประชากรกบัส่ิงแวดล้อม ส30282 1.00 2.00 หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ส30243 1.00 2.00
พลศึกษา 3 พ32203 0.50 1.00 พลศึกษา 4 พ32204 0.50 1.00
เสริมทักษะภาษาองักฤษ อ32203 1.50 3.00 เสริมทักษะภาษาองักฤษ อ32204 1.50 3.00
ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร จ32201 0.50 1.00 ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร จ32202 0.50 1.00
IS1การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู้ I30201 1.00 2.00 IS2การส่ือสารและการน าเสนอ I30202 1.00 2.00

รวมรายวิชาพ่ิมเตมิ 8.50 17.00 รวมรายวิชาพ่ิมเตมิ 8.50 17.00

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว - บูรณาการ 1.00 แนะแนว - บูรณาการ 2.00
ชุมนุม 1.00 ชุมนุม 1.00
โฮมรูม 1.00 โฮมรูม 1.00

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3.00 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4.00
รวมทัง้สิน้ 15.5 34.00 รวมทัง้สิน้ 16.5 37.00

ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่ 5   แผนการเรียน ภาษา - สังคม

รายวิชาพ้ืนฐาน

ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560)
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมยวดพิีทยาคม พุทธศักราช 2564

ภาคเรียนที ่1

รายวิชาพ้ืนฐาน

ภาคเรียนที ่2
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

 

รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.

ภาษาไทย 5 ท33101 1.00 2.00 ภาษาไทย 6 ท33102 1.00 2.00
คณิตศาสตร์ 5 ค33101 1.00 2.00 คณิตศาสตร์ 6 ค33102 1.00 2.00
สังคมศึกษา 1 ส33101 1.00 2.00 สังคมศึกษา  2 ส33102 1.00 2.00
สุขศึกษา 5 พ33101 0.50 1.00 สุขศึกษา 6 พ33102 0.50 1.00
ทัศนศิลป์ ศ33101 0.50 1.00 นาฏศิลป์ ศ33102 0.50 1.00
การงานอาชีพ 5 ง33101 0.50 1.00 การงานอาชีพ 6 ง33102 0.50 1.00
ภาษาองักฤษ 5 อ33101 1.00 2.00 ภาษาองักฤษ 6 อ33102 1.00 2.00
วทิยาศาสตร์กายภาพ (ฟสิิกส์) ว33105 1.00 2.00 วทิยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว33106 1.00 2.00

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 6.50 13.00 รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 6.50 13.00

รายวิชาเพ่ิมเตมิ รายวิชาเพ่ิมเตมิ
รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 5 ว33281 1.00 2.00 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 6 ว33282 1.00 2.00
การพดู ท33201 1.50 3.00 วรรณกรรมปัจจุบัน ท33202 1.50 3.00
การอา่นแผนท่ี ส30281 1.00 2.00 กฎหมายควรรู้ ส30223 1.00 2.00
เหตุการณ์ปัจจุบัน ส30263 1.00 2.00 พระพทุธศาสนา ส30202 1.00 2.00
ภาษาองักฤษ  อา่น - เขียน อ33201 1.00 2.00 ภาษาองักฤษ  อา่น - เขียน อ33202 1.00 2.00
ภาษาองักฤษเสริมทักษะ อ33205 1.50 3.00 เสริมทักษะภาษาองักฤษ 6 อ33206 1.50 3.00
ภาษาจีน 5 จ33201 0.50 1.00 ภาษาจีน 6 จ33202 0.50 1.00
พลศึกษา 5 พ33205 0.50 1.00 พลศึกษา 6 พ33206 0.50 1.00

รวมรายวิชาพ่ิมเตมิ 8.00 16.00 รวมรายวิชาพ่ิมเตมิ 8.00 16.00

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แนะแนว - บูรณาการ 2.00 แนะแนว - บูรณาการ 2.00
ชุมนุม 1.00 ชุมนุม 1.00
ซ่อมเสริม 2.00 ซ่อมเสริม 2.00
การจัดกจิกรรมน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3) 1.00
โฮมรูม 1.00 โฮมรูม 1.00

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 7.00 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6.00

รวมทัง้สิน้ 14.5 36.00 รวมทัง้สิน้ 14.5 35.00

ภาคเรียนที ่2

ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560)
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมยวดพิีทยาคม พุทธศักราช 2564

ภาคเรียนที ่1

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่6   แผนการเรียน ภาษา - สังคม
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.

ภาษาไทย 1 ท31101 1.00 2.00 ภาษาไทย 2 ท31102 1.00 2.00
คณิตศาสตร์ 1 ค31101 1.00 2.00 คณิตศาสตร์ 2 ค31102 1.00 2.00
ภูมศิาสตร์ ส31101 1.00 2.00 เศรษฐศาสตร์ ส31102 1.00 2.00
สุขศึกษา 1 พ31101 0.50 1.00 สุขศึกษา 2 พ31102 0.50 1.00
ดนตรี ศ31101 0.50 1.00 ทัศนศิลป์ ศ31102 0.50 1.00
การงานอาชีพ 1 ง31101 0.50 1.00 การงานอาชีพ 2 ง31102 0.50 1.00
ภาษาองักฤษ อ31101 1.00 2.00 ภาษาองักฤษ 2 อ31102 1.00 2.00
วทิยาการค านวณ 1 ว31103 0.50 1.00 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 ว31104 0.50 1.00

วทิยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววทิยา) ว31105 1.00 2.00
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 6.00 12.00 รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.00 14.00

รายวิชาเพ่ิมเตมิ รายวิชาเพ่ิมเตมิ

รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1 ว31281 1.00 2.00 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2 ว31282 1.00 2.00
หน้าท่ีพลเมอืง 1 ส30231 0.50 1.00 หน้าท่ีพลเมอืง 2 ส30232 0.50 1.00
อาเซียนศึกษา ส30221 1.00 2.00 ประวติัศาสตร์เอเชยี ส30262 1.00 2.00
พลศึกษา 1 พ31201 0.50 1.00 พลศึกษา 2 พ31202 0.50 1.00
การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1 ว30281 1.00 2.00 การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2 ว30282 1.00 2.00
คอมพวิเตอร์เพือ่งานอาชีพ 1 ว30287 1.00 2.00 คอมพวิเตอร์เพือ่งานอาชีพ 2 ว30288 1.00 2.00
เทคโนโลยีการเกษตร 1 ง31213 1.00 2.00 เทคโนโลยีการเกษตร 2 ง31214 1.00 2.00
อตุสาหกรรม 1 ง31219 1.00 2.00 อตุสาหกรรม 2 ง31220 1.00 2.00
บัญชี 1 ง31225 1.00 2.00 บัญชี 2 ง31226 1.00 2.00
ภาษาจีน จ31201 1.00 2.00 ภาษาจีน จ31202 1.00 2.00
ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 1 อ31203 1.00 2.00 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 2 อ31204 1.00 2.00

รวมรายวิชาพ่ิมเตมิ 10.00 20.00 รวมรายวิชาพ่ิมเตมิ 10.00 20.00

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แนะแนว - บูรณาการ 1.00 แนะแนว - บูรณาการ 1.00
ชุมนุม 1.00 ชุมนุม 1.00
โฮมรูม 1.00 โฮมรูม 1.00

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3.00 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3.00

รวมทัง้สิน้ 16.0 35.00 รวมทัง้สิน้ 17.00 37.00

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมยวดพิีทยาคม พุทธศักราช 2564
ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560)

ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่ 4   แผนการเรียน การงานอาชีพ-เทคโนโลยี

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

 

รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.

ภาษาไทย 3 ท32101 1.00 2.00 ภาษาไทย 4 ท32102 1.00 2.00
คณิตศาสตร์ 3 ค32101 1.00 2.00 คณิตศาสตร์ 4 ค32102 1.00 2.00
หน้าท่ีพลเมอืง ส32101 1.00 2.00 พระพทุธศาสนา ส32102 1.00 2.00
ประวติัศาสตร์ไทย ส32103 1.00 2.00 ประวติัศาสตร์สากล ส32104 1.00 2.00
สุขศึกษา 3 พ32101 0.50 1.00 สุขศึกษา 4 พ32102 0.50 1.00
นาฎศิลป์ ศ32101 0.50 1.00 ดนตรี ศ32102 0.50 1.00
การงานอาชีพ 3 ง32101 0.50 1.00 การงานอาชีพ 4 ง32102 0.50 1.00
ภาษาองักฤษ 3 อ32101 1.00 2.00 ภาษาองักฤษ 4 อ32102 1.00 2.00
การออกแบบและเทคโนโลยี 2 ว32104 0.50 1.00 วทิยาการค านวณ 2 ว32103 0.50 1.00

วทิยาศาสตร์กายภาพ (เคม)ี ว32105 1.00 2.00
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.00 14.00 รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 8.00 16.00

รายวิชาเพ่ิมเตมิ รายวิชาเพ่ิมเตมิ

รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3 ว32281 1.00 2.00 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 4 ว32282 1.00 2.00
หน้าท่ีพลเมอืง 3 ส30233 0.50 1.00 หน้าท่ีพลเมอืง 4 ส30234 0.50 1.00
พลศึกษา 3 พ32203 0.50 1.00 พลศึกษา 4 พ32204 0.50 1.00
การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3 ว30283 1.00 2.00 การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 4 ว30284 1.00 2.00
คอมพวิเตอร์เพือ่งานอาชีพ 3 ว30289 1.00 2.00 คอมพวิเตอร์เพือ่งานอาชีพ 4 ว30290 1.00 2.00
เทคโนโลยีการเกษตร 3 ง32215 1.00 2.00 เทคโนโลยีการเกษตร 4 ง32216 1.00 2.00
อตุสาหกรรม 3 ง32221 1.00 2.00 อตุสาหกรรม 4 ง32222 1.00 2.00
บัญชี 3 ง32227 1.00 2.00 บัญชี 4 ง32228 1.00 2.00
ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร จ32201 0.50 1.00 ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร จ32202 0.50 1.00
IS1การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู้ I30201 1.00 2.00 IS2การส่ือสารและการน าเสนอ I30202 1.00 2.00

รวมรายวิชาพ่ิมเตมิ 8.50 17.00 รวมรายวิชาพ่ิมเตมิ 8.50 17.00

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แนะแนว - บูรณาการ 1.00 แนะแนว - บูรณาการ 2.00
ชุมนุม 1.00 ชุมนุม 1.00
โฮมรูม 1.00 โฮมรูม 1.00

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3.00 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4.00

รวมทัง้สิน้ 15.5 34.00 รวมทัง้สิน้ 16.50 37.00

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมยวดพิีทยาคม พุทธศักราช 2564
ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560)

ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่ 5   แผนการเรียน การงานอาชีพ-เทคโนโลยี
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.

ภาษาไทย 5 ท33101 1.00 2.00 ภาษาไทย 6 ท33102 1.00 2.00
คณิตศาสตร์ 5 ค33101 1.00 2.00 คณิตศาสตร์ 6 ค33102 1.00 2.00
สังคมศึกษา 1 ส33101 1.00 2.00 สังคมศึกษา  2 ส33102 1.00 2.00
สุขศึกษา 5 พ33101 0.50 1.00 สุขศึกษา 6 พ33102 0.50 1.00
ทัศนศิลป์ ศ33101 0.50 1.00 นาฏศิลป์ 2 ศ33102 0.50 1.00
การงานอาชีพ 5 ง33101 0.50 1.00 การงานอาชีพ 6 ง33102 0.50 1.00
ภาษาองักฤษ 5 อ33101 1.00 2.00 ภาษาองักฤษ 6 อ33102 1.00 2.00
วทิยาศาสตร์กายภาพ (ฟสิิกส์) ว33105 1.00 2.00 วทิยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว33106 1.00 2.00

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 6.50 13.00 รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 6.50 13.00

รายวิชาเพ่ิมเตมิ รายวิชาเพ่ิมเตมิ
รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 5 ว33281 1.00 2.00 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 6 ว33282 1.00 2.00
การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 5 ว30285 1.00 2.00 การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 6 ว30286 1.00 2.00
คอมพวิเตอร์เพือ่งานอาชีพ 5 ว30291 1.00 2.00 คอมพวิเตอร์เพือ่งานอาชีพ 6 ว30292 1.00 2.00
เทคโนโลยีการเกษตร 5 ง33217 1.00 2.00 เทคโนโลยีการเกษตร 6 ง33218 1.00 2.00
อตุสาหกรรม 5 ง33223 1.00 2.00 อตุสาหกรรม 6 ง33224 1.00 2.00
บัญชี 5 ง33229 1.00 2.00 บัญชี 6 ง33230 1.00 2.00
พลศึกษา 5 พ33205 0.50 1.00 พลศึกษา 6 พ33206 0.50 1.00
ภาษาจีน 5 จ33201 0.50 1.00 ภาษาจีน 6 จ33202 0.50 1.00
ภาษาองักฤษ  อา่น - เขียน* อ33201 1.00 2.00 ภาษาองักฤษ  อา่น - เขียน* อ33202 1.00 2.00

รวมรายวิชาพ่ิมเตมิ 8.00 16.00 รวมรายวิชาพ่ิมเตมิ 8.00 16.00

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แนะแนว - บูรณาการ 2.00 แนะแนว - บูรณาการ 2.00
ชุมนุม 1.00 ชุมนุม 1.00
ซ่อมเสริม 2.00 ซ่อมเสริม 2.00
การจัดกจิกรรมน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3) 1.00
โฮมรูม 1.00 โฮมรูม 1.00

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 7.00 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6.00

รวมทัง้สิน้ 14.5 36.00 รวมทัง้สิน้ 14.50 35.00

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมยวดพิีทยาคม พุทธศักราช 2564
ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560)

ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่ 6   แผนการเรียน การงานอาชีพ-เทคโนโลยี

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.

ภาษาไทย 1 ท31101 1.00 2.00 ภาษาไทย 2 ท31102 1.00 2.00
คณิตศาสตร์ 1 ค31101 1.00 2.00 คณิตศาสตร์ 2 ค31102 1.00 2.00
ภูมศิาสตร์ ส31101 1.00 2.00 เศรษฐศาสตร์ ส31102 1.00 2.00
สุขศึกษา 1 พ31101 0.50 1.00 สุขศึกษา 2 พ31102 0.50 1.00
ดนตรี ศ31101 0.50 1.00 ทัศนศิลป์ ศ31102 0.50 1.00
การงานอาชีพ 1 ง31101 0.50 1.00 การงานอาชีพ 2 ง31102 0.50 1.00
ภาษาองักฤษ อ31101 1.00 2.00 ภาษาองักฤษ 2 อ31102 1.00 2.00
วทิยาการค านวณ 1 ว31103 0.50 1.00 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 ว31104 0.50 1.00

วทิยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววทิยา) ว31105 1.00 2.00
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 6.00 12.00 รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.00 14.00

รายวิชาเพ่ิมเตมิ รายวิชาเพ่ิมเตมิ

รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1 ว31281 1.00 2.00 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2 ว31282 1.00 2.00
หน้าท่ีพลเมอืง 1 ส30231 0.50 1.00 หน้าท่ีพลเมอืง 2 ส30232 0.50 1.00
อาเซียนศึกษา ส30221 1.00 2.00 ประวติัศาสตร์เอเชยีตะวนัออก ส31202 1.00 2.00
พลศึกษา 1 พ31201 0.50 1.00 พลศึกษา 2 พ31202 0.50 1.00
ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 1อ31203 1.00 2.00 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 2 อ31204 1.00 2.00
ภาษาจีน จ31201 1.00 2.00 ภาษาจีน จ31202 1.00 2.00
รายวิชาเพ่ิมเตมิเปดิใหนั้กเรียนเรียนรายวิชาตามสาขาวิชาทีเ่ลอืก คนละ 10 ชั่วโมง (5.0 หน่วยการเรียน) 
จิตรกรรม 1 ศ31201 2.00 4.00 จิตรกรรม 2 ศ31219 2.00 4.00
ออกแบบ 1 ศ31202 3.00 6.00 ออกแบบ 2 ศ31220 3.00 6.00
ทฤษฎีดนตรี 1 ศ31203 2.00 4.00 ทฤษฎีดนตรี 2 ศ31221 2.00 4.00
ปฏิบัติเคร่ืองดนตรี 1 ศ31204 3.00 6.00 ปฏิบัติเคร่ืองดนตรี 2 ศ31222 3.00 6.00
สุนทรียทางนาฏศิลป์ ศ31205 2.00 4.00 นาฏศิลป์ไทย 1 ศ31223 2.00 4.00
ทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย ศ31206 3.00 6.00 นาฏศิลป์พืน้เมอืง 1 ศ31224 3.00 6.00

รวมรายวิชาพ่ิมเตมิ 5.00 10.00 รวมรายวิชาพ่ิมเตมิ 5.00 10.00

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แนะแนว - บูรณาการ 1.00 แนะแนว - บูรณาการ 1.00
ชุมนุม 1.00 ชุมนุม 1.00
โฮมรูม 1.00 โฮมรูม 1.00
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3.00 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3.00

รวมทัง้สิน้ 15.5 34.00 รวมทัง้สิน้ 16.50 36.00

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมยวดพิีทยาคม พุทธศักราช 2564
ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560)

ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่ 4   แผนการเรียน สหศิลป ์
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.

ภาษาไทย 3 ท32101 1.00 2.00 ภาษาไทย 4 ท32102 1.00 2.00
คณิตศาสตร์ 3 ค32101 1.00 2.00 คณิตศาสตร์ 4 ค32102 1.00 2.00
หน้าท่ีพลเมอืง ส32101 1.00 2.00 พระพทุธศาสนา ส32102 1.00 2.00
ประวติัศาสตร์ไทย ส32103 1.00 2.00 ประวติัศาสตร์สากล ส32104 1.00 2.00
สุขศึกษา 3 พ32101 0.50 1.00 สุขศึกษา 4 พ32102 0.50 1.00
นาฎศิลป์ ศ32101 0.50 1.00 ดนตรี ศ32102 0.50 1.00
การงานอาชีพ 3 ง32101 0.50 1.00 การงานอาชีพ 4 ง32102 0.50 1.00
ภาษาองักฤษ 3 อ32101 1.00 2.00 ภาษาองักฤษ 4 อ32102 1.00 2.00
การออกแบบและเทคโนโลยี 2ว32104 0.50 1.00 วทิยาการค านวณ 2 ว32103 0.50 1.00

วทิยาศาสตร์กายภาพ (เคม)ี ว32105 1.00 2.00
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.00 14.00 รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 8.00 16.00

รายวิชาเพ่ิมเตมิ รายวิชาเพ่ิมเตมิ

รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3 ว32281 1.00 2.00 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 4 ว32282 1.00 2.00
หน้าท่ีพลเมอืง 3 ส30233 0.50 1.00 หน้าท่ีพลเมอืง 4 ส30234 0.50 1.00
พลศึกษา 3 พ32203 0.50 1.00 พลศึกษา 4 พ32204 0.50 1.00
ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร จ32201 0.50 1.00 ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร จ32202 0.50 1.00
IS1การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู้I30201 1.00 2.00 IS2การส่ือสารและการน าเสนอ I30202 1.00 2.00
รายวิชาเพ่ิมเตมิเปดิใหนั้กเรียนเรียนรายวิชาตามสาขาวิชาทีเ่ลอืก คนละ 10 ชั่วโมง (5.0 หน่วยการเรียน) 
จิตรกรรม 3 ศ32207 2.00 4.00 ประติมากรรม 1 ศ32225 2.00 4.00
ออกแบบ 3 ศ32208 3.00 6.00 ภาพพมิพ ์1 ศ32226 3.00 6.00
ทฤษฎีดนตรี 3 ศ32209 2.00 4.00 ทฤษฎีดนตรี 4 ศ32227 2.00 4.00
ปฏิบัติเคร่ืองดนตรี 3 ศ32210 3.00 6.00 ปฏิบัติดนตรี 4 ศ32228 3.00 6.00
นาฏศิลป์ไทย 2 ศ32211 2.00 4.00 นาฏศิลป์ไทย 3 ศ32229 2.00 4.00
นาฏศิลป์พืน้เมอืง 2 ศ32212 3.00 6.00 นาฏศิลป์พืน้เมอืง 3 ศ32230 3.00 6.00

รวมรายวิชาพ่ิมเตมิ 5.00 10.00 รวมรายวิชาพ่ิมเตมิ 5.00 10.00

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แนะแนว - บูรณาการ 1.00 แนะแนว - บูรณาการ 2.00
ชุมนุม 1.00 ชุมนุม 1.00
โฮมรูม 1.00 โฮมรูม 1.00
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3.00 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4.00

รวมทัง้สิน้ 15.0 33.00 รวมทัง้สิน้ 16.00 36.00

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมยวดพิีทยาคม พุทธศักราช 2564
ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560)

ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่ 5   แผนการเรียน สหศิลป ์
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.

ภาษาไทย 5 ท33101 1.00 2.00 ภาษาไทย 6 ท33102 1.00 2.00
คณิตศาสตร์ 5 ค33101 1.00 2.00 คณิตศาสตร์ 6 ค33102 1.00 2.00
สังคมศึกษา 1 ส33101 1.00 2.00 สังคมศึกษา  2 ส33102 1.00 2.00
สุขศึกษา 5 พ33101 0.50 1.00 สุขศึกษา 6 พ33102 0.50 1.00
ทัศนศิลป์ ศ33101 0.50 1.00 นาฏศิลป์ 2 ศ33102 0.50 1.00
การงานอาชีพ 5 ง33101 0.50 1.00 การงานอาชีพ 6 ง33102 0.50 1.00
ภาษาองักฤษ 5 อ33101 1.00 2.00 ภาษาองักฤษ 6 อ33102 1.00 2.00
วทิยาศาสตร์กายภาพ (ฟสิิกส์)ว33105 1.00 2.00 วทิยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว33106 1.00 2.00

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 6.50 13.00 รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 6.50 13.00

รายวิชาเพ่ิมเตมิ รายวิชาเพ่ิมเตมิ
รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 5 ว33281 1.00 2.00 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 6 ว33282 1.00 2.00
พลศึกษา 5 พ33205 0.50 1.00 พลศึกษา 6 พ33206 0.50 1.00
ภาษาจีน 5 จ33201 0.50 1.00 ภาษาจีน 6 จ33202 0.50 1.00
ภาษาองักฤษ  อา่น - เขียน อ33201 1.00 2.00 ภาษาองักฤษ  อา่น - เขียน อ33202 1.00 2.00
รายวิชาเพ่ิมเตมิเปดิใหนั้กเรียนเรียนรายวิชาตามสาขาวิชาทีเ่ลอืก คนละ 10 ชั่วโมง (5.0 หน่วยการเรียน) 
ประติมากรรม 2 ศ32213 2.00 4.00 ประติมากรรม 3 ศ32231 2.00 4.00
ภาพพมิพ ์2 ศ32214 3.00 6.00 ภาพพมิพ ์3 ศ32232 3.00 6.00
ทฤษฎีดนตรี 5 ศ32215 2.00 4.00 ทฤษฎีดนตรี 6 ศ32233 2.00 4.00
ปฏิบัติรวมวง 1 ศ32216 3.00 6.00 ปฏิบัติรวมวง 2 ศ32234 3.00 6.00
นาฏศิลป์พืน้เมอืง 4 ศ32217 2.00 4.00 นาฏศิลป์พืน้เมอืง 5 ศ32235 3.00 6.00
นาฏยประดิษฐ์ ศ32218 3.00 6.00 ศิลปะการแต่งหน้า ศ32236 2.00 4.00

รวมรายวิชาพ่ิมเตมิ 5.00 10.00 รวมรายวิชาพ่ิมเตมิ 5.00 10.00

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แนะแนว - บูรณาการ 2.00 แนะแนว - บูรณาการ 2.00
ชุมนุม 1.00 ชุมนุม 1.00
ซ่อมเสริม 2.00 ซ่อมเสริม 2.00
การจัดกจิกรรมน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3)1.00
โฮมรูม 1.00 โฮมรูม 1.00

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 7.00 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6.00

รวมทัง้สิน้ 14.5 36.00 รวมทัง้สิน้ 14.50 35.00

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมยวดพิีทยาคม พุทธศักราช 2564
ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560)

ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่6   แผนการเรียน สหศิลป ์

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

 

รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.
ภาษาไทย 1 ท21101 1.50 3.00 ภาษาไทย 2 ท21102 1.50 3.00
คณิตศาสตร์ 1 ค21101 1.50 3.00 คณิตศาสตร์ 2 ค21102 1.50 3.00
วทิยาศาสตร์ 1 ว21101 1.50 3.00 วทิยาศาสตร์ 2 ว21102 1.50 3.00
วทิยาการค านวณ 1 ว21103 0.50 1.00 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 ว21104 0.50 1.00
ภูมศิาสตร์ ส21101 1.00 2.00 สังคมศึกษา ส21102 1.00 2.00
ประวติัศาสตร์ไทยเบือ้งต้น ส21103 0.50 1.00 ประวติัศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย ส21104 0.50 1.00
พระพทุธศาสนา 1 ส21105 0.50 1.00 พระพทุธศาสนา 2 ส21106 0.50 1.00
สุขศึกษา 1 พ21101 0.50 1.00 สุขศึกษา 2 พ21102 0.50 1.00
พลศึกษา 1 พ21103 0.50 1.00 พลศึกษา 2 พ21104 0.50 1.00
ศิลปะ 1 ศ21101 1.00 2.00 ศิลปะ 2 ศ21102 1.00 2.00
การงานอาชีพ 1 ง21101 0.50 1.00 การงานอาชีพ 2 ง21102 0.50 1.00
ภาษาองักฤษ 1 อ21101 1.50 3.00 ภาษาองักฤษ 2 อ21102 1.50 3.00

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.00 22.00 รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.00 22.00

รายวิชาเพ่ิมเตมิ รายวิชาเพ่ิมเตมิ

รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.
การพฒันาทักษะการเขียน 1 ท20207 0.50 1.00 การพฒันาทักษะการเขียน 2 ท20208 0.50 1.00
คณิตศาสตร์เข้มข้น 1 ค20201 1.50 3.00 คณิตศาสตร์เข้มข้น 2 ค20202 1.50 3.00
วทิยาศาสตร์กบัการแกป้ัญหา ว20293 1.50 3.00 วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ว20294 1.50 3.00
โปรแกรมเบือ้งต้น 1 ว21281 1.00 2.00 โปรแกรมเบือ้งต้น 2 ว21282 1.00 2.00
หน้าท่ีพลเมอืง 1 ส21231 0.50 1.00 หน้าท่ีพลเมอืง 2 ส21232 0.50 1.00
ภาษาองักฤษฟงั-พดู 1 อ21201 1.00 2.00 ภาษาองักฤษฟงั-พดู 2 อ21202 1.00 2.00
ภาษาจีน 1 จ21201 1.00 2.00 ภาษาจีน 2 จ21202 1.00 2.00

รวมรายวิชาเพ่ิมเตมิ 7.00 14.00 7.00 14.00

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลส / นน / ยว / บพ 1.00 ลส / นน / ยว / บพ 1.00
แนะแนว - บูรณาการ 1.00 แนะแนว - บูรณาการ 1.00
รวมระดับ 1.00 รวมระดับ 1.00
ชุมนุม 1.00 ชุมนุม 1.00

2.00 2.00
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6.00 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6.00

รวมทัง้สิน้ 18 42.00 รวมทัง้สิน้ 18.00 42.00

โฮมรูม/สวดมนต์

รายวิชาพ้ืนฐานรายวิชาพ้ืนฐาน

ภาคเรียนที ่2

โฮมรูม/สวดมนต์

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมยวดพิีทยาคม พุทธศักราช 2564 
ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560)

  ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่ 1
ภาคเรียนที ่1

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ (Gifted Program)
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

 

รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.
ภาษาไทย 3 ท22101 1.50 3.00 ภาษาไทย 4 ท22102 1.50 3.00
คณิตศาสตร์ 3 ค22101 1.50 3.00 คณิตศาสตร์ 4 ค22102 1.50 3.00
วทิยาศาสตร์ 3 ว22101 1.50 3.00 วทิยาศาสตร์ 4 ว22102 1.50 3.00
วทิยาการค านวณ 2 ว22103 0.50 1.00 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 ว22104 0.50 1.00
ภูมศิาสตร์ 3 ส22101 1.00 2.00 สังคมศึกษา ส22102 1.00 2.00
ประวติัศาสตร์ไทยเบือ้งต้น ส22103 0.50 1.00 ประวติัศาสตร์อาณาจักรอยธุยา ส22104 0.50 1.00
พระพทุธศาสนา 3 ส22105 0.50 1.00 พระพทุธศาสนา 4 ส22106 0.50 1.00
สุขศึกษา 3 พ22101 0.50 1.00 สุขศึกษา 4 พ22102 0.50 1.00
พลศึกษา 3 พ22103 0.50 1.00 พลศึกษา 4 พ22104 0.50 1.00
ศิลปะ 3 ศ22101 1.00 2.00 ศิลปะ 4 ศ22102 1.00 2.00
การงานอาชีพ 3 ง22101 0.50 1.00 การงานอาชีพ 4 ง22102 0.50 1.00
ภาษาองักฤษ 3 อ22101 1.50 3.00 ภาษาองักฤษ 4 อ22102 1.50 3.00

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.00 22.00 รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.00 22.00

รายวิชาเพ่ิมเตมิ รายวิชาเพ่ิมเตมิ

รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.
คณิตศาสตร์เข้มข้น 3 ค20203 1.50 3.00 คณิตศาสตร์เข้มข้น 4 ค20204 1.50 3.00
ฟสิิกส์ ว20295 1.50 3.00 วทิยาศาสตร์โลก และอวกาศ ว20296 1.50 3.00
โปรแกรมเบือ้งต้น 3 ว22281 1.00 2.00 โปรแกรมเบือ้งต้น 4 ว22282 1.00 2.00
หน้าท่ีพลเมอืง 3 ส22233 0.50 1.00 หน้าท่ีพลเมอืง 4 ส22234 0.50 1.00
ภาษาองักฤษฟงั-พดู 3 อ22201 1.00 2.00 ภาษาองักฤษฟงั-พดู 4 อ22202 1.00 2.00
ภาษาจีน 3 จ22201 0.50 1.00 ภาษาจีน 4 จ22202 0.50 1.00
IS1การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู้I20201 1.00 2.00 IS2การส่ือสารและการน าเสนอ I20202 1.00 2.00

รวมรายวิชาเพ่ิมเตมิ 7.00 14.00 7.00 14.00

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลส / นน / ยว / บพ 1.00 ลส / นน / ยว / บพ 1.00
แนะแนว - บูรณาการ 1.00 แนะแนว - บูรณาการ 1.00
รวมระดับ 1.00 รวมระดับ 1.00
ชุมนุม 1.00 ชุมนุม 1.00

2.00 2.00
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6.00 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6.00

รวมทัง้สิน้ 18.00 42.00 รวมทัง้สิน้ 18.00 42.00

รายวิชาพ้ืนฐาน

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมยวดพิีทยาคม พุทธศักราช 2564 
ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560)

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ (Gifted Program)

ภาคเรียนที ่2

โฮมรูม/สวดมนต์ โฮมรูม/สวดมนต์

รายวิชาพ้ืนฐาน

  ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่ 2
ภาคเรียนที ่1
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.
ภาษาไทย 5 ท23101 1.50 3.00 ภาษาไทย 6 ท23102 1.50 3.00
คณิตศาสตร์ 5 ค23101 1.50 3.00 คณิตศาสตร์ 6 ค23102 1.50 3.00
วทิยาศาสตร์ 5 ว23101 1.50 3.00 วทิยาศาสตร์ 6 ว23102 1.50 3.00
วทิยาการค านวณ 3 ว23103 0.50 1.00 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 ว23104 0.50 1.00
ภูมศิาสตร์ 3 ส23101 1.00 2.00 สังคมศึกษา ส23104 1.00 2.00
ประวติัศาสตร์ไทย 3 ส23102 0.50 1.00 ประวติัศาสตร์ธนบุรีรัตนโกสินทร์ ส23105 0.50 1.00
พระพทุธศาสนา 5 ส23103 0.50 1.00 พระพทุธศาสนา 6 ส23106 0.50 1.00
สุขศึกษา 5 พ23101 0.50 1.00 สุขศึกษา 6 พ23102 0.50 1.00
พลศึกษา  5 พ23103 0.50 1.00 พลศึกษา 6 พ23104 0.50 1.00
ศิลปะ ศ23101 1.00 2.00 ศิลปะ ศ23102 1.00 2.00
การงานอาชีพ 5 ง23101 0.50 1.00 การงานอาชีพ 6 ง23102 0.50 1.00
ภาษาองักฤษ 5 อ23101 1.50 3.00 ภาษาองักฤษ 6 อ23102 1.50 3.00

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.00 22.00 รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.00 22.00

รายวิชาเพ่ิมเตมิ รายวิชาเพ่ิมเตมิ

รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.
คณิตศาสตร์เข้มข้น 5 ค20205 1.50 3.00 คณิตศาสตร์เข้มข้น 6 ค20206 1.50 3.00
ชีววทิยา ว20297 1.50 3.00 เคมี ว20298 1.50 3.00
โปรแกรมเบือ้งต้น 5 ว23281 1.00 2.00 โปรแกรมเบือ้งต้น 6 ว23282 1.00 2.00
หน้าท่ีพลเมอืง 5 ส23235 0.50 1.00 หน้าท่ีพลเมอืง 6 ส23236 0.50 1.00
ภาษาองักฤษฟงั-พดู 5 อ23201 1.00 2.00 ภาษาองักฤษฟงั-พดู 6 อ23202 1.00 2.00
ภาษาจีน 5 จ23201 0.50 1.00 ภาษาจีน 6 จ23202 0.50 1.00

รวมรายวิชาเพ่ิมเตมิ 6.00 12.00 6.00 12.00

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลส / นน / ยว / บพ 1.00 ลส / นน / ยว / บพ 1.00
แนะแนว - บูรณาการ 1.00 แนะแนว - บูรณาการ 1.00
รวมระดับ 1.00 รวมระดับ 1.00
ชุมนุม 1.00 ชุมนุม 1.00

2.00 2.00
ซ่อมเสริม 1.00 ซ่อมเสริม 2.00
การจัดกจิกรรมน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3)1.00

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 8.00 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 8.00

รวมทัง้สิน้ 17.00 42.00 รวมทัง้สิน้ 17.00 42.00

โฮมรูม/สวดมนต์ โฮมรูม/สวดมนต์

รายวิชาพ้ืนฐาน

ภาคเรียนที ่1
  ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่ 3

ภาคเรียนที ่2

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ (Gifted Program)

รายวิชาพ้ืนฐาน

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมยวดพิีทยาคม พุทธศักราช 2564 
ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560)
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.

ภาษาไทย 1 ท31101 1.00 2.00 ภาษาไทย 2 ท31102 1.00 2.00
คณิตศาสตร์ 1 ค31101 1.00 2.00 คณิตศาสตร์ 2 ค31102 1.00 2.00
ภูมศิาสตร์ ส31101 1.00 2.00 เศรษฐศาสตร์ ส31102 1.00 2.00
สุขศึกษา 1 พ31101 0.50 1.00 สุขศึกษา 2 พ31102 0.50 1.00
ดนตรี ศ31101 0.50 1.00 ทัศนศิลป์ ศ31102 0.50 1.00
การงานอาชีพ 1 ง31101 0.50 1.00 การงานอาชีพ 2 ง31102 0.50 1.00
ภาษาองักฤษ 1 อ31101 1.00 2.00 ภาษาองักฤษ 2 อ31102 1.00 2.00
วทิยาการค านวณ 1 ว31103 0.50 1.00 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 ว31104 0.50 1.00

วทิยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววทิยา) ว31105 1.00 2.00
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 6.00 12.00 รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.00 14.00

รายวิชาเพ่ิมเตมิ รายวิชาเพ่ิมเตมิ

รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.

เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ 1 ค30201 0.50 1.00 เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ 2 ค30202 0.50 1.00
คณิตศาสตร์เพิม่เติม 1 ค31201 2.00 4.00 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 2 ค31202 2.00 4.00
ฟสิิกส์ 1 ว30201 1.50 3.00 ฟสิิกส์ 2 ว30202 1.50 3.00
เคม ี1 ว30221 1.50 3.00 เคม ี2 ว30222 1.50 3.00
ชีววทิยา 1 ว30241 1.50 3.00 ชีววทิยา 2 ว30242 1.50 3.00
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1 ว30261 1.00 2.00 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 2 ว30262 1.00 2.00
เทคนิคปฏิบัติการ ว30294 1.00 2.00 วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ว30295 1.00 2.00
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1 ว31281 1.00 2.00 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2 ว31282 1.00 2.00
หน้าท่ีพลเมอืง 1 ส30231 0.50 1.00 หน้าท่ีพลเมอืง 2 ส30232 0.50 1.00
ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 1 อ31203 1.00 2.00 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 2 อ31204 1.00 2.00
ภาษาองักฤษเชิงวเิคราะห์ 1 อ31207 0.50 1.00 ภาษาองักฤษเชิงวเิคราะห์ 2 อ31208 0.50 1.00
ภาษาจีน 1 จ31201 1.00 2.00 ภาษาจีน 2 จ31202 1.00 2.00

รวมรายวิชาพ่ิมเตมิ 13.00 26.00 รวมรายวิชาพ่ิมเตมิ 13.00 26.00

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แนะแนว - บูรณาการ 1.00 แนะแนว - บูรณาการ 1.00
ชุมนุม 1.00 ชุมนุม 1.00
โฮมรูม 1.00 โฮมรูม 1.00

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3.00 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3.00

รวมทัง้สิน้ 19.0 41.00 รวมทัง้สิน้ 20.0 43.00

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ (Gifted Program)

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมยวดพิีทยาคม พุทธศักราช 2564
ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560)

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2

ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่ 4   

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.
ภาษาไทย 3 ท32101 1.00 2.00 ภาษาไทย 4 ท32102 1.00 2.00
คณิตศาสตร์ 3 ค32101 1.00 2.00 คณิตศาสตร์ 4 ค32102 1.00 2.00
หน้าท่ีพลเมอืง ส32101 1.00 2.00 พระพทุธศาสนา ส32102 1.00 2.00
ประวติัศาสตร์ไทย 1 ส32103 1.00 2.00 ประวติัศาสตร์สากล ส32104 1.00 2.00
สุขศึกษา 3 พ32101 0.50 1.00 สุขศึกษา 4 พ32102 0.50 1.00
นาฎศิลป์ ศ32101 0.50 1.00 ดนตรี ศ32102 0.50 1.00
การงานอาชีพ 3 ง32101 0.50 1.00 การงานอาชีพ 4 ง32102 0.50 1.00
ภาษาองักฤษ 3 อ32101 1.00 2.00 ภาษาองักฤษ 4 อ32102 1.00 2.00
การออกแบบและเทคโนโลยี 2 ว32104 0.50 1.00 วทิยาการค านวณ 2 ว32103 0.50 1.00

วทิยาศาสตร์กายภาพ (เคม)ี ว32105 1.00 2.00
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.00 14.00 รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 8.00 16.00

รายวิชาเพ่ิมเตมิ รายวิชาเพ่ิมเตมิ

รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.

เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ 3 ค30203 0.50 1.00 เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ 4 ค30204 0.50 1.00
คณิตศาสตร์เพิม่เติม 3 ค32201 2.00 4.00 คณิตศาสตร์เพิม่เติม  4 ค32202 2.00 4.00
ฟสิิกส์ 3 ว30203 1.50 3.00 ฟสิิกส์ 4 ว30204 1.50 3.00
เคม ี3 ว30223 1.50 3.00 เคม ี4 ว30224 1.50 3.00
ชีววทิยา 3 ว30243 1.50 3.00 ชีววทิยา 4 ว30244 1.50 3.00
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 3 ว30263 1.00 2.00 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 4 ว30264 1.00 2.00
ฟสิิกส์เสริมศักยภาพ ว30208 1.00 2.00 ชีววทิยาเสริมศักยภาพ ว30247 1.00 2.00
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3 ว32281 1.00 2.00 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 4 ว32282 1.00 2.00
หน้าท่ีพลเมอืง 3 ส30233 0.50 1.00 หน้าท่ีพลเมอืง 4 ส30234 0.50 1.00
ภาษาองักฤษ ฟงั - พดู อ32203 1.00 2.00 ภาษาองักฤษ ฟงั - พดู อ32204 1.00 2.00
ภาษาองักฤษเชิงวเิคราะห์ 3 อ31209 0.50 1.00 ภาษาองักฤษเชิงวเิคราะห์ 4 อ31210 0.50 1.00
ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร จ32201 0.50 1.00 ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร 2 จ32202 0.50 1.00
IS1การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู้ I30201 1.00 2.00 IS2การส่ือสารและการน าเสนอ I30202 1.00 2.00

รวมรายวิชาพ่ิมเตมิ 13.50 27.00 รวมรายวิชาพ่ิมเตมิ 13.50 27.00

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แนะแนว - บูรณาการ 1.00 แนะแนว - บูรณาการ 2.00
ชุมนุม 1.00 ชุมนุม 1.00
โฮมรูม 1.00 โฮมรูม 1.00

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3.00 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4.00

รวมทัง้สิน้ 20.5 44.00 รวมทัง้สิน้ 21.5 47.00

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ (Gifted Program)

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2

ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560)

ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่5  

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมยวดพิีทยาคม พุทธศักราช 2564
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.

ภาษาไทย 5 ท33101 1.00 2.00 ภาษาไทย 6 ท33102 1.00 2.00
คณิตศาสตร์ 5 ค33101 1.00 2.00 คณิตศาสตร์ 6 ค33102 1.00 2.00
สังคมศึกษา ส33101 1.00 2.00 สังคมศึกษา ส33102 1.00 2.00
สุขศึกษา 5 พ33101 0.50 1.00 สุขศึกษา 6 พ33102 0.50 1.00
ทัศนศิลป์ ศ33101 0.50 1.00 นาฏศิลป์ ศ33102 0.50 1.00
การงานอาชีพ 5 ง33101 0.50 1.00 การงานอาชีพ 6 ง33102 0.50 1.00
ภาษาองักฤษ 5 อ33101 1.00 2.00 ภาษาองักฤษ 6 อ33102 1.00 2.00
วทิยาศาสตร์กายภาพ (ฟสิิกส์) ว33105 1.00 2.00 วทิยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว33106 1.00 2.00

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 6.50 13.00 6.50 13.00

รายวิชาเพ่ิมเตมิ รายวิชาเพ่ิมเตมิ
รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส. รายวิชา รหสัวิชา นก. ชม./ส.

เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ 5 ค30205 0.50 1.00 เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ 6 ค30206 0.50 1.00
คณิตศาสตร์เพิม่เติม 5 ค33201 2.00 4.00 คณิตศาสตร์เพิม่เติม  6 ค33202 2.00 4.00
ฟสิิกส์ 5 ว30205 1.50 3.00 ฟสิิกส์ 6 ว30206 1.50 3.00
เคม ี5 ว30225 1.50 3.00 เคม ี6 ว30226 1.50 3.00
ชีววทิยา 5 ว30245 1.50 3.00 ชีววทิยา 6 ว30246 1.50 3.00
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 5 ว30265 1.00 2.00 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 6 ว30266 1.00 2.00
เสริมศักยภาพเคมี ว30227 1.00 2.00 โครงงานคอมพวิเตอร์ ว30293 1.00 2.00
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 5 ว33281 1.00 2.00 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 6 ว33282 1.00 2.00
ภาษาองักฤษอา่น-เขียน 5 อ30205 1.00 2.00 ภาษาองักฤษอา่น-เขียน 6 อ30206 1.00 2.00
ภาษาองักฤษเชิงวเิคราะห์ 5 อ31211 0.50 1.00 ภาษาองักฤษเชิงวเิคราะห์ 6 อ31212 0.50 1.00
ภาษาจีน 5 จ30203 0.50 1.00 ภาษาจีน 6 จ30204 0.50 1.00

รวมรายวิชาพ่ิมเตมิ 12.00 24.00 รวมรายวิชาพ่ิมเตมิ 12.00 24.00

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แนะแนว - บูรณาการ 2.00 แนะแนว - บูรณาการ 2.00
ชุมนุม 1.00 ชุมนุม 1.00
ซ่อมเสริม 2.00 ซ่อมเสริม 2.00
โฮมรูม 1.00 โฮมรูม 1.00
การจัดกจิกรรมน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3) 1.00

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 7.00 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6.00
รวมทัง้สิน้ 18.5 44.00 รวมทัง้สิน้ 18.5 43.00

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ (Gifted Program)

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2

ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560)

ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่6  

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเมยวดพิีทยาคม พุทธศักราช 2564
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

รายวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) 
รายวิชาพื้นฐาน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ท21101   ภาษาไทย1   60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ท21102   ภาษาไทย2   60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ท22101   ภาษาไทย3   60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ท22102   ภาษาไทย4   60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ท23101  ภาษาไทย5   60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ท23102   ภาษาไทย6   60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ท20201   การอานและพิจารณาหนังสือ 40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ท20202  การพูด   40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ท20207  การพัฒนาทักษะการเขียน 1 20 ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ท20208  การพัฒนาทักษะการเขียน 2 20 ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ท21207  บรรณารักษ์ 1   20 ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ท21208  บรรณารักษ์ 2   20 ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ท20203  การเขียน 1   40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ท20204   การเขียน 2   40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

  I20201  การศึกษาคนควาและสรางองค์ความรู:IS1 40 ช่ัวโมง           2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  I20202   การส่ือสารและการน าเสนอ : IS2          40 ช่ัวโมง           2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ท20205  หลักภาษาไทย   40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ท20206  วรรณกรรมทองถิ่น  40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 - 6) 
รายวิชาพื้นฐาน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ท31101   ภาษาไทย 1   60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ท31102  ภาษาไทย 2   60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ท32101   ภาษาไทย 3   60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ท32102  ภาษาไทย 4   60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ท33101  ภาษาไทย 5   60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ท33102  ภาษาไทย 6   60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ท31201  การเขียน   60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ท31202  การแตงค าประพันธ ์  60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ท32201  ประวัติวรรณคดี 1  60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ท32202   ประวัติวรรณคดี 2  60 ช่ัวโมง  3ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

   I30201  การศึกษาคนควาและสรางองค์ความรู:IS1 40 ช่ัวโมง          2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
   I30202   การส่ือสารและการน าเสนอ : IS2          40 ช่ัวโมง           2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ท33201   การพูด   60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ท33202   วรรณกรรมปัจจุบัน  60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) 
รายวิชาพื้นฐาน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 ค21101 คณิตศาสตร์ 1      60 ช่ัวโมง     3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค21102 คณิตศาสตร์ 2      60 ช่ัวโมง     3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 ค22101 คณิตศาสตร์ 3      60 ช่ัวโมง     3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค22102 คณิตศาสตร์ 4      60 ช่ัวโมง     3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 ค23101 คณิตศาสตร์ 5      60 ช่ัวโมง     3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค23102 คณิตศาสตร์ 6      60 ช่ัวโมง     3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 ค20201 คณิตศาสตร์เขมขน 1       60 ช่ัวโมง     3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค20202 คณิตศาสตร์เขมขน 2       60 ช่ัวโมง     3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1       40 ช่ัวโมง     2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2       40 ช่ัวโมง     2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 ค20203 คณิตศาสตร์เขมขน 3       60 ช่ัวโมง     3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค20204 คณิตศาสตร์เขมขน 4       60 ช่ัวโมง     3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3       40 ช่ัวโมง     2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4       40 ช่ัวโมง     2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 I20201  การศึกษาคนควาและสรางองค์ความรู:IS1 40 ช่ัวโมง      2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 I20202   การส่ือสารและการน าเสนอ : IS2           40 ช่ัวโมง      2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 ค20205 คณิตศาสตร์เขมขน 5       60 ช่ัวโมง     3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค20206 คณิตศาสตร์เขมขน 6       60 ช่ัวโมง     3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5       40 ช่ัวโมง     2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6       40 ช่ัวโมง     2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 - 6) 
รายวิชาพื้นฐาน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 ค31101 คณิตศาสตร์ 1      40 ช่ัวโมง     2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค31102 คณิตศาสตร์ 2      40 ช่ัวโมง     2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 ค32101 คณิตศาสตร์ 3      40 ช่ัวโมง     2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค32102 คณิตศาสตร์ 4      40 ช่ัวโมง     2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 ค33101 คณิตศาสตร์ 5      40 ช่ัวโมง     2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค33102 คณิตศาสตร์ 6      40 ช่ัวโมง     2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 ค30201 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1      20 ช่ัวโมง     1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค30201 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2      20 ช่ัวโมง     1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1      80 ช่ัวโมง     4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2      80 ช่ัวโมง     4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 ค30203 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 3      20 ช่ัวโมง     1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค30204 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 4      20 ช่ัวโมง     1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3      80 ช่ัวโมง     4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4      80 ช่ัวโมง     4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 I30201  การศึกษาคนควาและสรางองค์ความรู:IS1 40 ช่ัวโมง      2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 I30202   การส่ือสารและการน าเสนอ : IS2           40 ช่ัวโมง      2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 ค30205 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 5      20 ช่ัวโมง     1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค30206 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 6      20 ช่ัวโมง     1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5      80 ช่ัวโมง     4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6      80 ช่ัวโมง     4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)  
รายวิชาพื้นฐาน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

ว21101   วิทยาศาสตร์ 1    60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ว21102   วิทยาศาสตร์ 2    60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 
ว22101   วิทยาศาสตร์ 3    60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ว22102   วิทยาศาสตร์ 4    60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ว23101   วิทยาศาสตร์ 5    60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ว23102   วิทยาศาสตร์ 6    60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

รายวิชาเพิ่มเติม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

ว20281  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ว20287  ทักษะกระบวนการค านวณเพื่อวิชาฟิสิกส์ 40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ว20293  วิทยาศาสตร์กับการแกปัญหา   60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์   
ว20294  วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอม             60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์   

มัธยมศึกษาปีที่ 2 
วว20283  เคมีนารู      40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ว20289  ส่ิงมีชีวิตนารู      40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ว20295  ฟิสิกส์     60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์   
ว20296 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ    60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์   

 I20201  การศึกษาคนควาและสรางองค์ความรู:IS1    40 ช่ัวโมง    2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 I20202   การส่ือสารและการน าเสนอ : IS2              40 ช่ัวโมง         2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ว20285  ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน   40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ว20291  วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ  40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ว20297  ชีววิทยา     60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์   
ว20298  เคมี     60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์   
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)  
รายวิชาพื้นฐาน 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

ว31105  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  (ชีววิทยา)  40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 

ว32104  วิทยาศาสตร์กายภาพ  (เคมี)  40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ว33103  วิทยาศาสตร์กายภาพ  (ฟิสิกส์)  40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ว33104  วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ  40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ว30201  ฟิสิกส์ 1    60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ว30202  ฟิสิกส์ 2    60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ว30221  เคมี 1     60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ว30222  เคมี 2     60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ว30241  ชีววิทยา 1    60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ว30242  ชีววิทยา 2    60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ว30261  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1   40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ว30262  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2    40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ว30294  เทคนิคปฏิบัติการ   40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ว30295  วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอม   40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ว30203  ฟิสิกส์ 3    60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ว30204  ฟิสิกส์ 4    60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ว30223  เคมี 3     60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ว30224  เคมี 4     60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ว30243  ชีววิทยา 3    60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ว30244  ชีววิทยา 4    60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ว30263  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3   40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ว30264  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 4    40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ว30208  ฟิสิกส์เสริมศักยภาพ   40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ว30247  ชีววิทยาเสริมศักยภาพ   40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 I30201  การศึกษาคนควาและสรางองค์ความรู:IS1    40 ช่ัวโมง    2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 I30202   การส่ือสารและการน าเสนอ : IS2              40 ช่ัวโมง         2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ว30205  ฟิสิกส์ 5    60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ว30206  ฟิสิกส์ 6    60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ว30225  เคมี 5     60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ว30226  เคมี 6     60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ว30245  ชีววิทยา 5    60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ว30246  ชีววิทยา 6    60 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ว30265  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 5   40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ว30266  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 6   40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ว30227  เสริมศักยภาพเคมี   40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) 
รายวิชาพื้นฐาน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 ว21103 วิทยาการค านวณ 1     20 ช่ัวโมง   1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 20 ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 ว22103 วิทยาการค านวณ 2     20 ช่ัวโมง   1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 20 ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 ว23103 วิทยาการค านวณ 3     20 ช่ัวโมง   1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ว23104 การออกแบบและเทคโนโลยี 3    20 ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 ว21281 โปรแกรมเบ้ืองตน 1    40 ช่ัวโมง   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ว21282 โปรแกรมเบ้ืองตน 2     40 ช่ัวโมง   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 ว22281 โปรแกรมเบ้ืองตน 3     40 ช่ัวโมง   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ว22282 โปรแกรมเบ้ืองตน 4     40 ช่ัวโมง   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 ว23281 โปรแกรมเบ้ืองตน 5     40 ช่ัวโมง   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ว23282 โปรแกรมเบ้ืองตน 6     40 ช่ัวโมง   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 - 6) 
รายวิชาพื้นฐาน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 ว31103 วิทยาการค านวณ 1            20 ช่ัวโมง        1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ว31104 การออกแบบและเทคโนโลยี 1        20 ช่ัวโมง        1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 ว32103 วิทยาการค านวณ 2            20 ช่ัวโมง        1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ว32104 การออกแบบและเทคโนโลยี 2          20 ช่ัวโมง        1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

- ไมมี 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 ว30281 การออกแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ว30282 การออกแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2  40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  ว30287 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 1  40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ว30288 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 2  40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ว31281 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1            40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ว31282 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2            40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 ว30283 การออกแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3  40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ว30284 การออกแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4  40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  ว30289 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 3  40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ว30290 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 4  40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ว32281 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3            40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ว32282 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4            40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 ว30285 การออกแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5  40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ว30286 การออกแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6  40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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  ว30291 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 5  40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ว30292 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 6 40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ว30293   โครงงานคอมพิวเตอร ์  40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ว33281 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5            40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ว33282 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6            40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) 
รายวิชาพื้นฐาน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1                                                                                                                                                         
 ส21101  ภูมิศาสตร์ 1    40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ส21102  สังคมศึกษา 1           40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ส21103  ประวัติศาสตร์ไทย 1            20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
ส21104  ประวัติศาสตร์สุโขทัย                         20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส21105  พระพุทธศาสนา 1   20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส21106  พระพุทธศาสนา 2   20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 
ส22101  ภูมิศาสตร์ 2    40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 ส22102  สังคมศึกษา 2           40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส22103  ประวัติศาสตร์ไทย 2               20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส22104  ประวัติศาสตร์อยุธยา                        20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส22105  พระพุทธศาสนา 3   20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส22106  พระพุทธศาสนา 4   20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

มัธยมศึกษาปีที่ 3    
ส23101  ภูมิศาสตร์ 3    40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 ส23102  สังคมศึกษา 3           40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส23103  ประวัติศาสตร์ไทย 3                        20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส23104  ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์  20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส23105  พระพุทธศาสนา 5   20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส23106  พระพุทธศาสนา 6   20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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รายวิชาเพิ่มเติม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

ส21201  ทองถิน่ของเรา 1   40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส21202  ทองถิ่นของเรา 2   40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 ส21231  หนาท่ีพลเมือง 1   20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ส21232  หนาท่ีพลเมือง 2   20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

ส22203  ทองถิ่นของเรา 3   40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส22204  ทองถิ่นของเรา 4   40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์        

    ส22233  หนาท่ีพลเมือง 3   20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ส22234  หนาท่ีพลเมือง 4   20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
   I20201  การศึกษาคนควาและสรางองค์ความรู:IS1  40  ช่ัวโมง    2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
   I20202   การส่ือสารและการน าเสนอ : IS             40 ช่ัวโมง                    2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ส23205  ทองถิ่นของเรา 5   40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส23206  ทองถิ่นของเรา 6   40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 ส23235  หนาท่ีพลเมือง 5   20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ส23236  หนาท่ีพลเมือง 6   20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ) 
รายวิชาพื้นฐาน 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ส31101  ภูมิศาสตร์    40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ส31102  เศรษฐศาสตร์        40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 
 ส32101  หนาท่ีพลเมือง    40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ส32102  พระพุทธศาสนา   40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ส32103  ประวัติศาสตร์ไทย   40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส32104  ประวัติศาสตร์สากล   40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ส33101  สังคมศึกษา 1    40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ส33102  สังคมศึกษา 2    40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 



 

 

40 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

รายวิชาเพิ่มเติม 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

ส30221  อาเซียนศึกษา    40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส30231  หนาท่ีพลเมือง 1    20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส30232  หนาท่ีพลเมือง 2    20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส30241  เศรษฐศาสตร์ครอบครัว   40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส30261  ทองถิ่นของเรา    40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

           ส30262  ประวัติศาสตร์เอเชีย   40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 

ส30201  ศาสนาสากล                                  40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส30222  โลกศึกษา                   40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส30233  หนาท่ีพลเมือง 3    20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส30234  หนาท่ีพลเมือง 4    20  ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส30243  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส30282  ประชากรกับส่ิงแวดลอม   40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

   I30201  การศึกษาคนควาและสรางองค์ความรู:IS1  40  ช่ัวโมง    2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
   I30202   การส่ือสารและการน าเสนอ : IS2            40  ช่ัวโมง         2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ส30202  พระพุทธศาสนา                               40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส30223  กฎหมายควรรู    40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส30263  เหตุการณ์ปัจจุบัน                          40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ส30281  การอานแผนท่ี                         40  ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 

สาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) 

รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
        พ21101       วิชาสุขศึกษา 1              20 ช่ัวโมง      1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
    พ21102       วิชาสุขศึกษา 2              20 ช่ัวโมง               1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
 พ21103       วิชาพลศึกษา 1              20 ช่ัวโมง               1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
 พ21104       วิชาพลศึกษา 2              20 ช่ัวโมง               1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 พ22101       วิชาสุขศึกษา 3              20 ช่ัวโมง               1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
    พ22102       วิชาสุขศึกษา 4              20 ช่ัวโมง               1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
 พ22103       วิชาพลศึกษา 3              20 ช่ัวโมง               1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
 พ22104       วิชาพลศึกษา 4              20 ช่ัวโมง               1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 พ23101       วิชาสุขศึกษา 5              20 ช่ัวโมง               1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
    พ23102       วิชาสุขศึกษา 6              20 ช่ัวโมง               1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
 พ23103       วิชาพลศึกษา 5              20 ช่ัวโมง               1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
 พ23104       วิชาพลศึกษา 6              20 ช่ัวโมง               1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
        พ20201       วิชาวอลเลย์บอลชายหาด 1              20 ช่ัวโมง              1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
        พ20202       วิชาแฮนด์บอลชายหาด 1               20 ช่ัวโมง             1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 I20201  การศึกษาคนควาและสรางองค์ความรู:IS1   40 ช่ัวโมง      2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 I20202   การส่ือสารและการน าเสนอ : IS2             40 ช่ัวโมง           2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 -ไมมี- 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 - 6) 

รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 พ31101       วิชาสุขศึกษา 1                 20 ช่ัวโมง                    1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
    พ31102       วิชาสุขศึกษา 2                 20 ช่ัวโมง                    1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 พ21101       วิชาสุขศึกษา 3                 20 ช่ัวโมง                    1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
    พ21102       วิชาสุขศึกษา 4                 20 ช่ัวโมง                    1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 พ21101       วิชาสุขศึกษา 5                 20 ช่ัวโมง                    1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
    พ21102       วิชาสุขศึกษา 6                 20 ช่ัวโมง                    1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
 



 

 

42 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 พ31201       พลศึกษา 1                 20 ช่ัวโมง                   1 ช่ัวโมง / สัปดาห์   
 พ31202       พลศึกษา 2                 20 ช่ัวโมง                   1 ช่ัวโมง / สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 พ32203       พลศึกษา 3                 20 ช่ัวโมง                   1 ช่ัวโมง / สัปดาห์   
 พ32204       พลศึกษา 4                20 ช่ัวโมง                   1 ช่ัวโมง / สัปดาห์
 I30201  การศึกษาคนควาและสรางองค์ความรู:IS1     40 ช่ัวโมง            2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 I30202   การส่ือสารและการน าเสนอ : IS2               40 ช่ัวโมง         2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 พ33205       พลศึกษา 5                20 ช่ัวโมง                   1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
    พ33206       พลศึกษา 6                20 ช่ัวโมง                   1 ช่ัวโมง / สัปดาห์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

        พ30201       แฮนด์บอล                                  20 ช่ัวโมง                   1 ช่ัวโมง / สัปดาห์
 พ30202       ฮนด์บอลชายหาด 2                       20 ช่ัวโมง                   1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
        พ30203       นวดแผนไทย                                20 ช่ัวโมง                   1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
        พ30204       นวดฝุาเทา                                   20 ช่ัวโมง                   1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) 
รายวิชาพื้นฐาน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ศ21101 ศิลปะ1              40 ช่ัวโมง                  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ21102 ศิลปะ2              40 ช่ัวโมง                  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ศ22101 ศิลปะ3              40 ช่ัวโมง                  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ22102 ศิลปะ4               40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ศ23101 ศิลปะ5              40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ23102 ศิลปะ6              40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

รายวิชาเพิ่มเติม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ศ21201 ทัศนศิลป 1  40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ21202 ทัศนศิลป 2  40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ21203 ดนตรี 1  40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ21204 ดนตรี 2  40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ21205 นาฏศิลป 1  40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ21206 นาฏศิลป 2  40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ศ22207 ทัศนศิลป 3  40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ22208 ทัศนศิลป 4  40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ22209 ดนตรี 3  40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ22210 ดนตรี 4  40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ22211 นาฏศิลป 3  40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 I20201  การศึกษาคนควาและสรางองค์ความรู:IS1   40 ช่ัวโมง     2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 I20202   การส่ือสารและการน าเสนอ : IS2             40 ช่ัวโมง     2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ศ23213 ทัศนศิลป 5  40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ23214 ทัศนศิลป 6  40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ23215 ดนตรี 4  40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ23216 ดนตรี 5  40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ23217 นาฏศิลป 5  40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ23218 นาฏศิลป 6  40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 - 6) 
รายวิชาพื้นฐาน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ศ31101 ดนตรี 20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ31102 ทัศนศิลป 20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 ศ32101 นาฏศิลป 20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ32102 ดนตรี 20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ศ33101 ทัศนศิลป 20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ33102 นาฏศิลป 20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
 ศ31201 จิตรกรรม 1 80 ช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ31202 ออกแบบ 1 120 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ31203 ทฤษฎีดนตรี 1 80 ช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ31204 ปฏิบัติเครื่องดนตรี 1 120 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ31205 สุนทรียะนาฏศิลป 80 ช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ31206 ทฤษฎีนาฏศิลปไทย 120 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ31207 จิตรกรรม 2 80 ช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ31208 ออกแบบ 2 120 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ31209 ทฤษฎีดนตรี 2 80 ช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ31210 ปฏิบัติเครื่องดนตรี 2 120 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ31211 นาฏศิลปไทย1 80 ช่ัวโมง 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ31212 นาฏศิลปพื้นเมือง 1 120 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 ศ32213 จิตรกรรม 3 80 ช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ32214 ออกแบบ 3 120 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ32215 ทฤษฎีดนตรี 3 80 ช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ32216 ปฏิบัติเครื่องดนตรี 3 120 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ32217 นาฏศิลปไทย 2 80 ช่ัวโมง 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ32218 นาฏศิลปพื้นเมือง 2 120 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ32219 จิตรกรรม 4 80 ช่ัวโมง 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ32220 การออกแบบ 4 120 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ32221 ทฤษฎีดนตรี 4 80 ช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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 ศ32222 ปฏิบัติเครื่องดนตรี 4 120 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ32223 นาฏศิลปไทย 3 80 ช่ัวโมง 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ32224 นาฏศิลปพื้นเมือง 3 120 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 I30201  การศึกษาคนควาและสรางองค์ความรู:IS1     40 ช่ัวโมง      2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 I30202   การส่ือสารและการน าเสนอ : IS2               40 ช่ัวโมง      2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ศ33225 ประติมากรรม 1 80 ช่ัวโมง      4 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
 ศ33226 ภาพพิมพ์ 120 ช่ัวโมง      6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ33227 ทฤษฎีดนตรี 5 80 ช่ัวโมง       4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ33228 ปฏิบัติรวมวง 1 120 ช่ัวโมง      6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ33229 นาฏศิลปพื้นเมือง 4 80 ช่ัวโมง      4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ33230 นาฏยประดิษฐ์ 120 ช่ัวโมง      6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ33231 ประติมากรรม 2 80 ช่ัวโมง      4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ33232 การเขียนผาบาติก 120 ช่ัวโมง      6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ33233 ทฤษฎีดนตรี 6 80 ช่ัวโมง       4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ33234 ปฏิบัติรวมวง 2 120 ช่ัวโมง      6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ33235 นาฏศิลปพื้นเมือง 5 80 ช่ัวโมง       4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ33236 ศิลปะการแตงหนา 120 ช่ัวโมง       6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

 

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ง21101 การงานอาชีพ 1 20ช่ัวโมง   1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ง21102 การงานอาชีพ 2 20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ง22101 การงานอาชีพ 3 20ช่ัวโมง   1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ง22102 การงานอาชีพ 4 20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ง23101 การงานอาชีพ 5 20ช่ัวโมง   1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ง23102 การงานอาชีพ 6 20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 



 

 

46 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
        ง20201     เกษตรกรรม 1  40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ง20202     เกษตรกรรม 2  40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ง20207     อุตสาหกรรม 1  40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ง20208     อุตสาหกรรม 2  40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ง20213     คหกรรม 1   40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ง20214     คหกรรม 2   40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ง20219     คหกรรม 1   40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ง20220     คหกรรม 2   40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
        ง20209 เกษตรกรรม 3  40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ง20210     เกษตรกรรม 4  40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ง20215     อุตสาหกรรม 3  40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ง20216     อุตสาหกรรม 4  40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ง20221     คหกรรม 3   40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ง20222 คหกรรม 4  40ช่ัวโมง                    2 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
 I20201  การศึกษาคนควาและสรางองค์ความรู:IS1 40 ช่ัวโมง            2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 I20202   การส่ือสารและการน าเสนอ : IS2           40 ช่ัวโมง           2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
        ง20211 เกษตรกรรม 5  40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ง20212     เกษตรกรรม 6  40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ง20217     อุตสาหกรรม 5  40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ง20218     อุตสาหกรรม 6  40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ง20223     คหกรรม 5   40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ง20224     คหกรรม 6   40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์] 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 - 6) 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ง31101 การงานอาชีพ 1    20ช่ัวโมง                  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ง31102 การงานอาชีพ 2    20ช่ัวโมง                  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
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 ง32101 การงานอาชีพ 3    20ช่ัวโมง                  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ง32102 การงานอาชีพ 4    20ช่ัวโมง                  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ง33101 การงานอาชีพ 5    20ช่ัวโมง                  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ง33102 การงานอาชีพ 6    20ช่ัวโมง                  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ง31213 เทคโนโลยีการเกษตร 1  20ช่ัวโมง                   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  ง31214 เทคโนโลยีการเกษตร 2  40ช่ัวโมง                   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  ง31219 อุตสาหกรรม 1  40ช่ัวโมง                   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  ง31220 อุตสาหกรรม 2 40ช่ัวโมง                    2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  ง31225 การถนอมอาหาร 1  40ช่ัวโมง                  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  ง31226 การถนอมอาหาร 2 40ช่ัวโมง                   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 ง32215 เทคโนโลยีการเกษตร 3  40ช่ัวโมง                   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  ง32216 เทคโนโลยีการเกษตร 4 40ช่ัวโมง                   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  ง32221 อุตสาหกรรม 3  40ช่ัวโมง                  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  ง32222 อุตสาหกรรม 4 40ช่ัวโมง                   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  ง32227 การแปรรูปอาหาร 1  40ช่ัวโมง                   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  ง32228 การแปรรูปอาหาร 2 40ช่ัวโมง                    2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 I30201       การศึกษาคนควาและสรางองค์ความรู:IS1  40 ช่ัวโมง        2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 I30202       การส่ือสารและการน าเสนอ : IS2            40 ช่ัวโมง        2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ง33217 เทคโนโลยีการเกษตร 5  40ช่ัวโมง                    2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  ง33218 เทคโนโลยีการเกษตร 6  40ช่ัวโมง                    2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  ง33223 อุตสาหกรรม 5  40ช่ัวโมง                    2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  ง33224 อุตสาหกรรม 6 40ช่ัวโมง                   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  ง33229 การแปรรูปอาหาร 3 40ช่ัวโมง                    2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  ง33230 การแปรรูปอาหาร 4 40ช่ัวโมง                   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1                    60 ช่ัวโมง         3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                    60 ช่ัวโมง         3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3                    60 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4                    60 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5                    60 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6                    60 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 อ20201 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1                   40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ20202 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2                   40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1                   40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ21202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2                   40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 อ20203 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3                   40 ช่ัวโมง   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ20204 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4                   40 ช่ัวโมง   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3                   40 ช่ัวโมง   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
 อ22202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4                   40 ช่ัวโมง   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
 I20201  การศึกษาคนควาและสรางองค์ความรู:IS1         40 ช่ัวโมง    2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 I20202   การส่ือสารและการน าเสนอ : IS2                   40 ช่ัวโมง         2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 อ20205 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 5                   40 ช่ัวโมง   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ20206 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 6                   40 ช่ัวโมง   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5                   40 ช่ัวโมง   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
 อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6                   40 ช่ัวโมง   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 - 6) 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1              40 ช่ัวโมง                  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1              40 ช่ัวโมง                  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3              40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4              40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5              40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6              40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 อ31201 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1              60 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ31202 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2              60 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ31203 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร1              40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ31204 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร2             40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ31205 ภาษาอังกฤษฟังพูด 1              40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ31206 ภาษาอังกฤษฟังพูด 2              40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        อ31207 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 1               20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ31208 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 2               20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 อ32203 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3              60 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ32204 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4              60 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ32203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด               40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
 อ32204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด               40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
 อ32209 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 3               20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
 อ32210 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 4                20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
 I30201  การศึกษาคนควาและสรางองค์ความรู:IS1    40 ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 I30202   การส่ือสารและการน าเสนอ : IS2              40 ช่ัวโมง       2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 อ33201 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 5              40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
 อ33202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 6              40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
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 อ33205 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 5              40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ33206 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 6              40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ33207 ภาษาอังกฤษฟังพูด 5              40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ32208 ภาษาอังกฤษฟังพูด 6              40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 อ33211 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 5               20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
 อ33212 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 6               20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
 

ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 จ21201 ภาษาจีน 1                   40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 จ21202 ภาษาจีน 2                   40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 จ22201 ภาษาจีน 3                   20 ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 จ22202 ภาษาจีน 4                   20 ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 จ23201 ภาษาจีน 5                 20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 จ23202 ภาษาจีน 6                 20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 จ31201 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1              40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 จ31202 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2              40 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 จ32201 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 3              20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 จ32202 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 4              20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 จ33201 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 5              20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
 จ33202 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 6              20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 ก20950   กิจกรรมแนะแนว  20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 ก20999   กิจกรรมแนะแนว  20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 ก22909   กิจกรรมแนะแนว  20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 ก22910   กิจกรรมแนะแนว  20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 ก23999   กิจกรรมแนะแนว  20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 ก23998   กิจกรรมแนะแนว  20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 ก30907   กิจกรรมแนะแนว  20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 ก30908   กิจกรรมแนะแนว  20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 ก32907   กิจกรรมแนะแนว  20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 ก32908   กิจกรรมแนะแนว  40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 ก33959   กิจกรรมแนะแนว  40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 ก33960   กิจกรรมแนะแนว  40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

กิจกรรมนักเรียน 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 ก20901   ลูกเสือ เนตรนารี      20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 ก20951   ลูกเสือ เนตรนารี   20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 ก22901   ลูกเสือ เนตรนารี   20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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 ก22902   ลูกเสือ เนตรนารี   20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 ก23901   ลูกเสือ เนตรนารี   20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 ก23902   ลูกเสือ เนตรนารี   20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

กิจกรรมยุวกาชาด 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 ก20903   ยุวกาชาด   20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 ก20953   ยุวกาชาด   20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 ก22905   ยุวกาชาด   20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 ก22906   ยุวกาชาด   20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 ก23903   ยุวกาชาด   20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 ก23904   ยุวกาชาด   20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 ก20904   ผูบ าเพ็ญประโยชน์  20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 ก20954   ผูบ าเพ็ญประโยชน์  20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 ก22907   ผูบ าเพ็ญประโยชน์  20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 ก22908   ผูบ าเพ็ญประโยชน์  20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 ก23907   ผูบ าเพ็ญประโยชน์  20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 ก23908   ผูบ าเพ็ญประโยชน์  20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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กิจกรรมชุมนุม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 ก21903   ชุมนุมสงเสริมวิชาการ   12 ช่ัวโมง   

 ก21904   ชุมนุมสงเสริมวิชาการ   13 ช่ัวโมง   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 ก22913   ชุมนุมสงเสริมวิชาการ   12 ช่ัวโมง   

 ก22952   ชุมนุมสงเสริมวิชาการ   13 ช่ัวโมง   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 ก23963   ชุมนุมเสริมปัญญา   12 ช่ัวโมง   

 ก23964   ชุมนุมเสริมปัญญา   13 ช่ัวโมง   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 ก30913   ชุมนุมสงเสริมวิชาการ   20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 ก30914   ชุมนุมสงเสริมวิชาการ   20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 ก32917   ชุมนุมสงเสริมวิชาการ   20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 ก32920   ชุมนุมสงเสริมวิชาการ   20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 ก33965   ชุมนุมติวเตอร์    20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 ก33966   ชุมนุมติวเตอร์    20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 ก21901   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    8 ช่ัวโมง   

 ก21902   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    7 ช่ัวโมง   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 ก22969   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    8 ช่ัวโมง   

 ก22970   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    7 ช่ัวโมง   
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 ก23953   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    8 ช่ัวโมง   

 ก23954   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    7 ช่ัวโมง   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 ก30907   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    10 ช่ัวโมง  

 ก30908   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    10 ช่ัวโมง  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 ก32945   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    10 ช่ัวโมง  

 ก32946   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    10 ช่ัวโมง 
  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 ก33957   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    10 ช่ัวโมง 

 ก33258   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    10 ช่ัวโมง 

 

 
กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 I20903  การน าความรูไปใชบริการสังคม  20 ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      

 I30903  การน าความรูไปใชบริการสังคม  20 ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 3 

ค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

 

ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 
รายวิชา พื้นฐาน                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                                                เวลา  ๖๐ ชั่วโมง 
 

 ฝึกทักษะการอาน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์และประเมินคาวรรณคดีและ
วรรณกรรม โดยศึกษาเกี่ยวกับการอานออกเสียง ฝึกทักษะการคัดลายมือ การเขียนส่ือสาร  เขียนเรียงความ 
เขียนยอความ เขียนแสดงความคิดเห็น การเขียนจดหมายสวนตัวและจดหมายกิจธุระ การเขียนรายงาน และ
ศึกษาลักษณะของเสียงในภาษาไทย การสรางค าประสม ค าซ้ า ค าซอน และค าพอง วิเคราะห์ชนิดและหนาท่ี
ของค า ความแตกตางของภาษาพูดและภาษาเขียน 
 วิเคราะห์ ประเมินคา และขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง นิราศภูเขาทอง โคลงโลกนิติ ทองจ า
บทอาขยานตามท่ีก าหนด และบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ 
 โดยใชกระบวนการอานเพื่อสรางความรูความคิดน าไปใชตัดสินใจ แกปัญหาในการด าเนินชีวิต 
กระบวนการเขียนเพื่อการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟัง
และดู และพูดแสดงความรูความคิดอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค์ เพื่อใหเขาใจธรรมชาติภาษาและหลัก
ภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา วิ เคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมอยางเห็นคุณคาน ามาประยุกต์ใชในชีวิตจริง สอดคลองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รักษาภาษาไทยไวเป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอาน การเขียน มีมารยาทในการอาน การเขียน การฟัง 
การดู และการพูด 
 

รหัสตัวชี้วัด 
 ท ๑.๑ ม.๑/๑  
 ท ๒.๑ 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 
 ท ๓.๑ ม.๑/๖ 
 ท ๔.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔   
 ท ๕.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕ 
 
รวม ๒๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ 
รายวิชา พื้นฐาน                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                                                เวลา  ๖๐ ชั่วโมง 

 ฝึกทักษะการอาน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์และประเมินคาวรรณคดีและ
วรรณกรรม โดยศึกษาเกี่ยวกับการ การอ าน จับใจความ  การอานและปฏิบั ติตามเอกสารคูมือ  
การอานหนังสือตามความสนใจ เขียนแสดงความคิดเห็น การพูดสรุปความ พูดแสดงความรู ความคิดอยาง
สรางสรรค์จากเรื่องท่ีฟังและดู พูดประเมินความนาเช่ือถือของส่ือท่ีมีเนื้อหาโนมนาว พูดรายงานการศึกษา
คนควา และ การแตงบทรอยกรองประเภทกาพย์ยานี ๑๑ จ าแนกและใชส านวนท่ีเป็นค าพังเพยและสุภาษิต 
 วิเคราะห์ ประเมินคา และขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง นิราศภูเขาทอง โคลงโลกนิติ 
สุภาษิต พระรวง กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา กาพย์เหชมเครื่องคาวหวาน  
และนิทาน พื้นบาน ทองจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด และบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ 
 โดยใชกระบวนการอานเพื่อสรางความรูความคิดน าไปใชตัดสินใจ แกปัญหาในการด าเนินชีวิต 
กระบวนการเขียนเพื่อการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟั ง
และดู และพูดแสดงความรูความคิดอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค์ เพื่อใหเขาใจธรรมชาติภาษาและหลัก
ภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมอยางเห็นคุณคาน ามาประยุกต์ใชในชีวิตจริง สอดคลองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รักษาภาษาไทยไวเป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอาน การเขียน มีมารยาทในการอาน การเขียน การฟัง 
การดู และการพูด 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ท 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 
 ท ๒.๑ 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 
 ท ๓.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓  ม.๑/๔ ม.๑/๕  ม.๑/๖ 
 ท ๔.๑ ม.๑/๕  ม.๑/๖ 
 ท ๕.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕ 
  
รวม ๓๑  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

                                           ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 
รายวิชา พื้นฐาน                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                                                                เวลา  ๖๐ ชั่วโมง 
 
 ฝึกทักษะการอาน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์และประเมินคาวรรณคดีและ
วรรณกรรม โดยศึกษาเกี่ยวกับการอานออกเสียง การอานจับใจความ การอานตามความสนใจ ฝึกทักษะ      
การคัดลายมือ การเขียนบรรยายและพรรณนา เขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์ เขียนยอความ เขียน
รายงาน  การเขียนจดหมายกิจธุระ การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู ความคิดเห็น หรือโตแย ง     
 วิเคราะห์ ประเมินคา และขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร          
บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก ศิลาจารึกหลักท่ี ๑ ทองจ าบทอาขยานตาม            
ท่ีก าหนด และบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ 
 โดยใชกระบวนการอานเพื่อสรางความรูความคิดน าไปใชตัดสินใจ แกปัญหาในการด าเนินชีวิต 
กระบวนการเขียนเพื่อการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟัง
และดู และพูดแสดงความรูความคิดอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค์ เพื่อใหเขาใจธรรมชาติภาษาและหลัก
ภาษาไทยการเปล่ียนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมอยางเห็นคุณคาน ามาประยุกต์ใชในชีวิตจริง สอดคลองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รักษาภาษาไทยไวเป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอาน การเขียน มีมารยาทในการอาน การเขียน การฟัง 
การดู และการพูด 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ท 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   
 ท ๒.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๕ ม.๒/๖ ม.๒/๗  ม.๒/๘  
 ท ๕.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕ 
  
รวม ๒๑  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

                                           ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ 
รายวิชา พื้นฐาน                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                                                                เวลา  ๖๐ ชั่วโมง 

 
 ฝึกทักษะการอาน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์และประเมินคาวรรณคดีและ
วรรณกรรม โดยศึกษาเกี่ยวกับ การพูดสรุปความ พูดวิเคราะห์และวิจารณ์จากเรื่องท่ีฟังและดู พูดในโอกาส
ตางๆ พูดรายงานการศึกษาคนควา และศึกษาลักษณะของประโยคในภาษาไทย การสรางค าสมาส การใชค า
ราชาศัพท์ การแตงบทรอยกรอง  ประเภทกลอนสุภาพ การรวบรวมและอธิบายความหมายของค า
ภาษาตางประเทศท่ีใชในภาษาไทย 
 วิเคราะห์ ประเมินคา และขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ ตอน 
นารายณ์ปราบนนทก กาพย์หอโคลงประพาสธารทองแดง โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จ         
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว กลอนดอกสรอยร าพึงในปุาชา และนิราศเมืองแกลง ทองจ าบทอาขยานตาม            
ท่ีก าหนด และบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ 
 โดยใชกระบวนการอานเพื่อสรางความรูความคิดน าไปใชตัดสินใจ แกปัญหาในการด าเนินชีวิต 
กระบวนการเขียนเพื่อการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟัง
และดู และพูดแสดงความรูความคิดอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค์ เพื่อใหเขาใจธรรมชาติภาษาและหลัก
ภาษาไทยการเปล่ียนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมอยางเห็นคุณคาน ามาประยุกต์ใชในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยไวเป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรัก
การอาน การเขียน มีมารยาทในการอาน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ท ๑.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒  
 ท ๓.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓  ม.๒/๔ ม.๒/๕  ม.๒/๖ 
 ท ๔.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔  ม.๒/๕   
 ท ๕.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕ 
 
รวม ๑๘  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 

 
 



 

 

61 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

                                          ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 
รายวิชา พื้นฐาน                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                                                เวลา  ๖๐ ชั่วโมง 

 ศึกษาบทรอยแกวบทรอยกรองประเภทบทละคร  กลอนเสภา  กาพย์ยานี ๑๑  โคลงส่ีสุภาพ 
บทความ  บันเทิงคดี สารคดี   สารคดีเชิงประวัติศาสตร์  ต านาน  วิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์และการประเมินคา
เรื่องท่ีอาน  หลักการตีความ มารยาทในการอาน หลักการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม 
 โดยใชทักษะกระบวนการอาน การเขียน การคิด ทักษะการใชภาษา ทักษะการส่ือสาร การสืบคน
ขอมูล บันทึก   แยกค าไทยท่ีมาจากภาษาอื่น  จัดกลุมขอมูลและอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความ
เขาใจสามารถน าความรูท่ีไดรับไปใชส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเห็นคุณคาวรรณกรรมของชาติ ส านึก
รักเห็นคุณคาในภาษาและใชภาษาไทยไดอยางไพเราะงดงามประเมินคาเรื่องท่ีอานดวยการเขียนและพูด รวม
แสดงความคิดโดยการโตแยงดวยเหตุผล จากการศึกษาคนควาดวยใจท่ีเป็นกลาง 

เห็นคุณคาของการน าความรูและนอมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใชในชีวิต 
ประจ าวันมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต    มีวินัย  
ใฝุเรียนรู  อยูอยางพอเพียง   มุงมั่นในการท างาน   รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 

 
รหัสตัวชี้วัด 

ท ๑.๑  ม. ๓/๑  ม. ๓/๒   ม. ๓/๓   ม. ๓/๔ ม. ๓/๕    ม. ๓/๖  ม. ๓/๗  ม. ๓/๘    ม. ๓/๙  
  ท ๒.๑  ม. ๓/๒  ม. ๓/๓   ม. ๓/๔  ม. ๓/๕  ม. ๓/๖    ม. ๓/๗   ม. ๓/๘   ม. ๓/๙  ม. ๓/๑๐      
 ท ๕.๑  ม. ๓/๑  ม. ๓/๒    ม. ๓/๓  ม.๓/๔ 
 
รวม  ๒๑   ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ 
รายวิชา พื้นฐาน                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                                                เวลา  ๖๐ ชั่วโมง 

 ศึกษาบทรอยแกวบทรอยกรองประเภทบทละคร  กลอนเสภา  กาพย์ยานี ๑๑  โคลงส่ีสุภาพ 
บทความ  บันเทิงคดี วิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์และการประเมินคาเรื่องท่ีอาน  หลักการตีความ มารยาทในการ
อาน หลักการคัดลายมือดวยตัวบรรจงตามรูปแบบอักษรไทย  หลักการเขียนขอความตามสถานการณ์  
มารยาทในการเขียน  เขาใจการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟัง  ดู  หลักการพูดรายงาน เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาทองถิ่น  หลักการจ าแนกค า ท่ีมาจากภาษาตางประเทศท่ีใชในภาษาไทย  ศัพท์บัญญัติ  ศัพท์วิชาการ  
หลักการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม 
 โดยใชทักษะกระบวนการอาน การเขียน การคิด ทักษะการใชภาษา ทักษะการส่ือสาร การสืบคน
ขอมูล บันทึก   แยกค าไทยท่ีมาจากภาษาอื่น  จัดกลุมขอมูลและอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความ
เขาใจสามารถน าความรูท่ีไดรับไปใชส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเห็นคุณคาวรรณกรรมของชาติ  ส านึก
รักเห็นคุณคาในภาษาและใชภาษาไทยไดอยางไพเราะงดงามประเมินคาเรื่องท่ีอานดวยการเขียนและพูด รวม
แสดงความคิดโดยการโตแยงดวยเหตุผล จากการศึกษาคนควาดวยใจท่ีเป็นกลาง 

เห็นคุณคาของการน าความรูและนอมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวัน
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย  ใฝุเรียนรู  
อยูอยางพอเพียง   มุงมั่นในการท างาน   รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 

 
รหัสตัวชี้วัด 

ท ๑.๑  ม. ๓/๓   
  ท ๒.๑  ม. ๓/๑   ม ๓/๓    

ท ๓.๑  ม. ๓/๑   ม. ๓/๒   ม. ๓/๓     ม. ๓/๖    
ท๔.๑   ม ๓/๑  ม. ๓/๒   ม. ๓/๓     ม. ๓/๔    ม. ๓/๕   
ท ๕.๑  ม. ๓/๑   ม ๓/๒   ม. ๓/๓      ม.๓/๔ 

 
รวม ๑๖   ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
 
 

ท๒๐๒๐๑ การอ่านและพิจารณาหนังสือ 
รายวิชาเพิ่มเติม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑             ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๔๐ ชั่วโมง
               จ านวน ๑ หน่วยกิต 

ศึกษาหลักการอานและพิจารณาหนังสือ บันเทิงคดี สารคดี ในรูปแบบตาง ๆ ท้ังนิทาน เรื่องส้ัน      
นวนิยาย บทรอยกรอง บทความ ความเรียง บอกความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ จ าแนกชนิด ประเภท 
องค์ประกอบของงานเขียน วิเคราะห์เนื้อหาสาระตาง ๆ แนวคิด ขอคิด การใชภาษา และความนาเช่ือถือ 
แสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอานอยางมีเหตุผล เลือกอานหนังสือหลากหลายชนิดอยางมีวิจารณญาณ 
ตลอดจนประเมินคางานเขียน  

โดยใชกระบวนการเรียนทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสรางความรู ความเขาใจ 
กระบวนการกลุม กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ และกระบวนการสรางความตระหนัก  

เพื่อใหเกิดการพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู การศึกษาคนควา เกิดทักษะทางภาษา น าความรู    
ความเขาใจ ความคิดไปประยุกต์ใชในชีวิตจริงได สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีมารยาท
ในการอาน ฟัง ดู พูด อาน เขียน และมีนิสัยรักการอาน  
 
ผลการเรียนรู้  

๑. บอกความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ของการอานหนังสือได  
๒. สามารถจ าแนกประเภทของหนังสือ  
๓. อธิบายองค์ประกอบของงานเขียนประเภทตาง ๆ ได  
๔. อานและพิจารณาหนังสือประเภทนิทาน และเรื่องเลาได  
๕. อานและพิจารณาหนังสือประเภทเรื่องส้ันได  
๖. อานและพิจารณาหนังสือประเภทนวนิยายขนาดส้ันได  
๗. อานและพิจารณาหนังสือประเภทบทรอยกรองได  
๘. วิเคราะห ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ แนวคิด ขอคิด ประโยชน์จากบันเทิงคดีท่ีอานได  
๙. มีมารยาทและมีนิสัยรักการอาน  

 

รวม  ๙  ผลการเรียนรู้ 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ท๒๐๒๐๒ การพูด   
รายวิชาเพิ่มเติม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑             ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๔๐ ชั่วโมง
               จ านวน ๑ หน่วยกิต 

ศึกษาความหมาย และความส าคัญของการพูด มารยาทในการพูด คุณสมบัติท่ีดีของผูพูด หลักการพูด 

การเตรียมการพูด การปฏิบัติตนขณะพูด การพูดในโอกาสตางๆ รวมท้ังการสัมภาษณ์ 

โดยใชกระบวนการทางภาษา การคิดวิเคราะห์ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการคิดอยางมี

วิจารณญาณ 

เพื่อเสริมสรางใหนักเรียนมีความใฝุเรียนรู มีความมุงมั่นในการท างานนอมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจ าวัน มีจิตสาธารณะท่ีจะพูดสรางสรรค์เพื่อส่ือสารใหเกิดประโยชน์ตอ

ตนเอง สังคมและประเทศชาติตอไป 

ผลการเรียนรู้ 

๑. สามารถพูดตอประชุมชนในโอกาสตางๆ 
๒. สามารถใชการพูดในการสัมภาษณ์ไดอยางถูกตองตามหลักการ 

รวม ๒ ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ท๒๐๒๐๓ การเขียน ๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒             ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๔๐ ชั่วโมง
               จ านวน ๑ หน่วยกิต 

ศึกษาพื้นฐานการเขียนเรียงความ และการเขียนเรียงความจากจินตนาการอยางสรางสรรค์ การเขียน
และการวิเคราะห์ส านวนโวหารตางๆ รวมท้ังการศึกษาพื้นฐาน ความเป็นมา และความหมายของส านวนไทย
ในลักษณะตางๆ การเขียนเรื่องจากส านวนไทย และมารยาทในการเขียนท่ีดี 

โดยใชกระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการการเรียนรูความเขาใจ กระบวนการเรียนภาษา 
กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุม 

เพื่อใหมีความสามารถในการคิดและการเขียนส่ือสาร มีมารยาทในการเขียน สามารถปฏิบัติหนาท่ี
ของตนไดอยางดีและท างานรวมกับผูอื่นไดอยางเป็นกัลยาณมิตร ตลอดจนตระหนักในคุณคาของ
ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 

๑. เขียนเรียงความจากจินตนาการได 
๒. เขียนส่ือสารโดยใชส านวนโวหารไดไพเราะและถูกตอง 
๓. เขียนส่ือสารโดยใชถอยค าถูกตอง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย 
๔. แตงนิทานจากส านวนไทยไดอยางถูกตอง 
๕. ตระหนักเกี่ยวกับมารยาทในการเขียนและน าไปปฏิบัติได 

 
รวม  ๕ ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ท๒๐๒๐๔ การเขียน ๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒             ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๔๐ ชั่วโมง
               จ านวน ๑ หน่วยกิต 

ศึกษาหลักการ วิธีการในการเขียน ฝึกเขียนบทความส้ัน ๆ แสดงความคิดเห็น ฝึกเขียนบรรยาย
ประสบการณ์ พรรณนาธรรมชาติ หรืออาจเขียนในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพในการเขียน ใหถูกตอง
ตามหลักและวิธีการ และเขียนไดอยางมีเนื้อหาสาระนาอาน  ใชถอยค าส านวนสละสลวย กอใหเกิด         
ความเพลิดเพลินและชวยพัฒนาความคิดสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
ผลการเรียนรู้  

๑. เขียนบทความส้ัน ๆ แสดงความคิดเห็นไดอยางนาสนใจ  
๒. เขียนบรรยายประสบการณ์ท่ีนาสนใจได  
๓. เขียนพรรณนาธรรมชาติท่ีงดงาม ใหเกิดจินตภาพได  
๔. เขียนบทรอยกรองเชิงสรางสรรค์ ไดไพเราะ มีขอคิด  
๕. เขียนในรูปแบบตาง ๆ โดยใชถอยค าส านวนสละสลวย และถูกตอง ตามหลักการเขียน  

 

รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ท๒๐๒๐๗ การพัฒนาทักษะการเขียน ๑            
รายวิชาเพิ่มเติม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑             ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๒๐ ชั่วโมง
               จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนรูปแบบตาง ๆ โดยใชภาษาส านวนโวหารเหมาะสมกับเนื้อเรื่องและ
โอกาสในการผูกประโยค เขียนยอหนา เขียนขอความหลายยอหนา และเขียนบันทึก  

โดยใชกระบวนการเขียนพัฒนางานเขียนอยางมีคุณธรรม มีมารยาทในการเขียน มีนิสัยรักการเขียน 
การศึกษาคนควา  

เพื่อพัฒนางานเขียน  ประเมินคุณคางานเขียนตามหลักการประเมิน และมีจิตส านึกอนุรักษ์ภาษาอัน
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยนอมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจ าวัน 

  
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การผูกประโยค 
 ๒. มีความรูเกี่ยวกับการผูกประโยคไปใชในการเขียนส่ือสารไดถูกตอง 
 ๓. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของยอหนาและสามารถเขียนยอหนารูปแบบตาง ๆ ไดอยาง
ถูกตอง 
 ๔. มีความรูความเขาใจในหลักการเขียนขอความหลายยอหนา และสามารถน าไปใชได 
 ๕. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย ประเภท หลักการเขียนบันทึก และสามารถเขียนบันทึก
ไดถูกตองตามรูปแบบ 

 
รวม  ๕ ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ท๒๐๒๐๘ การพัฒนาทักษะการเขียน ๒            
รายวิชาเพิ่มเติม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑             ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๒๐ ชั่วโมง
               จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเขียน ลีลาหรือโวหารในการเรียบเรียง การเขียนบรรยาย การเขียนอธิบาย 
การเขียนพรรณนา การเขียนเรียงความ  การเขียนรายงาน และการเขียนบทความ 

โดยใชกระบวนการเขียนมาผลิตงานเขียนส่ือสารในรูปแบบตาง ๆ ท่ีมีเนื้อหาสาระ ถูกตอง ครบถวน  
รวมกับการใชกระบวนการเรียนรู กระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระบวนการเขียน 

เพื่อฝึกฝน ปฏิบัติใหเกิดความช านาญในการเขียน ดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมท้ังเนื้อหา จุดมุงหมาย      
มีมารยาทในการเขียน มีนิสัยรักการเขียน การศึกษาคนควา และมีจิตส านึกอนุรักษ์ภาษาอันเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของไทยนอมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจ าวัน 

  
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับลีลาหรือโวหารของการเขียน 
 ๒. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะ ประเภท และหลักการเขียนบรรยายและพรรณนา 
 ๓. เลือกใชกลวิธี ลีลาหรือโวหารในการเขียนเรียบเรียงงานเขียนไดตรงตามจุดมุงหมาย 
 ๔. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ท่ัวไปในการเขียนเรียงความ และสามารถเขียนเรียงความ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๕. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเขียนรายงานและสามารถเขียนรายงานตาม
หลักเกณฑ์ไดอยางถูกตอง 
 ๖. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการเขียนบทความ และเขียนบทความประเภทตาง ๆ ไดถูกตอง
ตามรูปแบบ 

 
รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ท๒๑๒๐๗ บรรณารักษ์ ๑          
รายวิชาเพิ่มเติม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑             ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๒๐ ชั่วโมง
               จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
           ศึกษาแหลงเรียนรูตาง ๆ ท้ังภายในและนอกโรงเรียน ภายในโรงเรียน เชน หองสมุด หอง
คอมพิวเตอร์ หองสวนพฤกษศาสตร์ เป็นตน แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน เชน สถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ 
พิพิธภัณฑ์  เป็นตน ซึ่งผูเรียนสามารถเลือกดูหรือศึกษาคนควาไดตามอัธยาศัย เพื่อฝึกเป็นผูใฝุรู ใฝุเรียน      
ฝึกคิดวิเคราะห์แบะเขียนส่ือความ รวมถึงมารยาทในการเขาใชแหลงเรียนรู การดู การฟัง การเขียนและเลือก
ดู เลือกฟังอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค์ 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความแตกตางของหนังสือ  ความเขาใจเกี่ยวกับสวนประกอบตาง ๆ 
ของหนังสือวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ หลักการ แนวคิดในการจัด
หมวดหมูหนังสือ เชนระบบทศนิยมของดิวอี้ รวมถึงหลักท่ัวไปของการจัดหมวดหมูของหนังสือ การก าหนด 
เลขเรียกหนังสือ โดยใชกระบวนการฟังใหเขาใจ การดูเพื่อน าไปปฏิบัติ การพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น        
การเขียนเพื่ออธิบายและสามารถน าไปใชในการด าเนินชีวิตประจ าวันของผูเรียนได 

ศึกษาการเขียนส่ือสารโดยใชถอยค าถูกตองชัดเจนเหมาะสมและสละสลวยจะท าใหสามารถใช
กระบวนการเขียนส่ือสาร การเขียนบรรณานิทัศสน์ การเขียนบรรณานุกรม การเขียนบันทึกการอาน การเขียน
รายงาน ขอมูลสสารสนเทศและรายงานการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและมีมารยาทในการอานและการเขียน 
 ศึกษาการท าหนังสือท ามือเป็นการฝึกทักษะการเขียน การสะกดค า การเรียบเรียงประโยค การจับ
ใจความส าคัญ ชวยเพิ่มกระบวนการคิดอยางเป็นระบบและเช่ือมโยงความคิด เป็นการสงเสริมใหนักเรียนฝึก
การคิดอยางสรางสรรค์และสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีน าไปใชในชีวิตประจ าวัน การน า
วัสดุเหลือใชกลับมาใชประโยชน์และเห็นคุณคาของกระดาษ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกช่ือแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนได 
๒. บอกมารยาทและระเบียบการใชหองสมุดได 
๓. อธิบายระบบการจัดหมวดหมูหนังสือและบอกเลขหมูของหนังสือท่ีตองการคนหาได   
๔. เขียนบรรณานุกรมในรูปแบบตางๆท่ีก าหนดใหได 
๕. เขียนบรรณานิทัศน์จากเรื่องท่ีก าหนดใหได  
๖. บันทึกการอานจากหนังสือท่ีช่ืนชอบและจากเรื่องท่ีอานได 
๗. จัดท าหนังสือท ามือสงเสริมการอานได 

 
 รวม ๗ ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ท๒๑๒๐๘ บรรณารักษ์ ๒          
รายวิชาเพิ่มเติม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑             ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๒๐ ชั่วโมง
               จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
          ศึกษาเกี่ยวกับความรูท่ัวไปเกี่ยวกับหองสมุด ระเบียบและขอปฏิบัติในการใชหองสมุดการส ารวจ  
และการใชแหลงการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  การศึกษาคนควาโดยใชเทคโนโลยีและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ความหมายและประเภทของวัสดุสารนิเทศในหองสมุด  การจัดหมวดหมูหนังสืองานบริการของ
หองสมุด  หนังสือและการระวังรักษาหนังสือการอานและการบันทึกการอาน  การเขียนรายงาน หนังสือ
อางอิงและการใช และกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 
 ปฏิบัติการด าเนินงานตามกระบวนการหองสมุดดานเทคนิค  การส ารวจและใชแหลงการเรียนรู
รอบตัว  การระวังรักษาหนงัสือ  การบ ารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ในการท างาน  การลงทะเบียนหนังสือ         
การวิเคราะห์เลขหมู  การท าบัตรรายการ  การสืบคนขอมูลจากเครือขายคอมพิวเตอร์  การใหบริการและ
กิจกรรมหองสมุด  ประชาสัมพันธ์  จัดกิจกรรมหองสมุด และจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน  
 เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหองสมุด  การด าเนินงานหองสมุดดานเทคนิคและการใหบริการ
หองสมุด มีทักษะในการใชแหลงการเรียนรูเพื่อการแสวงหาความรูและน าเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในการท างาน  พัฒนาหรือใชวิธีการใหม ๆ ในการท างาน  มีนิสัยรักการอาน  การศึกษาคนควา มี
คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมในการพัฒนางานและการประกอบอาชีพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทาง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรูท่ัวไปเกี่ยวกับหองสมุด ระเบียบและขอปฏิบัติในการใช
หองสมุด  

๒.  สามารถส ารวจและใชแหลงการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได 
๓.  สามารถแสวงหาความรูจากส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย และศึกษาคนควาโดยใชเทคโนโลยีและ

เทคโนโลยีสารสนเทศได 
๔.  สามารถบอกและแยกประเภทหนังสือตามหมวดหมูของหนังสือได 
๕.  สามารถอธิบายวิธีการระวังรักษาหนงัสือ  และการบ ารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ในการท างานได 
๖.  สามารถ คิด วิเคราะห์ และการเขียนส่ือความจากเรื่องท่ีก าหนดใหได ดวยรูปแบบของการจด

บันทึกการอาน  
๗.  สามารถแยกประเภท และอธิบายวิธีการเลือกใชหนังสืออางอิงได 
๘.  สามารถจัดท ารูปเลมรายงานใหถูกตองตามหลักการเขียนรายงานได 
๙.  สามารถจัดท าส่ือกิจกรรมสงเสริมการอานโดยใชกระบวนการท างานอาชีพที่มีคุณภาพและสุจริต 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

๑๐. มีความรักและเจตคติท่ีดีตองานในอาชีพ และสามารถประยุกต์ใชเทคโนโลยีประกอบอาชีพ
หองสมุดได 
 
รวม ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

I๒๐๒๐๑ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒       ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 
          จ านวน ๑.๐  หน่วยกิต 

 
         ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกทักษะต้ังประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามในเรื่องท่ีสนใจโดยเริ่มจากตนเอง  เช่ือมโยง
จากชุมชน  ทองถิ่นและประเทศ  ต้ังสมมุติฐานและใหเหตุผลโดยใชความรูจากศาสตร์สาขาตางๆ  คนควา
แสวงหาความรูเกี่ยวกับสมมุติฐานท่ีต้ังไวจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ออกแบบวางแผน รวบรวมขอมูล   

วิเคราะห์ขอมูลโดยใชวิธีการท่ีเหมาะสม  ท างานบรรลุผลตามเปูาหมายภายในกรอบการด าเนินงานท่ี
ก าหนด  โดยการก ากับดูแล  ชวยเหลือของครูอยางตอเนื่อง  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู 
และรวมกับเสนอแนวคิด  วิธีการแกปัญหาอยางเป็นระบบ  ดวยกระบวนการคิด  กระบวนการสืบคนขอมูล  
กระบวนการแกปัญหา  กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุมในการวิพากษ์   

เพื่อใหเกิดทักษะในการคนควาแสวงหาความรู  เปรียบเทียบเช่ือมโยงองค์ความรูสังเคราะห์  สรุป  
อภิปราย  เพื่อใหเห็นประโยชน์และคุณคาของการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  ต้ังประเด็นปัญหา  โดยเลือกประเด็นท่ีสนใจ  เริ่มจากตนเอง  ชุมชน ทองถิ่น  และประเทศ 
๒.  ต้ังสมมุติฐานประเด็นปัญหาท่ีตนสนใจ  
๓.  ออกแบบ  วางแผน  และใชกระบวนการรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
๔.  แสวงหาความรูจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายและระบุแหลงท่ีมาของขอมูลไดถูกตอง 
๕.  เสนอแนวคิด  วิธีการแกปัญหาอยางเป็นระบบ 
๖.  ศึกษารวบรวมขอมูลอยางเป็นระบบ  ถูกตองครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
๗.  สังเคราะห์ขอมูล  สรุปองค์ความรูและเปรียบเทียบเช่ือมโยงความรูโดยใชกระบวนการกลุมในการ

อภิปราย วิพากษ์  และแลกเปล่ียนความคิดเห็นองค์ความรูท่ีไดจากการคนพบ 
๘.  บอกประโยชน์และคุณคาของการศึกษาคนควาได 
 

รวม  ๘ ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

I๒๐๒๐๒ การสื่อสารและการน าเสนอ : IS๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒       ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 
          จ านวน ๑.๐  หน่วยกิต 

 
         ศึกษา  เรียบเรียง  และถายทอดความคิดอยางชัดเจน  เป็นระบบจากขอมูลองค์ความรู   จาก
การศึกษาคนควาในรายวิชาศึกษาคนควาและสรางองค์ความรู  (Research  and  Knowledge  Formation)   

เขียนโครงราง  บทน า  เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ  โดยใชค าจ านวน  ๒,๕๐๐  ค า  
มีการอางอิงแหลงความรูท่ีเช่ือถือไดอยางหลากหลาย  เรียบเรียงและถายทอดอยางชัดเจน  เป็นระบบ  มีการ
น าเสนอในรูปแบบเด่ียว  (Oral  Individual Presentation)  หรือกลุม  (Oral  Panel  Presentation)  โดย
ใชส่ือประกอบท่ีหลากหลาย  และเผยแพรผลงานสูสาธารณะ   

เพื่อใหเกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  และทักษะการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  เห็น
ประโยชน์และคุณคาในการสรางสรรค์งานและถายทอดส่ิงท่ีเรียนรูใหเป็นประโยชน์แกสาธารณะ 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  วางโครงรางการเขียนตามหลักเกณฑ์  องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงราง 
๒.  เขียนรายงานการศึกษาคนควาเชิงวิชาการ  ภาษาไทยความยาว ๒,๕๐๐ ค า 
๓.  น าเสนอขอคนพบ  ขอสรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว  (Oral Individual 

Presentation) หรือกลุม (Oral Panel Presentation)  
๔. ใชส่ือ  อุปกรณ์ในการน าเสนอไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
๕.  เผยแพรผลงานการศึกษาคนควาในรูปแบบบทความวิชาการ  บทความวิจัย  นิทรรศการผลงานสู

สาธารณะ 
๖.  บอกประโยชน์และคุณคาในการสรางสรรค์งานและถายทอดส่ิงท่ีเรียนรูแกสาธารณะ 
 

รวม  ๖ ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ท๒๐๒๐๕ หลักภาษาไทย   
รายวิชาเพิ่มเติม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓             ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๔๐ ชั่วโมง
               จ านวน ๑ หน่วยกิต 

ศึกษาธรรมชาติของภาษา พลังของภาษาและลักษณะของภาษาไทย  การยืมค าภาษาตางประเทศมา
ใชในภาษาไทย  การสรางค าในภาษาไทย  ชนิดของค าไทย  ค า  กลุมค าและประโยค  การใชถอยค า  ส านวน  
และค าราชาศัพท์ 
 ดวยการอานออกเสียง  อานจับใจความส าคัญ  การตีความ  แปลความ  ระบุความแตกตางของค า  
ความส าคัญและประเมินความถูกตองของขอมูล  จ าแนกและบอกขอสังเกตการณ์ใชค าภาษาตางประเทศ  
วิเคราะห์แยกแยะ ค า กลุมค า ประโยค  โครงสรางประโยค ชนิดของประโยค เสียงและอักษรไทย การสรางค า
และชนิดของค าไทยสามารถใชถอยค า ส านวน  
   เห็นคุณคาของภาษาไทยการน าความรูไปใชในการตัดสินใจแกปัญหาในการด าเนินชีวิต  มีนิสัย      
รักการอาน  เลือกฟัง ดู และพูดอยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค์  สามารถน ามาประยุกต์ใชในชีวิตจริง
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนรูรักษ์ภาษาไทยไวเป็นสมบัติของชาติ 

ผลการเรียนรู้ 

๑. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของภาษา หลักภาษาไทยและการเปล่ียนแปลง   

ของภาษาดานเสียง อักษรไทย ค า กลุมค าและประโยคชนิดตางๆ  

๒.  สามารถน าความรูไปใชวิเคราะห์การใชภาษาและใชภาษาไทยไดอยางถูกตองตลอดจน 

การอนุรักษ์พฒันาภาษาไทยไวเป็นสมบัติของชาติสืบไป 

๓. สามารถใชภาษาไทยในการแสดงหาความรู  พัฒนาเสริมสรางลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ เพื่อใชใน 

อาชีพ สังคม และชีวิตประจ าวันสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนความสัมพันธ์

ระหวางภาษากับวัฒนธรรม 

รวม ๓ ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ท๒๐๒๐๖ วรรณกรรมท้องถ่ิน   
รายวิชาเพิ่มเติม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓             ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๔๐ ชั่วโมง
               จ านวน ๑ หน่วยกิต 

ศึกษาความหมาย ประวัติความเป็นมาลักษณะรูปแบบ ประเภทและจุดมุงหมายของวรรณกรรมทองถิ่นโดย

การอธิบาย บรรยาย ศึกษาเกี่ยวกับเพลงพื้นบานของภาคตาง ๆ ในดานเนื้อหาสาระ วิเคราะห์คุณคาของวรรณกรรม

ทองถิ่นแตละประเภทในทองถิ่นภาคกลาง ภาคใต ภาคเหนือและภาคอีสาน เพื่อใหเห็นคุณคา ตระหนัก และเกิด   

ความรักหวงแหนในวรรณกรรมทองถิ่นของชาติ อันถือเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมทางภาษาท่ีดีงามควรคาแก     

การอนุรักษ์และสืบทอดในฐานะท่ีเป็นภูมิปัญญาทองถิ่นภูมิปัญญาไทยใหคงอยูสืบไปและนอมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจ าวัน 

 

ผลการเรียนรู้ 

 ๑. วิเคราะห์และจ าแนกประเภทวรรณกรรมทองถิ่น ปริศนาค าทาย และเพลงพื้นบานได 
 ๒. อธิบายรูปแบบ เนื้อหา สวนประกอบของวรรณกรรมทองถิ่น ปริศนาค าทาย และเพลงพื้นบานได 
 ๓. เลาเรื่องสรุปของวรรณกรรมทองถิ่นเรื่องเดนในภาคของตนได 
 ๔. ตระหนักในคุณคา ความส าคัญของวรรณกรรมทองถิ่น ปริศนาค าทาย เพลงพื้นบาน 
 ๕. มีสวนรวมในการอนุรักษ์และเผยแพรวรรณกรรมทองถิ่น 

 

รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

 

 
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 

รายวิชา พื้นฐาน                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                                                เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 
 
 ฝึกทักษะการอาน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์และประเมินคาวรรณคดีและ
วรรณกรรม โดยศึกษาเกี่ยวกับการอานออกเสียง ตีความ แปลความ และขยายความ ตอบค าถาม วิเคราะห์ 
วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโตแยงเกี่ยวกับเรื่องท่ีอาน และเสนอความคิดใหมอยางมีเหตุผล ฝึกทักษะ        
การ เขียนบันทึกความรูจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย ฝึกทักษะการพูดสรุปแนวคิด และศึกษาเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและพลังของภาษา ลักษณะของภาษาไทย 
 วิเคราะห์ ประเมินคา และขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง ค านมัสการคุณานุคุณ อิเหนา  
ตอน ศึกกะหมังกุหนิง นิทานเวตาล (เรื่องท่ี ๑๐) ทองจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด และบทรอยกรองท่ีมีคุณคา
ตามความสนใจ 
 โดยใชกระบวนการอาน เพื่อสรางความรูความคิดน าไปใชตัดสินใจ แกปัญหาในการด าเนินชีวิต 
กระบวนการเขียนเพื่อการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟัง
และดู และพูดแสดงความรูความคิดอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค์ เพื่อใหเขาใจธรรมชาติภาษาและหลัก
ภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมอยางเห็นคุณคาน ามาประยุกต์ใชในชีวิตจริงสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
รักษาภาษาไทยไวเป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอาน การเขียน มีมารยาทในการอาน การเขียน การฟัง 
การดู และการพูด 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ท ๑.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๕  ม.๔-๖/๖ ม.๔-๖/๗ ม.๔-๖/๘ ม.๔-๖/๙ 

ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๗ ม.๔-๖/๘ 
ท ๓.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๕ ม.๔-๖/๖ 
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๗ 
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๕ ม.๔-๖/๖ 

  
รวม ๒๕ ตัวชี้วัด 
  

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ 
รายวิชา พื้นฐาน                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                                                เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 
 
 ฝึกทักษะการอาน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์และประเมินคาวรรณคดีและ
วรรณกรรม โดยศึกษาเกี่ยวกับการอานออกเสียง ตีความ แปลความ และขยายความ ตอบค าถาม วิเคราะห์ 
วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโตแยงเกี่ยวกับเรื่องท่ีอาน และเสนอความคิดใหมอยางมีเหตุผล ฝึกทักษะการเขียน
อธิบาย เขียนจดหมายกิจธุระ การกรอกแบบรายการตางๆ เขียนเรียงความ ยอความ   แสดงความคิดเห็นและ
ประเมินเรื่องท่ีฟังและดู การเลือกเรื่องท่ีฟังและดูอยางมีวิจารณญาณ และศึกษาเกี่ยวกับค าราชาศัพท์ แตงบท
รอยกรองประเภทกาพย์และโคลง       
 วิเคราะห์ ประเมินคา และขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง นิราศนรินทร์ค าโคลง           
หัวใจชายหนุม ทุกข์ของชาวนาในบทกวี มงคลสูตรค าฉันท์ มหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก ทองจ าบท
อาขยานตามท่ีก าหนด และบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ 
 โดยใชกระบวนการอาน เพื่อสรางความรูความคิดน าไปใชตัดสินใจ แกปัญหาในการด าเนินชีวิต 
กระบวนการเขียนเพื่อการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟัง
และดู และพูดแสดงความรูความคิดอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค์  วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมอยางเห็นคุณคาน ามาประยุกต์ใชในชีวิตจริงสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
รักษาภาษาไทยไวเป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัย    รักการอาน การเขียน มีมารยาทในการอาน การเขียน  
การฟัง การดู และการพูด 
 
รหัสตัวชี้วัด 

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

  
รวม ๒๑ ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 
รายวิชา พื้นฐาน                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                                                                เวลา  ๔๐ ชั่วโมง                                           

 อานออกเสียงบทรอยแกว และบทรอยกรอง ตีความ แปลความ ขยายความ วิเคราะห์ วิจารณ์อยาง

มีเหตุผล แสดงความคิดเห็นโตแยงเรื่องท่ีอาน ตอบค าถามจากเรื่องท่ีอาน  อธิบายธรรมชาติของภาษา พลัง

ของภาษา และลักษณะของภาษา ใชค าและกลุมค าสรางประโยค วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาตางประเทศและ

ภาษาถิ่น  อธิบายและวิเคราะห์หลักการสรางค าในภาษาไทย อานวรรณคดีและวรรณกรรมแลววิเคราะห์ 

วิจารณ์ ตามหลักการเบื้องตน วิเคราะห์ลักษณะเดนของวรรณคดีเช่ือมโยงกับ การเรียนรูทางประวัติศาสตร์

และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต  วิเคราะห์และประเมินคุณคาดานวรรณศิลป สังเคราะห์ขอคิดจากวรรณคดีและ

วรรณกรรมท่ีอาน ตลอดจนรวบรวมวรรณกรรมพื้นบานและอธิบาย ภูมิปัญญาทางภาษาและนอมน าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวัน 

รหัสตัวชี้วัด 
 

ท ๑.๑ ม.๔-๖/๑  ท ๑.๑ ม.๔-๖/๒  ท ๑.๑ ม.๔-๖/๓  ท ๑.๑ ม.๔-๖/๕  
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๖  ท ๒.๑ ม.๔-๖/๓  ท ๔.๑ ม.๔-๖/๑  ท ๔.๑ ม.๔-๖/๒  
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๕  ท ๔.๑ ม.๔-๖/๖  ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑  ท ๕.๑ ม.๔-๖/๒ 
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๓  ท ๕.๑ ม.๔-๖/๔  ท ๕.๑ ม.๔-๖/๕ 
 

รวม  ๑๕ ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ 
รายวิชา พื้นฐาน                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                                                                เวลา  ๔๐ ชั่วโมง                                           

 อานออกเสียงบทรอยแกว และบทรอยกรอง ตีความ แปลความ ขยายความ วิเคราะห์ วิจารณ์ 
สังเคราะห์ คาดคะเน ประเมินคา แสดงความคิดเห็นโตแยงเรื่องท่ีอาน ตอบค าถามจากเรื่องท่ีอาน เขียนกรอบ
แนวคิด ผังความคิด บันทึก ยอความ และมีมารยาทในการอาน  เขียนยอความจากส่ือท่ีหลากหลาย เขียน
รายงานการศึกษาคนควา และมีมารยาทในการเขียน  พูดในโอกาสตางๆ และมีมารยาทในการฟัง  การดู และ
การพูด  แตงบทรอยกรองท่ีก าหนด  อานวรรณคดีและวรรณกรรมแลววิเคราะห์ วิจารณ์ ตามหลักการ
เบ้ืองตน วิเคราะห์ลักษณะเดนของวรรณคดีเช่ือมโยงกับการเรียนรูทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมใน
อดีต วิเคราะห์และประเมินคุณคาดานวรรณศิลปใหสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 

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

 
รวม  ๑๖ ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 
รายวิชา พื้นฐาน                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖                                                                เวลา  ๔๐ ชั่วโมง                                           

 เขียนส่ือสารในรูปแบบตางๆ เขียนเรียงความ  พูดในโอกาสตางๆ และมีมารยาทในการฟัง การดู 

และการพูด  อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา ใชค าและกลุมค าสรางประโยค 

ใชภาษาเหมาะสมแกโอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมท้ังใชราชาศัพท์อยางเหมาะสม  วิเคราะห์อิทธิพลของ

ภาษาตางประเทศและภาษาถิ่น  อธิบายและวิเคราะห์หลักการสรางค าในภาษาไทย วิเคราะห์และประเมิน  

การใชภาษาจากส่ือประเภทตางๆและนอมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจ าวัน    

รหัสตัวชี้วัด 

ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑  ท ๒.๑ ม.๔-๖/๒  ท ๓.๑ ม.๔-๖/๕  ท ๓.๑ ม.๔-๖/๖ 
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๑  ท ๔.๑ ม.๔-๖/๒  ท ๔.๑ ม.๔-๖/๓  ท ๔.๑ ม.๔-๖/๕  
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๖  ท ๔.๑ ม.๔-๖/๗  

 
รวม  ๑๐ ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ 
รายวิชา พื้นฐาน                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖                                                                เวลา  ๔๐ ชั่วโมง                                               

 อานออกเสียงบทรอยแกว และบทรอยกรอง ตีความ แปลความ ขยายความ วิเคราะห์ วิจารณ์ 

สังเคราะห์ คาดคะเน ประเมินคา แสดงความคิดเห็นโตแยงเรื่องท่ีอาน ตอบค าถามจากเรื่องท่ีอาน เขียนกรอบ

แนวคิด ผังความคิด บันทึก ยอความ และมีมารยาทในการอาน แตงบทรอยกรองท่ีก าหนด  วิเคราะห์และ

ประเมินการใชภาษาจากส่ือประเภทตางๆ   อานวรรณคดีและวรรณกรรมแลววิเคราะห์ วิจารณ์ ตามหลักการ

เบ้ืองตน วิเคราะห์ลักษณะเดนของวรรณคดีเช่ือมโยงกับการเรียนรูประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต 

วิเคราะห์และประเมินคุณคาดานวรรณศิลป  สังเคราะห์ขอคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใชในชีวิตจริงสอดคลองกับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทองจ าและบอกคุณคาบทอาขยานท่ีมีคุณคา 

รหัสตัวชี้วัด 

ท ๑.๑ ม.๔-๖/๑  ท ๑.๑ ม.๔-๖/๒  ท ๑.๑ ม.๔-๖/๓  ท ๑.๑ ม.๔-๖/๕  
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๖  ท ๑.๑ ม.๔-๖/๗  ท ๑.๑ ม.๔-๖/๘  ท ๒.๑ ม.๔-๖/๓  
ท ๒.๑ ม.๔-๖/๗  ท ๔.๑ ม.๔-๖/๔  ท ๔.๑ ม.๔-๖/๗  ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑  
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๒  ท ๕.๑ ม.๔-๖/๓  ท ๕.๑ ม.๔-๖/๔  ท ๕.๑ ม.๔-๖/๕ 
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๖ 
 

รวม  ๑๗ ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
 
 

ท๓๑๒๐๑ การเขียน   
รายวิชาเพิ่มเติม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๔             ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๖๐ ชั่วโมง
               จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 ศึกษา อธิบาย ความหมายและความส าคัญ ประเภทของงานเขียนและองค์ประกอบในการเขียน
ความหมายและบทบาทของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจ าวัน โดยเขียนหรือการพูดอธิบาย 
 ฝึกทักษะการเขียนเพื่อกิจเฉพาะ การเขียนประกาศ การเขียนจดหมาย การเขียนโฆษณา การเขียน
อวยพร การเขียนเพื่อการศึกษา การเขียนบันทึกความรู การเขียนรายงาน การเขียนโครงการและการเขียน
เพื่อผานทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การเขียนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เขียนแสดงความคิดเห็นบนพื้นท่ีส าธารณะ มี
มารยาทในการเขียนส่ือสารโดยใชกระบวนการเขียนอยางมีประสิทธิภาพ 
 เพื่อใหรูหลักการเขียนน ามาประยุกต์ใชในชีวิตจริง มีความประณีตในการใชภาษา เขาใจการใชภาษาท่ี
สละสลวย ท าใหผูอื่นเขาใจไดแจมแจง สามารถส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ มีจิตส านึกอนุรักษ์ภาษาอันเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของไทยนอมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจ าวัน 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑.  เขียนขอความโดยใชถอยค าไดถูกตอง 
 ๒.  เขียนส่ือสารในชีวิตประจ าวันในรูปแบบตาง ๆ ไดตามวัตถุประสงค์ โดยใชภาษาเรียบเรียงถูกตอง
มีขอมูลและสาระการเรียนรูชัดเจน 
 ๓.  เขียนเพื่อการศึกษา เขียนบันทึกความรู เขียนรายงาน เขียนโครงงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๔.  บอกแนวทางการเขียนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใชภาษาท่ีถูกตอง 
 ๕.  เขียนส่ือสารผานทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ใชระดับภาษาเหมาะสมถูกกาลเทศะอยางมีมารยาท 
 ๖.  เขียนแสดงความคิดเห็นบนพื้นท่ีสาธารณะ โดยใชภาษาสุภาพสละสลวย 
 
รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ท๓๑๒๐๒ การแต่งค าประพันธ์   
รายวิชาเพิ่มเติม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔             ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๖๐ ชั่วโมง
               จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 ศึกษาความหมาย รูปแบบ ประวัติความเป็นมา  ประเภทและวิวัฒนาการของรอยกรองไทยในอดีต
จนถึงปัจจุบัน โดยสามารถอธิบาย ระบุประเภท เปรียบเทียบ ยกตัวอยางไดและบอกคุณคาของรอยกรอง 
 ศึกษาความหมายของฉันทลักษณ์ของค าประพันธป์ระเภทตาง ๆ สามารถอธิบาย ยกตัวอยาง       
ฉันทลักษณ์ของค าประพันธ์แตละประเภทได 
 ฝึกทักษะการแตงค าประพันธ์ประเภทกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์และราย โดยค านึงถึงลักษณะบังคับ 
ความงาม ความไพเราะของถอยค า การแสดงออกทางอารมณ์ เนื้อหามีคุณคาทางความคิด โดยใชกระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการสังเกต กระบวนการคิดสรางสรรค์และกระบวนการกลุมเพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจ  
เกิดทักษะในการเขียนขั้นพื้นฐานในการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
 มีความซาบซึ้ง ตระหนักรักความเป็นไทย สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภูมิใจใน 
ภูมิปัญญาทางภาษา เป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมทางภาษาอันจะน าไปสูการอนุรักษ์และพัฒนาการแตงรอย
กรองใหคงอยูสืบไป 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายวิวัฒนาการของรอยกรองไทยในอดีตถึงปัจจุบันได 
๒. อธิบายความหมาย ประวัติความเป็นมาและระบุประเภทของรอยกรองได 
๓. อธิบายคุณคาและความส าคัญของรอยกรองท่ีมีตอผูแตง ผูอานและสังคมได 
๔. ระบุความงามของรอยกรองประเภทตาง ๆ ได 
๕. อธิบายฉันทลักษณ์หรือลักษณะบังคับของรอยกรองประเภทตาง ๆ ได 
๖. แตงบทรอยกรองประเภทตา่ง ๆ ได้ 

รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ท๓๒๒๐๑ ประวัติวรรณคดี ๑   
รายวิชาเพิ่มเติม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕             ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๖๐ ชั่วโมง
               จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 ศึกษา คนควา สรุปเนื้อหา ความหมาย ความส าคัญ ประเภท ลักษณะ และภูมิหลังของวรรณคดีสมัย
สุโขทัย  วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตน วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลางและวรรณคดีสมัยอยุ ธยาตอนปลาย 
คุณคาของวรรณคดี  กวีและผลงานในสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย 
 โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะ
วรรณคดีสมัยสุโขทัย และสมัยอยุธยาและเกิดความซาบซึ้ง ตระหนักรักความเป็นไทยสอดคลองกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รูคุณคา มีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาในภาษาอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติสืบทอดมาแตบรรพบุรุษ ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นตอไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายลักษณะ ภูมิหลัง รูปแบบของวรรณคดีสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา 
2. วิเคราะห์ จ าแนก และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของวรรณคดีสมัยสุโขทัยและอยุธยา 
3. วิเคราะห์เช่ือมโยงวรรณคดีกับการเรียนรูทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนในอดีต 
4. มีสวนรวมในการอนุรักษ์และเผยแพรวรรณคดีไทยในสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา 

 
รวม ๔ ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ท๓๒๒๐๒ ประวัติวรรณคดี ๒   
รายวิชาเพิ่มเติม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕             ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๖๐ ชั่วโมง
               จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 ศึกษาคนควา สรุปเนื้อหา ความหมาย ความส าคัญ ประเภท ลักษณะและภูมิหลังของวรรณคดีไทย
สมัยธนบุรีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยแบงการศึกษาออกเป็นยุคตาง ๆ ตามพัฒนาการของวรรณคดีไทยใน
สมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ ประกอบดวย วรรณคดีในยุคฟื้นฟู (สมัยธนบุรี – สมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลท่ี 
๑) วรรณคดีในยุคทองของวรรณคดี (รัชกาลท่ี ๒ - ๓) วรรณคดีในยุคแรกรับวัฒนธรรมตะวันตก (รัชกาลท่ี ๔ - 
๕) และวรรณคดีในยุคปรับเปล่ียนสูสยามสมัยใหม (รัชกาลท่ี ๖ - ๗) คุณคาของวรรณคดี กวีและผลงานส าคัญ
ในสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ 
 โดยการเขียนหรือพูดอธิบาย เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะวรรณคดีสมัยธนบุรีแ ละสมัย
รัตนโกสินทร์ เป็นพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น เกิดความซาบซึ้ง ตระหนักรักความเป็นไทย 
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูคุณคา มีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของภาษาไทย อันเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติท่ีสืบทอดมาแตบรรพบุรุษ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายลักษณะ ภูมิหลัง รูปแบบของวรรณคดีสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ 
๒. วิเคราะห์ จ าแนก และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของวรรณคดีสมัยธนบุรีและสมัย

รัตนโกสินทร์ 
๓. วิเคราะห์เช่ือมโยงวรรณคดีกับการเรียนรูทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต 
๔. มีสวนรวมในการอนุรักษ์และเผยแพรวรรณคดีไทยในสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ 

 
รวม  ๔ ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

I๓๐๒๐๑ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕       ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 
          จ านวน ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์  ฝึกทักษะต้ังประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก  

ต้ังสมมุติฐานและใหเหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโตแยงประเด็นความรู  โดยใชความรูจากศาสตร์สาขาตางๆ และมี
ทฤษฏีรองรับ ออกแบบ วางแผน รวบรวมขอมูล คนควาแสวงหาความรูเกี่ยวกับสมมุติฐานท่ีต้ังไวจากแหลง
เรียนรูทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสารสนเทศ อยางมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความนาเช่ือถือของแหลงเรียนรู
อยางมีวิจารณญาณ  เพื่อใหไดขอมูลท่ีครบถวนสมบูรณ์     

วิเคราะห์ขอมูลโดยใชวิธีการที่เหมาะสม  สังเคราะห์สรุปองค์ความรูรวมกัน  มีกระบวนการกลุม 
ในการวิพากษ์  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  โดยใชความรูจากวิชาสาขาตางๆ  เสนอแนวคิด  วิธีการแกปัญหา
อยางเป็นระบบ  ดวยกระบวนการคิด  กระบวนการแกปัญหา  กระบวนการปฏิบัติ    

เพื่อใหเกิดทักษะในการคนควา  แสวงหาความรู  สังเคราะห์  สรุป  อภิปรายผลเปรียบเทียบเช่ือมโยง
ความรู  ความเป็นมาของศาสตร์  เขาใจหลักการและวิธีคิดในส่ิงท่ีศึกษา  เห็นประโยชน์และคุณคาของ
การศึกษาดวยตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. ต้ังประเด็นปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
 ๒. ต้ังสมมุติฐานและใหเหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโตแยงประเด็นความรูโดยใชความรู 
จากวิชาสาขาตางๆ และมีทฤษฏีรองรับ 
 ๓. ออกแบบ วางแผน ใชกระบวนการรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๔. ศึกษา คนควา แสวงหาความรูเกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหลงเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
 ๕. ตรวจสอบความนาเช่ือถือของแหลงท่ีมาของขอมูล 
 ๖. วิเคราะห์ขอคนพบดวยสถิติท่ีเหมาะสม 
 ๗. สังเคราะห์ สรุปองค์ความรูดวยกระบวนการกลุม 
 ๘. เสนอแนวคิดการแกปัญหาอยางเป็นระบบดวยองค์ความรูจากการคนพบ 
 
รวม  ๘ ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

I๓๐๒๐๒ การสื่อสารและการน าเสนอ : IS๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕       ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 
          จ านวน ๑.๐  หน่วยกิต 

 
         ศึกษา  เรียบเรียง  และถายทอดความคิดอยางชัดเจน  เป็นระบบจากขอมูลองค์ความรู   จาก
การศึกษาคนควาในรายวิชาศึกษาคนควาและสรางองค์ความรู  (Research  and  Knowledge  Formation)   

เขียนโครงราง  บทน า  เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ  โดยใชค าจ านวน  ๒,๕๐๐  ค า  
มีการอางอิงแหลงความรูท่ีเช่ือถือไดอยางหลากหลาย  เรียบเรียงและถายทอดอยางชัดเจน  เป็นระบบ  มีการ
น าเสนอในรูปแบบเด่ียว  (Oral  Individual Presentation)  หรือกลุม  (Oral  Panel  Presentation)  โดย
ใชส่ือประกอบท่ีหลากหลาย  และเผยแพรผลงานสูสาธารณะ   

เพื่อใหเกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  และทักษะการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  เห็น
ประโยชน์และคุณคาในการสรางสรรค์งานและถายทอดส่ิงท่ีเรียนรูใหเป็นประโยชน์แกสาธารณะ 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  วางโครงรางการเขียนตามหลักเกณฑ์  องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงราง 
๒.  เขียนรายงานการศึกษาคนควาเชิงวิชาการ  ภาษาไทยความยาว ๒,๕๐๐ ค า 
๓.  น าเสนอขอคนพบ  ขอสรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว  (Oral Individual 

Presentation) หรือกลุม (Oral Panel Presentation)  
๔. ใชส่ือ  อุปกรณ์ในการน าเสนอไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
๕.  เผยแพรผลงานการศึกษาคนควาในรูปแบบบทความวิชาการ  บทความวิจัย  นิทรรศการผลงานสู

สาธารณะ 
๖.  บอกประโยชน์และคุณคาในการสรางสรรค์งานและถายทอดส่ิงท่ีเรียนรูแกสาธารณะ 
 

รวม  ๖ ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ท๓๓๒๐๑ การพูด   
รายวิชาเพิ่มเติม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖             ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๖๐ ชั่วโมง
               จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 

ศึกษาหลักการ วิธีการในการพูดในรูปแบบของการสนทนา การสัมภาษณ์ การพูดในท่ีประชุม      
การอภิปรายในกลุมและในท่ีประชุม และการอานในท่ีประชุมฟัง เพื่อพัฒนาสมรรถภาพในการพูดของ 
ตนเองใหถูกตองตามหลักการและวิธีการ  ต้ังค าถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดูมี
วิจารณญาณในการเลือกเรื่องท่ีฟังและดู วิเคราะห์วัตถุประสงค์ แนวคิด การใชภาษา ความนาเช่ือถือของเรื่อง
ท่ีฟังและดู ประเมินส่ิงท่ีฟังและดูและน าไปประยุกต์ใชในการด าเนินชีวิต มีทักษะในการพูดในโอกาสตางๆ ท้ัง
ท่ีเป็นทางการไมเป็นทางการโดยใชภาษาท่ีถูกตอง พูดแสดงทรรศนะโตแยง โนมนาวและเสนอแนวคิดใหม
อยางมีเหตุผล รวมท้ังมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 

ศึกษาความหมาย  ความส าคัญของการพูด  องค์ประกอบในการพูด  ปัจจัยท่ีชวยใหการพูดสัมฤทธิ์
ผลจ าแนกประเภทของการพูด  การเตรียมตัวในการพูด  รูจักวิเคราะห์ผูฟัง  สถานการณ์การพูด  ฝึกทักษะ
การพูดสนทนา  การสัมภาษณ์ การอภิปราย  การพูดในโอกาสตางๆ รวมท้ังการอานบทรอยแกวและบทรอย
กรองในท่ีประชุม 
 ใชกระบวนการทางภาษา  การคิดวิเคราะห์  ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติและกระบวนการคิดอยางมี
วิจารณญาณ 
 เสริมสรางใหนักเรียนมีความใฝุเรียนรู  มีความมุงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย สอดคลองกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะท่ีจะพูดสรางสรรค์เพื่อส่ือสารใหเกิดประโยชน์ตอสังคมและ
ประเทศชาติตอไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ตระหนักถึงความส าคัญของการพูด 
๒. มีความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการพูด  เทคนิคการพูดตางๆ 
๓. มีความรูความสามารถในการพูดสนทนา 
๔. มีความรูความสามารถในการสัมภาษณ์เพื่อใหไดขอมูลท่ีตองการได 
๕. มีความรูความสามารถในการพูดอภิปราย 
๖. มีความรูความสามารถพูดในโอกาสตางๆ ได 
๗. มีความรูความสามารถในการอานบทรอยแกวและบทรอยกรองในท่ีประชุมได 

รวม  ๗ ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ท๓๓๒๐๒ วรรณกรรมปัจจุบัน   
รายวิชาเพิ่มเติม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖             ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๖๐ ชั่วโมง
               จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 

ศึกษาประวัติวรรณกรรมไทย   วิวัฒนาการของวรรณกรรมในแตละสมัย  ลักษณะ และองค์ประกอบ
ของวรรณกรรมประเภทเรื่องส้ัน    บทความ    และบทรอยกรอง     หลักการวิจารณ์เบื้องตน คุณคาของ
วรรณกรรมดานวรรณศิลป   เนื้อหา   สังคมและการน าไปใชในชีวิตจริง    
โดยการอธิบาย ตีความ   วิเคราะห์วิจารณ์    แสดงความคิดเห็น    ประเมินคุณคาและแนวคิด   น าไปใช
อางอิง   น าไปประยุกต์ใชในชีวิตจริง  เห็นคุณคาของวรรณกรรมไทย    น ามาประยุกต์ใชในชีวิตจริงสอดคลอง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ มีนิสัยรักการอาน    
 
ผลการเรียนรู้ 
 

๑. อธิบายลักษณะวรรณคดีและวรรณกรรมได 
๒. อธิบายวิวัฒนาการของวรรณกรรมได 
๓. วิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบของ เรื่องส้ัน บทความ นิทาน และบทรอยกรองได 
๔. วิจารณ์วรรณกรรม ประเภท เรื่องส้ัน  บทความ  และบทรอยกรองตามหลัก การวิจารณ์  

วรรณกรรมได 
๕. วิเคราะห์คุณคาของวรรณกรรม และน าไปใชในชีวิตจริงได 

 
รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
 
 

ค21101 คณิตศาสตร์ 1 
รายวิชาพื้นฐาน           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        เวลา  60 ชั่วโมง 
  

ศึกษาความรูเกี่ยวกับเรื่องการเปรียบเทียบจ านวนเต็ม การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนเต็ม 
การแกโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ  การคูณ การหารจ านวนเต็ม  การตรวจสอบค าตอบความ
สมเหตุสมผลจ านวนเต็ม พื้นฐานทางเรขาคณิตเกี่ยวกับการสรางมุม การแบงสวนของเสนตรง การสรางรูปทาง
เรขาคณิตสองมิติ และ สมบัติทางเรขาคณิต การเปรียบเทียบเศษสวนและทศนิยม การบวก    การลบ การคูณ 
การหารเศษสวนและทศนิยม การแกโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษสวนและทศนิยม รูปเรขาคณิตสามมิติ การมอง
ภาพเรขาคณิตดานหนา ดานขาง ดานบน  การสรางรูปเรขาคณิตสามมิติจากรูปลูกบาศก์      

โดยจัดประสบการณ์ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันไดแกการแกปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค์ 

การใชส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหลงขอมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณคาและมี
เจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยางเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใชวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีตองการวัด 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ค 1.1  ม.1/1 , ม.1/2          
 ค 2.2  ม.1/1 , ม.1/2   
 
รวม  4  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ค21102 คณิตศาสตร์ 2 
รายวิชาพื้นฐาน           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        เวลา  60 ชั่วโมง 
  

ศึกษาฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแกปัญหา อธิบายนิยามของสมการ หาค าตอบของสมการ
แกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว แกโจทย์ปัญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวอยางงาย อัตราสวน สัดสวน รอยละ  
การแกโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราสวน   สัดสวน   รอยละ คูอันดับและกราฟ  คูอันดับ  กราฟของคูอันดับ การ
อานและการแปลความหมายของกราฟบนระนาบพิกัดฉาก วิเคราะห์ขอมูลการน าเสนอขอมูลท่ีก าหนดให  
อภิปรายและใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสารทางสถิติท่ีสมเหตุสมผล บอกความคลาดเคล่ือนท่ีอาจเกิดขึ้น
ไดจากการน าเสนอขอมูล  หาความนาจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีผลท้ังหมดท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการทดลองสุมแต
ละตัวมีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นเทา ๆ กัน  ใชความรูเกี่ยวกับความนาจะเป็นประกอบการตัดสินใจ 

โดยจัดประสบการณ์ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันไดแกการแกปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค์ 

การใชส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหลงขอมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณคาและมี
เจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยางเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใชวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีตองการวัด 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ค 1.1  ม.1/3      
 ค 1.3  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3     
 ค 3.1  ม.1/1  
 
รวม  5  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 
รายวิชาพื้นฐาน           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        เวลา  60 ชั่วโมง 
 

ศึกษา  เลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็ม การน าความรูเกี่ยวกับเลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลัง
เป็นจ านวนเต็มไปใชในการแกปัญหา จ านวนอตรรกยะ จ านวนจริง รากท่ีสองและรากท่ีสามของ          
จ านวนตรรกยะ การน าความรูเกี่ยวกับจ านวนจริงไปใช พหุนาม การบวก การลบ และการคูณของพหุนาม 
การหารพหุนามดวยเอกนามท่ีมีผลหารเป็นพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช สมบัติการ
แจกแจง ก าลังสองสมบูรณ์ ผลตางของก าลังสอง การน าความรูเกี่ยวกับการสรางทางเรขาคณิตไปใชในชีวิต
จริง การเล่ือนขนาน การสะทอน การหมุน การน าความรูเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตไปใชในการ
แกปัญหา การน าเสนอและวิเคราะห์ขอมูล แผนภาพจุด แผนภาพตน-ใบ ฮิสโทแกรม คากลางของขอมูล การ
แปลความหมายผลลัพธ์ การน าสถิติไปใชในชีวิตจริง 

โดยจัดประสบการณ์ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันไดแกการแกปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค์ 

การใชส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหลงขอมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณคาและมี
เจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยางเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใชวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีตองการวัด 

 
รหัสตัวชี้วัด 
    ค 1.1 ม. 2/1-2 
 ค 1.2 ม. 2/1-2 
 ค 2.2 ม. 2/1, ม. 2/3 
 ค 3.1 ม. 2/1 
  
รวม  7  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ค22102 คณิตศาสตร์ 4 
รายวิชาพื้นฐาน           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        เวลา  60 ชั่วโมง 

 
ศึกษา  สมบัติของรูปสามเหล่ียมมุมฉาก ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ การน าความรูเกี่ยวกับ

ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับไปใชในชีวิตประจ าวัน การหาพื้นท่ีผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก 
การน าความรูเกี่ยวกับพื้นท่ีผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกไปใชในการแกปัญหา เสนขนานและมุม
ภายใน เสนขนานและมุมแยง เสนขนานกับมุมภายนอกและมุมภายใน เสนขนานและรูปสามเหล่ียม ความ
เทากันทุกประการของรูปเรขาคณิต ความเทากันทุกประการของรูปสามเหล่ียม รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ี
สัมพันธ์กันแบบ ดาน-มุม-ดาน รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบมุม-ดาน-มุม รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ี
สัมพันธ์กันแบบ ดาน-ดาน-ดาน การน าความรูเกี่ยวกับความเทากันทุกประการไปใชในการแกปัญหา 

โดยจัดประสบการณ์ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันไดแกการแกปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค์ 

การใชส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหลงขอมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณคาและมี
เจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยางเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใชวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีตองการวัด 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ค 2.1 ม. 2/1-2 
ค 2.2 ม. 2/2 ม. 2/4-5 

 
รวม 5 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ค23101 คณิตศาสตร์ 5 
รายวิชาพื้นฐาน           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        เวลา  60 ชั่วโมง 

 
ศึกษาการแกระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร การน าความรูเกี่ยวกับการแกระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร

ไปใชในการแกปัญหา การหาพื้นท่ีผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม การน าความรูเกี่ยวกับพื้นท่ี
ผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม ไปใชในการแกปัญหา ขอมูลและการวิเคราะห์ขอมูล 
แผนภาพกลอง การแปลความหมายผลลัพธ์ การน าสถิติไปใชในชีวิตจริง อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว การแก
อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว การน าความรูเกี่ยวกับการแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวไปใชในการแกปัญหา 
เหตุการณ์จากการทดลองสุม ความนาจะเป็น การน าความรูเกี่ยวกับความนาจะเป็นไปใชในชีวิตจริง วงกลม 
คอร์ด และเสนสัมผัส ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม 

โดยจัดประสบการณ์ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันไดแกการแกปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค์ 

การใชส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหลงขอมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณคาและมี
เจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยางเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใชวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีตองการวัด 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ค 1.3  ม. 3/1 ม 3/3 
ค 2.1  ม. 3/1-2 
ค 2.2  ม. 3/3 
ค 3.1  ม. 3/1 
ค 3.2  ม. 3/1 

 
รวม 7 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ค23102 คณิตศาสตร์ 6 
รายวิชาพื้นฐาน           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        เวลา  60 ชั่วโมง 
  

ศึกษากราฟของฟังก์ชันก าลังสอง การน าความรูเกี่ยวกับฟังก์ชันก าลังสองไปใชในการแกปัญหา  
การแกสมการก าลังสองตัวแปรเดียว การน าความรูเกี่ยวกับการแกสมการก าลังสองตัวแปรเดียวไปใชในการแกปัญหา 
รูปสามเหล่ียมท่ีคลายกัน การน าความรูเกี่ยวกับความคลายไปใชในการแกปัญหา อัตราสวนตรีโกณมิติ การน า
คาอัตราสวนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 45 องศา และ 60 องศาไปใชในการแกปัญหา การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสูงกวาสอง 

โดยจัดประสบการณ์ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันไดแกการแกปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค์ 

การใชส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหลงขอมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณคาและมี
เจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยางเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใชวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีตองการวัด 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ค 1.2  ม. 3/1 ม. 3/2 
ค 1.3  ม. 3/2 
ค 2.2  ม. 3/1  ม. 3/2 

 
รวม 5 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
 

 
ค20201 คณิตศาสตร์เข้มข้น 1 

รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันไดแก การแกปัญหา การใหเหตุผล การ
ส่ือสาร และส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงคามรูตางๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค์ ในสาระตอไปนี้ 

การประยุกต์ 1 รูปเรขาคณิต จ านวนนับ รอยละในชีวิตประจ าวัน ปัญหาชวนคิด    
จ านวนและตัวเลข ระบบเลขโรมัน ระบบตัวเลขฐานตาง ๆ  การเปล่ียนฐานในระบบตัวเลข     
การประยุกต์ของจ านวนเต็มและเลขยกก าลัง การคิดค านวณ โจทย์ปัญหา    
การสร้าง การแบงสวนของเสนตรง การสรางมุมขนาดตางๆ การสรางรูปสามเหล่ียมและรูปส่ีเหล่ียม

ดานขนาน     
โดยจัดประสบการณ์ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันไดแกการแกปัญหา 

การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค์ 
การใชส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหลงขอมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ

กระบวนการท่ีได ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณคาและมี
เจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยางเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใชวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีตองการวัด 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. ใชความรูและทักษะกระบวนการทาง คณิตศาสตร์ แกปัญหาตางๆ และตระหนักถึงความ   

สมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได 
2. อานและเขียนตัวเลขโรมัน บอกคาของเลขโดดในตัวเลขฐานตางๆ และเขียนตัวเลขฐาน ท่ี

ก าหนดใหเป็นตัวเลขฐานตางๆ ได  
3. คูณและหารจ านวนท่ีเขียนอยูในรูปเลขยกก าลัง โดยใชบทนิยาม  และสมบติัของเลขยกก าลัง ใช

ความรูเกี่ยวกับจ านวนเต็มและเลขยกก าลังในการแกปัญหา และตระหนักถึงความ สมเหตุสมผลของค าตอบท่ี
ได 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

4. สรางและ เขียนวิธีสรางเกี่ยวกับการแบงสวนของเสนตรง การสรางมุมท่ีมีขนาดตางๆ  การสรางรูป
สามเหล่ียมและรูปส่ีเหล่ียมดานขนาน ใหมีขนาดของมุมและความยาวของดานตามท่ีก าหนดใหได 

 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ค20202 คณิตศาสตร์เข้มข้น 2 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  60 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันไดแก การแกปัญหา การใหเหตุผล การ
ส่ือสาร และส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงคามรูตางๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค์ ในสาระตอไปนี้ 

พหุนาม ประกอบไปดวย เอกนาม พหุนาม การบวกและการลบเอกนาม การบวกและ 
การลบพหุนาม การคูณและการหารพหุนาม  

การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ขอความคาดการณ์ ประโยคเงื่อนไข บทกลับของประโยค
เงื่อนไข การใหเหตุผล 
 บทประยุกต์ 2  มีเรื่องของ แบบรูปของจ านวน ขายงาน การประยุกต์ของเศษสวนและทศนิยม 

ล าดับ การหาพจน์ท่ัวไปของล าดับ 
โดยจัดประสบการณ์ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันไดแกการแกปัญหา 

การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค์ 
การใชส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหลงขอมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ

กระบวนการท่ีได ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณคาและมี
เจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยางเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใชวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีตองการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารของเอกนามและพหุนามได 
2. สังเกต สรางขอความคาดการณ์ และใหเหตุผลทางคณิตศาสตร์อยางงายได 
3. ใชความรูและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แกปัญหาตางๆ และตระหนักถึงความ

สมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได 
 4. เขาใจและหาพจน์ท่ัวไปของล าดับได 
 
รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันไดแก การแกปัญหา การใหเหตุผล การ
ส่ือสาร และส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงคามรูตางๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค์ ในสาระตอไปนี้ 

พหุนาม ประกอบไปดวย เอกนาม พหุนาม การบวกและการลบเอกนาม การบวกและ 
การลบพหุนาม การคูณและการหารพหุนาม  

การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ขอความคาดการณ์ ประโยคเงื่อนไข บทกลับของประโยค
เงื่อนไข การใหเหตุผล 
 บทประยุกต์ 2  มีเรื่องของ แบบรูปของจ านวน ขายงาน การประยุกต์ของเศษสวนและทศนิยม 

โดยจัดประสบการณ์ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันไดแกการแกปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค์ 

การใชส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหลงขอมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณคาและมี
เจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยางเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใชวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีตองการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารของเอกนามและพหุนามได 
2. สังเกต สรางขอความคาดการณ์ และใหเหตุผลทางคณิตศาสตร์อยางงายได 
3. ใชความรูและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แกปัญหาตางๆ และตระหนักถึงความ

สมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได 
 
รวม 3 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ค20203 คณิตศาสตร์เข้มข้น 3 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันไดแก การแกปัญหา การใหเหตุผล การ
ส่ือสาร และส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงคามรูตางๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค์ ในสาระตอไปนี้ 
 สมบัติของเลขยกก าลัง บทนิยามและสมบัติอื่นๆ ของเลขยกก าลัง การคูณและการหารเลขยกก าลังท่ี
มีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็มและการน าไปใชในการแกปัญหาหรือสถานการณ์ตางๆ การใชเลขยกก าลังในการ
เขียนแสดงจ านวนท่ีมีคานอยๆ หรือมากๆ ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ การค านวณเกี่ยวกับจ านวนท่ีอยูใน
รูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 
 พหุนามและเศษส่วนของพหนุาม การบวก การลบ การคูณ และการหารพหุนาม การบวก การลบ 
การคูณ และการหารเศษสวนของพหุนามท่ีพหุนามมีดีกรีไมเกินหนึง่ 

อัตราส่วนตรีโกณมิติ การน าคาอัตราสวนตรีโกณมิติของมุม ๓๐ องศา ๔๕ องศา และ ๖๐ องศาไป
ใชในการแกปัญหา 
 การประยุกต์เก่ียวกับอัตราส่วนและร้อยละ การแกปัญหาหรือสถานการณ์โดยใชอัตราสวนและ
สัดสวน การแกปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันโดยใชรอยละ 

โดยจัดประสบการณ์ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันไดแกการแกปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค์ 

การใชส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหลงขอมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณคาและมี
เจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยางเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใชวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีตองการวัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ผลการเรียนรู้ 
1. คูณและหารจ านวนท่ีเขียนอยูในรูปเลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็มโดยใชบทนิยาม  และ

สมบัติของเลขยกก าลัง และน าไปใชแกปัญหาได 
2. ค านวณและใชเลขยกก าลังในการเขียนแสดงจ านวนท่ีมีคานอยๆ หรือมากๆ  ในรูปสัญกรณ์

วิทยาศาสตร์ได 
3. บวก ลบ คูณ และหารพหุนามได 
4. บวก ลบ คูณ และหารเศษสวนของพหุนามอยางงายได 
5. เขาใจและใชความรูเกี่ยวกับอัตราสวนตรีโกณมิติในการแกปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
6. ใชความรูเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน และรอยละแกปัญหาหรือสถานการณ์ตางๆ ได 
 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ค20204 คณิตศาสตร์เข้มข้น 4 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  60 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันไดแก การแกปัญหา การใหเหตุผล การ

ส่ือสาร และส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงคามรูตางๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค์ ในสาระตอไปนี้ 
 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใชสมบัติการ

แจกแจง  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองในรูป cbxax2   เมื่อ a, b, c เป็นคาคงตัว  และ 
0a   การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยูในรูปก าลังสองสมบูรณ์ การแยกตัวประกอบของพหุนาม

ดีกรีสองท่ีอยูในรูปผลตางก าลังสอง 
 สมการก าลังสองตัวแปรเดียว การแกสมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบ  การ
แกโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบ 

กรณฑ์ที่สอง   การบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนจริงท่ีอยูในรูป a   เมื่อ 0a    

โดยใชสมบัติ baab   เมื่อ 0a และ 0b  และ 
b

a

b

a
  เมื่อ 0a และ 0b  

 การแปรผัน การแปรผันโดยตรง การแปรแบบผกผัน การแปรผันแบบเกี่ยวเนื่อง การน าไปใช 
โดยจัดประสบการณ์ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันไดแกการแกปัญหา 

การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค์ 
การใชส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหลงขอมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ

กระบวนการท่ีได ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณคาและมี
เจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยางเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใชวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีตองการวัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ผลการเรียนรู้ 
1.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์ของแตละพจน์เป็นจ านวนเต็ม   

และมีสัมประสิทธิ์ของแตละพจน์ในพหุนามตัวประกอบเป็นจ านวนเต็ม 
2.  แกสมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบได 
3.  บวก ลบ คูณ และหารจ านวนจริงซึ่งเกี่ยวกับกรณฑ์ท่ีสองท่ีก าหนดใหและน าไปใชแกปัญหาได 
4.  แกโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบได 
5.  เขียนสมการแสดงการแปรผันระหวางปริมาณสองปริมาณใดๆ ท่ีแปรผันตอกันได 
6.  แกปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีก าหนดโดยใชความรูเกี่ยวกับการแปรผันได 
 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันไดแก การแกปัญหา การใหเหตุผล การ
ส่ือสาร และส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงคามรูตางๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค์ ในสาระตอไปนี้ 
 สมบัติของเลขยกก าลัง บทนิยามและสมบัติอื่นๆ ของเลขยกก าลัง การคูณและการหารเลขยกก าลังท่ี
มีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็มและการน าไปใชในการแกปัญหาหรือสถานการณ์ตางๆ การใชเลขยกก าลังในการ
เขียนแสดงจ านวนท่ีมีคานอยๆ หรือมากๆ ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ การค านวณเกี่ยวกับจ านวนท่ีอยูใน
รูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 
 พหุนามและเศษส่วนของพหนุาม การบวก การลบ การคูณ และการหารพหุนาม การบวก การลบ 
การคูณ และการหารเศษสวนของพหุนามท่ีพหุนามมีดีกรีไมเกินหนึง่ 
 การประยุกต์เก่ียวกับอัตราส่วนและร้อยละ การแกปัญหาหรือสถานการณ์โดยใชอัตราสวนและ
สัดสวน การแกปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันโดยใชรอยละ 

โดยจัดประสบการณ์ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันไดแกการแกปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค์ 

การใชส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหลงขอมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณคาและมี
เจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยางเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใชวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีตองการวัด 
ผลการเรียนรู้ 

1. คูณและหารจ านวนท่ีเขียนอยูในรูปเลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็มโดยใชบทนิยาม  และ
สมบัติของเลขยกก าลัง และน าไปใชแกปัญหาได 

2. ค านวณและใชเลขยกก าลังในการเขียนแสดงจ านวนท่ีมีคานอยๆ หรือมากๆ  ในรูปสัญกรณ์
วิทยาศาสตร์ได 

3. บวก ลบ คูณ และหารพหุนามได 
4. บวก ลบ คูณ และหารเศษสวนของพหุนามอยางงายได 
5. ใชความรูเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน และรอยละแกปัญหาหรือสถานการณ์ตางๆ ได 
 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 



 

 

106 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันไดแก การแกปัญหา การใหเหตุผล การ

ส่ือสาร และส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงคามรูตางๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค์ ในสาระตอไปนี้ 
 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใชสมบัติการ

แจกแจง  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองในรูป cbxax2   เมื่อ a, b, c เป็นคาคงตัว  และ 
0a   การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยูในรูปก าลังสองสมบูรณ์ การแยกตัวประกอบของพหุนาม

ดีกรีสองท่ีอยูในรูปผลตางก าลังสอง 
 สมการก าลังสองตัวแปรเดียว การแกสมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบ  การ
แกโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบ 
 การแปรผัน การแปรผันโดยตรง การแปรแบบผกผัน การแปรผันแบบเกี่ยวเนื่อง การน าไปใช 

โดยจัดประสบการณ์ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันไดแกการแกปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค์ 

การใชส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหลงขอมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณคาและมี
เจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยางเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใชวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีตองการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์ของแตละพจน์เป็นจ านวนเต็ม   
และมีสัมประสิทธิ์ของแตละพจน์ในพหุนามตัวประกอบเป็นจ านวนเต็ม 

2.  แกสมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบได 
3.  แกโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบได 
4.  เขียนสมการแสดงการแปรผันระหวางปริมาณสองปริมาณใดๆ ท่ีแปรผันตอกันได 
5.  แกปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีก าหนดโดยใชความรูเกี่ยวกับการแปรผันได 
 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
         ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกทักษะต้ังประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามในเรื่องท่ีสนใจโดยเริ่มจากตนเอง  เช่ือมโยง
จากชุมชน  ทองถิ่นและประเทศ  ต้ังสมมุติฐานและใหเหตุผลโดยใชความรูจากศาสตร์สาขาตางๆ  คนควา
แสวงหาความรูเกี่ยวกับสมมุติฐานท่ีต้ังไวจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ออกแบบวางแผน รวบรวมขอมูล   

วิเคราะห์ขอมูลโดยใชวิธีการท่ีเหมาะสม  ท างานบรรลุผลตามเปูาหมายภายในกรอบการด าเนินงานท่ี
ก าหนด  โดยการก ากับดูแล  ชวยเหลือของครูอยางตอเนื่อง  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู 
และรวมกับเสนอแนวคิด  วิธีการแกปัญหาอยางเป็นระบบ  ดวยกระบวนการคิด  กระบวนการสืบคนขอมูล  
กระบวนการแกปัญหา  กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุมในการวิพากษ์   

เพื่อใหเกิดทักษะในการคนควาแสวงหาความรู  เปรียบเทียบเช่ือมโยงองค์ความรูสังเคราะห์  สรุป  
อภิปราย  เพื่อใหเห็นประโยชน์และคุณคาของการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ต้ังประเด็นปัญหา  โดยเลือกประเด็นท่ีสนใจ  เริ่มจากตนเอง  ชุมชน ทองถิ่น  และประเทศ 
2.  ต้ังสมมุติฐานประเด็นปัญหาท่ีตนสนใจ  
3.  ออกแบบ  วางแผน  และใชกระบวนการรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
4.  แสวงหาความรูจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายและระบุแหลงท่ีมาของขอมูลไดถูกตอง 
5.  เสนอแนวคิด  วิธีการแกปัญหาอยางเป็นระบบ 
6.  ศึกษารวบรวมขอมูลอยางเป็นระบบ  ถูกตองครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
7.  สังเคราะห์ขอมูล  สรุปองค์ความรูและเปรียบเทียบเช่ือมโยงความรูโดยใชกระบวนการกลุมในการ

อภิปราย วิพากษ์  และแลกเปล่ียนความคิดเห็นองค์ความรูท่ีไดจากการคนพบ 
8.  บอกประโยชน์และคุณคาของการศึกษาคนควาได 
 

รวม  8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

I20202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
         ศึกษา  เรียบเรียง  และถายทอดความคิดอยางชัดเจน  เป็นระบบจากขอมูลองค์ความรู   จาก
การศึกษาคนควาในรายวิชาศึกษาคนควาและสรางองค์ความรู  (Research  and  Knowledge  Formation)   

เขียนโครงราง  บทน า  เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ  โดยใชค าจ านวน  2,500  ค า  
มีการอางอิงแหลงความรูท่ีเช่ือถือไดอยางหลากหลาย  เรียบเรียงและถายทอดอยางชัดเจน  เป็นระบบ  มีการ
น าเสนอในรูปแบบเด่ียว  (Oral  Individual Presentation)  หรือกลุม  (Oral  Panel  Presentation)  โดย
ใชส่ือประกอบท่ีหลากหลาย  และเผยแพรผลงานสูสาธารณะ   

เพื่อใหเกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  และทักษะการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  เห็น
ประโยชน์และคุณคาในการสรางสรรค์งานและถายทอดส่ิงท่ีเรียนรูใหเป็นประโยชน์แกสาธารณะ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  วางโครงรางการเขียนตามหลักเกณฑ์  องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงราง 
2.  เขียนรายงานการศึกษาคนควาเชิงวิชาการ  ภาษาไทยความยาว 2,500 ค า 
3.  น าเสนอขอคนพบ  ขอสรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว  (Oral Individual 

Presentation) หรือกลุม (Oral Panel Presentation)  
4. ใชส่ือ  อุปกรณ์ในการน าเสนอไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
5.  เผยแพรผลงานการศึกษาคนควาในรูปแบบบทความวิชาการ  บทความวิจัย  นิทรรศการผลงานสู

สาธารณะ 
6.  บอกประโยชน์และคุณคาในการสรางสรรค์งานและถายทอดส่ิงท่ีเรียนรูแกสาธารณะ 
 

รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ค20205 คณิตศาสตร์เข้มข้น 5 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันไดแก การแกปัญหา การใหเหตุผล การ
ส่ือสาร และส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงคามรูตางๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค์ ในสาระตอไปนี้ 

รากที่ n ของจ านวนจริง เมื่อ n เป็นจ านวนจริงนบัท่ีมากกวา 1  เลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวน
ตรรกยะ 

การแยกตัวประกอบของพหุนาม    การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีท าเป็นก าลังสอง
สมบูรณ์ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวาสองท่ีมีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็ม โดยอาศัยวิธีท าเป็น
ก าลังสองสมบูรณ์หรือใชทฤษฎีบทเศษเหลือ     

สมการก าลังสอง การแกสมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใชสูตร การแกโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการ
ก าลังสองตัวแปรเดียว     

พาราโบลา สมการของพาราโบลา กราฟของพาราโบลาท่ีอยูในรูป cbxaxy  2  เมื่อ  0a  
           พื้นที่ผิวและปริมาตร การหาพื้นท่ีผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม  การแกปัญหาหรือ
สถานการณ์โดยใชความรูเกี่ยวกับปริมาตรและพื้นท่ีผิว   

โดยจัดประสบการณ์ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันไดแกการแกปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค์ 

การใชส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหลงขอมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณคาและมี
เจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยางเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใชวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีตองการวัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ผลการเรียนรู้ 
1. เขาใจความหมายและใชสมบัติเกี่ยวกับการบวก การคูณ การเทากัน และการไมเทากันของจ านวน

จริงในรูปกรณฑ์ และจ านวนจริงในรูปเลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ 
2. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์ได 
3. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวาสองท่ีมีสัมประสิทธิ์ของแตละพจน์เป็นจ านวนเต็มและไดตัว

ประกอบท่ีมีสัมประสิทธิ์ของแตพจน์เป็นจ านวนเต็ม โดยอาศัยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์ หรือใชทฤษฎีเศษ
เหลือได 

4. แกสมการก าลังสองตัวแปรเดียวได 
5. แกโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวได 
6. เขียนกราฟพาราโบลาท่ีก าหนดใหได 
7. บอกลักษณะของกราฟพาราโบลาท่ีก าหนดใหได 
8. หาพื้นท่ีผิวของพีระมิด กรวยและทรงกลมได 
9. แกปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีก าหนดใหโดยใชความรูเกี่ยวกับพื้นท่ีผิวและปริมาตรได 
10. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได 
 

รวม 10 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ค20206 คณิตศาสตร์เข้มข้น 6 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  60 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.5  หน่วยกิต 

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันไดแก การแกปัญหา การใหเหตุผล การ
ส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงคามรูตางๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค์ ในสาระตอไปนี้ 

การให้เหตุผลเก่ียวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม สมบัติเกี่ยวกับวงกลม การใหเหตุผลเกี่ยวกับ
การสรางรูปเรขาคณิต 

ระบบสมการ การแกระบบสมการสองตัวแปรท่ีสมการมีดีกรีไมเกินสอง การแกโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ระบบสมการสองตัวแปรท่ีสมการมีดีกรีไมเกินสอง     

วงกลม วงกลม มุมท่ีจุดศูนย์กลางและมุมในสวนโคงของวงกลม คอร์ด เสนสัมผัสวงกลม     
เศษส่วนพหุนาม การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสวนของพหุนาม การแกสมการเศษสวน

ของพหุนาม การแกปัญหาเกี่ยวกับเศษสวนของพหุนาม 
โดยจัดประสบการณ์ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันไดแกการแกปัญหา 

การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค์ 
การใชส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหลงขอมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ

กระบวนการท่ีได ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณคาและมี
เจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยางเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใชวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีตองการวัด 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใชสมบัติเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูปส่ีเหล่ียมในการใหเหตุผลได 
2. สรางและใหเหตุผลเกี่ยวกับการสรางท่ีก าหนดให 
3. แกระบบสมการสองตัวแปรท่ีสมการมีดีกรีไมเกินสองท่ีก าหนดใหได 
4. แกโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการสองตัวแปรที่สมการมีดีกรีไมเกินสองท่ีก าหนดใหได 
5. ใชสมบัติเกี่ยวกับวงกลมในการใหเหตุผลและแกปัญหาท่ีก าหนดใหได 
6. บวก ลบ คูณและหารเศษสวนพหุนามท่ีก าหนดใหได 
7. แกสมการเศษสวนพหุนามได 
8. แกโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษสวนของพหุนามได 
9. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได 

รวม 9 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันไดแก การแกปัญหา การใหเหตุผล การ
ส่ือสาร และส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงคามรูตางๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค์ ในสาระตอไปนี้ 

กรณฑ์ที่สอง   การบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนจริงท่ีอยูในรูป a   เมื่อ 0a    

โดยใชสมบัติ baab   เมื่อ 0a และ 0b  และ 
b

a

b

a
  เมื่อ 0a และ 0b  

การแยกตัวประกอบของพหุนาม    การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีท าเป็นก าลังสอง
สมบูรณ์ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวาสองท่ีมีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็ม โดยอาศัยวิธีท าเป็น
ก าลังสองสมบูรณ์หรือใชทฤษฎีบทเศษเหลือ     

สมการก าลังสอง การแกสมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใชสูตร การแกโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการ
ก าลังสองตัวแปรเดียว     

พาราโบลา สมการของพาราโบลา กราฟของพาราโบลาท่ีอยูในรูป cbxaxy  2  เมื่อ  0a  
           พื้นที่ผิวและปริมาตร การหาพื้นท่ีผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม  การแกปัญหาหรือ
สถานการณ์โดยใชความรูเกี่ยวกับปริมาตรและพื้นท่ีผิว   

โดยจัดประสบการณ์ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันไดแกการแกปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค์ 

การใชส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหลงขอมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณคาและมี
เจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยางเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใชวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีตองการวัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ผลการเรียนรู้ 
1. บวก ลบ คูณ และหารจ านวนจริงซึง่เกี่ยวกับกรณฑ์ท่ีสองท่ีก าหนดใหและน าไปใชแกปัญหาได 
2. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์ได 
3. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวาสองท่ีมีสัมประสิทธิ์ของแตละพจน์เป็นจ านวนเต็มและไดตัว

ประกอบท่ีมีสัมประสิทธิ์ของแตพจน์เป็นจ านวนเต็ม โดยอาศัยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์ หรือใชทฤษฎีเศษ
เหลือได 

4. แกสมการก าลังสองตัวแปรเดียวได 
5. แกโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวได 
6. เขียนกราฟพาราโบลาท่ีก าหนดใหได 
7. บอกลักษณะของกราฟพาราโบลาท่ีก าหนดใหได 
8. หาพื้นท่ีผิวของพีระมิด กรวยและทรงกลมได 
9. แกปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีก าหนดใหโดยใชความรูเกี่ยวกับพื้นท่ีผิวและปริมาตรได 
10. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได 
 

รวม 10 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันไดแก การแกปัญหา การใหเหตุผล การ
ส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงคามรูตางๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค์ ในสาระตอไปนี้ 

การให้เหตุผลเก่ียวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม สมบัติเกี่ยวกับวงกลม การใหเหตุผลเกี่ยวกับ
การสรางรูปเรขาคณิต 

ระบบสมการ การแกระบบสมการสองตัวแปรท่ีสมการมีดีกรีไมเกินสอง การแกโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ระบบสมการสองตัวแปรท่ีสมการมีดีกรีไมเกินสอง     

วงกลม วงกลม มุมท่ีจุดศูนย์กลางและมุมในสวนโคงของวงกลม คอร์ด เสนสัมผัสวงกลม     
เศษส่วนพหุนาม การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสวนของพหุนาม การแกสมการเศษสวน

ของพหุนาม การแกปัญหาเกี่ยวกับเศษสวนของพหุนาม 
โดยจัดประสบการณ์ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันไดแกการแกปัญหา 

การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค ์
การใชส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหลงขอมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ

กระบวนการท่ีได ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณคาและมี
เจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยางเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใชวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีตองการวัด 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใชสมบัติเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูปส่ีเหล่ียมในการใหเหตุผลได 
2. สรางและใหเหตุผลเกี่ยวกับการสรางท่ีก าหนดให 
3. แกระบบสมการสองตัวแปรท่ีสมการมีดีกรีไมเกินสองท่ีก าหนดใหได 
4. แกโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการสองตัวแปรที่สมการมีดีกรีไมเกินสองท่ีก าหนดใหได 
5. ใชสมบัติเกี่ยวกับวงกลมในการใหเหตุผลและแกปัญหาท่ีก าหนดใหได 
6. บวก ลบ คูณและหารเศษสวนพหุนามท่ีก าหนดใหได 
7. แกสมการเศษสวนพหุนามได 
8. แกโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษสวนของพหุนามได 
9. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได 

รวม 9 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
 
 

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 
รายวิชาพื้นฐาน            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       เวลา  40 ชั่วโมง 
  
 ศึกษาเกี่ยวกับเซต การเขียนเซต เซตจ ากัดและเซตอนันต์  เซตท่ีเทากัน  เซตวาง  แผนภาพเวนน์-
ออยเลอร์  เอกภพสัมพัทธ์  สับเซตและสับเซตแท  เพาเวอร์เซต  การด าเนินการของเซต  ยูเนียน  
คอมพลีเมนต์  ผลตาง  การหาผลการด าเนินการของเซตต้ังแตสองการด าเนินการเป็นตนไป  จ านวนสมาชิก
ของเซตจ ากัด   ประพจน์  การเช่ือมประพจน์ดวยตัวเช่ือม  “และ”  “หรือ”  “ถา...แลว...”       “ก็ตอเมื่อ”   
นิเสธของประพจน์  การหาคาความจริงของรูปแบบของประพจน์  การสรางตารางคาความจริง  รูปแบบของ
ประพจน์ท่ีสมมูลกัน  สัจนิรันดร์   

โดยจัดประสบการณ์ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันไดแกการแกปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค์ 

การใชส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหลงขอมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณคาและมี
เจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยางเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใชวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีตองการวัด 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ค 1.1  ม  4/1   
 
รวม  1  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 



 

 

116 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ค31102 คณิตศาสตร์ 2 
รายวิชาพื้นฐาน            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       เวลา  40 ชั่วโมง 
  
 ศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เบ้ืองตนเกี่ยวกับการนับ  การเรียงสับเปล่ียน  การจัดหมู  ความนาจะเป็น  
การทดลองสุมและเหตุการณ์  ความนาจะเป็นของเหตุการณ์ 

โดยจัดประสบการณ์ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันไดแกการแกปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค์ 

การใชส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหลงขอมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณคาและมี
เจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยางเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใชวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีตองการวัด 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ค 3.2  ม  4/1       
ค 3.2  ม  4/2       

 
รวม  2  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 
รายวิชาพื้นฐาน            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       เวลา  40 ชั่วโมง 
  
 ศึกษาเกี่ยวกับ เลขยกก าลังรากท่ี n ของจ านวนจริง  เมื่อ n เป็นจ านวนนับท่ีมากกวาหนึ่ง 
เลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนตรรกยะฟงัก์ชัน ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ความสัมพันธ์  โดเมน
และเรนจ์ของความสัมพันธ์  ฟังก์ชัน  ฟังก์ชันเชิงเสน  ฟังก์ชันก าลังสอง  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล 
ฟังก์ชันคาสัมบูรณ์  ฟังก์ชันขั้นบันได 

โดยจัดประสบการณ์ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันไดแกการแกปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค์ 

การใชส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหลงขอมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณคาและมี
เจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยางเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใชวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีตองการวัด 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ค  1.1   ม  5/1 
ค  1.2   ม  5/1  

 
รวม  2  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

118 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ค32102 คณิตศาสตร์ 4 
รายวิชาพื้นฐาน            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       เวลา  40 ชั่วโมง 
  
 ศึกษาเกี่ยวกับ  ล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิต  อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต  ดอกเบี้ย 
มูลคาของเงิน  คารายงวด 

โดยจัดประสบการณ์ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันไดแกการแกปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค ์

การใชส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหลงขอมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณคาและมี
เจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยางเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใชวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีตองการวัด 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ค 1.2   ม 5/2 
ค 1.3   ม 5/1 

 
รวม 2  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ค33101 คณิตศาสตร์ 5 
รายวิชาพื้นฐาน            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       เวลา  40 ชั่วโมง 
  
 ศึกษา สถิติในชีวิตประจ าวัน  ตัวอยางของกรณีหรือปัญหาท่ีตองใชสถิติ ความหมายของสถิติและ
กระบวนการแกปัญหาทางสถิติ ประเภทของสถิติ ประโยชน์ของสถิติ ความหมายของขอมูล ประเภทของ
ขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การแจกแจงความถ่ีแบบตาราง การสรางตารางแจกแจงความถี่ท่ีมีความกวาง
เทากัน การสรางตารางแจกแจงความถ่ีสะสม การสรางตารางแจกแจงความถ่ีสัมพัทธ์ การสรางตารางแจกแจง
ความถ่ีสะสมสัมพัทธ์ ฮิสโทแกรม แผนภาพตน – ใบ แผนภาพจุด การวัดต าแหนงท่ีของขอมูล การวัดต าแหนง
ท่ีของขอมูลแบบไมแจกแจงความถ่ี เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู การวัดต าแหนงท่ีของขอมูลท่ีแจกแจงความถ่ี 
(ไมเป็นอันตรภาคช้ัน) การวัดต าแหนงท่ีของขอมูลท่ีแจกแจงความถี่ (เป็นอันตรภาคช้ัน) 

โดยจัดประสบการณ์ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันไดแกการแกปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค์ 

การใชส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหลงขอมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณคาและมี
เจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยางเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใชวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีตองการวัด 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ค 3.1  ม 6/1 
 

รวม 1 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ค33102 คณิตศาสตร์ 6 
รายวิชาพื้นฐาน            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       เวลา  40 ชั่วโมง 
  
 ศึกษา คาเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ขอสังเกตและหลักในการใชคากลางของขอมูลชนิดตางๆ 
เสนโคงความถ่ีกับคากลางของขอมูลและความสัมพันธ์ระหวางคาเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม เมื่อ
น ามาเขียนเสนโคงความถ่ี แผนภาพกลองกับโครงความถ่ี การวัดการกระจายของขอมูล สวนเบ่ียงเบนควอร์
ไทล์ สวนเบ่ียงเบนเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน การวัดการกระจายสัมบูรณ์ การวัดการ
กระจายสัมพัทธ์ การแปลความหมายของคาสถิติ 

โดยจัดประสบการณ์ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันไดแกการแกปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค์ 

การใชส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหลงขอมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณคาและมี
เจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยางเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใชวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีตองการวัด 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ค 3.1  ม 6/1 
 

รวม 1  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
 

 
ค30201 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1 

รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 
             จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา คนควาความคิดรวบยอด ฝึกทักษะการคิดค านวณ ในสาระตอไปนี้ เซต ตรรกศาสตร์ จ านวน
จริงและพหุนาม  

โดยจัดการเรียนรูจากการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแกปัญหา
ในสถานการณ์ตางๆ ไดอยางเหมาะสม รูจักใชวิธีการท่ีหลากหลายในการแกปัญหา ใชเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือ
ความหมาย และการน าเสนอไดอยางถูกตองและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงความรู หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค์ 
            เห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยางเป็นระบบระเบียบ  รอบคอบ   มี
ความรับผิดชอบ มุงมั่นในการท างาน มีวิจารณญาณ  มีเช่ือมั่นในตนเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมท่ี
เหมาะสม  และท างานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เขาใจความคิดรวบยอด และมีทักษะการคิดค านวณในแบบฝึกเสริมศักยภาพทางดานคณิตศาสตร์ 
 

รวม 1 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ค30202 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง 
             จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา คนควาความคิดรวบยอด ฝึกทักษะการคิดค านวณ ในสาระตอไปนี้ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย 

โดยจัดการเรียนรูจากการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแกปัญหา
ในสถานการณ์ตางๆ ไดอยางเหมาะสม รูจักใชวิธีการท่ีหลากหลายในการแกปัญหา ใชเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือ
ความหมาย และการน าเสนอไดอยางถูกตองและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงความรู หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค์ 
            เห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยางเป็นระบบระเบียบ  รอบคอบ   มี
ความรับผิดชอบ มุงมั่นในการท างาน มีวิจารณญาณ  มีเช่ือมั่นในตนเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมท่ี
เหมาะสม  และท างานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เขาใจความคิดรวบยอด และมีทักษะการคิดค านวณในแบบฝึกเสริมศักยภาพทางดานคณิตศาสตร์ 
 
รวม 1 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        ภาคเรียนที่ 1 เวลา 80 ชั่วโมง 
             จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา พรอมท้ังฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาของสาระ ดังนี้ 
 

เซต  ความรูเบ้ืองตนและสัญลักษณ์พื้นฐานเกี่ยวกับเซต ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และคอมพลีเมนต์
ของเซต การแกปัญหาโดยใชเซต  

ตรรกศาสตร์ ประพจน์  การเช่ือมประพจน์ การหาคาความจริงของประพจน์  การสรางตารางคา
ความจริง รูปแบบของประพจน์ท่ีสมมูลกัน  สัจนิรันดร์ การอางเหตุผล ประโยคเปิด ตัวบงปริมาณ คาความ
จริงของประโยคท่ีมีตัวบงปริมาณตัวเดียว สมมูลและนิเสธของประโยคท่ีมีตัวบงปริมาณ  

จ านวนจริงและพหุนาม จ านวนจริง ระบบจ านวนจริง  พหุนามตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบ
ของพหุนาม สมการพหุนามตัวแปรเดียว เศษสวนของพหุนาม สมการเศษสวนของพหุนาม การไมเทากันของ
จ านวนจริง อสมการพหุนามตัวแปรเดียว คาสัมบูรณ์ สมการและอสมการคาสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว  

 

โดยจัดประสบการณ์ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันไดแกการแกปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค์ 

การใชส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหลงขอมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณคาและมี
เจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยางเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใชวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีตองการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เขาใจและใชความรูเกี่ยวกับเซตนาการส่ือสารและส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ 
2. เขาใจและใชความรูเกี่ยวกับตรรกศาสตร์เบื้องตน ในการการส่ือสารส่ือความหมาย และอางเหตุผล 
3. เขาใจจ านวนจริงและใชสมบัติของจ านวนจริงในการแกปัญหา 
4. แกสมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียว ดีกรีไมเกินส่ี และน าไปใชในการแกปัญหา 
5. แกสมการและอสมการเศษสวนของพหุนามตัวแปรเดียว และน าไปใชในการแกปัญหา 
6. แกสมการและอสมการคาสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว และน าไปใชในการแกปัญหา 
 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        ภาคเรียนที่ 2 เวลา 80 ชั่วโมง 
             จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา พรอมท้ังฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาของสาระ ดังนี้ 
ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน การใชฟังก์ชันในชีวิตจริง กราฟของฟังก์ชัน การด าเนินการขของ

ฟังก์ชัน ฟังก์ชันผกผัน เลขยกก าลัง  
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียลและฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเอกโพเนนเซียล ฟังก์ลอการิทึม การหาคา

ลอการิทึม การเปล่ียนฐานของลอการิทึม สมการและอสมการลอการิทึม การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนน
เซียลและฟังก์ชันลอการิทึม  

เรขาคณิตวิเคราะห์ ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ ระยะทางระหวางจุดสองจุด จุด
กึ่งกลางของสวนของเสนตรง เสนขนาน เสนต้ังฉาก ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเสนตรง ระยะหางระหวาง
เสนตรงกับจุด ภาคตัดกรวย วงกลม วงรี พาราโบลา ไฮเพอร์โบลา การเล่ือนกราฟ 

 

โดยจัดประสบการณ์ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันไดแกการแกปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค์ 

การใชส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหลงขอมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณคาและมี
เจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยางเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใชวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีตองการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารฟังก์ชัน หาฟังก์ชันประกอบและฟังก์ชันผกผัน 
2. ใชสมบัติของฟังก์ชันในการแกปัญหา 
3. เขาใจลักษณะกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซยีลและฟังก์ชันลอการิทึมและน าไปใชในการ

แกปัญหา 
4. แกสมการเอกซ์โพเนนเซียลและสมการลอการิทึม และน าไปใชในการแกปัญหา 
5. เขาใจและใชความรูเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ในการแกปัญหา 

 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ค30203 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 3 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5        ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 
             จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา คนควาความคิดรวบยอด ฝึกทักษะการคิดค านวณ ในสาระตอไปนี ้
เลขยกก าลัง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ เมทริกซ์และดีเทอร์มินันต์ และเวกเตอร์ในสามมิติ  
โดยจัดการเรียนรูจากการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแกปัญหา

ในสถานการณ์ตางๆ ไดอยางเหมาะสม รูจักใชวิธีการท่ีหลากหลายในการแกปัญหา ใชเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือ
ความหมาย และการน าเสนอไดอยางถูกตองและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงความรู หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค์ 
            เห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยางเป็นระบบระเบียบ  รอบคอบ   มี
ความรับผิดชอบ มุงมั่นในการท างาน มีวิจารณญาณ  มีเช่ือมั่นในตนเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมท่ี
เหมาะสม  และท างานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรียนรู้  

1. เขาใจความคิดรวบยอด และมีทักษะการคิดค านวณในแบบฝึกเสริมศักยภาพทางดานคณิตศาสตร์ 
 
รวม 1 ผลการเรียนรู้  
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ค30204 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 4 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5        ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 
             จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา คนควาความคิดรวบยอด ฝึกทักษะการคิดค านวณ ในสาระตอไปนี้หลักการนับเบื้องตน ความ
นาจะเป็น และจ านวนเชิงซอน โดยจัดการเรียนรูจากการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการแกปัญหาในสถานการณ์ตางๆ ไดอยางเหมาะสม รูจักใชวิธีการท่ีหลากหลายในการแกปัญหา 
ใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
ส่ือสาร  การส่ือความหมาย และการน าเสนอไดอยางถูกตองและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงความรู หลักการ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค์ 
            เห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยางเป็นระบบระเบียบ  รอบคอบ   มี
ความรับผิดชอบ มุงมั่นในการท างาน มีวิจารณญาณ  มีเช่ือมั่นในตนเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมท่ี
เหมาะสม  และท างานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรียนรู้  

1. เขาใจความคิดรวบยอด และมีทักษะการคิดค านวณในแบบฝึกเสริมศักยภาพทางดานคณิตศาสตร์ 
 

รวม 1 ผลการเรียนรู้  
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5        ภาคเรียนที่ 1 เวลา 80 ชั่วโมง 
             จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

ศึกษา พรอมท้ังฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาของสาระ ดังนี้ 
 

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ ฟงัก์ชันตรีโกณมีตีอื่นๆ ฟงัก์ชันตรีโกณมิติของมุม 
กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมีติของผลบวกและผลตางของจ านวนจริงหรือมุม ตัวผกผัน 
ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ กฎของโคไซน์และกฎของไชน์ การหาระยะ 
ทางและความสูง 

เมทริกซ์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ขนาด 2 x 2 และ 3 x 3 เมทริกซ์ผกผัน 
การหาค าตอบของระบบสมการเชิงเสน 

เวกเตอร์ เวกเตอร์และสมบัติของเวกเตอร์ ระบบพิกัดฉากสามมิติ เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก 
ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ 
 

โดยจัดประสบการณ์ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันไดแกการแกปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค์ 

การใชส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหลงขอมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณคาและมี
เจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยางเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใชวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีตองการวัด 

 
ผลการเรียนรู้  

1. เขาใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติและน าไปใชในการแกปัญหา 
2. แกสมการตรีโกณมิติ และน าไปใชในการแกปัญหา 
3. ใชกฎของโคไซน์และกฎของไซน์ในการแกปัญหา 
4. เขาใจความหมาย หาผลลัพธ์ของการบวกเมทริกซ์ การคูณ เมทริกซ์กับจ านวนจริง การคูณระหวาง

เมทริกซ์และหาเมทริกซ์สลับเปล่ียน หาดีเทอร์มิแนนต์ ของเมทริกซ ์n x n เมื่อ n เป็นจ านวนนับท่ีไมเกินสาม 
5. หาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ 2 x 2 
6. แกระบบสมการเชิงเสนโดยใชเมทริกซ์ผกผันและการด าเนินการตามแถว 
7. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ดวยสเกลาร์ หาผลคูณเชิงสเกลาร์ และ

ผลคูณเชิงเวกเตอร์ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 8. น าความรูเกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติไปใชในการแกปัญหา 
 
รวม 8 ผลการเรียนรู้  
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5        ภาคเรียนที่ 1 เวลา 80 ชั่วโมง 
             จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา พรอมท้ังฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาของสาระ ดังนี้ 
 

จ านวนเชิงซ้อน จ านวนเชิงซอน สมบัติเชิงพีชคณิตของจ านวนเชิงซอน รากท่ีสองของจ านวนเชิงซอน 
กราฟและคาสัมบูรณ์ของจ านวนเชิงซอน รูปเชิงขั้วของจ านวนเชิงซอน รากท่ี n ของจ านวนเชิงซอน สมการ
พหุนามตัวแปรเดียว 

หลักการนับเบื้องต้น หลักการบวกและหลักการคูณ การเรียงสับเปล่ียนเชิงเสนของส่ิงของท่ีแตกตาง
กันท้ังหมด การเรียงสับเปล่ียนเชิงเสนของส่ิงของท่ีไมแตกตางกันท้ังหมด การเรียงสับเปล่ียนเชิงวงกลมของ
ส่ิงของท่ีแตกตางกันท้ังหมด การจัดหมูของส่ิงของท่ีแตกตางกันท้ังหมด ทฤษฎีบททวินาม 

ความน่าจะเป็น การทดลองสุมและเหตุการณ์ ความนาจะเป็น กฎท่ีส าคัญบางประการของความ
นาจะเป็น 

การใชส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหลงขอมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณคาและมี
เจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยางเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใชวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีตองการวัด 

 
ผลการเรยีนรู้  

1. เขาใจจ านวนเชิงซอนและใชสมบัติของจ านวนเชิงซอนในการแกปัญหา 
2. หารากท่ี n ของจ านวนเชิงซอน เมื่อ n เป็นจ านวนนับท่ีมากกวา 1 
3. แกสมการพหุนามตัวแปรเดียว ดีกรีไมเกินส่ี ท่ีมีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็มและน าไปใชในการ

แกปัญหา 
4. เขาใจและใชหลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปล่ียน และการจัดหมูในการแกปัญหา 

 5. หาความนาจะเป็นและน าความรูเกี่ยวกับความนาจะเป็นไปใช 
 

รวม 5 ผลการเรียนรู้  
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์  ฝึกทักษะต้ังประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก  

ต้ังสมมุติฐานและใหเหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโตแยงประเด็นความรู  โดยใชความรูจากศาสตร์สาขาตางๆ และมี
ทฤษฏีรองรับ ออกแบบ วางแผน รวบรวมขอมูล คนควาแสวงหาความรูเกี่ยวกับสมมุติฐานท่ีต้ังไวจากแหลง
เรียนรูทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสารสนเทศ อยางมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความนาเช่ือถือของแหลงเรียนรู
อยางมีวิจารณญาณ  เพื่อใหไดขอมูลท่ีครบถวนสมบูรณ์     

วิเคราะห์ขอมูลโดยใชวิธีการท่ีเหมาะสม  สังเคราะห์สรุปองค์ความรูรวมกัน  มีกระบวนการกลุม 
ในการวิพากษ์  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  โดยใชความรูจากวิชาสาขาตางๆ  เสนอแนวคิด  วิธีการแกปัญหา
อยางเป็นระบบ  ดวยกระบวนการคิด  กระบวนการแกปัญหา  กระบวนการปฏิบัติ    

เพื่อใหเกิดทักษะในการคนควา  แสวงหาความรู  สังเคราะห์  สรุป  อภิปรายผลเปรียบเทียบเช่ือมโยง
ความรู  ความเป็นมาของศาสตร์  เขาใจหลักการและวิธีคิดในส่ิงท่ีศึกษา  เห็นประโยชน์และคุณคาของ
การศึกษาดวยตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ต้ังประเด็นปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
 2. ต้ังสมมุติฐานและใหเหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโตแยงประเด็นความรูโดยใชความรู 
จากวิชาสาขาตางๆ และมีทฤษฏีรองรับ 
 3. ออกแบบ วางแผน ใชกระบวนการรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. ศึกษา คนควา แสวงหาความรูเกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหลงเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
 5. ตรวจสอบความนาเช่ือถือของแหลงท่ีมาของขอมูล 
 6. วิเคราะห์ขอคนพบดวยสถิติท่ีเหมาะสม 
 7. สังเคราะห์ สรุปองค์ความรูดวยกระบวนการกลุม 
 8. เสนอแนวคิดการแกปัญหาอยางเป็นระบบดวยองค์ความรูจากการคนพบ 
 
รวม  8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
         ศึกษา  เรียบเรียง  และถายทอดความคิดอยางชัดเจน  เป็นระบบจากขอมูลองค์ความรู   จาก
การศึกษาคนควาในรายวิชาศึกษาคนควาและสรางองค์ความรู  (Research  and  Knowledge  Formation)   

เขียนโครงราง  บทน า  เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ  โดยใชค าจ านวน  2,500  ค า  
มีการอางอิงแหลงความรูท่ีเช่ือถือไดอยางหลากหลาย  เรียบเรียงและถายทอดอยางชัดเจน  เป็นระบบ  มีการ
น าเสนอในรูปแบบเด่ียว  (Oral  Individual Presentation)  หรือกลุม  (Oral  Panel  Presentation)  โดย
ใชส่ือประกอบท่ีหลากหลาย  และเผยแพรผลงานสูสาธารณะ   

เพื่อใหเกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  และทักษะการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  เห็น
ประโยชน์และคุณคาในการสรางสรรค์งานและถายทอดส่ิงท่ีเรียนรูใหเป็นประโยชน์แกสาธารณะ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  วางโครงรางการเขียนตามหลักเกณฑ์  องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงราง 
2.  เขียนรายงานการศึกษาคนควาเชิงวิชาการ  ภาษาไทยความยาว 2,500 ค า 
3.  น าเสนอขอคนพบ  ขอสรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว  (Oral Individual 

Presentation) หรือกลุม (Oral Panel Presentation)  
4. ใชส่ือ  อุปกรณ์ในการน าเสนอไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
5.  เผยแพรผลงานการศึกษาคนควาในรูปแบบบทความวิชาการ  บทความวิจัย  นิทรรศการผลงานสู

สาธารณะ 
6.  บอกประโยชน์และคุณคาในการสรางสรรค์งานและถายทอดส่ิงท่ีเรียนรูแกสาธารณะ 
 

รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ค30205 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 5 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 
             จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา คนควาความคิดรวบยอด ฝึกทักษะการคิดค านวณ ในสาระตอไปนี ้
ล าดับและอนุกรมจ ากัด ล าดับและอนุกรมอนันต์ และแคลคูลัสเบ้ืองตน 

โดยจัดการเรียนรูจากการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแกปัญหา
ในสถานการณ์ตางๆ ไดอยางเหมาะสม รูจักใชวิธีการท่ีหลากหลายในการแกปัญหา ใชเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือ
ความหมาย และการน าเสนอไดอยางถูกตองและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงความรู หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค์ 
            เห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยางเป็นระบบระเบียบ  รอบคอบ   มี
ความรับผิดชอบ มุงมั่นในการท างาน มีวิจารณญาณ  มีเช่ือมั่นในตนเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมท่ี
เหมาะสม  และท างานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เขาใจความคิดรวบยอด และมีทักษะการคิดค านวณในแบบฝึกเสริมศักยภาพทางดานคณิตศาสตร์ 
 
รวม 1 ผลการเรียนรู้  
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ค30206 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 6 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 
             จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา คนควาความคิดรวบยอด ฝึกทักษะการคิดค านวณ ในสาระตอไปนี ้
ความหมายของสถิติศาสตร์และขอมูล การวิเคราะห์ขอมูลและน าเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ    

การวิเคราะห์ขอมูลและน าเสนอขอมูลเชิงปริมาณ ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเป็น 
โดยจัดการเรียนรูจากการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแกปัญหา

ในสถานการณ์ตางๆ ไดอยางเหมาะสม รูจักใชวิธีการท่ีหลากหลายในการแกปัญหา ใชเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือ
ความหมาย และการน าเสนอไดอยางถูกตองและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงความรู หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค์ 
            เห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยางเป็นระบบระเบียบ  รอบคอบ    
มีความรับผิดชอบ มุงมั่นในการท างาน มีวิจารณญาณ  มีเช่ือมั่นในตนเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมท่ี
เหมาะสม  และท างานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรียนรู้  

1. เขาใจความคิดรวบยอด และมีทักษะการคิดค านวณในแบบฝึกเสริมศักยภาพทางดานคณิตศาสตร์ 
 

รวม 1 ผลการเรียนรู้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

134 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        ภาคเรียนที่ 1 เวลา 80 ชั่วโมง 
             จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา พรอมท้ังฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาของสาระ ดังนี้  

ล าดับและอนุกรม ล าดับ ลิมิตของล าดับอนันต์ อนุกรม สัญลักษณ์แสดงการบวก การประยุกต์ของ
ล าดับและอนุกรม 

แคลคูลัสเบ้ืองตน ลิมิตของฟังก์ชัน ความตอเนื่องของฟังก์ชัน อนพุันธ์ของฟังก์ชัน การหาอนุพนัธ์ของ
ฟังก์ชันโดยใชสูตร อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ เสนสัมผัสเสนโคง อนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์ของอนุพนัธ์ 
ปฏิยานุพันธ์และปริพันธไ์มจ ากัดเขต ปริพันธ์จ ากัดเขต พื้นท่ีท่ีปิดลอมดวยเสนโครง 

 

โดยจัดประสบการณ์ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันไดแกการแกปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค์ 

การใชส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหลงขอมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณคาและมี
เจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยางเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใชวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีตองการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุไดวาล าดับท่ีก าหนดใหเป็นล าดับลูเขาหรือลูออก 
2. หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 
3. หาผลบวกอนุกรมอนันต์ 
4. เขาใจและน าความรูเกี่ยวกับล าดับและอนุกรมไปใช 
5. ตรวจสอบความตอเนื่องของฟังก์ชันท่ีก าหนดให 
6. หาอนุพันธ์ของฟงัก์ชันพีชคณิตท่ีก าหนดใหและน าไปใชแกปัญหา 

 7. หาปริพันธ์ไมจ ากัดเขตและจ ากัดเขตของฟังก์ชันพีชคณิตท่ีก าหนดให และน าไปใชแกปัญหา 
 
รวม 7 ผลการเรียนรู้  
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        ภาคเรียนที่ 1 เวลา 80 ชั่วโมง 
             จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา พรอมท้ังฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาของสาระ ดังนี้  

ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล สถิติศาสตร์ ส าคัญในสถิติศาสตร์ ประเภทของขอมูล 
สถิติศาสตร์เชิงพรรณนาและสถิติศาสตร์เชิงอนุมาน 

การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์และน าเสนอขอมูลเชิงคุณภาพดวยตาราง
ความถ่ี การวิเคราะห์และน าเสนอขอมูลเชิงคุณภาพดวยแผนภาพ 

การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์และน าเสนอขอมูลเชิงปริมาณดวยตาราง
ความถ่ี การวิเคราะห์และน าเสนอขอมูลเชิงปริมาณดวยแผนภาพ คาวัดทางสถิติ 

ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น ความหมายและชนิดของตัวแปรสุม การแจกแจง ความ
นาจะเป็นของตัวแปรสุมไมตอเนื่อง การแจกแจงความนาจะเป็นของตัวแปรสุมตอเนื่อง 

 

โดยจัดประสบการณ์ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันไดแกการแกปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การใหเหตุผล และการคิดสรางสรรค์ 

การใชส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหลงขอมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได ไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และใชในชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณคาและมี
เจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยางเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใชวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีตองการวัด 

 
ผลการเรียนรู้  
 1.  เขาใจและใชความรูทางสถิติในการน าเสนอขอมูล และแปลความหมายของคาสถิติเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ 
 2.  หาความนาจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีเกิดจากตัวแปรสุมท่ีมีการแจกแจงเอกรูป การแจกแจงทวินาม 
และการแจกแจงปกติและน าไปใชในการแกปัญหา 

 
รวม 2 ผลการเรียนรู้  
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
 

 
ว21101  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1  

รายวิชาพื้นฐาน                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                       เวลา  60 ชั่วโมง 

 ศึกษา วิเคราะห์ การเรียนรูวิทยาศาสตร์ สมบัติของสารบริสุทธิ์ การจ าแนกและองค์ประกอบของ 
สารบริสุทธิ์ เซลล์ การล าเลียงสารเขาออกเซลล์ การสืบพันธุ์และขยายพันธุ์พืชดอก การสังเคราะห์ดวยแสง  
การล าเลียงน้ า ธาตุอาหาร และอาหารของพืช และพืชศึกษา : ไพล แนวคิดหลักของเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ปัญหาหรือความ
ตองการในชีวิตประจ าวัน ออกแบบวิธีการแกปัญหา ทดสอบ ประเมินผล และระบุขอบกพรองท่ีเกิดขึ้นพรอม
ท้ังหาแนวทางแกไข ทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟูา หรืออิเล็กทรอนิกส์ อัลกอริทึมท่ีใช
แนวคิดเชิงนามธรรม ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงาย รวบรวมขอมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล 
น าเสนอขอมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใชซอฟต์แวร์ หรือบริการบนอินเตอร์เน็ตท่ีหลากหลาย ใช
เทคโนโลยีอยางปลอดภัย ใชส่ือและแหลงขอมูลตามขอก าหนดและขอตกลง  
         โดยใชการสืบเสาะหาความรู การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ 
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการด าเนินชีวิต  
         เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ  
การแกปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์  รูจักการใชชีวิตท่ีพอเพียงเห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ ฝึกการอยูรวมกับ
ผูอื่นอยางพอพียง เอื้อเฟื้อเผ่ือแผและแบงปัน มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดลอม และเห็นคุณคาวัฒนธรรม คานิยม 
เอกลักษณ์ของความเป็นไทยตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีจิตสาธารณะบนฐานแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รหัสตัวชี้วัด 
ว 1.2 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9  ม.1/10  ม.1/11   

   ม.1/12  ม.1/13  ม.1/14  ม.1/15  ม.1/16  ม.1/17  ม.1/18 
ว 2.1 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม 1/9  ม1/10 
ว 4.1 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5 

 
รวม  33 ตัวชี้วัด 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว21102  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 
 รายวิชาพื้นฐาน             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                          เวลา  60 ชั่วโมง 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับอุณหภูมิและการวัด  ผลของความรอนท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงของสาร สมดุลความ
รอน  การถายโอนความรอน องค์ประกอบของบรรยากาศ การแบงช้ันบรรยากาศ ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์
ตอบรรยากาศ องค์ประกอบของบรรยากาศ ไดแก อุณหภูมิอากาศ ความดันอากาศ ความช้ืนอากาศ ลม เมฆ
และฝน พายุฟูาคะนอง พายุหมุนเขตรอน มรสุม การพยากรณ์อากาศ และการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลก  
         โดยใชการสืบเสาะหาความรู การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ  
การเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชฟในการด าเนินชีวิต  
         เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ  
การแกปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์  รูจักการใชชีวิตท่ีพอเพียงเห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ ฝึกการอยูรวมกับ
ผูอื่นอยางพอพียง เอื้อเฟื้อเผ่ือแผและแบงปัน มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดลอม และเห็นคุณคาวัฒนธรรม คานิยม 
เอกลักษณ์ของความเป็นไทยตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีจิตสาธารณะบนฐานแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ว 2.2 ม.1/1 
ว 2.3 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7 
ว 3.2 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7 
ว 4.2 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4   

 
รวม 19 ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

139 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

                                         ว 22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3  
รายวิชาพื้นฐาน                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                         เวลา  60 ชั่วโมง 
 

ศึกษา  อธิบาย  ทดลอง  สืบคนขอมูล  ส ารวจตรวจสอบ  วิเคราะห์เกี่ยวกับ องค์ประกอบของ
สารละลายและปัจจัยท่ีมีผลตอสภาพการละลายได หลักการแยกสาร ดวยวิธีการกรอง  ตกผลึก  การสกัด  
การกล่ัน  และโครมาโทกราฟี  ค านวณหาความเขมขนของสารละลายและน าความรูไปใชประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  ระบบอวัยวะในรางกายของเรา ประกอบดวย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบ
ขับถาย  ระบบประสาท  ระบบสืบพันธุ์  การเคล่ือนท่ีของวัตถุ แรงในชีวิตประจ าวัน  
         โดยใชการสืบเสาะหาความรู การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการด าเนินชีวิต เพื่อใหเกิดความรู 
ความคิด ความเขาใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ  การแกปัญหา มีจิต
วิทยาศาสตร์  รูจักการใชชีวิตท่ีพอเพียงเห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ ฝึกการอยูรวมกับผูอื่นอยางพอพียง 
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผและแบงปัน มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดลอม และเห็นคุณคาวัฒนธรรม คานิยม เอกลักษณ์ของความ
เป็นไทยตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีจิตสาธารณะบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
รหัสตัวชี้วัด  
 ว 1.2  ม2/1 , ม2/2 , ม2/3 , 2/4, ม2/5 ,ม2/6, ม2/7,ม2/8,2/9,ม2/10, 
   ม 2/11, ม 2/12, ม 2/13, ม 2/14, ม 2/15, ม 2/16, ม2/17 
 ว 2.1  ม 2/1 , ม 2/2, ม 2/3 , ม 2/4 , ม 2/5 , ม.2/6 
 ว 2.2  ม 2/1 , ม 2/2, ม 2/3 , ม 2/4 , ม 2/5 , ม 2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม 2/9, ม 2/10, 
                      ม 2/11, ม 2/12, ม 2/13, ม 2/14, ม 2/15   
             ว 4.1   ม 2/1, ม 2/2, ม 2/3, ม 2/4, ม 2/5 
 
รวม 43 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

                                         ว 22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4  
รายวิชาพื้นฐาน             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                        เวลา  60 ชั่วโมง 
 

ศึกษา  อธิบาย  ทดลอง  สืบคนขอมูล  ส ารวจตรวจสอบ  วิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์และการ
ค านวณ 
เกี่ยวกับงานและก าลังท่ีเกิดจากแรงท่ีกระท าตอวัตถุ หลักการท างานของเครื่องกลอยางงาย พลังงานจลน์  
พลังงานศักย์โนม  พลังงานศักย์ยืดหยุน การถายโอนพลังงาน  กฎการอนรุักษ์พลังงาน  กระบวนการเกิด 
สมบัติของเช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ์ พลังงานทดแทน  โครงสรางภายในภายนอกของเปลือกโลก กระบวนการ
ผุพัง  การสะสมตัวของตะกอนจากแบบจ าลอง  ลักษณะของช้ันหนาดิน กระบวนการเกิดดิน แหลงน้ าผิวดิน  
แหลงน้ าใตดิน สรางแบบจ าลองการใชน้ า  
แนวทางการใชน้ าอยางยั่งยืนในทองถิ่นของตนเอง 
         โดยใชการสืบเสาะหาความรู การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ 
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการด าเนินชีวิต  
         เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ  
การแกปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์  รูจักการใชชีวิตท่ีพอเพียงเห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ ฝึกการอยูรวมกับ
ผูอื่นอยางพอพียง เอื้อเฟื้อเผ่ือแผและแบงปัน มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดลอม และเห็นคุณคาวัฒนธรรม คานิยม 
เอกลักษณ์ของความเป็นไทยตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีจิตสาธารณะบนฐานแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
รหัสตัวชี้วัด 
 ว 2.3 ม 2/1 , ม 2/2, ม 2/3 , ม 2/4 , ม 2/5 , ม.2/6 
 ว 3.2 ม 2/1, ม 2/2, ม 2/3, ม 2/4, ม 2/5, ม 2/6, ม 2/7, ม 2/8  , ม 2/9, ม 2/10  
       ว 4.1  ม 2/1 , ม 2/2, ม 2/3 , ม 2/4 , ม 2/5 , ม.2/6 
 
รวม  22  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว23101  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5  
รายวิชาพื้นฐาน             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                         เวลา  60 ชั่วโมง 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ตระหนักคุณคา และอธิบายการใชประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์และ 
วัสดุผสม  การเกิดปฏิกิริยาเคมี กฎทรงมวล ปฏิกิริยาดูดความรอน และปฏิกิริยาคายความรอน ปฏิกิริยา 
การเกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะปฏิกิริยาของกรดกับเบส และปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ  
ปฏิกิริยาการเผาไหม การเกิดฝนกรด และการสังเคราะห์ดวยแสง  
      ศึกษาวิเคราะห์ ตระหนักคุณคา บรรยาย และอธิบายความสั มพันธ์ระหวางความตางศักย์
กระแสไฟฟูา และความตานทานไฟฟูา การใชโวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ แผนภาพวงจรไฟฟูาแสดงการตอตัว
ตานทานแบบอนุกรมและขนานการท างานของช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส์อยางงายค านวณพลังงานไฟฟูาการ
เลือกใชเครื่องใชไฟฟูาอธิบายการเกิดคล่ืนและบรรยายสวนประกอบของคล่ืนคล่ืนแมเหล็กไฟฟูาและสเปกตรัม
คล่ืนแมเหล็กไฟฟูากฎการสะทอนของแสง การเคล่ือนท่ีของแสงแสดงการเกิดภาพจากกระจกเงา การหักเห
ของแสงปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับแสงและการท างานของทัศนอุปกรณ์ ความสวางของแสง ท่ีมีตอดวงตา โดย
เลือกใชวัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมตอการศึกษาภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นพื้นฐานในการปรับใช
กับการประกอบอาชีพในอนาคต และหางไกลอบายมุข  
          โดยใชการสืบเสาะหาความรู การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ  
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการด าเนินชีวิต เพื่อใหเกิด
ความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปัญหา มีจิต
วิทยาศาสตร์  รูจักการใชชีวิตท่ีพอเพียงเห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ ฝึกการอยูรวมกับผูอื่นอยางพอพียง 
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผและแบงปัน มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดลอม และเห็นคุณคาวัฒนธรรม คานิยม เอกลักษณ์ของความ
เป็นไทยตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีจิตสาธารณะบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ว 2.1      ม 3/1 , ม 3/2 , ม3/3 , ม3/4 , ม3/5 , ม3/6 ม 3/7 , ม 3/8  
ว 2.3      ม 3/1 , ม 3/2 , ม3/3 , ม3/4 , ม3/5 , ม3/6 ม 3/7 , ม 3/8, ม3/9 , ม3/10, ม3/11 

                 ม 3/12 , ม3/13 , ม3/14 , ม3/15 , ม3/16 ม 3/17 , ม 3/18 , ม3/19 , ม3/20,ม3/21 
 
รวม   29   ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว23102  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 
รายวิชาพื้นฐาน             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                         เวลา  60 ชั่วโมง 
 

 ศึกษา ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศ รูปแบบความสัมพันธ์ระหวางส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต
รูปแบบตาง ๆ ในแหลงท่ีอยูเดียวกัน การถายทอดพลังงานในสายใยอาหาร ความสัมพันธ์ของผูผลิต ผูบริโภค 
และผูยอยสลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศ การสะสมสารพิษในส่ิงมีชีวิต ในโซอาหาร  และตระหนักถึง
ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดลอมในระบบนิเวศ โดยไมท าลายสมดุลของระบบนิเวศ   
 ศึกษาความสัมพันธ์ระหวาง ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเกิด
จีโนไทปและฟีโนไทปของลูก และค านวณอัตราสวนการเกิดจีโนไทป และฟีโนไทปของรุนลูก การแบงเซลล์
แบบไมโทซิสและไมโอซิส โรคทางพันธุกรรม การใชประโยชน์จากส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมและผลกระทบท่ี
อาจมีตอมนุษย์และส่ิงแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ  
 ศึกษาการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ อธิบายการเกิดฤดูและการเคล่ือนท่ีปรากฏของดวง
อาทิตย์ การเกิดขางขึ้นขางแรมการเปล่ียนแปลงเวลาการขึ้นและตกของดวงจันทร์และการเกิดน้ าขึ้นน้ าลง 
การใชประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศและยกตัวอยางความกาวหนาของโครงการส ารวจอวกาศ 
 โดยใชการสืบเสาะหาความรู การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการด าเนินชีวิต  เพื่อใหเกิด
ความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจการแกปัญหา มีจิต
วิทยาศาสตร์  รูจักการใชชีวิตท่ีพอเพียงเห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ ฝึกการอยูรวมกับผูอื่นอยางพอพียง 
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผและแบงปัน มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดลอม และเห็นคุณคาวัฒนธรรม คานิยม เอกลักษณ์ของความ
เป็นไทยตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีจิตสาธารณะบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ว 1.1      ม 3/1 , ม 3/2 , ม3/3 , ม3/4 , ม3/5 , ม3/6 
ว 1.3      ม 3/1 , ม 3/2 , ม3/3 , ม3/4 , ม3/5 , ม3/6 ม 3/7 , ม 3/8, ม3/9 , ม3/10, ม3/11 
ว 3.1      ม 3/1 , ม 3/2 , ม3/3 , ม3/4 

 
 รวม    21  ตัวชี้วัด 
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
 
 

ว20281 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
  รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง        
   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะ การสังเกต การวัด การจ าแนก การใชตัวเลขและการค านวณ การ
จัดการกระท าและส่ือความหมายขอมูล การท านายหรือการพยากรณ์ การลงความคิดเห็นจากขอมูล การหา
ความสัมพันธ์ระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา การตั้งสมมติฐาน การควบคุมตัวแปร การตีความหมาย
ขอมูลและการลงขอสรุป การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การทดลองเพื่อใหมีความเขาใจ โดยใชทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีสมรรถนะ
ส าคัญ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ น าความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใชในการศึกษา คนควาหา
ความรู อยูอยางพอเพียง และแกปัญหาอยางเป็นระบบ การคิดอยางเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ คิด
สรางสรรค์ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม  คุณธรรม  คานิยมท่ีเหมาะสมและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ความเป็นพลโลก 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  สืบคนขอมูลและอภิปรายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2. อธิบายและฝึกทักษะการสังเกต     
 3.  อภิปราย  และฝึกทักษะการจ าแนก 
 4.  สังเกต  วิเคราะห ์และฝึกทักษะการวัด  
 5.  อภิปรายแลฝึกทักษะการใชตัวเลขและการค านวณ 
 6.  สังเกต  วิเคราะห ์และฝึกทักษะการกระท ากับขอมูลและส่ือความหมาย   
 7.  อภิปรายและฝึกทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล 
 8.  สังเกต  วิเคราะห ์และฝึกทักษะการหาความสัมพันธ์ระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา       
 9.  สังเกต  วิเคราะห ์และฝึกทักษะท านายหรือพยากรณ์ 
 10. อภิปราย  และฝึกทักษะการตั้งสมมติฐาน 
 11. อภิปรายและฝึกทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร 
 12. อธิบายและฝึกทักษะการก าหนดนิยามเชิงตัวแปร 
 13. อภิปราย  และฝึกทักษะในการทดลอง 
 14. สังเกต  อธิบายและฝึกทักษะการตีความหมายขอมูล  การลงขอสรุป 
รวม  14  ผลการเรียนรู้  

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว20287 ทักษะกระบวนการค านวณเพื่อวิชาฟิสิกส์  
    รายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง        
   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในดานการค านวณ  หลักการพื้นฐานของแรงและการ
เคล่ือนท่ีในเรื่องระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว ความเรง กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน การเคล่ือนท่ี
แนวตรง และการใชประโยชนจากแรงและการเคล่ือนท่ี  
 โดยจัดประสบการณ์หรือสรางสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษา คนควาโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแกปัญหา  การใหเหตุผล  การส่ือสารการส่ือ
ความหมายทางวิทยาศาสตร์  และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรูตางๆ ทางวิทยาศาสตร์และเช่ือมโยง
วิทยาศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และน าประสบการณ์ดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีไดไปใชใน        
การเรียนรูส่ิงตาง ๆ และใชในชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พรอมท้ัง
ตระหนักในคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร์ สามารถท างานอยางมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ    
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
 1. อธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ ปริมาณกายภาพและหนวยในระบบเอสไอ 
 2. อธิบายความส าคัญของการทดลอง การวัดปริมาณกายภาพตางๆ และการบันทึกผลการวัด 
 3. ทดลอง อธิบายเกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีแนวตรง และค านวณปริมาณท่ีเกี่ยวของ 
 4. ทดลอง อธิบาย แรงและค านวณหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรง 
 5. ทดลอง อธิบายกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตันและใชกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตันอธิบายการเคล่ือน 
ท่ีของวัตถุ รวมท้ังค านวณปริมาณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 6. ทดลอง อธิบายกฎแรงดึงดูดระหวางมวล 
 7. ทดลองและค านวณแรงเสียดทานระหวางผิวสัมผัสของวัตถุคูหนึ่ง 
   
รวม  5  ผลการเรียนรู 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว20293 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา  
รายวิชาเพิ่มเติม                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1           ภาคเรียนที่ 1  เวลา 60 ชั่วโมง   
           จ านวน 1.5  หน่วยกิต 
          ศึกษา วิเคราะห์ ขั้นตอนและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการบูรณาการออกแบบการทดลอง
ผานการท ากิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อแกปญหาในชีวิตจริง ศึกษา
เกี่ยวกับสารรอบตัว สมบัติของสาร การจ าแนกสารดวยสถานะ เนื้อสาร และขนาดอนุภาคของสาร การ
เปล่ียนแปลงของสาร สารบริสุทธิ์และสารผสม การใชความรูทางเคมีใหเป็นประโยชน์ตอการเลือกใชสารเคมีใน
ชีวิตประจ าวันไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย การศึกษาประเภท โครงสรางและหนาท่ีของสวนประกอบ
ภายในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ศึกษาสวนประกอบของกลองจุลทรรศน์ใชแสง หลักการท างาน วิธีการใช 
รวมท้ังการดูแลและเก็บรักษา ศึกษาโครงสรางและหนาท่ีของสวนท่ีหอหุมเซลล์ ไซโทพลาซึม และนิวเคลียส 
ระบุชนิดและหนาท่ีของออร์แกเนลล์ การล าเลียงสารเขาและออกจากเซลล์ ไดแก การแพรแบบธรรมดา 
ออสโมซิส การแพรแบบฟาซิลิเทต เอนโดไซโทซิส และเอกโซไซโทซิส ศึกษากระบวนการสังเคราะห์ดวยแสง
ของพืช ปัจจัยท่ีส าคัญตอกระบวนการสังเคราะห์ดวยแสง การล าเลียงน้ า ธาตุอาหารและอาหารของพืช การ
เจริญเติบโตของพืช การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศของพืชดอก การตอบสนองตอส่ิงเราของพืช 
และเทคโนโลยีชีวภาพของพืช   
          โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต  
การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุปเพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์รวมท้ังทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศดานการคิดและการแกปัญหา ดานการส่ือสาร สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและน าความรู
ไปใชในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 
    1. ตระหนักถึงคุณคาของวิทยาศาสตร์โดยอธิบายความส าคัญและความหมายของวิทยาศาสตร์ 
    2. อธิบายทักษะกระบวนการท างานของวิทยาศาสตร์ 
    3. ออกแบบกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
    4. เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกตางระหวางวิธีการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม 
    5. อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ จากการสังเกตและการ
ทดสอบ  
    6. วิเคราะห์ผลจากการใชธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะและกัมมันตรังสีท่ีมีตอส่ิงมีชีวิต ส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ
และสังคม จากขอมูลท่ีรวบรวมได 
    7. ตระหนักถึงคุณคาของการใชธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะและกัมมันตรังสี โดยเสนอแนวทางการใชธาตุ
อยางปลอดภัยและคุมคา 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

   8. เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ เขียนกราฟ แปล
ความขอมูลจากกราฟหรือสารสนเทศ 
    9. อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแนนของสารบริสุทธิ์และสารผสม 
    10. อธิบายโครงสรางอะตอมท่ีประกอบดวยโปรตอน นิวตรอนและอิเล็กตรอนโดยใชแบบจ าลอง 
    11. อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคและการเคล่ือนท่ีของอนุภาค
ของสสารชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก฿ส โดยใชแบบจ าลอง 
    12. อธิบายวิธีการและเตรียมตัวอยางส่ิงมีชีวิตเพื่อศึกษาภายใตกลองจุลทรรศน์ใชแสงวัดขนาด
โดยประมาณและ 
วาดภาพที่ปรากฏภายใตกลองบอกวิธีการใชและการดูแลรักษากลองจุลทรรศน์ใชแสงท่ีถูกตอง 
    13. อธิบายโครงสรางและหนาท่ีของสวนท่ีหอหุมเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
    14. เปรียบเทียบรูปรางและโครงสรางของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  
    15. สืบคนขอมูล อธิบายและระบุชนิดและหนาท่ีของออร์แกเนลล์ 
    16. อธิบาย และเปรียบเทียบการแพร ออสโมซิส การแพรแบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทรานสปอร์ต 
    17. สืบคนขอมูล อธิบายและเขียนแผนภาพการล าเลียงสารโมเลกุลใหญออกจากเซลล์ดวยกระบวนการเอก
โซ-ไซโทซิสและการล าเลียงสารโมเลกุลใหญเขาสูเซลล์ดวยกระบวนการเอนโดไซโทซิส 
    18. อธิบายความส าคัญ และกระบวนสังเคราะห์ดวยแสงของพืช 
    19. สืบคนขอมูล อภิปรายและสรุปปัจจัยความเขมของแสง ความเขมขนของคาร์บอนไดออกไซด์ และ
อุณหภูมิท่ีมีผลตอการสังเคราะห์ดวยแสงของพืช 
    20. สืบคนขอมูลและอธิบายกลไกการล าเลียงน้ า ธาตุอาหาร และการล าเลียงอาหารในพืช 
    21. สืบคนขอมูล อธิบายความส าคัญของธาตุอาหาร และยกตัวอยางธาตุอาหารท่ีส าคัญท่ีมีผลตอการ
เจริญเติบโต 
ของพืช 
    22. สืบคนขอมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับส่ิงเราภายนอกและภายในท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช 
    23. สืบคน อธิบาย การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศของพืชดอก 
    24. อธิบายลักษณะโครงสรางของดอกท่ีมีสวนท าใหเกิดการถายเรณู รวมทั้งบรรยายการปฏิสนธิของืชดอก  
การเกิดผลและเมล็ด การกระจายเมล็ด การงอกของเมล็ด และยกตัวอยางการใชประโยชน์จากโครงสรางตางๆ
ของเมล็ดและผล 
    25. อธิบายและเปรียบเทียบกระบวนการสรางเซลล์สืบพันธุ์เพศผูและเพศเมียของพืชดอก และอธิบายการ
ปฏิสนธิของพืชดอก 
    26. อธิบายความส าคัญของเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชในการใชประโยชน์ในดานตางๆ 
 
รวม 26 ผลการเรียนรู้ 
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว20294 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                          ภาคเรียนที่ 2         เวลา 60 ชั่วโมง 

                                                         จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

             ศึกษา วิเคราะห์ความหมายและประเภทของส่ิงแวดลอม   องค์ประกอบทางชีวภาพและ
องค์ประกอบทางกายภาพของระบบนิเวศในทองถิ่น  ความสัมพันธ์ระหวางองค์ประกอบตาง ๆ ภายในระบบ
นิเวศ  เขียนแผนภาพแสดงการถายทอดพลังงานของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศทองถิ่น   ความสัมพันธ์ของ
ส่ิงมีชีวิตตางชนิดท่ีอาศัยอยูรวมกันในรูปแบบตาง ๆ ความสัมพันธ์ระหวางการหมุนเวียนสารตาง ๆ กับผูผลิต 
ผูบริโภคและยอยสลายอินทรียสาร  ความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่นและผลของความหลากหลายทาง
ชีวภาพท่ีมีผลมนุษย์ สัตว์ พืช และส่ิงแวดลอม  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับขยะ เริ่มตนเป็นโรงเรียนปลอดขยะ 
การจัดการขยะในโรงเรียน  เงื่อนไข  ปัจจัย น าไปสูความส าเร็จโรงเรียนปลอดขยะ ความยั่งยืนของการจัดการ
โรงเรียนปลอดขยะ การจัดท าขอมูลศูนย์การเรียนรูโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School) สภาพปัญหา
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น การดูแลรักษาส่ิงแวดลอมและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน  การแกปัญหาส่ิงแวดลอมและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนโดยใชความรูทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โดยใชการสืบเสาะหาความรู การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการด าเนินชีวิต  เพื่อใหเกิด
ความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปัญหา มีจิต
วิทยาศาสตร์  รูจักการใชชีวิตท่ีพอเพียงเห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ ฝึกการอยูรวมกับผูอื่นอยางพอพียง 
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผและแบงปัน มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดลอม และเห็นคุณคาวัฒนธรรม คานิยม เอกลักษณ์ของความ
เป็นไทยตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีจิตสาธารณะบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ผลการเรียนรู้ 
  1.  อธิบาย และบอกความหมายของส่ิงแวดลอม 
  2.  บอกองค์ประกอบของส่ิงแวดลอม ท้ังองค์ประกอบทางกายภาพ และชีวภาพ 
  3.  ส ารวจ อภิปราย อธิบาย และวิเคราะห์ปัญหาส่ิงแวดลอมและผลกระทบในระดับชุมชนประเทศและโลก 
  4.  สืบคนขอมูลท่ีเกี่ยวของกับแนวทางในการแกปัญหาส่ิงแวดลอม เพื่อน าไปสูหัวขอ การท าโครงการ 
    โรงเรียนปลอดขยะ 
  5.  เสนอแนวคิดและจัดต้ังศูนย์เรียนรูตนแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ 
  6.  วางแผนและลงมือปฏิบัติในการดูแลรักษา แกปัญหาส่ิงแวดลอม ใชทรัพยากร ธรรมชาติอยางยั่งยืน  
    โดยใชความรูทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

รวม 6 ผลการเรียนรู  
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว20283 รายวิชา เคมีน่ารู ้  
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2             ภาคเรียนที่ 1  เวลา  40  ช่ัวโมง   

       จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
             ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับสาขาเคมี  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (scientific process) ศึกษา 

วิเคราะห์  และอธิบายการแยกสารผสมโดยการระเหยแหง การตกผลึก การกล่ันอยางงายโครมาโทกราฟีแบบ

กระดาษ การสกัดดวยตัวท าละลาย น าวิธีการแยกสารไปใชแกปัญหาในชีวิตประจ าวัน ผลของชนิดตัวละลาย 

ชนิดตัวท าละลายอุณหภูมิท่ีมีตอสภาพละลายไดของสาร ผลของความดันท่ีมีตอสภาพละลายไดของสารโดยใช

สารสนเทศ ตัวละลายในสารละลาย ในหนวยความเขมขนเป็นรอยละ ปริมาตรตอปริมาตรมวลตอมวล และ

มวลตอปริมาตร 

   โดยใชการสืบเสาะหาความรู การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ 
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการด าเนินชีวิต  
             เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ  
การแกปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์  รูจักการใชชีวิตท่ีพอเพียงเห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ ฝึกการอยูรวมกับ
ผูอื่นอยางพอพียง เอื้อเฟื้อเผ่ือแผและแบงปัน มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดลอม และเห็นคุณคาวัฒนธรรม คานิยม 
เอกลักษณ์ของความเป็นไทยตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีจิตสาธารณะบนฐานแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการเรียนรู้ 
      1.  มีความรูความเขาใจในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อน ามาแกปัญหาและสรางองค์ความรู 

2. อธิบายการแยกสารผสมโดยการระเหยแหงการตกผลึก การกล่ันอยางงายโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ 

3. มีความรูความเขาใจและสามารถแยกสารโดยการระเหยแหง การตกผลึก การกล่ันอยางงาย 

4. น าวิธีการแยกสารไปใชแกปัญหาในชีวิตประจ าวัน โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี 
และวิศวกรรมศาสตร์ 

5. ออกแบบการทดลองและทดลองในการอธิบาย ผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวท าละลายอุณหภูมิท่ีมีผล
ตอสภาพละลายไดของสาร รวมท้ัง อธิบายผลของความดันท่ีมีตอสภาพละลายได ของสารโดยใชสารสนเทศ 

6. มีความรูความเขาใจและสามารถน าวิธีการแยกสารไปใชแกปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลายในหนวย ความเขมขนเป็นรอยละปริมาตรตอปริมาตรมวลตอมวล และ

มวลตอปริมาตร 

      7. ตระหนักความส าคัญของการน าความรูเรื่อง ความเขมขนของสารไปใชโดยยกตัวอยางการใช 

สารละลายในชีวิตประจ าวันอยางถูกตองและปลอดภัย 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว20289  สิ่งมีชีวิตน่ารู้   
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2           ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง  

       จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 
             ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับสาขาชีววิทยา  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (scientific process)
ลักษณะของส่ิงมีชีวิต (Characteristics of life) ส่ิงมีชีวิตตองการสารอาหารและพลังงาน  ส่ิงมีชีวิตมีการ
รักษาดุลยภาพของรางกาย  ส่ิงมีชีวิตมีการตอบสนองตอส่ิงแวดลอม  การสืบพันธุ์ (reproduction)  การ
สืบพันธุ์แบบไมอาศัยเพศ (Asexual Reproduction)   ส่ิงมีชีวิตมีการเติบโต การเจริญ มีอายุขัยและขนาด
จ ากัด   ชีววิทยากับประโยชน์ในการด ารงชีวิต 

   โดยใชการสืบเสาะหาความรู การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ 
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการด าเนินชีวิต  
             เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ  
การแกปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์  รูจักการใชชีวิตท่ีพอเพียงเห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ ฝึกการอยูรวมกับ
ผูอื่นอยางพอพียง เอื้อเฟื้อเผ่ือแผและแบงปัน มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดลอม และเห็นคุณคาวัฒนธรรม คานิยม 
เอกลักษณ์ของความเป็นไทยตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีจิตสาธารณะบนฐานแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 
      1.  มีความรูความเขาใจในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อน ามาแกปัญหาและสรางองค์ความรู 

2.  วิเคราะห์ส่ิงมีชีวิตมีความตองสารอาหารและพลังงานท่ีแตกตางกัน 
3.  อภิปรายถึงส่ิงมีชีวิตมีการรักษาดุลยภาพของรางกาย   
4.  อธิบาย และระบุถึงการตอบสนองตอส่ิงแวดลอมของส่ิงมีชีวิต 
5.  อภิปรายความแตกตางของการสืบพันธุ์ (reproduction)  และการสืบพันธุ์แบบไมอาศัยเพศ 

(Asexual Reproduction)  ของส่ิงมีชีวิต 
6.  อธิบาย วิเคราะห์ถึงการเติบโต การเจริญ มีอายุขัยและขนาดจ ากัดของส่ิงมีชีวิต  
7.  อภิปรายถึงการน าความรูทางชีววิทยาไปใชประโยชน์ในการด ารงชีวิต 

รวม 7 ผลการเรียนรู  
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว20295  ฟิสิกส์  

รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2            ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60  ชั่วโมง    

                                                                   จ านวน  1.5  หน่วยกิต     

                ศึกษาธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ ปริมาณกายภาพและหนวยการวัด ความคลาดเคล่ือนในการวัด

และการทดลองในวิชาฟิสิกส์ หลักการพื้นฐานของแรงและการเคล่ือนท่ีในเรื่องระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว 

ความเร็ว ความเรง กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน การเคล่ือนท่ีแนวตรง และการใชประโยชนจากแรงและการ

เคล่ือนท่ี  

               โดยใชการสืบเสาะหาความรู การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การสืบคนขอมูลและการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ 

สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปัญหา การน าความรูไปใชในชีวิตประจ าวัน 

มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม   

ผลการเรียนรู 

 1. อธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ ปริมาณกายภาพและหนวยในระบบเอสไอ 

2. อธิบายความส าคัญของการทดลอง การวัดปริมาณกายภาพตางๆ และการบันทึกผลการวัด 

3. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหวางต าแหนง การกระจัด ความเร็ว และความเรงของการ

เคล่ือนท่ีของวัตถุในแนวตรงท่ีมีความเรงคงตัวจากกราฟและสมการ  

4. ทดลองหาคาความเรงโนมถวงของโลก และค านวณปริมาณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

5. ทดลอง และอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงท่ีท ามุมตอกัน 

6. เขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าตอวัตถุอิสระ  

7. ทดลอง อธิบายกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตันและการใชกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตันกับสภาพการ

เคล่ือนท่ีของวัตถุ รวมท้ังค านวณปริมาณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 

รวม  7  ผลการเรียนรู 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว20296 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2           ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง  

       จ านวน 1.5 หน่วยกติ 

ศึกษาก าเนิดและการเปล่ียนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบงใน
ชวงเวลาตาง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ โครงสรางและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางชางเผือก 
กระบวนการเกิดดาวฤกษ์ การเปล่ียนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาด กระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบงเขต
บริวารของดวงอาทิตย์ การส ารวจอวกาศ โดยใชกลองโทรทรรศน์ในชวงความยาวคล่ืนตาง ๆ ดาวเทียมยาน
อวกาศสถานีอวกาศ โครงสรางของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ การแบงช้ันและสมบัติของโครงสรางโลก 
กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด  แผนดินไหว  และสึนามิ   

โดยใชการสืบเสาะหาความรู การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การสืบคนขอมูลและการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ 
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปัญหา การน าความรูไปใชในชีวิตประจ าวัน 
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสมบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
 
ผลการเรียนรู้ 

1.อธิบายการก าเนิดและการเปล่ียนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบง
ในชวงเวลาตาง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ 

2. อธิบายหลักฐานท่ีสนับสนุนทฤษฎีบิกแบง  จากความสัมพันธ์ระหวางความเร็วกับระยะทางของ
กาแล็กซี รวมท้ังขอมูลการคนพบไมโครเวฟ พื้นหลังจากอวกาศ 

3. อธิบายโครงสรางและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางชางเผือก และระบุต าแหนงของระบบสุริยะ
พรอมอธิบายเช่ือมโยงกับการสังเกตเห็นทางชางเผือกของคนบนโลก 

4. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดยแสดงการเปล่ียนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาดจากดาวฤกษ์
กอนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์ 

5. ระบุปัจจัยท่ีสงผลตอความสองสวางของดาวฤกษ์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหวางความสองสวาง
กับโชติมาตรของดาวฤกษ์ 

6.อธิบายความสัมพันธ์ระหวางสี อุณหภูมิผิวและสเปกตรัมของดาวฤกษ์ 
7. อธิบายล าดับวิวัฒนาการท่ีสัมพันธ์กับมวลต้ังตนและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงสมบัติบางประการ 
8.  อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะ และการแบงเขตบริวารของดวงอาทิตย์ และลักษณะของ 
ดาวเคราะห์ท่ีเอื้อตอการด ารงชีวิต 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

9. อธิบายโครงสรางของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ และสืบคนขอมูล วิเคราะห์น าเสนอ
ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวของกับผลของลมสุริยะ และพายุสุริยะท่ีมีตอโลกรวมทั้งประเทศไทย 

10.  สืบคนขอมูล อธิบายการส ารวจอวกาศ โดยใชกลองโทรทรรศน์ในชวงความยาวคล่ืนตาง ๆ
ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ และน าเสนอแนวคิดการน าความรูทางดานเทคโนโลยีอวกาศมา
ประยุกต์ใช ในชีวิตประจ าวันหรือในอนาคต 

11. อธิบายการแบงช้ันและสมบัติของโครงสรางโลกพรอมยกตัวอยางขอมูลท่ีสนับสนุน 
12. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาท่ีสนับสนุนการเคล่ือนท่ีของแผนธรณี 

13. ระบุสาเหตุ และอธิบายรูปแบบแนวรอยตอของแผนธรณีท่ีสัมพันธ์กับการเคล่ือนท่ีของแผนธรณี
พรอมยกตัวอยางหลักฐานทางธรณีวิทยาท่ีพบ 

14. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิดรวมท้ังสืบคนขอมูลพื้นท่ีเส่ียงภัย ออกแบบและ
น าเสนอแนวทางการเฝูาระวังและการปฏิบัติตนใหปลอดภัย 

15.อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และผลจากแผนดินไหว รวมทั้งสืบคนขอมูล
พื้นท่ีเส่ียงภัย ออกแบบและน าเสนอแนวทางการเฝูาระวังและการปฏิบัติตนใหปลอดภัย 

16.อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิรวมทั้งสืบคนขอมูลพื้นท่ีเส่ียงภัย ออกแบบและ
น าเสนอแนวทางการเฝูาระวังและการปฏิบัติตนใหปลอดภัย 
 
รวม 16 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2          ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง 
             จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
         ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกทักษะต้ังประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามในเรื่องท่ีสนใจโดยเริ่มจากตนเอง  เช่ือมโยง
จากชุมชน  ทองถิ่นและประเทศ  ต้ังสมมุติฐานและใหเหตุผลโดยใชความรูจากศาสตร์สาขาตางๆ  คนควา
แสวงหาความรูเกี่ยวกับสมมุติฐานท่ีต้ังไวจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ออกแบบวางแผน รวบรวมขอมูล   

วิเคราะห์ขอมูลโดยใชวิธีการท่ีเหมาะสม  ท างานบรรลุผลตามเปูาหมายภายในกรอบการด าเนินงานท่ี
ก าหนด  โดยการก ากับดูแล  ชวยเหลือของครูอยางตอเนื่อง  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู 
และรวมกับเสนอแนวคิด  วิธีการแกปัญหาอยางเป็นระบบ  ดวยกระบวนการคิด  กระบวนการสืบคนขอมูล  
กระบวนการแกปัญหา  กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุมในการวิพากษ์   

เพื่อใหเกิดทักษะในการคนควาแสวงหาความรู  เปรียบเทียบเช่ือมโยงองค์ความรูสังเคราะห์  สรุป  
อภิปราย  เพื่อใหเห็นประโยชน์และคุณคาของการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ต้ังประเด็นปัญหา  โดยเลือกประเด็นท่ีสนใจ  เริ่มจากตนเอง  ชุมชน ทองถิ่น  และประเทศ 
2.  ต้ังสมมุติฐานประเด็นปัญหาท่ีตนสนใจ  
3.  ออกแบบ  วางแผน  และใชกระบวนการรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
4.  แสวงหาความรูจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายและระบุแหลงท่ีมาของขอมูลไดถูกตอง 
5.  เสนอแนวคิด  วิธีการแกปัญหาอยางเป็นระบบ 
6.  ศึกษารวบรวมขอมูลอยางเป็นระบบ  ถูกตองครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
7.  สังเคราะห์ขอมูล  สรุปองค์ความรูและเปรียบเทียบเช่ือมโยงความรูโดยใชกระบวนการกลุมในการ

อภิปราย วิพากษ์  และแลกเปล่ียนความคิดเห็นองค์ความรูท่ีไดจากการคนพบ 
8.  บอกประโยชน์และคุณคาของการศึกษาคนควาได 
 

รวม  8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

I20202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2          ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง 
             จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
         ศึกษา  เรียบเรียง  และถายทอดความคิดอยางชัดเจน  เป็นระบบจากขอมูลองค์ความรู   จาก
การศึกษาคนควาในรายวิชาศึกษาคนควาและสรางองค์ความรู  (Research  and  Knowledge  Formation)   

เขียนโครงราง  บทน า  เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ  โดยใชค าจ านวน  2,500  ค า  
มีการอางอิงแหลงความรูท่ีเช่ือถือไดอยางหลากหลาย  เรียบเรียงและถายทอดอยางชัดเจน  เป็นระบบ  มีการ
น าเสนอในรูปแบบเด่ียว  (Oral  Individual Presentation)  หรือกลุม  (Oral  Panel  Presentation)  โดย
ใชส่ือประกอบท่ีหลากหลาย  และเผยแพรผลงานสูสาธารณะ   

เพื่อใหเกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  และทักษะการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  เห็น
ประโยชน์และคุณคาในการสรางสรรค์งานและถายทอดส่ิงท่ีเรียนรูใหเป็นประโยชน์แกสาธารณะ 

 
ผลการเรยีนรู้ 

1.  วางโครงรางการเขียนตามหลักเกณฑ์  องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงราง 
2.  เขียนรายงานการศึกษาคนควาเชิงวิชาการ  ภาษาไทยความยาว 2,500 ค า 
3.  น าเสนอขอคนพบ  ขอสรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว  (Oral Individual 

Presentation) หรือกลุม (Oral Panel Presentation)  
4. ใชส่ือ  อุปกรณ์ในการน าเสนอไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
5.  เผยแพรผลงานการศึกษาคนควาในรูปแบบบทความวิชาการ  บทความวิจัย  นิทรรศการผลงานสู

สาธารณะ 
6.  บอกประโยชน์และคุณคาในการสรางสรรค์งานและถายทอดส่ิงท่ีเรียนรูแกสาธารณะ 
 

รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว20285 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน 
รายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง        
   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 
 การสืบคน คิดวิเคราะห์ ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ในชีวิตประจ าวัน โดยใชทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีสมรรถนะ
ส าคัญ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ น าความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใชในการศึกษา คนควาหา
ความรู อยูอยางพอเพียง และแกปัญหาอยางเป็นระบบ การคิดอยางเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ คิด

สรางสรรค์ และมีจิตวิทยาศาสตร์  
 
ผลการเรียนรู้ 
 
 1.  สืบคน เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ในชีวิตประจ าวัน 
 2.  คิด วิเคราะห์ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ในชีวิตประจ าวัน 
 3.  ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ในชีวิตประจ าวันโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 
รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว20291วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3           ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง  

       จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา การเคล่ือนท่ีของอากาศ  การหมุนเวียนของอากาศและน้ าผิวหนาในมหาสมุทรที่มีตอลักษณะ
ภูมิอากาศ ลมฟูาอากาศ ส่ิงมีชีวิต การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลกท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
โลก 

โดยใชการสืบเสาะหาความรู การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การสืบคนขอมูลและการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ 
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปัญหา การน าความรูไปใชในชีวิตประจ าวัน 
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสมบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายปัจจัยส าคัญท่ีมีผลตอการไดรับพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกตางกันในแตละบริเวณของโลก 
2. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศ ท่ีเป็นผลมาจากความแตกตางของความกดอากาศ 
3. อธิบายทิศทางการเคล่ือนท่ีของอากาศ ท่ีเป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลก 
4. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลท่ีมีตอภูมิอากาศ 
5.  อธิบายปัจจัยท่ีท าใหเกิดการหมุนเวียนของน้ าผิวหนาในมหาสมุทร และรูปแบบการหมุนเวียนของ

น้ าผิวหนาในมหาสมุทร 
6. อธิบายผลของการหมุนเวียนของอากาศและน้ าผิวหนาในมหาสมุทรที่มีตอลักษณะภูมิอากาศ ลม

ฟูา 
อากาศ ส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดลอม 
7. อธิบายปัจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลก พรอมท้ังน าเสนอแนวปฏิบัติเพื่อลด

กิจกรรมของมนุษย์ท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก 
8. แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟูาอากาศท่ีส าคัญจากแผนท่ีอากาศ และน าขอมูลสารสนเทศตาง ๆ 

มาวางแผนการด าเนินชีวิตใหสอดคลองกับสภาพลมฟูาอากาศ 
9. แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟูาอากาศท่ีส าคัญจากแผนท่ีอากาศ และน าขอมูลสารสนเทศตาง ๆ 

มาวางแผนการด าเนินชีวิตใหสอดคลองกับสภาพลมฟูาอากาศ 
 

รวม 9 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว20297 ชีววิทยา  

รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60 ชั่วโมง      

       จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 

   สืบคนขอมูล และอธิบาย ผลการทดลองของเมนเดล กฎแหงการแยกและกฎแหงการ

รวมกลุมอยางอิสระ และน ากฎของเมนเดลนี้ไปอธบิายการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และใชในการ

ค านวณโอกาสในการเกิดฟีโนไทปและจีโนไทปแบบตาง ๆ ของรุน F1 และ F2 การถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรมท่ีเป็นสวนขยายของ พันธุศาสตร์เมนเดล วิเคราะห์ และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการ

แปรผันไมตอเนื่องและลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผันตอเนื่อง การถายทอดยีนบนโครโมโซมและ

ยกตัวอยางลักษณะทางพันธุกรรมท่ีถูกควบคุมดวยยีนบนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ สมบัติและหนาท่ี

ของสารพันธุกรรม โครงสรางและองค์ประกอบทางเคมีของ DNA และสรุปการจ าลอง DNA ขั้นตอนใน

กระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและหนาท่ีของ DNA และ RNA แตละชนิดในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน 

ความสัมพันธ์ระหวางสารพันธุกรรมแอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเช่ือมโยงกับความรูเรื่องพันธุ

ศาสตร์เมนเดล การเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน รวมท้ังยกตัวอยางโรค

และกลุมอาการท่ีเป็นผลของการเกิดมิวเทชัน หลักการสรางส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใชดีเอ็นเอรีคอม

บิแนนท์ การน าเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ท้ังในดานส่ิงแวดลอม นิติวิทยาศาสตร์การแพทย์ การเกษตร 

และอุตสาหกรรม และขอควรค านึงถึงดานชีวจริยธรรม การเกิดวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  แนวคิดเกี่ยวกับ

วิฒวันาการขงอส่ิงมีชีวิตของฌอง ลามารกและทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตของชาลส ดารวิน  

ภาวะสมดุลของฮารดี-ไวนเบิรก ปจจัยท่ีท าใหเกิดการเปล่ียนแปลงความถี่ของแอลลีลในประชากร พรอมท้ัง

ค านวณหาความถ่ีของแอลลีลและจีโนไทปของประชากรโดยใชหลัก ของฮารดี-ไวนเบิรก กระบวนการเกิดสปี

ชีส์ใหมของส่ิงมีชีวิต 

  โดยใชการสืบเสาะหาความรู การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษที ่21 การสืบคนขอมูลและการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ 

สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปัญหา การน าความรูไปใชในชีวิตประจ าวัน 

มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม  
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 ผลการเรียนรู  

1. สืบคนขอมูล  อธิบาย และสรุปผลการทดลองของเมนเดล 

  2. อธิบายและสรุปกฎแหงการแยกและกฎแหงการรวมกลุมอยางอิสระ และน ากฎของเมนเดลนี้ไป

อธิบายการ ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใชในการค านวณโอกาสใน การเกิดฟีโนไทปและจีโนไทป

แบบตางๆ ของรุน F1 และ F2 

  3. สืบคนขอมูล  วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมท่ีเปนสวน

ขยายของพันธุศาสตรเมนเดล 

4. สืบคนขอมูล  วิเคราะห์ และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผันไมตอเนื่องและ

ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผันตอเนื่อง 

  5. อธิบายการถายทอดยีนบนโครโมโซม และยกตัวอยางลักษณะทางพันธุกรรมท่ีถูกควบคุมดวยยีน

บนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ 

  6. สืบคนขอมูล  อธิบายสมบัติและหนาของสารพันธุกรรม โครงสรางแลองค์ประกอบทางเคมีของ 

DNA และสรุปการจ าลอง DNA  

  7. อธิบายและระบุข้ันตอนในกระบวนการสังเคราะหโปรตีนและหนาท่ีของ DNA และ RNA แตละ

ชนิดในกระบวนการสังเคราะห โปรตีน 

  8. สรุปความสัมพันธ์ระหวางสารพันธกุรรม แอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเช่ือมโยงกบั

ความรูเรื่องพันธุศาสตร์เมนเดล 

  9. สืบคนขอมูล  และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน 

รวมท้ังยกตัวอยางโรคและกลุมอาการท่ีเป็นผลของการเกิดมิวเทชัน    

  10. อธิบายหลักการสรางส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใชดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท  

  11. สืบคนขอมูล  ยกตัวอยาง และอภิปรายการน าเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกตท้ังในดาน 

ส่ิงแวดลอม นิติวิทยาศาสตร์การแพทย์ การเกษตรและ อุตสาหกรรม และขอควรค านึงถึงดานชีวจริยธรรม  

  12. สืบคนขอมูล  และอธิบายเกี่ยวกับ หลักฐานท่ีสนับสนุนและขอมูลท่ีใชอธิบายการเกิดวิวัฒนาการ

ของส่ิงมีชีวิต   

  13. อธิบายและเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับวิฒวนัาการขงอส่ิงมีชีวิตของฌอง ลามารกและทฤษฎี

เกี่ยวกับวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตของชาลส ดารวิน  

  14. ระบุสาระส าคัญ และอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮารดี-ไวนเบิรก ปจจัยท่ีท าใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงความถี่ของแอลลีลในประชากร พรอมท้ังค านวณหาความถี่ของแอลลีลและจีโนไทปของประชากร
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โดยใชหลัก ของฮารดี-ไวนเบิรก   

 15. สืบคนขอมูล  อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหมของส่ิงมีชีวิต 

รวม 15 ผลการเรียนรู้ 
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ว20298 เคมี  

  รายวิชาเพิ่มเติม           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3           ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ช่ัวโมง  

       จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาเกี่ยวกับธาตุหรือสารประกอบ ความแตกตางของอะตอม โมเลกุล หรือไอออน เปรียบเทียบ
ความเหมือนและความแตกตางของแบบจ าลองอะตอมของโบร์กับแบบจ าลอง อะตอมแบบกลุมหมอก เขียน
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุเพื่อระบุจ านวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของ อะตอม และไอออนท่ีเกิด
จากอะตอมเดียว ไอโซโทป ตารางธาตุสมบัติของธาตุในตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ หรือกลุมธาตุแทรนซิชัน
เปรียบเทียบสมบัติการน าไฟฟูา การใหและรับอิเล็กตรอนระหวางธาตุในกลุมโลหะกับ อโลหะอันตรายท่ีเกิด
จากธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชัน พันธะเคมีพันธะโคเวเลนต์พันธะไฮโดรเจน สัมพันธ์ระหวางจุด
เดือดของสารโคเวเลนต์กับแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลตามสภาพขั้วหรือการเกิดพันธะไฮโดรเจน เขียนสูตรเคมี
ของไอออนและสารประกอบไอออนิกการละลายแบบแตกตัวหรือไมแตกตัวสารละลายอิเล็กโทรไลต์ หรือ
นอนอิเล็กโทรไลต์สารประกอบอินทรีย์พอลิเมอร์และมอนอเมอร์ของพอลิเมอร์ กรด-เบส พอลิเมอร์ ประเภท
ของ พอลิเมอร์ผลกระทบของการใชผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ท่ีมีตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม พรอมแนวทางปูองกัน 
หรือแกไข ปฏิกิริยาเคมี สูตรเคมีของสารตั้งตน ผลิตภัณฑ์ และแปลความหมายของสัญลักษณ์ในสมการเคมี
ของ ปฏิกิริยาเคมีปัจจัยท่ีมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยารีดอกซ์ธาตุกัมมันตรังสี และค านวณครึ่ง
ชีวิตและ ปริมาณของสารกัมมันตรังสีตัวอยางประโยชน์ของสารกัมมันตรังสีและการปูองกันอันตรายท่ีเกิดจาก
กัมมันตภาพรังสีโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุปเพื่อให เกิดความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมท้ังทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ในดานการใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ดานการคิดและการแกปัญหา ดานการส่ือสาร สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและน าความรูไปใชใน
ชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1. ระบุวาสารเป็นธาตุหรือสารประกอบและอยูใน รูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออนจากสูตรเคมี  
 2. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของแบบจ าลองอะตอมของโบร์ กับแบบจ าลอง 
อะตอมแบบกลุมหมอก 
 3. ระบุจ านวนโปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอน ของอะตอม และไอออนท่ีเกิดจากอะตอมเดียว  
 4. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุและระบุการ เป็นไอโซโทป  
 5. ระบุหมูและคาบของธาตุและระบุวาธาตุเป็น โลหะ อโลหะกึ่งโลหะกลุมธาตุเรพรีเซนเททีฟ 
หรือกลุมธาตุแทรนซิชัน จากตารางธาตุ  
 6. เปรียบเทียบสมบัติการน าไฟฟูาการใหและรับ อิเล็กตรอนระหวางธาตุในกลุมโลหะกับอโลหะ  
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 7. สืบคนขอมูลและน าเสนอตัวอยางประโยชน์และ อันตรายท่ีเกิดจากธาตุเรพรีเซนเททีฟ  
และธาตุแทรนซิชัน  
 8. ระบุวาพันธะโคเวเลนต์เป็นพันธะเด่ียว พันธะคู หรือพันธะสามและระบุจ านวนคูอิเล็กตรอน  
ระหวางอะตอมคูรวมพนัธะ จากสูตรโครงสราง  
 9. ระบุสภาพขั้วของสารที่โมเลกุลประกอบดวย 2 อะตอม  
 10. ระบุสารที่เกิดพันธะไฮโดรเจน ไดจากสูตร โครงสราง  
 11. อธิบายความสัมพันธ์ระหวางจุดเดือดของสาร โคเวเลนต์กับแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลตาม สภาพ
ขั้วหรือการเกิดพันธะไฮโดรเจน  
 12. เขียนสูตรเคมีของไอออนและสารประกอบไอออนิก  
 13. ระบุวาสารเกิดการละลายแบบแตกตัวหรือ ไมแตกตัว พรอมใหเหตุผลและระบุวาสาร ละลายท่ีได
เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ หรือนอนอิเล็กโทรไลต์  
 14. ระบุสารประกอบอนินทรีย์ประเภทไฮโดรคารบ์อน วาอิ่มตัวหรือไมอิ่มตัวจากสูตรโครงสราง 
 15. สืบคนขอมูลและเปรียบเทียบสมบัติ ทางกายภาพระหวางพอลิเมอร์ และมอนอเมอร์  
ของพอลิเมอร์ชนิดนั้น  
 16. ระบุสมบัติความเป็นกรด-เบสจากโครงสรางของสารประกอบอินทรีย์  
 17. อธิบายสมบัติการละลายในตัวท าละลายชนิดตางๆ ของสาร  
 18. วิเคราะห์และอธิบายความ สัมพันธ์ระหวาง โครงสรางกับสมบัติเทอร์มอพลาสติก และเทอร์มอ
เซตของพอลิเมอร์ และการน าพอลิเมอร์ไปใชประโยชน์  
 19. สืบคนขอมูลและน าเสนอผลกระทบของการใช ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ท่ีมีตอส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอม พรอมแนวทางปูองกนัหรือแกไข  
 20. ระบุสูตรเคมีของสารตั้งตนผลิตภัณฑ์ และแปลความหมายของสัญลักษณ์ในสมการเคมี  
ของปฏิกิริยาเคมี  
 21. ทดลองและอธิบายผลของความเขมขน พื้นท่ีผิว อุณหภูมิและตัวเรงปฏิกิริยาท่ีมีผลตออัตรา 
การเกิดปฏิกิริยาเคมี  
 22.สืบคนขอมูลและอธิบายปัจจัยท่ีมีผลตออัตรา การเกิดปฏิกิริยาเคมีท่ีใชประโยชน์ในชีวิต ประจ าวัน
หรือในอุตสาหกรรม  
 23. อธิบายความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ์ 
 24. อธิบายสมบัติของสารกัมมันตรังสี และค านวณครึ่งชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี  
 25. สืบคนขอมูลและน าเสนอตัวอยางประโยชน์ ของสารกัมมันตรังสีและการปูองกันอนัตราย ท่ีเกิด
จากกัมมันตภาพรังสี  
 
รวม 25 ผลการเรียนรู้ 
 



 

 

162 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
 
 

ว 30106  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
รายวิชาพื้นฐาน          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                      เวลา  40 ชั่วโมง  

 
ศึกษาระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ของสภาพทางภูมิศาสตร์บนโลกกับความหลากหลายของไบโอมชนิด

ตางๆ การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของระบบนิเวศ การเปล่ียนแปลงขององค์ประกอบในระบบนิเวศท้ังทาง
กายภาพและทางชีวภาพมีผลตอการเปล่ียนแปลงขนาดของประชากร  ปัญหาและผลกระทบท่ีมีตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปัญหา
ส่ิงแวดลอมเพื่อใหเกิดการใชประโยชน์ท่ียั่งยืน  โครงสรางและสมบัติของเย่ือหุมเซลล์ การล าเลียงสารผานเยื่อ
หุมเซลล์แบบตางๆ การควบคุมดุลยภาพของน้ าและสารในเลือดโดยการท างานของไต  การควบคุมดุลยภาพ
ของกรด-เบสของเลือดโดยการท างานของไตและปอด การควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิภายในรางกายโดย
ระบบหมุนเวียนเลือด ผิวหนัง และกลามเนื้อโครงราง กลไกในการตอตานหรือท าลายส่ิงแปลกปลอมท้ังแบบ
ไมจ าเพาะและแบบจ าเพาะ  โรคหรืออาการท่ีเกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน  ภาวะภูมิคุมกัน
บกพรองท่ีมีสาเหตุมาจากการติดเช้ือ  HIV การด ารงชีวิตของพืช กระบวนการสังเคราะห์ดวยแสง  การใช
ประโยชน์จากสารตางๆ ท่ีพืชบางชนิดสรางขึ้น ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช สารควบคุม
การเจริญเติบโตของพืชท่ีมนุษย์สังเคราะห์ข้ึนเพื่อน ามาประยุกต์ใชทางดานการเกษตร การตอบสนองของพืช
ตอส่ิงเราในรูปแบบตางๆ แบบท่ีมีทิศทางสัมพันธ์กับทิศทางของส่ิงเราและแบบท่ีไมมีทิศทางสัมพันธ์กั บ
ทิศทางของส่ิงเราท่ีสงผลตอการเจริญเติบโต ความสัมพันธ์ระหวางยีน การสังเคราะห์โปรตีน และลักษณะทาง
พันธุกรรม ดีเอ็นเอ นิวคลีโอไทด์ หลักการถายทอดลักษณะท่ีถูกควบคุมดวยยีนท่ีอยูบนโครโมโซมเพศและมัล
ติเปิลแอลลีล ตาบอดสี และฮีโมฟีเลีย หมูเลือดระบบ ABO มิวเทชันและการน าไปใชประโยชน์ เทคโนโลยีทาง
ดีเอ็นเอท่ีมีตอมนุษย์และส่ิงแวดลอม ส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม การตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ การใชเทคโนโลยี
ทางดีเอ็นเอในดานตางๆ  ชีวจริยธรรม และผลกระทบทางดานสังคม  ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต 

วิวัฒนาการ การคัดเลือกโดยธรรมชาติ  
 

โดยใชการสืบเสาะหาความรู การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 การสืบคนขอมูลและการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ 
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปัญหา การน าความรูไปใชในชีวิตประจ าวัน 
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม  

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

        
 รหัสตัวชี้วัด  

ว 1.1 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4 
ว 1.2 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12 
ว 1.3 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6 

    
รวม  22   ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว32105 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      เวลา 40 ช่ัวโมง  
 

 ศึกษาเกี่ยวกับธาตุหรือสารประกอบ ความแตกตางของอะตอม โมเลกุล หรือไอออน เปรียบเทียบ
ความเหมือนและความแตกตางของแบบจ าลองอะตอมของโบร์กับแบบจ าลอง อะตอมแบบกลุมหมอก เขียน
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุเพื่อระบุจ านวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของ อะตอม และไอออนท่ีเกิด
จากอะตอมเดียว ไอโซโทป ตารางธาตุสมบัติของธาตุในตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ หรือกลุมธาตุแทรนซิชัน
เปรียบเทียบสมบัติการน าไฟฟูา การใหและรับอิเล็กตรอนระหวางธาตุในกลุมโลหะกับ อโลหะอันตรายท่ีเกิด
จากธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชัน พันธะเคมีพันธะโคเวเลนต์พันธะไฮโดรเจน สัมพันธ์ระหวางจุด
เดือดของสารโคเวเลนต์กับแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลตามสภาพขั้วหรือการเกิดพันธะไฮโดรเจน เขียนสูตรเคมี
ของไอออนและสารประกอบไอออนิกการละลายแบบแตกตัวหรือไมแตกตัวสารละลายอิเล็กโทรไลต์ หรือ
นอนอิเล็กโทรไลต์สารประกอบอินทรีย์พอลิเมอร์และมอนอเมอร์ของพอลิเมอร์ กรด-เบส พอลิเมอร์ ประเภท
ของ พอลิเมอร์ผลกระทบของการใชผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ท่ีมีตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม พรอมแนวทางปูองกัน 
หรือแกไข ปฏิกิริยาเคมี สูตรเคมีของสารตั้งตน ผลิตภัณฑ์ และแปลความหมายของสัญลักษณ์ในสมการเคมี
ของ ปฏิกิริยาเคมีปัจจัยท่ีมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยารีดอกซ์ธาตุกัมมันตรังสี และค านวณครึ่ง
ชีวิตและ ปริมาณของสารกัมมันตรังสีตัวอยางประโยชน์ของสารกัมมันตรังสีและการปูองกันอันตรายท่ีเกิดจาก
กัมมันตภาพรังสีโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุปเพื่อให เกิดความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมท้ังทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ในดานการใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ดานการคิดและการแกปัญหา ดานการส่ือสาร สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและน าความรูไปใชใน
ชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 
 

รหัสตัวชี้วัด 
(ว 2.1 ม.4-6/1)   (ว 2.1 ม.4-6/2)  (ว 2.1 ม.4-6/3)  (ว 2.1 ม.4-6/4) (ว 2.1 ม.4-6/5) (ว 2.1 ม.4-
6/6) (ว 2.1 ม.4-6/7)  (ว 2.1 ม.4-6/8) (ว 2.1 ม.4-6/9) (ว 2.1 ม.4-6/10) (ว 2.1 ม.4-6/11) (ว 2.1 
ม.4-6/12) 
(ว 2.1 ม.4-6/13) (ว 2.1 ม.4-6/14) (ว 2.1 ม.4-6/15) (ว 2.1 ม.4-6/16)  (ว 2.1 ม.4-6/17)  
(ว 2.1 ม.4-6/18) (ว 2.1 ม.4-6/19)  (ว 2.1 ม.4-6/20)  (ว 2.1 ม.4-6/21)  (ว 2.1 ม.4-6/22)  
(ว 2.1 ม.4-6/23) (ว 2.1 ม.4-6/24) (ว 2.1 ม.4-6/25) 

  

 รวม 25 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว33101 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)  
รายวิชาพื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                     เวลา  40 ชั่วโมง 
 
 

ศึกษาหลักการพื้นฐานของการเคล่ือนท่ีและแรง ในเรื่องระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว 
ความเรง การเคล่ือนท่ีแนวตรง การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล การเคล่ือนท่ีแบบวงกลมและการเคล่ือนท่ีแบบ
ส่ัน แรงท่ีกระท าตอวัตถุในสนามโนมถวง และการเคล่ือนท่ีของวัตถุในสนามโนมถวง แรงท่ีกระท าตออนุภาค   
ท่ีมีประจุไฟฟาในสนามไฟฟูาและสนามแมเหล็ก รวมท้ังแรงนิวเคลียรในนิวเคลียส และการใชประโยชน
จากแรงและการเคล่ือนท่ีแบบตาง ๆ ศึกษาหลักการพื้นฐานของพลังงาน  เซลล์สุริยะ พลังงานนิวเคลียร์ 
เทคโนโลยีดานพลังงาน ศึกษาในเรื่ององคประกอบของคล่ืน       สมบัติของคล่ืน เสียงและการไดยิน ความเข
มเสียง การเกิดเสียงสะทอนกลับ บีต ดอปเพลอร์ และการส่ันพองของเสียง มลพิษทางเสียง การมองเห็นสีของ
วัตถุ การผสมสารสีและการน าไปใชประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน สเปกตรัมคล่ืนแมเหล็กไฟฟา การส่ือสารโดย
อาศัยคล่ืนแมเหล็กไฟฟูา หลักการท างานของอุปกรณ์บางชนิด     ท่ีอาศัยคล่ืน 

 โดยใชการสืบเสาะหาความรู การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 การสืบคนขอมูลและการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ 
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปัญหา การน าความรูไปใชในชีวิตประจ าวัน 
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสมบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

 
รหัสตัวชี้วัด 
           ว2.2  ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8, ม.5/9, ม.5/10 
           ว2.3  ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8, ม.5/9, ม.5/10 ม.5/11, ม.
5/12 
 
รวม 22 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว33104 วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ  
รายวิชาพื้นฐาน             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                         เวลา  40 ชั่วโมง 
 

ศึกษาก าเนิดและการเปล่ียนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบงใน
ชวงเวลาตาง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ โครงสรางและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางชางเผือก 
กระบวนการเกิดดาวฤกษ์ การเปล่ียนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาด กระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบงเขต
บริวารของดวงอาทิตย์ การส ารวจอวกาศ โดยใชกลองโทรทรรศน์ในชวงความยาวคล่ืนตาง ๆ ดาวเทียมยาน
อวกาศสถานีอวกาศ โครงสรางของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ การแบงช้ันและสมบัติของโครงสรางโลก 
กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด  แผนดินไหว  สึนามิ  การเคล่ือนท่ีของอากาศ  การหมุนเวียนของอากาศและ
น้ าผิวหนาในมหาสมุทรท่ีมีตอลักษณะภูมิอากาศ ลมฟูาอากาศ ส่ิงมีชีวิต การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลกท่ี
สงผลตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก 

โดยใชการสืบเสาะหาความรู การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การสืบคนขอมูลและการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ 
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปัญหา การน าความรูไปใชในชีวิตประจ าวัน 
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสมบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ว3.1 ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6, ม.6/7, ม.8/8, ม.6/9, ม.6/10 
ว3.2 ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6, ม.6/7, ม.6/8, ม.6/9, ม.6/10 ,ม.6/11, ม.

6/12 ,ม.6/13, ม.6/14 
 
รวม 24 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
ฃ 
 

ว30201 ฟิสิกส ์1 
รายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง        
   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาธรรมชาติของวิชาฟสิกส ปริมาณกายภาพและหนวย การวัด ความคลาดเคล่ือนในการวัด 
และการทดลองในวิชาฟสิกส การบอกต าแหนงของวัตถุ ความสัมพันธระหวางปริมาณตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ 
การเคล่ือนท่ีแนวตรงดวยความเรงคงตัว แรงและผลของแรงท่ีมีตอสภาพการเคล่ือนท่ีของวัตถุ กฎการเคล่ือนท่ี 
ของนิวตัน กฎแรงดึงดูดระหวางมวล และแรงเสียดทาน  

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบคนขอมูล การส ารวจตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความรู  
ความเขาใจ ความคิด มีความสามารถในการส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู การตัดสินใจ การน าความรูไปใชใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรมคุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสมบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบคน  และอธิบายการคนหาความรูทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา รวมท้ังพัฒนาการของหลักการ
และแนวคิดทางฟิสิกส์ท่ีมีผลตอการแสวงหาความรูใหมและการพัฒนาเทคโนโลยี 

2. วัด และรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ ไดถูกตองเหมาะสม โดยน าความคลาดเคล่ือน ในการวัด
มาพิจารณาในการน าเสนอผล รวมท้ังแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห์ และแปลความหมายจาก
กราฟเสนตรง 

3. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหวาง ต าแหนง การกระจัด ความเร็ว และความเรง ของการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุในแนวตรงท่ีมีความเรงคงตัวจากกราฟ และสมการรวมทั้งทดลองหาคาความเรงโนมถวงของ
โลกและค านวณปริมาณ ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

4. ทดลอง และอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงท่ีท ามุมตอกัน 
5. เขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าตอวัตถุอิสระ ทดลอง และอธิบายกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน และการ

ใชกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตันกับสภาพการเคล่ือนท่ีของวัตถุรวมท้ังค านวณปริมาณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
6. อธิบายกฎความโนมถวงสากลและผลของสนามโนมถวงท่ีท าใหวัตถุมีน้ าหนัก รวมท้ังค านวณปริมาณ

ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

7. วิเคราะห์อธิบาย  และค านวณแรงเสียดทานระหวางผิวสัมผัสของวัตถุคูหนึ่ง ๆ ในกรณีท่ีวัตถุ หยุดนิ่ง
และวัตถุเคล่ือนท่ี รวมท้ังทดลองหา สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหวางผิวสัมผัส ของวัตถุคูหนึ่ง ๆ และน า
ความรูเรื่องแรงเสียดทานไปใชในชีวิตประจ าวัน 
 
รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30202 ฟิสิกส ์2 
รายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง        
   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาสมดุลกลของโมเมนต์ท่ีมีตอการหมุน แรงคูควบและผลของแรงคูควบท่ีมีตอสมดุลของวัตถุ 

หลักการของกลศาสตรในเรื่อง งาน พลังงาน ความสัมพันธระหวางงานและพลังงานจลน กฎการอนุรักษ
พลังงาน ก าลัง เครื่องกลอยางงายและประสิทธิภาพของเครื่องกล โมเมนตัม การชนกันของวัตถุและกฎการ 
อนุรักษโมเมนตัม การเคล่ือนท่ีแบบหมุน ทอรกและผลของทอรกท่ีมีตอสภาพการหมุน การเคล่ือนท่ีแบบ
โพรเจกไทล์ แบบวงกลมในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบคนขอมูล การส ารวจตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความรู ความ
เขาใจ ความคิด มีความสามารถในการส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู การตัดสินใจ การน าความรูไปใชในชีวิตประจ าวัน มี
จิตวิทยาศาสตร จริยธรรมคุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสมบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายสมดุลกลของวัตถุโมเมนต์และผลรวม ของโมเมนต์ท่ีมีตอการหมุน แรงคูควบและผลของแรงคู

ควบท่ีมีตอสมดุลของวัตถุ  เขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าตอวัตถุอิสระเมื่อวัตถุอยูในสมดุลกล และค านวณ
ปริมาณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  รวมท้ังทดลองและอธิบายสมดุลของแรงสามแรง 

2. สังเกตและอธิบายสภาพการเคล่ือนท่ีของวัตถุ เมื่อแรงท่ีกระท าตอวัตถุผานศูนย์กลางมวลของวัตถุ  
และผลของศูนย์ถวงท่ีมีตอเสถียรภาพของวัตถุ  

3. วิเคราะห์  และค านวณงานของแรงคงตัว จากสมการและพื้นท่ีใตกราฟความสัมพันธ์ระหวางแรงกับ  
ต าแหนง รวมท้ังอธิบายและค านวณก าลังเฉล่ีย 

 4. อธิบายและค านวณพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานกล ทดลอง หาความสัมพันธ์ระหวางงานกับ 
พลังงานจลน์ ความสัมพันธ์ ระหวางงานกับพลังงานศักย์โนม ถวง ความสัมพันธ์ระหวางขนาดของแรงท่ีใชดึง
สปริงกับระยะท่ีสปริงยืดออก และความสัมพันธ์ระหวางงานกับพลังงานศักย์ยืดหยุน  รวมท้ังอธิบาย 
ความสัมพันธ์ระหวางงานของแรงลัพธ์และพลังงานจลน์ และค านวณ งานท่ีเกิดขึ้นจากแรงลัพธ์ 

5. อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกล รวมท้ังวิเคราะห์และค านวณปริมาณตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  กับการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุในสถานการณ์ตาง ๆ โดยใชกฎการอนุรักษ์พลังงานกล 

6. อธิบายการท างาน ประสิทธิภาพและการไดเปรียบเชิงกลของเครื่องกลอยางงายบางชนิด โดยใชความรู
เรื่องงานและสมดุลกล รวมท้ังค านวณประสิทธิภาพและการไดเปรียบเชิงกล 

7. อธิบาย และค านวณโมเมนตัมของวัตถุและการดลจากสมการและพื้นท่ีใตกราฟ ความสัมพันธ์ระหวาง
แรงลัพธ์กับเวลา รวมท้ัง อธิบายความสัมพันธ์ระหวางแรงดลกับโมเมนตัม 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

8. ทดลอง อธิบาย และค านวณปริมาณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติท้ังแบบ ยืดหยุน ไม
ยืดหยุน และการดีดตัวแยกจากกัน ในหนึ่งมิติซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์ โมเมนตัม 

9. อธิบาย  วิเคราะห์และค านวณปริมาณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ และทดลอง
การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 

10. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหวาง แรงสูศูนย์กลาง รัศมีของการเคล่ือนท่ี อัตราเร็วเชิงเสน 
อัตราเร็วเชิงมุม และมวล ของวัตถุในการเคล่ือนท่ีแบบวงกลมในระนาบ ระดับ รวมท้ังค านวณปริมาณตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ และประยุกต์ใชความรูการเคล่ือนท่ี แบบวงกลมในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม 
 
รวม 10 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30221 เคมี 1 

รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ช่ัวโมง  

   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมีในระบบ GHS และ NFPA ขอควร
ปฏิบัติในการท าปฏิบัติการเคมี ท้ังกอนท าปฏิบัติการ ขณะท าปฏิบัติการ และหลังท าปฏิบัติการ การก าจัด
สารเคมี และการปฐมพยาบาลเมื่อไดรับอุบัติเหตุจากสารเคมี ศึกษาการพิจารณา ความนาเช่ือถือของขอมูลท่ี
ไดจากการวัดจากความเท่ียงและความแมน อุปกรณ์วัดปริมาตรและวัดมวล เลขนัยส าคัญ หนวยวัดในระบบ
เอสไอ แฟกเตอร์ เปล่ียนหนวย รวมท้ังวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 

ศึกษาแบบจ าลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์ และแบบกลุมหมอก เขียนและ
แปลความหมายสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ของธาตุ เลขอะตอม เลขมวล ไอโซโทป เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนใน
อะตอม ศึกษาความหมาย    ของระดับพลังงานของอิเล็กตรอน ออร์บิทัล เวเลนซ์อิเล็กตรอน วิวัฒนาการของ
การสรางตารางธาตุและตารางธาตุ          
ในปัจจุบัน แนวโนมสมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุตามหมูและตาม คาบเกี่ยวกับขนาดอะตอม ขนาด
ไอออน พลังงานไอออไนเซชัน สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน อิเล็กโทรเนกาติวิตี ศึกษาสมบัติของธาตุแทรนซิชัน 
ธาตุกัมมันตรังสี การเกิดกัมมันตภาพรังสี การสลายตัวและอันตรายจากไอโซโทปกัมมันตรังสี ค านวณครึ่งชีวิต
ของธาตุกัมมันตรังสี ศึกษาปฏิกิริยา นิวเคลียร์และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับการใชสารกัมมันตรังสี การน าธาตุ
ไปใชประโยชน์ รวมท้ังผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม 

ศึกษาพันธะเคมี สัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิสและกฎออกเตต การเกิดพันธะไอออนิก สูตรเคมีและช่ือ
ของสารประกอบไอออนิก พลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก สมบัติของสารประกอบไอออนิก สมการ
ไอออนิกและสมการ ไอออนิกสุทธิ การเกิดพันธะโคเวเลนต์  โครงสรางลิวอิส สูตรโมเลกุลและช่ือของสารโคเว
เลนต์ ความยาวและพลังงานพันธะ   เรโซแนนซ์ การค านวณพลังงานพันธะและพลังงานของปฏิกิรยิา รูปราง
และสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ แรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลและสมบัติของสารโคเวเลนต์ สารโคเวเลนต์
โครงรางตาขาย การเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ และการน าสารประกอบชนิดตาง ๆ ไปใชประโยชน์ 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย และสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมท้ังทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการคิด
และการแกปัญหา ดานการส่ือสาร สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและน าความรูไปใชในชีวิตของตนเอง มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ผลการเรียนรู้  
 1.  บอกและอธิบายขอปฏิบัติเบ้ืองตน และปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงความตระหนักในการท าปฏิบัติการเคมี
เพื่อใหมีความปลอดภัยท้ังตอตนเอง ผูอื่น และส่ิงแวดลอม และเสนอแนวทางแกไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  
 2.  เลือกและใชอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการท าปฏิบัติการ และวัดปริมาณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  
 3.  น าเสนอแผนการทดลอง ทดลอง และเขียนรายงานการทดลอง  
 4.  ระบุหนวยวัดปริมาณตาง ๆ ของสาร และเปล่ียนหนวยวัดใหเป็นหนวยในระบบเอสไอดวยการใช
แฟกเตอร์เปล่ียนหนวย  
 5.  สืบคนขอมูลสมมติฐาน การทดลอง หรือผลการทดลองท่ีเป็นประจักษ์พยานในการเสนอ
แบบจ าลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์ และอธิบาย วิวัฒนาการของแบบจ าลองอะตอม  
 6.  เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และระบุจ านวนโปรตอน นวิตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอม
จากสัญลักษณ์นิวเคลียร์รวมทั้งบอก ความหมายของไอโซโทป  
 7.  อธิบายและเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลัก และระดับพลังงานยอยเมื่อทราบ
เลขอะตอมของธาตุ   
 8.  ระบุหมู คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชันใน
ตารางธาตุ  
 9.  วิเคราะห์และบอกแนวโนมสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมูและตามคาบ  
 10. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน และเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุมธาตุเรพรีเซนเท
ทีฟ  
 11. อธิบายสมบัติและค านวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี  
 12. สืบคนขอมูลและยกตัวอยางการน าธาตุมาใชประโยชน์ รวมท้ังผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอม  
 13. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก โดยใชแผนภาพ หรือสัญลักษณ์แบบจุดของลิว
อิส  
 14. เขียนสูตรและเรียกช่ือสารประกอบไอออนิก  
 15. ค านวณพลังงานท่ีเกี่ยวของกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์ 
 16. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก  
 17. เขียนสมการไอออนิก และสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนกิ  
 18. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบพันธะเด่ียว พันธะคู และพันธะสาม ดวยโครงสรางลิวอิส  
 19. เขียนสูตรและเรียกช่ือสารโคเวเลนต์  
 20. วิเคราะห์และเปรียบเทียบความยาวพันธะ และพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ รวมท้ังค านวณ
พลังงานท่ีเกี่ยวของกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ  
 21. คาดคะเนรูปรางโมเลกุลโคเวเลนต์โดยใชทฤษฎีการผลักระหวางคูอิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์ และ
ระบุสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์  
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 22. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลโคเวเลนต์ และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว จุดเดือด 
และการละลายน้ าของสารโคเวเลนต์  
 23. สืบคนขอมูลและอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนต์โครงรางตาขายชนิดตาง ๆ  
 24. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ  
 25. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ สืบคนขอมูล 
และน าเสนอตัวอยางการใชประโยชน์ของ สารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ ไดอยางเหมาะสม  
 
รวม 25 ผลการเรียนรู้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

174 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30222 เคมี 2 

รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง  

    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมายและค านวณมวลอะตอม มวลอะตอมสัมพัทธ์ มวลอะตอมเฉล่ียของธาตุ โมล มวล
ตอโมล มวลโมเลกุล และมวลสูตร ศึกษาความสัมพันธ์ระหวางจ านวนโมล อนุภาค มวลและปริมาตรของแก฿ส
ท่ี STP ศึกษากฏสัดสวนคงท่ี ค านวณอัตราสวนโดยมวล อัตราสวนโดยโมล รอยละโดยมวล สูตรโมเลกุลและ
สูตรเอมพิริคัล 

ศึกษาหนวยความเขมขนและการค านวณความเขมขนของสารละลายในหนวยรอยละ สวนในลานสวน 
สวนในพันลานสวน โมลาริติ โมแลลิตี และเศษสวนโมล ศึกษาการเตรียมสารละลายจากสารบริสุทธิ์และจาก
การเจือจางสารละลายเขมขน เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารละลาย 

ศึกษาการเขียนและดุลสมการเคมี อัตราสวนโดยโมลของสารในปฏิกิริยาเคมี แปลความหมาย
สัญลักษณ์ในสมการเคมี ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีตามกฎทรงมวล ศึกษากฎการรวมปริมาตร
แก฿สของเกย์-ลูสแซกและสมมติฐานของอาโวกาโดร ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีโดยใช
ความสัมพันธ์ระหวางโมล มวล ความเขมขน และปริมาตรแก฿ส ค านวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีหลาย
ขั้นตอน ปริมาณสารเมื่อมีสารก าหนดปริมาณ และผลไดรอยละ 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทีย อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมท้ังทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการคิด
และการแกปัญหา ดานการส่ือสาร สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและน าความรูไปใชในชีวิตของตนเอง มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะ  
  

ผลการเรียนรู้ 
        1. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และค านวณมวลอะตอมเฉล่ียของธาตุ มวลโมเลกุล  
และมวลสูตร  
 2. อธิบายและค านวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ์ของโมล จ านวนอนุภาค มวล และ
ปริมาตรของแก฿สท่ี STP   
 3. ค านวณอัตราสวนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบของสารประกอบตามกฎสัดสวนคงท่ี  
 4. ค านวณสูตรอยางงายและสูตรโมเลกุลของสาร  
 5. ค านวณความเขมขนของสารละลายในหนวยตาง ๆ    
 6. อธิบายวิธีการและเตรียมสารละลายใหมีความเขมขนในหนวยโมลาริตี และปริมาตรสารละลายตาม 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ท่ีก าหนด  
 7. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์ รวมท้ังค านวณจุดเดือด และ 
จุดเยือกแข็งของสารละลาย  
 8. แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด  
 9. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเกี่ยวของกับมวลสาร  
 10. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเกี่ยวของกับความเขมขนของสารละลาย  
 11. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเกี่ยวของกับปริมาตรแก฿ส  
 12. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอนได  
 13. ระบุสารก าหนดปริมาณและค านวณปริมาณสารตาง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี  
 14. ค านวณผลไดรอยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี  
  
รวม 14 ผลการเรียนรู้  
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30241 ชีววิทยา 1 
รายวิชาเพิ่มเติม          กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4         ภาคเรียนที่ 1  เวลา 60 ชั่วโมง  
            จ านวน 1.5 หนวยกิต 
 
      สืบคนขอมูล และอธิบายสมบัติท่ีส าคัญของส่ิงมีชีวิตและความสัมพันธ์ของการจัดระบบในส่ิงมีขีวิตท่ี
ท าใหส่ิงมีชีวิตด ารงชีวิตอยูได ความส าคัญของการระบุปัญหา ความสัมพันธ์ระหวางปัญหา สมมติฐาน และ
วิธีการตรวจสอบสมมติฐาน รวมท้ังการออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานและการน าความรู
เกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกตใชในชีวิตประจ าวัน การท ากิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยใชกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมเพื่อแกปญหาในชีวิตจริง  สมบัติของน้ าและบอกความส าคัญของน้ าท่ีมีตอส่ิงมีชีวิตและยกตัวอยาง
ธาตุชนิดตางๆท่ีมีความส าคัญตอรางกายส่ิงมีชีวิต โครงสรางของคาร์โบไฮโดรต ระบุกลุมของคาร์โบไฮเดรต
รวมท้ังความส าคัญของคาร์โบไฮเดรตท่ีมีตอส่ิงมีชีวิต โครงสรางของโปรตีนและความส าคัญของโปรตีนท่ีมีตอ
ส่ิงมีชีวิต โครงสรางของลิพิดและความส าคัญของลิพิดท่ีมีตอส่ิงมีชีวิต โครงสรางของกรดนิวคลิอิกและระบุชนิด
ของกรดนิวคลิอิกและความส าคัญของกรดนิวคลิอิกท่ีมีตอส่ิงมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึ้นในส่ิงมีชีวิต การ
ท างานของเอนไซม์ในการเรงปฏิกิริยาเคมีในส่ิงมีชีวิตและระบุปัจจัยท่ีมีผลตอการท างานของเอนไซม ์บอก
วิธีการและเตรียมตัวอยางส่ิงมีชีวิตเพื่อศึกษาภายใตกลองจุลทรรศน์ใชแสง วัดขนาดโดยประมาณและวาดภาพ
ท่ีปรากฏภายใตกลอง บอกวิธีการใช และการดูแลรักษากลองจุลทรรศน์ใชแสงท่ีถูกตอง โครงสรางและหนาท่ี
ของสวนท่ีหอหุมเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ระบุชนิดและหนาท่ีของออร์แกเนลล์ โครงสรางและหนาท่ี
ของนิวเคลียส การแพร ออสโมซิส การแพรแบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทรานสปอร์ต การล าเลียงสารโมเลกุล
ใหญออกจากเซลล์ดวยกระบวนการเอกโซไซโทซสิ และการล าเลียงสารโมเลกุลใหญเขาสูเซลล์ดวย
กระบวนการเอนโดไซโทซิส การแบงนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอยางภายใตกลอง
จุลทรรศน์ พรอมท้ังอธิบายและเปรียบเทียบการแบงนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิส ขั้นตอนการ
หายใจระดับเซลล์ในภาวะท่ีมีออกซิเจนเพียงพอและภาวะท่ีมีออกซิเจนไมเพียงพอ 
  

โดยใชการสืบเสาะหาความรู การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 การสืบคนขอมูลและการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ 
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปัญหา การน าความรูไปใชในชีวิตประจ าวัน 
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม   

 
ผลการเรียนรู  
  1.   อธิบายและสรุปสมบัติท่ีส าคัญของส่ิงมีชีวิตและความสัมพันธ์ของการจัดระบบในส่ิงมีขีวิตท่ีท าให
ส่ิงมีชีวิตด ารงชีวิตอยูได 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

2. อภิปรายและบอกความส าคัญของการระบุปัญหา ความสัมพันธ์ระหวางปัญหา สมมติฐาน และ
วิธีการตรวจสอบสมมติฐาน รวมท้ังการออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

3. อภิปราย และบอกความส าคัญของสะเต็มศึกษา บูรณาการสูการเรียนรู รวมทั้งออกแบบเชิงวิศวกรรม 
4. สืบคนขอมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้ าและบอกความส าคัญของน้ าท่ีมีตอส่ิงมีชีวิตและ

ยกตัวอยางธาตุชนิดตางๆท่ีมีความส าคัญตอรางกายส่ิงมีชีวิต 
5. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางของคาร์โบไฮโดรต ระบุกลุมของคาร์โบไฮเดรตรวมท้ังความส าคัญ

ของคาร์โบไฮเดรตท่ีมีตอส่ิงมีชีวิต 
  6. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางของโปรตีนและความส าคัญของโปรตีนท่ีมีตอส่ิงมีชีวิต 

  7. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางของลิพิดและความส าคัญของลิพิดท่ีมีตอส่ิงมีชีวิต 

  8. อธิบายโครงสรางของกรดนิวคลิอิกและระบุชนิดของกรดนิวคลิอิกและความส าคัญของกรด

นิวคลิอิกท่ีมีตอส่ิงมีชีวิต 

  9. สืบคนขอมูลและอธิบายปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึ้นในส่ิงมีชีวิต 

  10. อธิบายการท างานของเอนไซม์ในการเรงปฏิกริิยาเคมีในส่ิงมีชีวิตและระบุปัจจัยท่ีมีผลตอการ

ท างานของเอนไซม ์

  11. บอกวิธีการและเตรียมตัวอยางส่ิงมีชีวิตเพื่อศึกษาภายใตกลองจุลทรรศน์ใชแสง วัดขนาด

โดยประมาณและวาดภาพท่ีปรากฏภายใตกลอง บอกวิธีการใช และการดูแลรักษากลองจุลทรรศน์ใชแสงท่ี

ถูกตอง 

  12. อธิบายโครงสรางและหนาท่ีของสวนท่ีหอหุมเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 

13. สืบคนขอมูล อธิบาย และระบุชนิดและหนาท่ีของออร์แกเนลล์ 

  14. อธิบายโครงสรางและหนาท่ีของนิวเคลียส 

  15. อธิบายและเปรียบเทียบการแพร ออสโมซิส การแพรแบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทรานสปอร์ต 

  16. สืบคนขอมูล อธิบาย และเขียนภาพการล าเลียงสารโมเลกุลใหญออกจากเซลล์ดวยกระบวนการ 

เอกโซไซโทซิส และการล าเลียงสารโมเลกุลใหญเขาสูเซลล์ดวยกระบวนการเอนโดไซโทซิส 

  17. สังเกตการแบงนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอยางภายใตกลองจุลทรรศน พรอม

ท้ังอธิบายและเปรียบเทียบการแบงนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิส 

  18. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปข้ันตอนการหายใจระดับเซลลในภาวะท่ีมีออกซิเจนเพียงพอและ

ภาวะท่ีมีออกซิเจนไมเพียงพอ 

รวม  18  ผลการเรยีนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30242  ชีววิทยาเพิ่มเติม 2                       
รายวิชาเพิ่มเติม           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4          ภาคเรียนที่ 2   เวลา  60 ชั่วโมง  

                   จ านวน 1.5  หน่วยกิต 
    

   สืบคนขอมูล และอธิบาย ผลการทดลองของเมนเดล กฎแหงการแยกและกฎแหงการ
รวมกลุมอยางอิสระ และน ากฎของเมนเดลนี้ไปอธิบายการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และใชในการ
ค านวณโอกาสในการเกิดฟีโนไทปและจีโนไทปแบบตาง ๆ ของรุน F1 และ F2 การถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมท่ีเป็นสวนขยายของ พันธุศาสตร์เมนเดล วิเคราะห์ และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมี
การแปรผันไมตอเนื่องและลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผันตอเนื่อง การถายทอดยีนบนโครโมโซมและ
ยกตัวอยางลักษณะทางพันธุกรรมท่ีถูกควบคุมดวยยีนบนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ สมบัติและ
หนาท่ีของสารพันธุกรรม โครงสรางและองค์ประกอบทางเคมีของ DNA และสรุปการจ าลอง DNA ขั้นตอน
ในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและหนาท่ีของ DNA และ RNA แตละชนิดในกระบวนการสังเคราะห์
โปรตีน ความสัมพันธ์ระหวางสารพันธุกรรมแอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเช่ือมโยงกับความรู
เรื่องพันธุศาสตร์เมนเดล การเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน รวมท้ัง
ยกตัวอยางโรคและกลุมอาการท่ีเป็นผลของการเกิดมิวเทชัน หลักการสรางส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใช
ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์ การน าเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ท้ังในดานส่ิงแวดลอม นิ ติวิทยาศาสตร์
การแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม และขอควรค านึงถึงดานชีวจริยธรรม 

โดยใชการสืบเสาะหาความรู การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ การสืบคนขอมูลและการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ 
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปัญหา การน าความรูไปใชในชีวิตประจ าวัน 
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม   
  
ผลการเรียนรู  

1. สืบคนขอมูล  อธิบาย และสรุปผลการทดลองของเมนเดล 
  2. อธิบายและสรุปกฎแหงการแยกและกฎแหงการรวมกลุมอยางอิสระ และน ากฎของเมนเดลนี้ไป
อธิบายการ ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใชในการค านวณโอกาสใน การเกิดฟีโนไทปและจีโนไทป
แบบตางๆ ของรุน F1 และ F2 
  3. สืบคนขอมูล  วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมท่ีเปนสวน
ขยายของพันธุศาสตรเมนเดล 
  4. สืบคนขอมูล  วิเคราะห์ และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผันไมตอเนื่องและ
ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผันตอเนื่อง 
  5. อธิบายการถายทอดยีนบนโครโมโซม และยกตัวอยางลักษณะทางพันธุกรรมท่ีถูกควบคุมดวยยีน
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

บนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ 
  6. สืบคนขอมูล  อธิบายสมบัติและหนาของสารพันธุกรรม โครงสรางแลองค์ประกอบทางเคมีของ 
DNA และสรุปการจ าลอง DNA  
  7. อธิบายและระบุข้ันตอนในกระบวนการสังเคราะหโปรตีนและหนาท่ีของ DNA และ RNA แตละ
ชนิดในกระบวนการสังเคราะห โปรตีน 
  8. สรุปความสัมพันธ์ระหวางสารพันธกุรรม แอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเช่ือมโยงกบั
ความรูเรื่องพันธุศาสตร์เมนเดล 
  9. สืบคนขอมูล  และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน 
รวมท้ังยกตัวอยางโรคและกลุมอาการท่ีเป็นผลของการเกิดมิวเทชัน    
  10. อธิบายหลักการสรางส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใชดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท  
  11. สืบคนขอมูล  ยกตัวอยาง และอภิปรายการน าเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกตท้ังในดานส่ิง
แวดลอม นิติวิทยาศาสตร์การแพทย์ การเกษตรและ อุตสาหกรรม และขอควรค านึงถึงดานชีวจริยธรรม  
  12. สืบคนขอมูล  และอธิบายเกี่ยวกับ หลักฐานท่ีสนับสนุนและขอมูลท่ีใชอธิบายการเกิดวิวัฒนาการ
ของส่ิงมีชีวิต   
  13. อธิบายและเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับวิฒวนัาการขงอส่ิงมีชีวิตของฌอง ลามารกและทฤษฎี
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตของชาลส ดารวิน  
  14. ระบุสาระส าคัญ และอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮารดี-ไวนเบิรก ปจจัยท่ีท าใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงความถี่ของแอลลีลในประชากร พรอมท้ังค านวณหาความถี่ของแอลลีลและจีโนไทปของประชากร
โดยใชหลัก ของฮารดี-ไวนเบิรก   
 15. สืบคนขอมูล  อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหมของส่ิงมีชีวิต 

รวม 15 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1   
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4           ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ช่ัวโมง  

       จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โลก กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก การแบงช้ันโครงสรางโลก คล่ืนไหว
สะเทือน แบบจ าลองโครงสรางโลก การแปรสัณฐานของแผนธรณี  ทฤษฎีและหลักฐานสนับสนุนการแปร
สัณฐานโลก ทฤษฎีและหลักฐานการแผขยายพื้นสมุทร การเคล่ือนท่ีของแผนธรณี การเปล่ียนลักษณะของช้ัน
หิน ศึกษาธรณีพิบัติภัย ความสัมพันธ์ของต าแหนงการเกิดภูเขาไฟบนแผนธรณี ลักษณะและปัจจัยในการปะทุ
ของภูเขา กลไกการเกิดแผนดินไหว แบบจ าลองการเกิดสึนามิ แนวทางการปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากธรณี
พิบัติภัย การล าดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยา การล าดับช้ันหิน การวางตัวของช้ันหิน การเปล่ียนแปลงทางธรณี
ท่ีสงผลตอล าดับช้ันหิน อายุทางธรณีวิทยา การเทียบสัมพันธ์ทางล าดับช้ันหิน การล าดับเหตุการณ์ทาง
ธรณีวิทยา 

โดยใชการสืบเสาะหาความรู การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 การสืบคนขอมูลและการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ 
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปัญหา การน าความรูไปใชในชีวิตประจ าวัน 
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสมบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     

 
ผลการเรียนรู 

1. อธิบายการแบงช้ันและสมบัติของโครงสรางโลกพรอมยกตัวอยางขอมูลท่ีสนับสนุน 
2. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาท่ีสนับสนุนการเคล่ือนท่ีของแผนธรณี 
3. ระบุสาเหตุและอธิบายแนวรอยตอของแผนธรณีท่ีสัมพันธ์กับการเคล่ือนท่ีของแผนธรณีพรอม

ยกตัวอยางหลักฐานทางธรณีวิทยาท่ีพบ 
4. วิเคราะห์หลักฐานทางธรณีวิทยาท่ีพบในปัจจุบันและอธิบายล าดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาในอดีต 
5. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิดและปัจจัยท่ีท าใหความรุนแรงของการปะทุและ

รูปรางของภูเขาไฟแตกตางกัน รวมท้ังสืบคนขอมูลพื้นท่ีเส่ียงภัย ออกแบบและน าเสนอแนวทางการเฝูาระวัง
และการปฏิบัติตนใหปลอดภัย 

6. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และผลจากแผนดินไหว รวมทั้งสืบคน
ขอมูลพื้นท่ีเส่ียงภัย ออกแบบและน าเสนอแนวทางการเฝูาระวังและการปฏิบัติตนใหปลอดภัย 

7. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิรวมทั้งสืบคนขอมูลพื้นท่ีเส่ียงภัย ออกแบบและ
น าเสนอแนวทางการเฝูาระวังและการปฏิบัติตนใหปลอดภัย 
 
รวม 7 ผลการเรียนรู 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30262 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2  
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4           ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ช่ัวโมง  

       จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
ศึกษาทรัพยากรธรณี สมบัติทางกายภาพบางประการของแร การระบุชนิดแร การใชประโยชน์จาก

ทรัพยากรแร กระบวนการเกิดหินอัคนี การจ าแนกหินอัคนี กระบวนการเกิดหินตะกอน การจ าแนกหินตะกอน 
กระบวนการเกิดหินแปร การใชประโยชน์จากทรัพยากรหิน กระบวนการเกิดแหลงกักเก็บปิโตเลียม 
กระบวนการเกิดถานหิน การใชประโยชน์จากทรัพยากรธรณี สมบัติของผลิตภัณฑ์ท่ีไดจากปิโตรเลียม 
องค์ประกอบของแผนท่ีภูมิประเทศและแผนท่ีธรณีวิทยา แผนท่ีภูมิประเทศและเสนช้ันความสูง ลักษณะของ
แผนท่ีธรณีวิทยา การใชประโยชน์จากแผนท่ีภูมิประเทศและแผนท่ีธรณีวิทยา 

โดยใชการสืบเสาะหาความรู การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 การสืบคนขอมูลและการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ 
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปัญหา การน าความรูไปใชในชีวิตประจ าวัน 
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสมบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     

 
ผลการเรียนรู 
           1. ตรวจสอบและระบุชนิดแร รวมทั้งวิเคราะห์สมบัติและน าเสนอการใชประโยชน์จากทรัพยากรแรท่ี
เหมาะสม 

2. ตรวจสอบ จ าแนกประเภท และระบุช่ือหินรวมท้ังวิเคราะห์สมบัติและน าเสนอการใชประโยชน์ของ
ทรัพยากรหินท่ีเหมาะสม 

3. อธิบายกระบวนการเกิด และการส ารวจแหลงปิโตรเลียมและถานหิน โดยใชขอมูลทางธรณีวิทยา 
4. อธิบายสมบัติของผลิตภัณฑ์ท่ีไดจากปิโตรเลียมและถานหิน พรอมน าเสนอการใชประโยชน์อยาง

เหมาะสม 
5. อานและแปลความหมายจากแผนท่ีภูมิประเทศและแผนท่ีธรณีวิทยาของพื้นท่ีท่ีก าหนด พรอมท้ัง

อธิบายและยกตัวอยางการน าไปใชประโยชน์ 
 

รวม 5 ผลการเรียนรู 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30294  เทคนิคปฏิบัติการ 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4           ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ช่ัวโมง  

       จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาขอควรปฏิบัติในการท างานในหองปฏิบัติการ ซึ่งเกี่ยวของกับการใชและความปลอดภัยใน 
หองปฎิบัติการ เทคนิคการใชอุปกรณ์ และเครื่องแกวท่ีใชในหองปฏิบัติการ  ฝึกฝนและพัฒนาเทคนิค 
ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ท่ี และเทคนิคการปฏิบัติทางชีววิทยา 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายขอปฏิบัติเบ้ืองตน และปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงความตระหนักในการท าปฏิบัติการเคมีเพื่อใหมี
ความปลอดภัยท้ังตอตนเอง ผูอื่น และส่ิงแวดลอม และเสนอแนวทางแกไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การเลือกและใช
อุปกรณ์เครื่องแกวหรือเครื่องมือในการท าปฏิบัติการ และวัดปริมาณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  

2.ทดลองทางเคมี วิเคราะห์และน าเสนอขอมูล สรุปและอภิปรายผลการทดลองได 
3. วัดและรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ไดถูกตองเหมาะสม โดยน าความคลาดเคล่ือนในการวัด 

มาพิจารณาในการน าเสนอผล รวมท้ังแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห์และแปลความหมาย 
จากกราฟเสนตรง 

4.ทดลองทางฟิสิกส์ วิเคราะห์และน าเสนอขอมูล สรุปและอภิปรายผลการทดลองได 
5. ทดลองทางชีววิทยา วิเคราะห์และน าเสนอขอมูล สรุปและอภิปรายผลการทดลองได 
 

รวม 5 ผลการเรียนรู 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30295 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4           ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง  

       จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 
             ศึกษา วิเคราะห์ความหมายและประเภทของส่ิงแวดลอม  องค์ประกอบทางชีวภาพและ
องค์ประกอบทางกายภาพของระบบนิเวศในทองถิ่น  ความสัมพันธ์ระหวางองค์ประกอบตาง ๆ ภายในระบบ
นิเวศ  เขียนแผนภาพแสดงการถายทอดพลังงานของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศทองถิ่น  ความสัมพันธ์ของ
ส่ิงมีชีวิตตางชนิดท่ีอาศัยอยูรวมกันในรูปแบบตาง ๆ ความสัมพันธ์ระหวางการหมุนเวียนสารตาง ๆ กับผูผลิต 
ผูบริโภคและยอยสลายอินทรียสาร  ความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่นและผลของความหลากหลายทาง
ชีวภาพท่ีมีผลมนุษย์ สัตว์ พืช และส่ิงแวดลอม  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับขยะ เริ่มตนเป็นโรงเรียนปลอดขยะ 
การจัดการขยะในโรงเรียน  เงื่อนไข  ปัจจัย น าไปสูความส าเร็จโรงเรียนปลอดขยะ ความยั่งยืนของการจัดการ
โรงเรียนปลอดขยะ การจัดท าขอมูลศูนย์การเรียนรูโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School) สภาพปัญหา
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น การดูแลรักษาส่ิงแวดลอมและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน  การแกปัญหาส่ิงแวดลอมและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนโดยใชความรูทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โดยใชการสืบเสาะหาความรู การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ 
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการด าเนินชีวิต  
          เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ  
การแกปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์  รูจักการใชชีวิตท่ีพอเพียงเห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ ฝึกการอยูรวมกับ
ผูอื่นอยางพอพียง เอื้อเฟื้อเผ่ือแผและแบงปัน มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดลอม และเห็นคุณคาวัฒนธรรม คานิยม 
เอกลักษณ์ของความเป็นไทยตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีจิตสาธารณะบนฐานแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลการเรียนรู้ 
      1.  อธิบาย และบอกความหมายของส่ิงแวดลอม 

2.  บอกองค์ประกอบของส่ิงแวดลอม ท้ังองค์ประกอบทางกายภาพ และชีวภาพ 
3.  ส ารวจ อภิปราย อธิบาย และวิเคราะห์ปัญหาส่ิงแวดลอมและผลกระทบ ในระดับชุมชน ประเทศ  
    และโลก 
4.  สืบคนขอมูลท่ีเกี่ยวของกับแนวทางในการแกปัญหาส่ิงแวดลอม เพื่อน าไปสูหัวขอ การท าโครงการ 
    โรงเรียนปลอดขยะ 
5.  เสนอแนวคิดและจัดต้ังศูนย์เรียนรูตนแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

6.  วางแผนและลงมือปฏิบัติในการดูแลรักษา แกปัญหาส่ิงแวดลอม ใชทรัพยากร ธรรมชาติอยางยั่งยืน 
    โดยใชความรูทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

รวม 6 ผลการเรียนรู  
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30203 ฟิสิกส ์3 
รายวิชาเพิ่มเติม   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง 
       จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

   ศึกษาลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอยางงาย ปริมาณท่ีเกี่ยวของกับการเคล่ือนท่ี 
แบบฮาร์มอนิกอยางงาย แรงกับการส่ันของมวลติดปลายสปริงและลูกตุมอยางงาย ความถี่ธรรมชาติ และการ
ส่ันพอง ธรรมชาติของคล่ืน อัตราเร็วของคล่ืน หลักการท่ีเกี่ยวกับคล่ืน พฤติกรรมของคล่ืน แนวคิดเกี่ยวกับ
แสงเชิงคล่ืน การแทรกสอดของแสงผานสลิตคู การเล้ียวเบนของแสงผานสลิตเด่ียว การเล้ียวเบนของแสงผาน
เกรตติง การสะทอนและการหักเหของแสง การมองเห็นและการเกิดภาพ ภาพจากเลนส์ 
และกระจกเงาทรงกลม แสงสีและการมองเห็นแสงสี ปรากฏการณ์ธรรมชาติและการใชประโยชน์เกี่ยวกับแสง  
  โดยใชหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหา
ความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ  อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อใหเกิดความรู 
ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมท้ังทักษะแหงศตวรรษท่ี 
21 ในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการคิด และการแกปัญหา พรอมท้ังประยุกต์ใชความรูและทักษะ
จากศาสตร์ตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการท าโครงงานเพื่อแกปัญหาหรือพัฒนางาน สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู
และน าความรูไปใชในชีวิตของตนเอง  
  เห็นคุณคาของการน าความรูไปใชประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และคานิยม 12 ประการ 
 
  ผลการเรียนรู้  
   1. ทดลองและอธิบายการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอยางงายของวัตถุติดปลายสปริง 
และลูกตุมอยางงาย รวมทั้งค านวณปริมาณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  
   2. อธิบายความถ่ีธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการส่ันพอง  
   3. อธิบายปรากฏการณ์คล่ืน ชนิดของคล่ืน สวนประกอบของคล่ืน การแผของหนาคล่ืน     ดวย
หลักการของฮอยเกนส์ และการรวมกันของคล่ืนตามหลักการซอนทับ พรอมท้ังค านวณอัตราเร็ว ความถี่ และ
ความยาวคล่ืน  
   4. สังเกตและอธิบายการสะทอน การหักเห การแทรกสอด และการเล้ียวเบนของคล่ืนผิวน้ า 
รวมท้ังค านวณปริมาณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  
   5. ทดลอง และอธิบายการแทรกสอดของแสงผานสลิตคูและเกรตติง การเล้ียวเบน           และ
การแทรกสอด ของแสงผานสลิตเด่ียว รวมท้ังค านวณปริมาณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  
   6. ทดลอง และอธิบายการสะทอนของแสงท่ีผิววัตถุตามกฎการสะทอน เขียนรังสีของแสง  และ 
ค านวณต าแหนงและขนาดภาพของวัตถุ เมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม  รวมท้ัง
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อธิบายการน า ความรูเรื่องการสะทอนของแสงจากกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรงกลม ไปใชประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  
   7. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหวางดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเห  รวมท้ัง
อธิบาย ความสัมพันธ์ระหวางความลึกจริงและความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะทอนกลับหมดของแสง 
และค านวณปริมาณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  
   8. ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพที่เกิดจากเลนส์บาง หาต าแหนง ขนาด      ชนิด
ของภาพ และความสัมพันธ์ระหวางระยะวัตถุ ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมท้ังค านวณปริมาณ ตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของ และอธิบายการน า ความรูเรื่องการหักเหของแสงผานเลนส์บางไปใชประโยชน์            ใน
ชีวิตประจ าวัน  
   9. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเกี่ยวกับแสง เชน รุง การทรงกลด  มิราจ และการเห็น
ทองฟูาเป็นสีตาง ๆ ในชวงเวลาตางกัน  
   10. สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี รวมท้ัง  
อธิบายสาเหตุของการบอดสี  
 
รวม 10 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30204 ฟิสิกส ์4 
รายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง 
                                                                      จ านวน 1.5 หน่วยกิต  
 
 ศึกษาการเกิดเสียง การเคล่ือนท่ีของเสียง การสะทอน การหักเห การแทรกสอด และ การเล้ียวเบนของ
คล่ืนเสียง การไดยินเสียง ความเขมเสียง คุณภาพเสียง มลพิษทางเสียง คล่ืนนิ่งของเสียง การส่ันพองของเสียง 
การเกิดบีต ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คล่ืนกระแทกของเสียง ธรรมชาติของไฟฟูาสถิตการเหนี่ยวน าไฟฟูาสถิต 
กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟูา ศักย์ไฟฟูา ความตางศักย์ ความจุและพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ การตอตัวเก็บ
ประจุ กระแสไฟฟูาในลวดตัวน า กฎของโอห์ม สภาพตานทาน การตอตัวตานทาน อีเอ็มเอฟของแหลงก าเนิด
ไฟฟูากระแสตรง พลังงานไฟฟูา ก าลังไฟฟูา การตอแบตเตอรี่  การวิเคราะห์วงจรไฟฟูากระแสตรง การเปล่ียน
พลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟูา และเทคโนโลยีดานพลังงาน  
  โดยใชหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหา
ความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อใหเกิดความรู 
ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมท้ังทักษะแหงศตวรรษท่ี 
21 ในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการคิด และการแกปัญหา พรอมท้ังประยุกต์ใชความรูและทักษะ
จากศาสตร์ตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการท าโครงงานเพื่อแกปัญหาหรือพัฒนางาน สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู
และน าความรูไปใชในชีวิตของตนเอง  
  เห็นคุณคาของการน าความรูไปใชประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และคานิยม 12 ประการ 
 
ผลการเรียนรู้ 
  1.  อธิบายการเกิดเสียง การเคล่ือนท่ีของเสียง ความสัมพันธ์ระหวางคล่ืนการกระจัดของอนุภาค 
กับคล่ืนความดัน ความสัมพันธ์ระหวางอัตราเร็วของเสียงในอากาศท่ีขึ้นกับอุณหภูมิในหนวยองศาเซลเซียส 
การสะทอน การหักเห การแทรกสอด การเล้ียวเบนของคล่ืนเสียงรวมท้ัง ค านวณปริมาณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  
  2.  อธิบายความเขมเสียงระดับเสียง องค์ประกอบของการไดยิน คุณภาพเสียง และมลพิษ 
ทางเสียง รวมท้ังค านวณปริมาณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  
  3. ทดลอง และอธิบายการเกิดการส่ันพองของอากาศในทอปลายเปิดหนึ่งดาน รวมท้ังสังเกตและ 
อธิบายการเกิดบตี คล่ืนนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คล่ืนกระแทกของเสียง ค านวณปริมาณตาง ๆท่ีเกี่ยวของ 
และน าความรูเรื่องเสียงไปใชในชีวิตประจ าวัน  
  4.  ทดลอง และอธิบายการท าวัตถุท่ีเป็นกลางทางไฟฟูาใหมีประจุไฟฟูาโดยการขัดสีกัน 
และการเหนี่ยวน าไฟฟูาสถิต  
  5.  อธิบาย และค านวณแรงไฟฟูาตามกฏของคูลอมบ์  
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

  6.  อธิบาย และค านวณสนามไฟฟูาและแรงไฟฟูาท่ีกระท ากับอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟูาท่ีอยูใน
สนามไฟฟูา รวมท้ังหาสนามไฟฟูาลัพธ์เนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร์ 
  7.  อธิบาย และค านวณพลังงานศักย์ไฟฟูา ศักย์ไฟฟูาและความตางศักย์ระหวางสองต าแหนงใด ๆ  
  8.  อธิบายสวนประกอบของตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ์ระหวางประจุไฟฟูา ความตางศักย์และ 
ความจุของตัวเก็บประจุ และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูล รวมท้ังค านวณปริมาณ
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  
  9.  น าความรูเรื่องไฟฟูาสถิตไปอธิบายหลักการท างานของเครื่องใชไฟฟูาบางชนิด และ 
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจ าวัน  
  10. อธิบายการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนอิสระและกระแสไฟฟูาในลวดตัวน า ความสัมพันธ์ 
ระหวางกระแสไฟฟูาในลวดตัวน ากับความเร็วลอยเล่ือนของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแนน 
ของอิเล็คตรอนในลวดตัวน าและพื้นท่ีหนาตัดของลวดตัวน า และค านวณปริมาณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  
  11. ทดลอง และอธิบายกฎของโอห์ม อธิบายความสัมพันธ์ระหวางความตานทานกับความยาว 
พื้นท่ีหนาตัด และสภาพตานทานของตัวน าโลหะท่ีอุณหภูมิคงตัว และค านวณปริมาณตาง ๆ ท่ี เกี่ยวของ 
รวมท้ัง อธิบายและค านวณความตานทานสมมลเมื่อน าตัวตานทานมาตอกันแบบอนุกรมและแบบขนาน  
  12. ทดลอง อธิบาย และค านวณอีเอ็มเอฟของแหลงก าเนิดไฟฟูากระแสตรง รวมท้ังอธิบายและ 
ค านวณพลังงานไฟฟูา และก าลังไฟฟูา  
  13. ทดลอง และค านวณอีเอ็มเอฟสมมูลจากการตอแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนาน รวมท้ัง 
ค านวณปริมาณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในวงจรไฟฟูากระแสตรงซึ่งประกอบดวยแบตเตอรี่และตัวตานทาน  
  14. อธิบายการเปล่ียนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟูา รวมท้ังสืบคนและอภิปรายเกี่ยวกับ 
เทคโนโลยีท่ีน ามาแกปัญหาหรือตอบสนองความตองการทางดานพลังงาน โดยเนนดานประสิทธิภาพและความ
คุมคาดานคาใชจาย  
 
รวม 14 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30223 เคมี 3 

รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5        ภาคเรียนที่ 1   เวลา 60 ช่ัวโมง  

    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความสัมพันธ์และค านวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จ านวนโมล โดยใชกฎของบอยล์ กฎของ
ชาร์ลกฎของเกย์-ลูสแซก กฎรวมแก฿ส กฎของอาโวกาโดร และแก฿สอุดมคติ ค านวณความดันยอย หรือจ านวน
โมลของแก฿สผสมโดยใชกฎความดันยอยของดอลตัน ศึกษาทฤษฎีจลย์ของแก฿ส การแพรและค านวณอัตราการ
แพรของแก฿สโดยใชกฎการแพรของเกรแฮม ศึกษาปรากฏการณ์หรือการแกปัญหาในชีวิตประจ าวันและใน
อุตสาหกรรมโดยใชสมบัติและกฎตางๆของแก฿ส 
 ศึกษาการเปล่ียนแปลงของสารในปฏิกิริยา ค านวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ศึกษาทิศทางการชน
กันของอนุภาคและพลังงานท่ีสงผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ผลของความเขมขน พื้นท่ีผิวของสารตั้งตน 
อุณหภูมิ และตัวเรงปฏิกิริยา  
ท่ีมีตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  และการน าไปใชในชีวิตประจ าวันหรืออุตสาหกรรม 
 ศึกษาความหมายของปฏิกิริยาผันกลับไดและสภาวะสมดุล ค านวณคาคงท่ีสมดุลและความเขมขนของ
สารที่สมดุลของปฏิกิริยาเคมีท่ีมีข้ันตอนเดียวและหลายข้ันตอน ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลตอสมดุลและคาคงท่ีสมดุล
ตามหลักของเลอชาเตอลิเอ สมดุลเคมีของกระบวนการท่ีเกิดขึ้นในส่ิงมีชีวิต ปรากฏการณ์ในธรรมชาติและ
กระบวนการในอุตสาหกรรม 
 โดยใชการเรียนรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การ
สังเกตวิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุปเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมท้ังทักษะแหงศตวรรษที่ 21  ในดานการใชเทคโลโลยี
สารสนเทศ ดานการคิดและการแกปัญหา ดานการส่ือสารสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและน าความรูไปใชในชีวิต
ของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.อธิบายความสัมพันธ์และค านวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก฿สท่ีภาวะตางๆตามกฎ 
ของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์-ลูสแซก 
 2. ค านวณปริมาตร ความดัน หรือ อุณหภูมิของแก฿สท่ีภาวะตางๆ ตามกฎรวมแก฿ส 
 3. ค านวณปริมาตรความดันอุณหภูมิ จ านวนโมล หรือมวลของแก฿ส จากความสัมพันธ์ตามกฎของ 
อาโวกาโดร และกฎแก฿สอุดมคติ  
 4. ค านวณความดันยอยหรือจ านวนโมลของแก฿ส ในแก฿สผสมโดยใชกฎความดันยอยของดอลตัน  
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 5. อธิบายการแพรของแก฿สโดยใชทฤษฎีจลน์ของแก฿ส ค านวณและเปรียบเทียบอัตรา การแพรของ
แก฿สโดยใชกฎการแพรผานของ เกรแฮม 
 6. สืบคนขอมูลน าเสนอตัวอยางและอธิบายการ ประยุกต์ใชความรูเกี่ยวกับสมบัติและกฎตางๆ ของ
แก฿สในการอธิบายปรากฏการณ์ หรือแกปัญหาในชีวิตประจ าวันและในอุตสาหกรรม  
 7. ทดลอง และเขียนกราฟการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ของสารที่ท าการวัดในปฏิกิริยา 
 8. ค านวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและเขียนกราฟ การลดลงหรือเพิ่มขึ้นของสารที่ไมไดวัด 
ในปฏิกิริยา 
 9. เขียนแผนภาพและอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานท่ีสงผลตออัตรา  
การเกิดปฏิกิริยาเคมี  
 10. ทดลองและอธิบายผลของความเขมขน พื้นท่ีผิวของสารตั้งตน อุณหภูมิและตัวเรงปฏิกิริยาท่ีมีตอ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 11. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปล่ียนแปลงความเขมขน พื้นท่ีผิวของสารตั้งตน 
อุณหภูมิและตัวเรงปฏิกิริยา 
 12. ยกตัวอยาง และอธิบายปัจจัยท่ีมีผลตออัตราการเกิด ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวันหรือ
อุตสาหกรรม 
 13. ทดสอบ และอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับไดและภาวะสมดุล 
 14. อธิบายการเปล่ียนแปลงความเขมขนของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปขางหนา และอัตราการ
เกิดปฏิกิริยายอนกลับเมื่อเริ่มปฏิกิริยา จนกระท่ังระบบอยูในภาวะสมดุล 
 15. ค านวณคาคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยา 
 16. ค านวณความเขมขนของสารที่ภาวะสมดุล 
 17. ค านวณคาคงท่ีสมดุลหรือความเขมขนของ ปฏิกิริยาหลายข้ันตอน  
 18. ระบปุัจจัยท่ีมีผลตอภาวะสมดุลและคาคงท่ีสมดุลของระบบรวมท้ังคาดคะเนการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวนโดยใชหลักของเลอชาเตอลิเอ 
 19. ยกตัวอยาง และอธิบายสมดุลเคมีของ กระบวนการท่ีเกิดขึ้นในส่ิงมีชีวีติปรากฏการณ์ ใน
ธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม   
 
รวม 19 ผลการเรียนรู้  
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30224 เคมี 4 
รายวิชาเพิ่มเติม          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5         ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ช่ัวโมง  
            จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตด-ลาวรี และลิวอิส ค านวณความสามารถในการแตก
ตัวหรือความแรงของกรดและเบส คา pH ความเขมขนของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของ
สารละลายกรดและเบส ศึกษาปฏิกิริยาสะเทินและปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ การไทเทรต และการเลือกใช
อินดิเคเตอร์ ค านวณปริมาณสารหรือความเขมขนของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต ศึกษาสมบัติ
และองค์ประกอบของสารละลายบัฟเฟอร์ รวมท้ังการน าความรูเกี่ยวกับกรด-เบสไปใชประโยชน์ 

ศึกษาเลขออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดอกซ์ ตัวรีดิวซ์ ตัวออกซิไดส์ ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่ง
ปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ เปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์ การ
เขียนและดุลสมการรีดอกซ์ดวยการใชเลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยา ศึกษา เซลล์เคมีไฟฟูาและการเขียน
แผนภาพเซลล์ ค านวณคาศักย์ไฟฟูามาตรฐานของเซลล์ ศึกษาหลักการท างานของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติย
ภูม ิหลักการทางเคมีไฟฟูาท่ีใชในการชุบโลหะ การแยกสารเคมีดวยกระแสไฟฟูา การท าโลหะใหบริสุทธิ์และ
การปูองกันการกัดกรอนของโลหะ รวมท้ังความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับเซลล์เคมีไฟฟูาใน
ชีวิตประจ าวัน 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มี
ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมท้ังทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ในดานการใช เทคโนโลยีสารสนเทศดาน
การคิดและการแกปัญหาดานการส่ือสารสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและน าความรูไปใชในชีวิตของตนเองมีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
 1. ระบ ุและอธิบายวาสารเป็นกรดหรือเบส โดยใชทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตด-ลาวรี
และลิวอิส 
 2. ระบุคูกรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบส ของเบรินสเตด-ลาวรี  
 3. ค านวณ และเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส 
 4. ค านวณคา pH ความเขมขนของไฮโดรเนียม ไอออน หรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลาย 
กรดและเบส 
 5. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และ ระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการ
สะเทิน 
 6. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ  
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 7. ทดลอง และอธิบายหลักการการไทเทรต และเลือกใชอินดิเคเตอร์ ท่ีเหมาะสมส าหรับการไทเทรต 
กรด-เบส 
 8. ค านวณปริมาณสารหรือความเขมขนของ สารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต 
 9. อธิบายสมบัติ องค์ประกอบและประโยชน์ ของสารละลายบัฟเฟอร์ 
 10. สืบคนขอมูล และน าเสนอตัวอยางการใชประโยชน์ และการแกปัญหาโดยใชความรูเกี่ยวกับกรด-
เบส  
 11. ค านวณเลขออกซิเดชัน และระบุปฏิกิริยาท่ีเป็นปฏิกิริยารีดอกซ ์
 12. วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงเลขออกซิเดชัน และระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซไิดส์ รวมท้ังเขียน 
ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยา รีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ 
 13. ทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถในการ เป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์ และเขียนแสดง 
ปฏิกิริยารีดอกซ์  
 14 ดุลสมการรีดอกซ์ ดวยการใชเลขออกซิเดชัน และวิธีครึ่งปฏิกิริยา  
 15. ระบุองค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟูา และเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาท่ีแอโนด และแคโทด 
ปฏิกิริยารวม และแผนภาพเซลล์ 
 16. ค านวณคาศักย์ไฟฟูามาตรฐานของเซลล์ และระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟูาขั้วไฟฟูา  
และปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึ้น  
 17. อธิบายหลักการท างาน และเขียนสมการแสดง ปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ 
 18. ทดลองชุบโลหะ และแยกสารเคมีดวยกระแส ไฟฟูา และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟูาท่ีใชใน 
การชุบโลหะ การแยกสารเคมีดวยกระแส ไฟฟูา การท าโลหะใหบริสุทธิ์ และการปูองกัน การกัดกรอนของ
โลหะ  
 19. สืบคนขอมูล และน าเสนอ ตัวอยางความกาวหนา ทางเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับเซลล์เคมีไฟฟูา 
ในชีวิตประจ าวัน 
 
รวม 19 ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

193 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30243   ชีววิทยา 3  

รายวิชาเพิ่มเติม           กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5              ภาคเรียนที่  1   เวลา  60 ชั่วโมง  
             จ านวน   1.5  หน่วยกิต  
 

ศึกษาเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช โครงสรางภายในของรากพืชใบเล้ียงเด่ียวและรากพืช
ใบเล้ียงคูจากการตัดตามขวาง โครงสรางภายในของล าตนพืชใบเล้ียงเด่ียวและล าตนพืชใบเล้ียงคูจากการตัด
ตามขวาง โครงสรางภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง การแลกเปล่ียนแก฿สและการคายน้ าของพืช กลไก
การล าเลียงน้ าและธาตุอาหารของพืช ความส าคัญของธาตุอาหาร และยกตัวอยางธาตุอาหารท่ีส าคัญท่ีมีผลตอ
การเจริญเติบโตของพืช กลไกการล าเลียงอาหารในพืช การทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับ
กระบวนการสังเคราะห์ดวยแสง กระบวนการสังเคราะห์ดวยแสงของพืช C3 กลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์
ในพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM ปัจจัยความเขมของแสง ความเขมขนของคาร์บอนไดออกไซด์ และอุณหภูมิ 
ท่ีมีผลตอการสังเคราะห์ดวยแสงของพืช วัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก กระบวนการสรางเซลล์สืบพันธุ์เพศ
ผูและเพศเมียของพืชดอก และอธิบายการปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก 
โครงสรางของเมล็ดและผล และยกตัวอยางการใชประโยชน์จากโครงสรางตางๆของเมล็ดและผล ปัจจัยตางๆ 
ท่ีมีผลตอการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด และบอกแนวทางในการแกสภาพพักตัวของเมล็ด หนาท่ี
ของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และกรดแอบไซซิก และอภิปรายเกี่ยวกับการน าไปใชประโยชน์
ทางการเกษตร ส่ิงเราภายนอกท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช รวมท้ังน าความรูไปใชประโยชน์  

โดยใชการสืบเสาะหาความรู การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 การสืบคนขอมูลและการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ 
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปัญหา การน าความรูไปใชในชีวิตประจ าวัน 
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม   
 
ผลการเรียนรู้  

   
 1.  อธิบายลักษณะชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช และเขียนแผนผังเพื่อสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช 

2.  สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางภายในของรากพืชใบเล้ียงเด่ียว และรากพืชใบเล้ียงคู
จากการตัดตามขวาง   

3.  สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางภายในของล าตนพืชใบเล้ียงเด่ียวและล าตนพืชใบเล้ียงคู
จากการตัดตามขวาง 

4.  สังเกต และอธิบายโครงสรางภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง 
5.  สืบคนขอมูล และอธิบายกลไกการล าเลียงน้ า และธาตุอาหารของพืช 
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6.  สืบคนขอมูล  สังเกต และอธิบายการแลกเปล่ียนแก฿ส  และการคายน้ าของพืช 
7.  สืบคนขอมูล อธิบายความส าคัญของธาตุอาหาร และยกตัวอยางธาตุอาหารที่ส าคัญท่ีมีผลตอ  

การเจริญเติบโตของพืช 
8.  อธิบายกลไกการล าเลียงอาหารในพืช 
9.  สืบคนขอมูล  และสรุปการศึกษาท่ีไดจากการ ทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับ 

กระบวนการสังเคราะห์ดวยแสง 
10.  อธิบายข้ันตอนท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการ สังเคราะห์ดวยแสงของพืช C3 
11.  เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ ในพืช  C3   พืช C4   และ พืช CAM 
12.  สืบคนขอมูล  อภิปราย และสรุปปัจจัยความเขมของแสง ความเขมขนของคาร์บอนไดออกไซด์ 

และอุณหภูมิ ท่ีมีผลตอการสังเคราะห์ดวยแสงของพืช 
13.  อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืช 
14.  อธิบายและเปรียบเทียบกระบวนการสราง เซลล์สืบพันธุ์เพศผูและเพศเมียของพืชดอก  และ

อธิบาย การปฏิสนธิของพืชดอก  
15.  อธิบายการเกิดเมล็ด และการเกิดผลของพืชดอกโครงสรางของเมล็ดและผล และยกตัวอยาง 

การใชประโยชน์จากโครงสรางตาง ๆ ของเมล็ด และผล 
16.  ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอการงอกของเมล็ดสภาพพักตัวของเมล็ด 

และบอกแนวทางในการแกสภาพพักตัวของเมล็ด  
17.  สืบคนขอมูล  อธิบายบทบาทและหนาท่ีของ ออกซิน  ไซโทไคนิน  จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และ

กรดแอบไซซิก และอภิปรายเกี่ยวกับ การน าไปใชประโยชน์ทางการเกษตร 
18.  สืบคนขอมูล  ทดลอง  และอภิปรายเกี่ยวกับส่ิงเราภายนอกท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช 
  

รวม   18  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

195 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30244   ชีววิทยา 4  

รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5               ภาคเรียนที่  2  เวลา  60 ชั่วโมง  

             จ านวน   1.5  หน่วยกิต  
 

 สืบคนขอมูล และอธิบายโครงสรางและกระบวนการยอยอาหารของสัตว์ที่ไมมีทางเดินอาหาร สัตว์ท่ี
มีทางเดินอาหารแบบไมสมบูรณ์ และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ การกินอาหารของไฮดราและพลานา
เรีย โครงสราง หนาท่ี และกระบวนการยอยอาหาร และการดูดซึมสารอาหารภายในระบบยอยอาหารของ
มนุษย์ รวมท้ังศึกษาเกี่ยวกับ โครงสรางท่ีท าหนาท่ีแลกเปล่ียนแก฿สของฟองน้ า ไฮดรา พลานาเรีย ไสเดือนดิน 
แมลง ปลา กบ และนก โครงสรางของปอดในสัตว์เล้ียงลูกดวยน้ านม โครงสรางท่ีใชในการแลกเปล่ียนแก฿ส 
และกระบวนการแลกเปล่ียนแก฿สของมนุษย์ การท างานของปอด และทดลองวัดปริมาตรของอากาศในการ
หายใจออกของมนุษย์ เปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด ทิศ
ทางการไหลของเลือดและการเคล่ือนท่ีของเซลล์เม็ดเลือดในหางปลา และสรุปความสัมพันธ์ระหวางขนาดของ
หลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของเลือด โครงสรางและการท างานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย์ 
โครงสรางหัวใจของสัตว์เล้ียงลูกดวยน้ านม ทิศทางการไหลของเลือดผานหัวใจของมนุษย์ และเขียนแผนผัง
สรุป การหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ ความแตกตางของเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาวเพลตเลต และ
พลาสมา หมูเลือดและหลักการใหและรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh สวนประกอบและหนาท่ีของ
น้ าเหลือง รวมท้ังโครงสรางและหนาท่ีของหลอดน้ าเหลือง และตอมน้ าเหลือง กลไกการตอตานหรือท าลายส่ิง
แปลกปลอมแบบไมจ าเพาะและแบบจ าเพาะ การสรางภูมิคุมกันกอเองและภูมิคุมกันรับมา ความผิดปกติของ
ระบบภูมิคุมกันท่ีท าใหเกิดเอดส์ ภูมิแพ การสรางภูมิตานทานตอเนื้อเย่ือตนเอง เปรียบเทียบโครงสรางและ
หนาท่ีในการก าจัดของเสียออกจากรางกายของฟองน้ า ไฮดรา พลานาเรีย ไสเดือนดิน แมลง และสัตว์มี
กระดูกสันหลัง โครงสรางและหนาท่ีของไต และโครงสรางท่ีใชล าเลียงปัสสาวะออกจากรางกาย กลไกการ
ท างานของหนวยไต ในการก าจัดของเสียออกจากรางกาย และเขียนแผนผังสรุปข้ันตอนการก าจัดของเสียออก
จากรางกายโดยหนวยไต ความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคตางๆ  
    โดยใชการสืบเสาะหาความรู การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ การสืบคนขอมูลและการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ 
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปัญหา การน าความรูไปใชในชีวิตประจ าวัน 
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม   
ผลการเรียนรู้ 

 1. สืบคนขอมูล  อภิปราย  และเปรียบเทียบโครงสราง และกระบวนการยอยอาหารของสัตว์ที่ไมมี
ทางเดินอาหาร สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไมสมบูรณ์และสัตว์ท่ีมีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ 
 2. สังเกต  อธิบาย การกินอาหารของไฮดราและพลานาเรีย  
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 3. อธิบายเกี่ยวกับโครงสราง หนาท่ี  กระบวนการยอยอาหาร และการดูดซึมสารอาหารภายในระบบ
ยอยอาหารของมนุษย์ 
 4. สืบคนขอมูล  อภิปราย  และเปรียบเทียบโครงสราง ท่ีท าหนาท่ีแลกเปล่ียนแก฿สของฟองน้ า ไฮดรา  
พลานาเรีย  ไสเดือนดิน  แมลง  ปลา กบ  และนก 
 5. สังเกต และอธิบายโครงสรางของปอดในสัตว์ เล้ียงลูกดวยน้ านม 
  6. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางท่ีใชในการ แลกเปล่ียนแก฿ส และกระบวนการแลกเปล่ียน แก฿สของ
มนุษย์ 7. อธิบายการท างานของปอด และทดลองวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย์วัด
ปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย์ 
 8. สืบคนขอมูล  อธิบาย และเปรียบเทียบระบบ หมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียน เลือด
แบบปิด 
 9. สังเกต และอธิบายทิศทางการไหลของเลือด และการเคล่ือนท่ีของเซลล์เม็ดเลือดในหางปลา และ
สรุปความสัมพันธ์ระหวางขนาดของหลอดเลือด กับความเร็วในการไหลของเลือด 
 10. สังเกต และอธิบายโครงสรางหัวใจของสัตว์ เล้ียงลูกดวยน้ านม ทิศทางการไหลของเลือด ผาน
หัวใจของมนุษย์ และเขียนแผนผังสรุป การหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ 
 11. สังเกต และอธิบายโครงสรางหัวใจของสัตว์ เล้ียงลูกดวยน้ านม ทิศทางการไหลของเลือด ผาน
หัวใจของมนุษย์ และเขียนแผนผังสรุป การหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ 
 12. สืบคนขอมูล ระบุความแตกตางของ เซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว  เพลตเลต และ
พลาสมา  
 13. อธิบายหมูเลือดและหลักการใหและรับเลือด ในระบบ ABO และระบบ Rh 
 14. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับสวนประกอบและ หนาท่ีของน้ าเหลือง รวมท้ังโครงสรางและ หนาท่ีของ
หลอดน้ าเหลือง และตอมน้ าเหลือง 
 15.  สืบคนขอมูล อธิบายและเปรียบเทียบกลไกการตอตานหรือท าลายส่ิงแปลกปลอมแบบไมจ าเพาะ
และแบบจ าเพาะ 

16.  สืบคนขอมูล อธิบายและเปรียบเทียบการสรางภูมิคุมกันกอเองและภูมิคุมกันรับมา  
 17. สืบคนขอมูล อธิบาย เกี่ยวกับความผิดปกติ ของระบบภูมิคุมกันท่ีท าใหเกิดเอดส์ ภูมิ แพ 
การสรางภูมิตานทานตอเนื้อเย่ือตนเอง 
 18. สืบคนขอมูล อธิบาย  และเปรียบเทียบ โครงสรางและหนาท่ีในการก าจัดของเสียออกจาก
รางกายของฟองน้ า  ไฮดรา  พลานาเรียไสเดือนดิน  แมลง  และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
 19. อธิบายโครงสรางและหนาท่ีของไต และ โครงสรางท่ีใชล าเลียงปัสสาวะออกจาก รางกาย 
 20. อธิบายกลไกการท างานของหนวยไต ในการ ก าจัดของเสียออกจากรางกาย และเขียน แผนผัง
สรุปข้ันตอนการก าจัดของเสีย  ออกจากรางกายโดยหนวยไต 
 21. สืบคนขอมูล อธิบาย และยกตัวอยางเกี่ยวกับ ความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคตาง ๆ 
รวม   21  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ  3   
รายวิชาเพิ่มเติม             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5           ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ช่ัวโมง  

       จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาปัจจัยส าคัญท่ีมีผลตอการรับและคายพลังงานจากดวงอาทิตย์ ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลตออุณหภูมิ
อากาศในแตละบริเวณของโลก กระบวนการท่ีท าใหเกิดสมดุลพลังงาน แรงคอลิออลิส แรงสูศูนย์กลาง แรง
เสียดทานท่ีมีผลตอการหมุนเวียนของอากาศ การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูดและผลท่ีมีตอภูมิอากาศ 
การแบงช้ันน้ าในมหาสมุทร ปัจจัยท่ีท าใหเกิดการแบงช้ันน้ าในมหาสมุทร การหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทร 
รูปแบบการหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทร ผลของการหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทรที่มีตอส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอม  

โดยใชการสืบเสาะหาความรู การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การสืบคนขอมูลและการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ 
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปัญหา การน าความรูไปใชในชีวิตประจ าวัน 
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสมบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง     
 
ผลการเรียนรู 
            1. อธิบายปัจจัยส าคัญท่ีมีผลตอการรับรูและคายพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกตางกัน และผลท่ีมีตอ
อุณหภูมิอากาศในแตละบริเวณของโลก 
            2. อธิบายกระบวนการท่ีท าใหเกิดสมดุลพลังงานของโลก 
            3. อธิบายผลของแรงเนื่องจากความแตกตางของความกดอากาศ แรงคอริออลิส แรงสูศูนย์กลางและ
แรงเสียดทานท่ีมีตอการหมุนเวียนของอากาศ 
            4. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูดและผลท่ีมีตอภูมิอากาศ 
            5. อธิบายปัจจัยท่ีท าใหเกิดการแบงช้ันน้ าในมหาสมุทร 
            6. อธิบายปัจจัยท่ีท าใหเกิดการหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียนของน้ าใน
มหาสมุทร 
            7. อธิบายผลของการหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทรที่มีตอลักษณะลมฟูาอากาศ ส่ิงมีชีวิต และ
ส่ิงแวดลอม 
 
รวม 7  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30264 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 4   
รายวิชาเพิ่มเติม             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5           ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ช่ัวโมง  

       จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหวางเสถียรภาพอากาศและการเกิดเมฆ แนวปะทะอากาศแบบตางๆ ลักษณะ

ลมฟูาอากาศ ปัจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลก เหตุการณ์ท่ีเป็นผลจากการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศโลก แนวปฏิบัติของมนุษย์ท่ีชวยชะลอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก สัญลักษณ์ลมฟูาอากาศบน
แผนท่ีอากาศ การคาดการณ์ลักษณะลมฟูาอากาศเบ้ืองตนจากแผนท่ีอากาศและขอมูลสารสนเทศอื่นๆ  

โดยใชการสืบเสาะหาความรู การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การสืบคนขอมูลและการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ 
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปัญหา การน าความรูไปใชในชีวิตประจ าวัน 
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสมบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง     

 
ผลการเรียนรู 
            1. อธิบายความสัมพันธ์ระหวางเสถียรภาพอากาศและการเกิดเมฆ 
            2. อธิบายการเกิดแนวปะทะอากาศแบบตางๆและลักษณะลมฟูาอากาศท่ีเกี่ยวของ 
            3. อธิบายปัจจัยตางๆท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลก พรอมยกตัวอยางขอมูลสนับสนุน 
            4. วิเคราะห์และอภิปรายเหตุการณ์ท่ีเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก และน าเสนอแนว
ปฏิบัติของมนุษย์ท่ีมีสวนชวยในการชะลอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก 
            5. แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟูาอากาศบนแผนท่ีอากาศ 
            6. วิเคราะห์และคาดการณ์ลักษณะลมฟูาอากาศเบ้ืองตนจากแผนท่ีอากาศและขอมูลสารสนเทศ
อื่นๆ เพื่อวางแผนในการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตใหสอดคลองกับสภาพลมฟูาอากาศ 
 
รวม  6  ผลการเรียนรู 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30208  ฟิสิกส์เสริมศักยภาพ 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5          ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง  

      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
สืบคนขอมูล อธิบายและวิเคราะห์ ความคิดรวบยอดเนื้อหาการเคล่ือนท่ีแบบตางๆ แรง มวลและกฎ

การเคล่ือนท่ี สมดุลกล งานและพลังงาน การชนและโมเมนตัม สมบัติเชิงกลของสาร ความรอน สมบัติเชิงกล
ของแก฿สและทฤษฎีจลน์ ไฟฟูาสถิต ไฟฟูากระแส ไฟฟูาแมเหล็กปรากฏการณ์คล่ืน เสียงและการไดยิน แสง
และการมองเห็น คล่ืนแมเหล็กไฟฟูา สมบัติของแสงเชิงฟิสิกส์ ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ในแบบทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน(O – NET) การทดสอบวิชาสามัญ การทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์
(PAT2) การทดสอบความถนัดทางวิศวกรรม(PAT3) และน าเสนอองค์ความรูท่ีไดรับไดอยางเหมาะสม   

โดยใชการสืบเสาะหาความรู การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 การสืบคนขอมูลและการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ 
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปัญหา การน าความรูไปใชในชีวิตประจ าวัน 
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม   
 
ผลการเรียนรู 

1.สรุปความคิดรวบยอดการเคล่ือนท่ีแบบตางๆ เพื่อน าไปใชสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน(O – 
NET) การทดสอบวิชาสามัญ การทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) การทดสอบความถนัดทาง
วิศวกรรม(PAT3) ได  

2.สรุปความคิดรวบยอดแรง มวลและกฎการเคล่ือนท่ี เพื่อน าไปใชสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้น
พื้นฐาน(O – NET) การทดสอบวิชาสามัญ การทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) การทดสอบความ
ถนัดทางวิศวกรรม(PAT3) ได  

3.สรุปความคิดรวบยอด สมดุลกล เพื่อน าไปใชสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน(O – NET) การ
ทดสอบวิชาสามัญ การทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) การทดสอบความถนัดทางวิศวกรรม
(PAT3) ได  

4.สรุปความคิดรวบยอดงานและพลังงาน เพื่อน าไปใชสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน(O – NET) 
การทดสอบวิชาสามัญ การทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) การทดสอบความถนัดทางวิศวกรรม
(PAT3) ได 

5.สรุปความคิดรวบยอด โมเมนตัมและการชนเพื่อน าไปใชสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน(O – 
NET) การทดสอบวิชาสามัญ การทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) การทดสอบความถนัดทาง
วิศวกรรม(PAT3) ได 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

6.สรุปความคิดรวบยอดสมบัติเชิงกลของสาร ความรอน สมบัติเชิงกลของแก฿สและทฤษฎีจลน์ เพื่อ
น าไปใชสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน(O – NET) การทดสอบวิชาสามัญ การทดสอบความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์ (PAT2) การทดสอบความถนัดทางวิศวกรรม(PAT3) ได 

7.สรุปความคิดรวบยอดไฟฟูาสถิต ไฟฟูากระแส ไฟฟูาแมเหล็ก เพื่อน าไปใชสอบทางการศึกษาแหงชาติ
ขั้นพื้นฐาน(O – NET) การทดสอบวิชาสามัญ การทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) การทดสอบ
ความถนัดทางวิศวกรรม(PAT3) ได 

8.สรุปความคิดรวบยอดปรากฏการณ์คล่ืน เสียงและการไดยิน เพื่อน าไปใชสอบทางการศึกษา
แหงชาติขั้นพื้นฐาน(O – NET) การทดสอบวิชาสามัญ การทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) การ
ทดสอบความถนัดทางวิศวกรรม(PAT3) ได  

9.สรุปความคิดรวบยอดแสงและการมองเห็น คล่ืนแมเหล็กไฟฟูา สมบัติของแสงเชิงฟิสิกส์ เพื่อ
น าไปใชสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน(O – NET) การทดสอบวิชาสามัญ การทดสอบความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์ (PAT2) การทดสอบความถนัดทางวิศวกรรม(PAT3) ได 

10.สรุปความคิดรวบยอดฟิสิกส์อะตอม เพื่อน าไปใชสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน(O – NET) 
การทดสอบวิชาสามัญ การทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) การทดสอบความถนัดทางวิศวกรรม
(PAT3) ได 

11.สรุปความคิดรวบยอด ฟิสิกส์นิวเคลียร์ เพื่อน าไปใชสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน(O – 
NET) การทดสอบวิชาสามัญ การทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) การทดสอบความถนัดทาง
วิศวกรรม(PAT3) ได 
 
รวม 11 ผลการเรียนรู 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30247  ชีววิทยาเสริมศักยภาพ 
รายวิชาเพิ่มเติม             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5            ภาคเรียนที่ 2  เวลา 40 ชั่วโมง  

        จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

สืบคนขอมูล อธิบายและวิเคราะห์ ความคิดรวบยอดเนื้อหาการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การ
รักษาสมดุลยภาพของรางกายมนุษย์  ระบบประสาทและอวัยวะรับความรูสึก  ระบบตอมไรทอ  ความ
หลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนของส่ิงแวดลอม  ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต  ระบบนิเวศ  ไบโอม 
การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของระบบนิเวศ  ในแบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน(O – NET) การ
ทดสอบวิชาสามัญ การทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์(PAT2) การทดสอบความถนัดทางวิศวกรรม(PAT3) 
และน าเสนอองค์ความรูท่ีไดรับไดอยางเหมาะสม   

โดยใชการสืบเสาะหาความรู การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 การสืบคนขอมูลและการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ 
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปัญหา การน าความรูไปใชในชีวิตประจ าวัน 
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม   

ผลการเรียนรู 
1. สรุปความคิดรวบยอดการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เพื่อน าไปใชสอบทางการศึกษาแหงชาติ

ขั้นพื้นฐาน(O – NET) การทดสอบวิชาสามัญ การทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) การทดสอบ
ความถนัดทางวิศวกรรม(PAT3) ได  

2. สรุปความคิดรวบยอดการรักษาสมดุลยภาพของรางกายมนุษย์ เพื่อน าไปใชสอบทางการศึกษา
แหงชาติขั้นพื้นฐาน(O – NET) การทดสอบวิชาสามัญ การทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) การ
ทดสอบความถนัดทางวิศวกรรม(PAT3) ได  

3. สรุปความคิดรวบยอด ระบบประสาทและอวัยวะรับความรูสึก เพื่อน าไปใชสอบทางการศึกษา
แหงชาติขั้นพื้นฐาน(O – NET) การทดสอบวิชาสามัญ การทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) การ
ทดสอบความถนัดทางวิศวกรรม(PAT3) ได  

4. สรุปความคิดรวบยอดระบบตอมไรทอ เพื่อน าไปใชสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน(O – 
NET) การทดสอบวิชาสามัญ การทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) การทดสอบความถนัดทาง
วิศวกรรม(PAT3) ได 

5. สรุปความคิดรวบยอด ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนของส่ิงแวดลอม  เพื่อน าไปใช
สอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน(O – NET) การทดสอบวิชาสามัญ การทดสอบความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์ (PAT2) การทดสอบความถนัดทางวิศวกรรม(PAT3) ได 

6. สรุปความคิดรวบยอดความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต เพื่อน าไปใชสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้น
พื้นฐาน(O – 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

NET) การทดสอบวิชาสามัญ การทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) การทดสอบความถนัดทาง
วิศวกรรม(PAT3) ได 

7. สรุปความคิดรวบยอดชีวิตในส่ิงแวดลอม  ระบบนิเวศ  ไบโอม การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของระบบ
นิเวศ  เพื่อน าไปใชสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน(O – NET) การทดสอบวิชาสามัญ การทดสอบความ
ถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) การทดสอบความถนัดทางวิศวกรรม(PAT3) ได  
 
รวม  7  ผลการเรียนรู 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
รายวิชาเพิ่มเติม               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5           ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง 
              จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์  ฝึกทักษะต้ังประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก  

ต้ังสมมุติฐานและใหเหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโตแยงประเด็นความรู  โดยใชความรูจากศาสตร์สาขาตางๆ และมี
ทฤษฏีรองรับ ออกแบบ วางแผน รวบรวมขอมูล คนควาแสวงหาความรูเกี่ยวกับสมมุติฐานท่ีต้ังไวจากแหลง
เรียนรูทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสารสนเทศ อยางมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความนาเช่ือถือของแหลงเรียนรู
อยางมีวิจารณญาณ  เพื่อใหไดขอมูลท่ีครบถวนสมบูรณ์     

วิเคราะห์ขอมูลโดยใชวิธีการท่ีเหมาะสม  สังเคราะห์สรุปองค์ความรูรวมกัน  มีกระบวนการกลุม 
ในการวิพากษ์  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  โดยใชความรูจากวิชาสาขาตางๆ  เสนอแนวคิด  วิธีการแกปัญหา
อยางเป็นระบบ  ดวยกระบวนการคิด  กระบวนการแกปัญหา  กระบวนการปฏิบัติ    

เพื่อใหเกิดทักษะในการคนควา  แสวงหาความรู  สังเคราะห์  สรุป  อภิปรายผลเปรียบเทียบเช่ือมโยง
ความรู  ความเป็นมาของศาสตร์  เขาใจหลักการและวิธีคิดในส่ิงท่ีศึกษา  เห็นประโยชน์และคุณคาของ
การศึกษาดวยตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ต้ังประเด็นปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
 2. ต้ังสมมุติฐานและใหเหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโตแยงประเด็นความรูโดยใชความรู 
จากวิชาสาขาตางๆ และมีทฤษฏีรองรับ 
 3. ออกแบบ วางแผน ใชกระบวนการรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. ศึกษา คนควา แสวงหาความรูเกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหลงเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
 5. ตรวจสอบความนาเช่ือถือของแหลงท่ีมาของขอมูล 
 6. วิเคราะห์ขอคนพบดวยสถิติท่ีเหมาะสม 
 7. สังเคราะห์ สรุปองค์ความรูดวยกระบวนการกลุม 
 8. เสนอแนวคิดการแกปัญหาอยางเป็นระบบดวยองค์ความรูจากการคนพบ 
 
รวม  8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
รายวิชาเพิ่มเติม               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5           ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง 
              จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
         ศึกษา  เรียบเรียง  และถายทอดความคิดอยางชัดเจน  เป็นระบบจากขอมูลองค์ความรู   จาก
การศึกษาคนควาในรายวิชาศึกษาคนควาและสรางองค์ความรู  (Research  and  Knowledge  Formation)   

เขียนโครงราง  บทน า  เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ  โดยใชค าจ านวน  2,500  ค า  
มีการอางอิงแหลงความรูท่ีเช่ือถือไดอยางหลากหลาย  เรียบเรียงและถายทอดอยางชัดเจน  เป็นระบบ  มีการ
น าเสนอในรูปแบบเด่ียว  (Oral  Individual Presentation)  หรือกลุม  (Oral  Panel  Presentation)  โดย
ใชส่ือประกอบท่ีหลากหลาย  และเผยแพรผลงานสูสาธารณะ   

เพื่อใหเกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  และทักษะการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  เห็น
ประโยชน์และคุณคาในการสรางสรรค์งานและถายทอดส่ิงท่ีเรียนรูใหเป็นประโยชน์แกสาธารณะ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  วางโครงรางการเขียนตามหลักเกณฑ์  องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงราง 
2.  เขียนรายงานการศึกษาคนควาเชิงวิชาการ  ภาษาไทยความยาว 2,500 ค า 
3.  น าเสนอขอคนพบ  ขอสรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว  (Oral Individual 

Presentation) หรือกลุม (Oral Panel Presentation)  
4. ใชส่ือ  อุปกรณ์ในการน าเสนอไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
5.  เผยแพรผลงานการศึกษาคนควาในรูปแบบบทความวิชาการ  บทความวิจัย  นิทรรศการผลงานสู

สาธารณะ 
6.  บอกประโยชน์และคุณคาในการสรางสรรค์งานและถายทอดส่ิงท่ีเรียนรูแกสาธารณะ 
 

รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30205 ฟิสิกส ์5 
รายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง        
   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
  ศึกษาสนามแมเหล็ก แรงแมเหล็ก โมเมนต์ของแรงคูควบกระท า กับขดลวดท่ีมีกระแสไฟฟูาผานเมื่อ 
อยูในสนามแมเหล็ก กระแสไฟฟูาเหนี่ยวน า อีเอ็มเอฟเหนี่ยวน า ไฟฟูากระแสสลับ ความรอน แก฿สอุดมคติ  
ทฤษฎีจลน์ของแก฿ส ของแข็ง สภาพยืดหยุนของของแข็ง ความตึงผิว ความหนืดของของเหลว ความดัน ในของ
ไหล แรงพยุง ของไหลอุดมคติสมการความตอเนื่อง และสมการแบร์นูลีโดยใชกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์
การสืบเสาะหาความรูการสืบคนขอมูล การสังเกต วิเคราะห์เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุปเพื่อใหเกิด
ความรูความเขาใจ 
 โดยใชหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู 
การสืบคนขอมูล การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ 
มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมท้ังทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ในดาน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการคิด และการแกปัญหา พรอมท้ังประยุกต์ใชความรูและทักษะจากศาสตร์
ตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรในการท าโครงงานเพื่อแกปัญหาหรือพัฒนางาน สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและน า
ความรูไปใชในชีวิตของตนเอง  
   เห็นคุณคาของการน าความรูไปใชประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และคานิยม 12 ประการ 
      
ผลการเรียนรู้  

 1. สังเกตและอธิบายเสนสนามแมเหล็ก อธิบายและค านวณฟลักซ์แมเหล็กในบริเวณท่ีก าหนด รวมท้ัง
สังเกตและอธิบายสนามแมเหล็กท่ีเกิดจากกระแสไฟฟูาในลวดตัวน าเสนตรงและโซเลนอยด์ 
 2. อธิบายและค านวณแรงแมเหล็กท่ีกระท าตออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟูาเคล่ือนท่ีในสนามแมเหล็ก แรง
แมเหล็กท่ีกระท าตอเสนลวดท่ีมีกระแสไฟฟูาผานและวางในสนามแมเหล็ก รัศมีความโคงของการเคล่ือนท่ี
เมื่อปร ะจุเคล่ือนท่ีต้ังฉากกับสนามแมเหล็ก 
 3. อธิบายหลักการท างานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรงและค านวณปริมาณตางๆ 
ท่ีเกี่ยวของ 
 4. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน า กฎการเหนี่ยวน าของฟาราเดย์ และค านวณปริมาณ
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังน าความรูเรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน าไปอธิบายการท างานของเครื่องใชไฟฟูา 
 5. อธิบายและค านวณความตางศักย์อาร์เอ็มเอส และกระแสไฟฟูาอาร์เอ็มเอส 



 

 

206 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 6. อธิบายหลักการท างานและประโยชน์ของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสสลับ 3 เฟส การแปลงอีเอ็มเอฟ
ของหมอแปลงและค านวณปริมาณตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 8. อธิบายและค านวณความรอนท่ีท าใหสสารเปล่ียนอุณหภูมิ ความรอนท่ีท าใหสสารเปล่ียนสถานะ 
และ ความรอนท่ีเกิดจากการถายโอนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 
 9. อธิบายกฎของแก฿สอุดมคติและค านวณปริมาณตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 10. อธิบายแบบจ าลองของแก฿สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก฿ส และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุลของ
แก฿ส รวมท้ังค านวณปริมาณตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 11. อธิบายและค านวณงานท่ีท าโดยแก฿สในภาชนะปิดโดยความดันคงตัว และอธิบายความสัมพันธ์
ระหวางความรอน พลังงานภายในระบบ และงานรวมท้ังค านวณปริมาณตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และน าความรูเรื่อง
พลังงานภายในระบบไปอธิบายหลักการท างานของเครื่องใชในชีวิตประจ าวัน 
 12. อธิบายสภาพยืดหยุนและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุท่ีเป็นแทงเมื่อถูกกระท าดวยแรงคา
ตางๆ รวมทั้งทดลอง อธิบาย และค านวณความเคนตามยาว ความเครียดตามยาว และมอดุลัสของยัง และน า
ความรูเรื่องสภาพยืดหยุนไปใชในชีวิตประจ าวัน 
 13. ทดลอง อธิบายและค านวณแรงพยุงของของไหล 
 14. ทดลอง อธิบายและค านวณความตึงผิวของของเหลว รวมท้ังสังเกตและอธิบายแรงหนืดของ
ของเหลว 
 15. อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ สมการความตอเนื่อง และสมการแบร์นูลลี รวมท้ังค านวณ
ปริมาณตางๆ ท่ีเกี่ยวของและน าความรูเกี่ยวกับสมการความตอเนื่องและสมการแบร์นูลลีไปอธิบายหลักการ
ท างานของอุปกรณ์ตางๆ 
 
รวม 15  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30206 ฟิสิกส ์6 
รายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง        
   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

   ศึกษาการเกิดคล่ืนแมเหล็กไฟฟูาสเปกตรัมของคล่ืนแม เหล็กไฟฟูา โพลาไรเซชันของคล่ืน
แมเหล็กไฟฟูา การส่ือสารโดยอาศัยคล่ืนแมเหล็กไฟฟูา สมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีูอะตอมของโบร์ 
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็ก 
ทริก ทวิภาวะของคล่ืนและอนุภาค เสถียรภาพของนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี ปฏิูกิริยานิวเคลียร์ พลังงาน
นิวเคลียร์และ ฟิสิกส์อนุภาค  
 โดยใชหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู 
การสืบคนขอมูล การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ 
มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมท้ังทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ในดาน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการคิด และการแกปัญหา พรอมท้ังประยุกต์ใชความรูและทักษะจากศาสตร์
ตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรในการท าโครงงานเพื่อแกปัญหาหรือพัฒนางาน สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและน า
ความรูไปใชในชีวิตของตนเอง  
   เห็นคุณคาของการน าความรูไปใชประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และคานิยม 12 ประการ 
      
ผลการเรียนรู้  
 1. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของคล่ืนแมเหล็กไฟฟูา แสงไมโพลาไรส์ แสงโพลาไรส์เชิงเสน 
และแผนโพลารอยด์ รวมท้ังอธิบายการน าคล่ืนแมเหล็กไฟฟูาในชวงความถ่ีตาง ๆ ไปประยุกต์ใช และหลักการ
ท างานของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวของ  
 2. สืบคนและอธิบายการส่ือสารโดยอาศัยคล่ืนแมเหล็กไฟฟูาในการสงผานสารสนเทศ และเปรียบเทียบ
การส่ือสารดวย สัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล  
 3. อธิบายสมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีูอะตอมของโบร์ และการเกิดเสนสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน 
รวมท้ัง ค านวณปริมาณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  
 4. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและค านวณพลังงานโฟตอน พลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอน
และ ฟังก์ชันงานของโลหะ  
 5. อธิบายทวิภาวะของคล่ืนและอนุภาค รวมท้ังอธิบายและค านวณความยาวคล่ืนเดอบรอยล์  
 6. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกตางของรังสีแอลฟา บีตาและแกมมา  
 7. อธิบายและค านวณกัมมันตภาพของนิวิเคลียสกัมมันตรังสี รวมท้ังทดลอง อธิบาย และค านวณ
จ านวนนิวเคลียส กัมมันตรังสีท่ีเหลือจากการสลายและครึ่งชีวิต  
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 8. อธิบายแรงนิวเคลียร์ เสถียรภาพของนิวิเคลียส และพลังงานยึดเหนี่ยว รวมท้ังค านวณปริมาณตาง ๆ  ท่ี
เกี่ยวของ  
 9. อธิบายปฏิูกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน และฟิวชัน รวมท้ังค านวณพลังงานนิวิเคลียร์  
 10. อธิบายประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์และรังสี รวมท้ังอันตรายและการปูองกันรงัสีในดานตาง ๆ  
 11. อธิบายการคนควาวิจัยดานฟิสิกส์อนุภาค แบบจ าลองมาตรฐาน และการใชประโยชน์ 
จากการคนควาวิจัยดาน ฟิสิกส์อนุภาคในดานตาง ๆ  

รวม 11  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30225 เคมี 5 
รายวิชาเพิ่มเติม          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6         ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ช่ัวโมง  

     จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาสารประกอบอินทรีย์ การเกิดพันธะโคเวเลนต์ของสารประกอบอินทรีย์ การแสดงโครงสรางของ
สารประกอบอินทรีย์ดวยสูตรโครงสรางสิวอิส สูตรโครงสรางแบบยอ และสูตรโครงสรางแบบเสน การเรียกช่ือ
สารประกอบอินทรีย์ตามระบบ IUPAC ไอโซเมอรซิึม สมบัติเกี่ยวกับจุดเดือดและการละลายในน้ าของ
สารประกอบอินทรีย์ ปฏิกิริยาการเผาไหม ปฏิกิริยากับโบรมีนและปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส
ของเอสเทอร์และเอไมด์ ปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน รวมท้ังการน าสารประกอบอินทรีย์ไปใชประโยชน์ 

ศึกษาพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ท่ีเป็น
สารตั้งตน ศึกษาพอลิเมอร์ธรรมชาติและ พอลิเมอร์สังเคราะห์ ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ ความสัมพันธ์ของ
โครงสรางของพอลิเมอร์ 

กับสมบัติของพอลิเมอร์และการน าไปใชประโยชน์ พอลิเมอร์เทอร์มอพลาสติกและพอลิเมอร์เทอร์มอเซต การ
ปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์โดยการเติมสารเติมแตง การปรับเปล่ียนโครงสรางของพอลิเมอร์ การสังเคราะห์
พอลิเมอร์ชนิดใหม ผลกระทบของการใชและการก าจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม รวมท้ัง
การปูองกันและการแกไข 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุปเพื่อให เกิดความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มี
ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมท้ังทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ในดานการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ ดาน
การคิดและการแกปัญหา ดานการส่ือสาร สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและน าความรูไปใชในชีวิตของตนเอง มี
จิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 

 1. สืบคนขอมูลและน าเสนอตัวอยางสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดียว พันธะคู หรือพันธะสาม ท่ีพบ
ในชีวิตประจ าวัน  

2. เขียนสูตรโครงสรางลิวอิส สูตรโครงสรางแบบยอ และสูตรโครงสรางแบบเสนของสารประกอบ
อินทรีย์  

3. วิเคราะห์โครงสรางและระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมูฟังก์ชัน  
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

4. เขียนสูตรโครงสรางและเรียกช่ือสารประกอบอินทรีย์ประเภทตาง ๆ ท่ีมีหมูฟังก์ชันไมเกิน ๑ หมู
ตามระบบ IUPAC  

5. เขียนไอโซเมอร์โครงสรางของสารประกอบอินทรีย์ประเภทตาง ๆ  

6. วิเคราะห์และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ าของสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมูฟังก์ชัน 
ขนาดโมเลกุล หรือโครงสรางตางกัน  

7. ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม 
ปฏิกิริยากับโบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 

8. เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์
ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนฟิเคชัน  

9. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน  

10. สืบคนขอมูลและน าเสนอตัวอยางการน าสารประกอบอินทรีย์ไปใชประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและ
อุตสาหกรรม  

11. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสรางของมอนอเมอร์หรือพอลิเมอร์  

12. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหวางโครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมท้ังการน าไปใช
ประโยชน์  

13. ทดสอบและระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมท้ังการน าไปใชประโยชน์  

14. อธิบายผลของการปรับเปล่ียนโครงสราง และการสังเคราะห์พอลิเมอร์ท่ีมีตอสมบัติของพอลิเมอร์  

15. สืบคนขอมูลและน าเสนอตัวอยางผลกระทบจากการใชและการก าจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และ
แนวทางแกไข 

รวม 15 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30226 เคมี 6 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6           ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ช่ัวโมง  

       จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาการน าความรูทางเคมีไปใชประโยชน์หรือแกปัญหา ศึกษาการแกปัญหาสถานการณ์หรือ
ประเด็นท่ีสนใจโดยการบูรณาการ รวมกับวิทยาศาสตร์แขนงอื่น รวมท้ังคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี โดยใชวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ศึกษาการน า หรือการแสดงผลงานโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศประกอบการน าเสนอ รวมทั้งศึกษาการเขารวมสัมมนา ประชุมวิชาการ หรือนิทรรศการแสดงผล 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุปเพื่อให เกิดความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มี
ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมท้ังทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ในดานการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ ดาน
การคิดและการแกปัญหา ดานการส่ือสาร สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและน าความรูไปใชในชีวิตของตนเอง มี
จิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 

1. ก าหนดปัญหา และน าเสนอแนวทางการแกปัญหาโดยใชความรูทางเคมีจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพหรืออุตสาหกรรม  

2. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรูทางเคมีรวมกับสาขาวิชาอื่น รวมท้ังทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเนนการคิดวิเคราะห์ การแกปัญหาและความคิด
สรางสรรค์เพื่อแกปัญหา       ในสถานการณ์หรือประเด็นท่ีสนใจ  

3. น าเสนอผลงานหรือช้ินงานท่ีไดจากการแกปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นท่ีสนใจโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.. แสดงหลักฐานการเขารวมการสัมมนา การเขารวมประชุมวิชาการ หรือการ
แสดงผลงานส่ิงประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30245  ชีววิทยา 5 
รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6              ภาคเรียนที่  1    เวลา   60  ช่ัวโมง 

        จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ การสืบพันธุ์ของสัตว์ การสืบพันธุ์มนุษย์ การ

เจริญเติบโตของสัตว์ และการเจริญเติบโตของมนุษย์ ศึกษาเกี่ยวกับระบบประสาทและอวัยวะรับความรูสึก 

การรับรูและการตอบสนองของสัตว์ เซลล์ประสาท การท างานของเซลล์ประสาท ศูนย์ควบคุมระบบประสาท 

และอวัยวะรับความรูสึก ศึกษาเกี่ยวกับระบบตอมไรทอ ตอมไรทอ ฮอร์โมนจากตอมไรทอและอวัยวะท่ีส าคัญ 

การรักษาดุลยภาพของรางกายดวยฮอร์โมน ฟีโรโมน ศึกษาเกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีของส่ิงมีชีวิต การเคล่ือนท่ี

ของส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว  การเคล่ือนท่ีของสัตว์ และการเคล่ือนท่ีของมนุษย์ ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์  

ประเภทของพฤติกรรม ความสัมพันธ์ระหวางพฤติกรรมกับพัฒนาการของระบบประสาท และการส่ือสาร

ระหวางสัตว์ 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต 

การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และการสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ มี

ความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและน าความรูไปใชในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ 

จริยธรรม คุณธรรม และคานิยม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. สืบคนขอมูล อธิบาย และยกตัวอยางการสืบพันธุ์แบบไมอาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

ในสัตว์ 

2. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางและหนาท่ีของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์

เพศหญิง 

3. อธิบายกระบวนการสรางสเปริ์ม  กระบวนการสรางเซลล์ไข  และการปฏิสนธิในมนุษย์ 

4. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก และมนุษย์ 

5. สืบคนขอมูล  อธิบาย และเปรียบทียบโครงสรางและหนาท่ีของระบบประสาทของไฮดรา พลานา

เรีย ไสเดือนดิน กุง หอย แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 

6. อธิบายเกี่ยวกับโครงสรางและหนาท่ีของเซลล์ประสาท 

7. อธิบายเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของศักย์ไฟฟูาท่ีเย่ือหุมเซลล์ของเซลล์ประสาท และกลไกการ

ถายทอดกระแสประสาท 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

8. อธิบาย  และสรุปเกี่ยวกับโครงสรางของระบบประสาทสวนกลางและระบบประสาทรอบนอก 

9. สืบคนขอมูล  อธิบายโครงสรางและหนาท่ีของสวนตาง ๆ ในสมองสวนหนา สมองสวนกลาง สมอง

สวนหลัง  และไขสันหลัง 

10. สืบคนขอมูล  อธิบาย  เปรียบเทียบและยกตัวอยางการท างานของระบบประสาทโซมาติก  และ

ระบบประสาทอัตโนวัติ 

11. สืบคนขอมูล  อธิบายโครงสรางและหนาท่ีของตา  หู  จมูก  ล้ิน  และผิวหนังของมนุษย์  

ยกตัวอยางโรคตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของและบอกแนวทางในการดูแลปูองกัน  และรักษา 

12. สังเกต  และอธิบายการหาต าแหนงของจุดบอด  โฟเวีย  และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง 

13. สืบคนขอมูล  อธิบาย  และเขียนแผนผังสรุปหนาท่ีของฮอร์โมนจากตอมไรทอและเนื้อเยื่อท่ีสราง

ฮอร์โมน 

14. สืบคนขอมูล  อธิบาย  และเปรียบเทียบโครงสรางและหนาท่ีของอวัยวะท่ีเกี่ยวของกับการ

เคล่ือนท่ีของแมงกะพรุน  หมึก  ดาวทะเล  ไสเดือนดิน  แมลง  ปลา  นก 

15. สืบคนขอมูล  และอธิบายโครงสรางและหนาท่ีของกระดูกและกลามเนื้อที่เกี่ยวของกับการ

เคล่ือนไหวและการเคล่ือนท่ีของมนุษย์ 

16. สังเกต  และอธิบายการท างานของขอตอชนิดตาง ๆ และการท างานของกลามเนื้อโครงรางท่ี

เกี่ยวของกับการเคล่ือนท่ีและการเคล่ือนท่ีของมนุษย์ 

17. สืบคนขอมูล  อธิบาย  เปรียบเทียบ  และยกตัวอยางพฤติกรรมท่ีเป็นมาแตก าเนิดและพฤติกรรม

ท่ีเกิดจากการเรียนรูของสัตว์ 

18. สืบคนขอมูล  อธิบาย  และยกตัวอยางความสัมพันธ์ระหวางพฤติกรรมกับวิวฒันาการของระบบ

ประสาท 

19. สืบคนขอมูล  อธิบาย  และยกตัวอยางการส่ือสารระหวางสัตว์ที่ท าใหสัตว์แสดงพฤติกรรม 

 

รวม  19  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30246  ชีววิทยา 6 
รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6              ภาคเรียนที่  2   เวลา 60 ชั่วโมง 

        จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนของส่ิงแวดลอม  ความหลากหลายของ
ส่ิงมีชีวิต  ก าเนิดของส่ิงมีชีวิตบนโลก  อาณาจักรท้ัง 5 อาณาจักรของส่ิงมีชีวิต  ศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศ  ไบ
โอม  การถายทอดพลังงานและวัฏจักรสารในระบบนิเวศ  การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของระบบนิเวศ  ศึกษา
เกี่ยวกับประชากร  ลักษณะของประชากร  รูปแบบการเพิ่มของประชากร  ปัจจัยท่ีควบคุมการเติบโตของ
ประชากร  ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์และความยั่งยืนของส่ิงแวดลอม  ทรัพยากรน้ า  ทรัพยากรดิน  ทรัพยากร
อากาศ  ทรัพยากรปุาไม  ทรัพยากรสัตว์ปุา 

โดยใชการเรียนรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู  การส ารวจตรวจสอบ  
สามารถน าความรูและหลักการไปใชประโยชน์  เช่ือมโยง  อธิบายปรากฏการณ์  หรือแกปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน  สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ขอมูลส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจ
แกปัญหา  มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรม  และคานิยมท่ีเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. อภิปรายความส าคัญของความหลากหลายชีวภาพ  และความเช่ือมโยงระหวางความหลากหลาย

ทางพันธุกรรม  ความหลากหลายของสปีชีส์  และความหลากหลายของระบบนิเวศ 
2. อธิบายการเกิดเซลล์เริ่มแรกของส่ิงมีชีวิต  และวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว 
3. อธิบายลักษณะส าคัญ  และยกตัวอยางส่ิงมีชีวิตกลุมแบคทีเรีย  ส่ิงมีชีวิตกลุมโพรทิสต์  ส่ิงมีชีวิต

กลุมพืช  ส่ิงมีชีวิตกลุมฟังไจ  และส่ิงมีชีวิตกลุมสัตว์ 
4. อธิบาย  และยกตัวอยางการจ าแนกส่ิงมีชีวิตจากหมวดหมูใหญจนถึงยอย  และวิธีการเขียนช่ือ

วิทยาศาสตร์ในล าดับข้ันสปีชีส์ 
5. สรางไดโคโตมัสคีย์ในการระบุส่ิงมีชีวิตหรือตัวอยางท่ีก าหนดออกเป็นหมวดหมู 
6. วิเคราะห์  อธิบาย  และยกตัวอยางกระบวนการถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 
7. อธิบาย  ยกตัวอยางการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน  และบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟิเค

ชัน 
8. สืบคนขอมูล  และเขียนแผนภาพเพื่ออธิบายวัฏจักรไนโตรเจน  วัฏจักรก ามะถัน  และวัฏจักร

ฟอสฟอรัส 
9. สืบคนขอมูล  ยกตัวอยาง  และอธิบายลักษณะของไบโอมท่ีกระจายอยูตามเขตภูมิศาสตร์ตาง ๆ 

บนโลก 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

10. สืบคนขอมูล  ยกตัวอยาง  อธิบาย  และเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงแทนท่ีแบบปฐมภูมิและการ
เปล่ียนแปลงแทนท่ีทุติยภูมิ 

11. สืบคนขอมูล  อธิบาย  ยกตัวอยางและสรุปเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของส่ิงมีชีวิตบาง
ชนิด 

12. สืบคนขอมูล  อธิบาย  เปรียบเทียบ  และยกตัวอยางการเพิ่มของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียล
และการเพิ่มของประชากรแบบลอจิสติก 

13. อธิบาย  และยกตัวอยางปัจจัยท่ีควบคุมการเติบโตของประชากร 
14. วิเคราะห์  อภิปราย  และสรุปปัญหาการขาดแคลนน้ า  และผลกระทบท่ีมีตอมนุษย์และ

ส่ิงแวดลอม  รวมท้ังเสนอแนวทางการแกปัญหา 
15. วิเคราะห์  อภิปราย  และสรุปปัญหามลพิษทางอากาศ  และผลกระทบท่ีมีตอมนุษย์และ

ส่ิงแวดลอม  รวมท้ังเสนอแนวทางการแกปัญหา 
16. วิเคราะห์  อภิปราย  และสรุปปัญหาท่ีเกิดกับทรัพยากรดิน  และผลกระทบท่ีมีตอมนุษย์และ

ส่ิงแวดลอม  รวมท้ังเสนอแนวทางการแกไขปัญหา 
17. วิเคราะห์  อภิปราย  และสรุปปัญหา  ผลกระทบท่ีเกิดจากการท างายปุาไม  รวมท้ังเสนอ

แนวทางในการปูองกันการท าลายปุาไมและการอนุรักษ์ปุาไม 
18. วิเคราะห์  อภิปราย  และสรุปปัญหาผลกระทบท่ีท าใหสัตว์ปุามีจ านวนลดลง  และแนวทางใน

การอนุรักษ์สัตว์ปุา 

รวม  18  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30265 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 5   
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6           ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ช่ัวโมง  

       จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
ศึกษาทฤษฎีก าเนิดเอกภพ ทฤษฎีบิกแบง วิวัฒนาการของเอกภพ ระหวางความเร็วกับระยะทางของ

กาแล็กซี โครงสรางและองค์ประกอบของกาแล็กซี ต าแหนงของระบบสุริยะ การเกิดดาวฤกษ์ กระบวนการ
สรางพลังงานของดาวฤกษ์ ปฏิกิริยาลูกโซโปรตอน-โปรตอน วัฏจักรคาร์บอน ไนโตรเจน ออกซิเจน ความสอง
สวางของดาวฤกษ์ คาโชติมาตรของดาวฤกษ์ สีของดาวฤกษ์ อุณหภูมิผิวและสเปกตรัมของดาวฤกษ์ ระยะทาง
ของดาวฤกษ์ หลักการแพรัลแลกซ์ มวลของดาวฤกษ์ วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ แผนภาพเฮิร์ซปรุง-รชัเซลล์ 

โดยใชการสืบเสาะหาความรู การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การสืบคนขอมูลและการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ 
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปัญหา การน าความรูไปใชในชีวิตประจ าวัน 
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสมบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

   
ผลการเรียนรู 
        1.อธิบายก าเนิดและการเปล่ียนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบงในชวง 
เวลาตาง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ 

2. อธิบายหลักฐานท่ีสนับสนุนทฤษฎีบิกแบงจากความสัมพันธ์ระหวางความเร็วกับระยะทางของ 
กาแล็กซี รวมท้ังขอมูลการคนพบไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศ 

3. อธิบายโครงสรางและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางชางเผือก และระบุต าแหนงของระบบสุริยะ 
พรอมอธิบายเช่ือมโยงกับการสังเกตเห็นทางชางเผือกของคนบนโลก 

4.อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์โดยแสดงการเปล่ียนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาด จากดาวฤกษ์ 
กอนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์ 

5. อธิบายกระบวนการสรางพลังงานของดาวฤกษ์และผลท่ีเกิดขึ้น โดยวิเคราะห์ปฏิกิริยาลูกโซโปรตอน- 
โปรตอน และวัฏจักรคาร์บอน-ไนโตรเจน-ออกซิเจน 

6. ระบุปัจจัยท่ีสงผลตอความสองสวางของดาวฤกษ์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหวางความสองสวาง 
กับโชติมาตรของดาวฤกษ์ 

7. อธิบายความสัมพันธ์ระหวางสี อุณหภูมิผิวและสเปกตรัมของดาวฤกษ์ 
8. อธิบายวิธีการหาระยะทางของดาวฤกษ์ดวยหลักการแพรัลแลกซ์ พรอมค านวณหาระยะทางของ 

ดาวฤกษ์ 
9. อธิบายล าดับวิวัฒนาการท่ีสัมพันธ์กับมวลต้ังตน และวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงสมบัติบางประการ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ของดาวฤกษ์ในล าดับวิวัฒนาการจากแผนภาพเฮิร์ตซปรุง-รัสเซลล์ 
อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบงเขตบริวารของดวงอาทิตย์ และลักษณะของดาวเคราะห์ 
ท่ีเอื้อตอการด ารงชีวิต 

10. อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ดวยกฎเคพเลอร์ และกฎความโนมถวงของนิว
ตัน 
พรอมค านวณคาบการโคจรของดาวเคราะห์ 

11. อธิบายโครงสรางของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ และวิเคราะห์น าเสนอ
ปรากฏการณ์ 
หรือเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวของกับผลของลมสุริยะและพายุสุริยะท่ีมีตอโลกรวมทั้งประเทศไทย 

12.สืบคนขอมูล อธิบายการส ารวจอวกาศโดยใชกลองโทรทรรศน์ในชวงความยาวคล่ืนตาง ๆ 
ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ และน าเสนอแนวคิดการน าความรูทางดานเทคโนโลยีอวกาศมา
ประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันหรือในอนาคต 

รวม  12  ผลการเรียนรู 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30266 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 6 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6           ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ช่ัวโมง  

       จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษากระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบงเขตบริวารของดวงอาทิตย์ ลักษณ์ของดาวเคราะห์ท่ีเอื้อ
ตอการด ารงชีวิต การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ กฎเคพเลอร์ กฏความโนมถวงของนิวตัน คาบการ
โคจรของดาวเคราะห์ โครงสรางของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะและพายุสุริยะ ผลของลมสุริยะและพายุ
สุริยะ ทรงกลมฟูา พิกัดของดาวในระบบขอบฟูาและระบบศูนย์สูตร เสนทางการขึ้นการตกของดวงอาทิตย์
และดาวฤกษ์ เวลาสุริยคติ การเปรียบเทียบเวลา มุมหางและต าแหนงวงโคจรของดาวเคราะห์ เทคโนโลยี
อวกาศ กลองโทรทรรศน์ ยานอวกาศ ดาวเทียม 

โดยใชการสืบเสาะหาความรู การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การสืบคนขอมูลและการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ 
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปัญหา การน าความรูไปใชในชีวิตประจ าวัน 
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสมบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง    
ผลการเรียนรู 

1. อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบงเขตบริวารของดวงอาทิตย์และลักษณะของดาวเคราะห์
ท่ีเอื้อตอการด ารงชีวิต 

2. อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ดวยกฎเคพเลอร์ และกฏความโนมถวงของนิวตนั 
พรอมค านวณคาบการโคจรของดาวเคราะห์ 

3. อธิบายโครงสรางของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ และวิเคราะห์ น าเสนอปรากฏการณ์
หรือเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวของกับผลของลมสุริยะ และพายุสุริยะท่ีมีตอโลกรวมทั้งประเทศไทย 

4. สรางแบบจ าลองทรงกลมฟูา สังเกต และเช่ือมโยงจุดและเสนส าคัญของแบบจ าลองทรงกลมฟูากับ
ทองฟูาจริง และอธิบายการระบุพิกัดของดาวในระบบขอบฟูาและระบบศูนย์สูตร 

5. สังเกตทองฟูา และอธิบายเสนทางการขึ้นการตกของดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ 
6. อธิบายเวลาสุริยคติปรากฏ โดยรวบรวมขอมูลและเปรียบเทียบเวลาขณะท่ีดวงอาทิตย์ผานเมริเดียน

ของผูสังเกตในแตละวัน 
7. อธิบายเวลาสุริยคติปานกลางและการเปรียบเทียบเวลาของแตละเขตเวลาบนโลก 
8. อธิบายมุมหางท่ีสัมพันธ์กับต าแหนงในวงโคจร และอธิบายเช่ือมโยงกับต าแหนงปรากฏของดาว

เคราะห์ท่ีสังเกตไดจากโลก 
9. สืบคนขอมูล อธิบายการส ารวจอวกาศโดยใชกลองโทรทรรศน์ในชวงความยาวคล่ืนตางๆ ดาวเทียม 

ยานอวกาศ สถานีอวกาศ มาประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันหรือในอนาคต 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

10. สืบคนขอมูล ออกแบบ และน าเสนอกิจกรรมการสังเกตดาวบนทองฟูาดวยตาเปลาและ/หรือกลอง
โทรทรรศน์ 
รวม  10  ผลการเรียนรู 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30227   เสริมศักยภาพเคมี 
รายวิชาเพิ่มเติม          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6         ภาคเรียนที่  1 เวลา 40 ชั่วโมง  

     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตด-ลาวรี และลิวอิส ค านวณความสามารถในการแตก
ตัวหรือความแรงของกรดและเบส คา pH ความเขมขนของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของ
สารละลายกรดและเบส ศึกษาปฏิกิริยาสะเทินและปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ การไทเทรต และการเลือกใช
อินดิเคเตอร์ ค านวณปริมาณสารหรือความเขมขนของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต ศึกษาสมบัติ
และองค์ประกอบของสารละลายบัฟเฟอร์ รวมท้ังการน าความรูเกี่ยวกับกรด-เบสไปใชประโยชน์ 

ศึกษาเลขออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดอกซ์ ตัวรีดิวซ์ ตัวออกซิไดส์ ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่ง
ปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ เปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์ การ
เขียนและดุลสมการรีดอกซ์ดวยการใชเลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยา ศึกษา เซลล์เคมีไฟฟูาและการเขียน
แผนภาพเซลล์ ค านวณคาศักย์ไฟฟูามาตรฐานของเซลล์ ศึกษาหลักการท างานของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติย
ภูมิ หลักการทางเคมีไฟฟูาท่ีใชในการชุบโลหะ การแยกสารเคมีดวยกระแสไฟฟูา การท าโลหะใหบริสุทธิ์และ
การปูองกันการกัดกรอนของโลหะ รวมท้ังความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับเซลล์เคมีไฟฟูาใน
ชีวิตประจ าวัน 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มี
ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมท้ังทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ในดานการใช เทคโนโลยีสารสนเทศดาน
การคิดและการแกปัญหาดาน  การส่ือสารสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและน าความรูไปใชในชีวิตของตนเองมีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ระบ ุและอธิบายวาสารเป็นกรดหรือเบส โดยใชทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตด-ลาวรี
และลิวอิส 
 2. ระบุคูกรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบส ของเบรินสเตด-ลาวรี  
 3. ค านวณ และเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส 
 4. ค านวณคา pH ความเขมขนของไฮโดรเนียม ไอออน หรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลาย 
กรดและเบส 
 5. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และ ระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการ
สะเทิน 
 6. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ  
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
 7. ทดลอง และอธิบายหลักการการไทเทรต และเลือกใชอินดิเคเตอร์ ท่ีเหมาะสมส าหรับการไทเทรต 
กรด-เบส 
 8. ค านวณปริมาณสารหรือความเขมขนของ สารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต 
 9. อธิบายสมบัติ องค์ประกอบและประโยชน์ ของสารละลายบัฟเฟอร์ 
 10. สืบคนขอมูล และน าเสนอตัวอยางการใชประโยชน์ และการแกปัญหาโดยใชความรูเกี่ยวกับกรด-
เบส  
 11. ค านวณเลขออกซิเดชัน และระบุปฏิกิริยาท่ีเป็นปฏิกิริยารีดอกซ ์
 12. วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงเลขออกซิเดชัน และระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซไิดส์ รวมท้ังเขียน 
ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยา รีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ 
 13. ทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถในการ เป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์ และเขียนแสดง 
ปฏิกิริยารีดอกซ์  
 14 ดุลสมการรีดอกซ์ ดวยการใชเลขออกซิเดชัน และวิธีครึ่งปฏิกิริยา  
 15. ระบุองค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟูา และเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาท่ีแอโนด และแคโทด 
ปฏิกิริยารวม และแผนภาพเซลล์ 
 16. ค านวณคาศักย์ไฟฟูามาตรฐานของเซลล์ และระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟูาขั้วไฟฟูา  
และปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึ้น  
 17. อธิบายหลักการท างาน และเขียนสมการแสดง ปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ 
 18. ทดลองชุบโลหะ และแยกสารเคมีดวยกระแส ไฟฟูา และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟูาท่ีใชใน 
การชุบโลหะ การแยกสารเคมีดวยกระแส ไฟฟูา การท าโลหะใหบริสุทธิ์ และการปูองกัน การกัดกรอนของ
โลหะ  
 19. สืบคนขอมูล และน าเสนอ ตัวอยางความกาวหนา ทางเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับเซลล์เคมีไฟฟูา 
ในชีวิตประจ าวัน 
 
รวม 19 ผลการเรียนรู้  
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี (เทคโนโลยี) 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
ฃ 

 

ว21103  วิทยาการค านวณ 1 

รายวิชาพื้นฐาน             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                 เวลา  20  ชั่วโมง   

  ศึกษาการออกแบบอัลกอริทึมท่ีใชแนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแกปัญหาหรืออธิบายการท างานท่ีพบใน
ชีวิตจริง การออกแบบ และเขียนโปรแกรมท่ีมีการใชตัวแปร เงื่อนไข วนซ้ าการออกแบบอัลกอริทึม เพื่อ
แกปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อยางงาย การเขียนโปรแกรมโดยใชซอฟต์แวร์ Scratch, python, 
java และ c เป็นตน ศึกษาการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ ประมวลผล สรางทางเลือก ประเมินผล 
ตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความ เหมาะสมของ
เนื้อหา ใชส่ือและแหลงขอมูลตามขอก าหนดและขอตกลงไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูโดยใชปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และการเรียนรู
แบบใชโครงงานเป็น ฐาน (Project-based Learning) เพื่อเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด 
เผชิญสถานการณ์การแกปัญหาวางแผนการ เรียนรู ตรวจสอบการเรียนรู และน าเสนอผานการท ากิจกรรม
โครงงาน  
  เพื่อใหเกิดทักษะ ความรู ความเขาใจ และทักษะในการ วิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถน าเอา
แนวคิดเชิงค านวณมาประยุกต์ใชในการสรางโครงงานได เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ การน าขอมูลปฐม
ภูมิเขาสูระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน น าเสนอขอมูลและ สารสนเทศ ไดตามวัตถุประสงค์ ใชทักษะ
การคิดเชิงค านวณในการแกปัญหาท่ีพบในชีวิตจริง และเขียนโปรแกรมอยางงาย เพื่อชวย ในการแกปัญหา ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยางรูเทาทันและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนน าความรูความเขาใจใน 
วิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชน์ตอสังคม และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนา
กระบวนการคิดและ จินตนาการ ความสามารถในการแกปัญหาและการจัดการทักษะในการส่ือสาร และ
ความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผูท่ีมี จิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยางสรางสรรค์ 
 

 
รหัสตัวชี้วัด  
ว. 4.2  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4  
 
รวม  4  ตัวชี้วัด 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว21104  การออกแบบและเทคโนโลยี 1 

รายวิชาพื้นฐาน             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1         เวลา  20  ชั่วโมง   

  ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงของ 
เทคโนโลยี การท างานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใชความรู ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบและเลือกขอมูลท่ีจ าเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแกปัญหาในชีวิตประจ าวันในดานการเกษตร และ 
อาหาร และสรางช้ินงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมท้ังเลือกใชวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือในการแกปัญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย 

 
รหัสตัวชี้วัด  
ว 4.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 
 
รวม  5  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว22103  วิทยาการค านวณ 2 

รายวิชาพื้นฐาน             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2         เวลา  20  ชั่วโมง   

  ศึกษาการออกแบบอัลกอริทึมท่ีใชแนวคิดเชิงค านวณ  เพื่อแกปัญหาหรืออธิบายการท างานท่ีพบใน
ชีวิตจริง ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีใชตรรกะและฟังก์ชันในการแกปัญหา การเขียนโปรแกรม  โดยใช
ซอฟต์แวร์ Scratch, python, java และ c เป็นตน  
  ศึกษาองค์ประกอบและหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการส่ือสารเพื่อ
ประยุกต์ใชงานหรือแกปัญหาเบ้ืองตน   
  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สรางและแสดงสิทธิในการเผยแพร
ผลงาน 
 

 
รหัสตัวชี้วัด  
ว. 4.2  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4  
 
รวม  4  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว22104  การออกแบบและเทคโนโลยี 2 

รายวิชาพื้นฐาน             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2         เวลา  20  ชั่วโมง   

 ศึกษา แนวโนมเทคโนโลยีท่ีจะเกิดขึ้น  การเลือกใชเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอชีวิต  สังคมและ
ส่ิงแวดลอม  ระบุปัญหาหรือความตองการชองชุมชน  วิเคราะห์ รวบรวม ความรูจากศาสตร์ตาง ๆ เพื่อน าไปสู
การออกแบบการแกปัญหา ดวยการวิเคราะห์ เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกขอมูลท่ีจ าเป็น โดยค านึงถึง
เงื่อนไขและทรัพยากร หลากหลายวิธี  ก าหนดขั้นตอนระยะเวลาในการท างานกอนด าเนินการแกปญัหา  
ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหาหรือขอบกพรองท่ีเกิดขึ้น ภายใตกรอบเงื่อนไข 
พรอมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแกไข และน าเสนอผลการแกปัญหา 
  ใชความรูและทักษะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ กลไก ไฟฟูา และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแกปัญหา
หรือพัฒนางานไดอยางถูกตองเหมาะสม และปลอดภัย 

 
รหัสตัวชี้วัด  
ว 4.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
 
รวม  5  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว23103  วิทยาการค านวณ 3 

รายวิชาพื้นฐาน             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3          เวลา  20  ชั่วโมง   

  ศึกษาการ พัฒนาแอปพลิเคชัน  และซอฟต์แวร์ท่ีใชในการพัฒนาแอปพลิเคชัน  รวบรวมขอมูล 
ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอขอมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใชซอฟต์แวร์หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย  ประเมินความนาเช่ือถือของขอมูล วิเคราะห์ส่ือและผลกระทบจากการใหขาวสารที่
ผิด เพื่อการใชงานอยางรูเทาทัน 
  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย และมีความรับผิดชอบตอสังคม ปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใชลิขสิทธิ์ของผูอื่นโดยชอบธรรม 

 
รหัสตัวชี้วัด  
ว. 4.2  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4  
 
รวม  4  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว23104  การออกแบบและเทคโนโลยี 3 

รายวิชาพื้นฐาน             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3         เวลา  20  ชั่วโมง   

 ศึกษา ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์ตาง ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์เพื่อ
เป็นแนวทางการแกปัญหาหรือพัฒนางาน เพื่อใหเกิดองค์ความรูใหม   
  ศึกษาความตองการของชุมชนหรือทองถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ  โดยค านึงถึงความถูกตอง 
ดานทรัพย์สินทางปัญญา  น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกขอมูลท่ีจ าเป็นโดยใชเทคนิคหรือ
วิธีการในการน าเสนอแนวทางการแกปัญหามีหลากหลายอยางเป็นขั้นตอน แลวน ามาทดสอบ ประเมินผล 
วิเคราะห์และใหเหตุผลของปัญหาหรือขอบกพรองท่ีเกิดขึ้นภายใตกรอบเงื่อนไข พรอมท้ังหาแนวทางการ
ปรับปรุงแกไข และน าเสนอผลการแกปัญหา 
  ใชความรูและทักษะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ กลไก ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ใหถูกตองกับ
ลักษณะของงาน และปลอดภัยเพื่อแกปัญหาหรือพัฒนางาน 

 
รหัสตัวชี้วัด  
ว 4.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
 
รวม  5  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
 

 

ว21281  โปรแกรมเบื้องต้น 1 

รายวิชาเพิ่มเติม               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1               ภาคเรียนที่ 2      เวลา  40  ชั่วโมง           
               จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 
 ฝึกทักษะการพิมพ์เอกสารอยางถูกวิธีดวยโปรแกรมประมวลผลค า  ความหมาย , การใชและปรับ                     
แตงแถบเครื่องมือ  การเนนและปรับแตงตัวอักษร  การต้ังคาหนากระดาษและจัดยอหนา  การแทรกภาพตัด
ปะ  การสรางกลองขอความ  การแทรกรูปรางอัตโนมัติ  การแทรกขอความศิลป  การใสลวดลายขอบ
หนากระดาษและพื้นหลัง การท างานแบบออนไลน์  การสรางเอกสารทางวิชาการ  การออกแบบและ
จัดรูปแบบส่ิงพิมพ์  การสรางแผนพับ  การสรางตารางท่ีซับซอน  การจัดรูปแบบตาราง  การค านวณในตาราง  
การประยุกต์ใชงานตาราง  และการสรางจดหมายเวียนได 
  โดยใชกระบวนการการท างาน กระบวนการสืบคน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์   

  มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์  ใฝุรูใฝุเรียน  กระตือรือรน 
มีความมุงมั่นในการท างาน  สามารถท างานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและน าทักษะปฏิบัติงานไปใชใน
ชีวิตประจ าวันไดอยางมีประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  มีความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโปรแกรมประมวลผลค า 

2.  สามารถใชงานเอกสารและแกไขขอความได 
3.  สามารถจัดรูปแบบตัวอักษรและยอหนาได 
4.  สามารถสรางเอกสารทางวิชาการได  
5.  สามารถออกแบบและจัดรูปแบบส่ิงพิมพ์ได 
6.  สามารถสรางตารางได 
7.  สามารถสรางจดหมายเวียนได 
8.  สามารถส่ังพิมพ์จดหมายเวียนได 

รวม  8   ผลการเรียนรู้ 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว21282  โปรแกรมเบื้องต้น 2 

รายวิชาเพิ่มเติม               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1               ภาคเรียนที่ 2      เวลา  40  ชั่วโมง           
               จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาการใชโปรแกรมในการค านวณ (โปรแกรม Microsoft Excel 2019)  ทักษะการใชโปรแกรม
ตารางค านวณ ฝึกทักษะและกระบวนการท างานเกี่ยวกับตารางการค านวณ (Microsoft Excel 2019) การ
เรียกใชโปรแกรมการสรางสมุดงานใหม การใสขอมูลลงในตาราง ปรับขนาดและชองตาราง จัดรูปแบบเซลล์ 
การใสสูตรค านวณ คัดลอกขอมูล คัดลอกสูตร ยายขอมูล ลบเซลล์ แทรกเซลล์ การตั้งช่ือ ยายและลบ 
Worksheet สรางกราฟ และการส่ังพิมพ์การท าปฏิทิน การท าบัญชีรายรับ-รายจายของตนเอง การออกแบบ
ตารางบันทึกจ านวนนักเรียนในแตละช้ันเรียน การท าบัญชีรายช่ือภายในหองเรียน การเก็บบันทึกคะแนนและ
รวมคะแนนของตนเอง 

โดยใชกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการฝึก
ปฏิบัติ กระบวนการออกแบบ กระบวนการจัดการ กระบวนการแกปัญหา กระบวนการคิดวิเคราะห์ มีนิสัยรัก
การท างาน รักการคนควา มีความรับผิดชอบ ท างานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขมีสมาธิในการท างานจน
สามารถน าทักษะปฏิบัติงานไปใชในชีวิตประจ าวันได 

เพื่อน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใชในชีวิตประจ าวัน มีความมุงมั่นในการท างาน มีวินัย   ใฝุเรียนรู 
และมีความซื่อสัตย์สุจริตตอผลงาน มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี สารสนเทศและน าไปใชให
เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายลักษณะการใชงาน การเรียกใชและสวนประกอบหนาจอของโปรแกรม Microsoft Excel 

ได 
2. สามารถเขา – ออก โปรแกรม Microsoft Excel ไดอยางถูกวิธ ี
3.  มีทักษะในการใชงานโปรแกรม Microsoft Excel 
4.  เขาใจและใชงานสวนประกอบตาง ๆ ของโปรแกรม Microsoft Excel ไดอยางดี 
5.  สามารกรอก ปรับแกขอมูล สรางตาราง ออกแบบเสนและสีสันได 
6.  สามารถสรางแผนภูมิ การท าปฏิทิน การท ารายงานรายรับรายจาย และการค านวณผลการเรียน ได

อยางถูกตอง 
7.  สามารถจัดเก็บแฟูมขอมูลไดอยางถูกตอง 
8.  เห็นคุณคาของขอมูลและสารสนเทศ 

 

รวม  8   ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว22281  โปรแกรมเบื้องต้น 3 

รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2               ภาคเรียนที่ 1      เวลา  40  ชั่วโมง           
               จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษา ความหมายและหลักการของกราฟิกและเทคโนโลยีส่ือประสม  การใชเทคโนโลยีส่ือประสม 

น าเสนอขอมูลขาวสาร  มีความรูความเขาใจลักษณะการท างาน  องค์ประกอบเครื่องมือ  การปรับเปล่ียน
มุมมองการน าเสนอ  การจัดการเกี่ยวกับสไลด์  เครื่องมือวาดรูป  ตัวชวยสรางเนื้อหาอัตโนมัติ  Template   
แผนภูมิ  ผังองค์กร  และตาราง  ของโปรแกรม  การน าเสนองาน  จัดเตรียมงานน าเสนอและการน าเสนอ  
การส่ังฉายสไลด์ดวยตนเอง  สามารถสรางช้ินงานและน าเสนอไดดวยตนเอง   

โดยใชกระบวนการการท างาน กระบวนการสืบคน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์   
มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์  ใฝุรูใฝุเรียน  กระตือรือรนมีความ

มุงมั่นในการท างาน  สามารถท างานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและน าทักษะปฏิบัติงานไปใชใน
ชีวิตประจ าวันไดอยางมีประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  มีความรูความเขาใจลักษณะการท างานของโปรแกรม  Microsoft  PowerPoint   
2.  มีความรูความเขาใจองค์ประกอบและเครื่องมือโปรแกรม  Microsoft  PowerPoint   
3.  มีความรูความเขาใจในการจัดการเกี่ยวกับสไลด์ 
4.  นักเรียนมีความรูความเขาใจการพิมพ์ขอความลงในสไลด์  การเปล่ียนและการก าหนด 

ขนาดตัวอักษร 
5.  มีความรูความเขาใจในการจัดรูปแบบและการตกแตงสไลด์ 
6.  สามารถสรางสไลด์โดยใช  ตัวชวยส าหรับสรางเนื้อหาอัตโนมัติ  AutoContent  Wizard 
7.  สามารถสรางสไลด์โดยใชแมแบบการออกแบบ  Template 
8.  สามารถสรางแผนภูมิประกอบสไลด์ได 
9.  สามารถเพิ่มตารางลงในสไลด์ได 
10.  สามารถแทรกแผนผังองค์กรในสไลด์ได 
11.  สรางขอความและวัตถุใหเคล่ือนไหวได 
 

รวม  11  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว22282  โปรแกรมเบื้องต้น 4 

รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2               ภาคเรียนที่ 2      เวลา  40  ชั่วโมง           
               จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 
 ศึกษาคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ในงานกราฟิก การเขียนรูป การวาดรูปดวยโปรแกรมวาด
ภาพ กราฟ และรูปกราฟิกพื้นฐาน การสรางรูปภาพส าหรับงานท าปูายประกาศ การน าเสนอขอมูลดวยกราฟ 
การพิมพ์รูปภาพงานศิลปดวยคอมพิวเตอร์ การสรางภาพ โดยใชค าส่ังพื้นฐาน จากโปรแกรมกราฟิก สรางภาพ 
วาดภาพ เก็บภาพ เรียกภาพมาแกไข ระบายสี ส าเนาภาพ ขยายและลดขนาดภาพ รูปแบบตัวอักษร พิมพ์งาน 
ความส าคัญและคุณคาของการตกแตงภาพท่ีมีตอการศึกษาและโฆษณาประชาสัมพันธ์ วิธีการน าภาพเขาสู
ระบบดิจิตอลดวยเครื่องมือประกอบตาง ๆ  การน าความรูเรื่องทฤษฎีสี การจัด องค์ประกอบภาพมา
ประยุกต์ใชในการสรางภาพใหมได 

 โดยใชกระบวนการการท างาน กระบวนการสืบคน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์   

  มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์  ใฝุรูใฝุเรียน  กระตือรือรน 
มีความมุงมั่นในการท างาน  สามารถท างานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและน าทักษะปฏิบัติงานไปใช 
ในชีวิตประจ าวันไดอยางมีประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  อธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก  หลักการ  วิธีการออกแบบกราฟิกได 
 2.  บอกลักษณะการใชงานและสวนประกอบของโปรแกรมได 
 3.  ใชเครื่องมือ  อุปกรณ์  การตกแตงภาพและแบบอักษรได 
 4.  น าภาพจากแหลงภาพตาง ๆ มาสรางสรรค์งานกราฟิกได 
 
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว23281  โปรแกรมเบื้องต้น 5 

รายวิชาเพิ่มเติม                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                 ภาคเรียนที่ 1      เวลา  40  ชั่วโมง           
                 จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 
 ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนเว็บเพจดวย โปรแกรมในการสรางเว็บเพจในรูปแบบ web editor โดยศึกษา

เรียนรูถึงโครงสรางพื้นฐานของการเขียนและก าหนดสวนตางๆของเว็บเพจ  

 สามารถสรางหนาตาของหนาตางออกแบบเว็บเพจ สวนประกอบของหนาจอหลัก การสราง Site 

ก าหนดคุณสมบัติของ Site สราง Static Page ก าหนดคุณสมบัติของหนาเพจ ต้ังช่ือเพจ จัดรูปแบบตัวอักษร 

ใสรูปภาพ ปรับรูปพื้นหลัง การแกไขโคด ตรวจสอบโคด พิมพ์โคด การสรางลิงค์และตรวจหนาเพจบน 

Browser และ Publish เพจ ศึกษาการท างานและสราง Web Applications สรางหนาเพจรับขอมูล ติดต้ัง 

Web Server ดวย Internet Information Server ทดสอบการสรางเว็บเพจ อยางงายได  

 กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญาทองถิ่น กระบวนการสรางความคิดรวบ
ยอดกระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการออกแบบ กระบวนการจัดการ กระบวนการแกปญัหา กระบวนการ
คิดวิเคราะห์ มีนิสัยรักการท างาน รักการคนควา มีความรับผิดชอบ ท างานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขมี
สมาธิในการท างานสามารถน าทักษะปฏิบัติงานไปประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันไดอยางมีประสิทธิภาพ บนฐาน
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายและศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการสรางเว็บเพจได 
2. อธิบายหลักการออกแบบเว็บไซต์และหลักการออกแบบโครงสรางเว็บไซต์ได 
3. มีความรูพื้นฐานและรูจักสวนตางๆ ของโปรแกรม Adobe Dreamweaver และเริ่มตนการสราง

เว็บเพจได 
4. รูจักเครื่องมือและสามารถสรางเว็บเพจแรกดวยโปรแกรม Adobe Dreamweaverได 
5. สามารถใสรูปภาพและขอความลงในเว็บเพจได 
6. สามารถน ารูปภาพมาเป็นพื้นหลังได 
7. สามารถสรางเว็บเพจใหสามารถเช่ือมโยงกันดวยลิงก์ได 
8. เขาใจ และสามารถสรางตารางได 
9. เขาใจ และเลือกใชการตกแตงเว็บเพจดวยกราฟิก 
10. เขาใจ และสามารถสรางเว็บเพจดวยเฟรมได 
11. เขาใจ และสามารถปรับแตงสวนตางๆ ของเลเยอร์ได 



 

 

234 
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

12. สามารถสรางฟอร์มในลักษณะตางๆได 
13. สามารถเพิ่มลูกเลนใหเว็บเพจดวยการใสมัลติมีเดียประเภทเสียง และวีดิโอได 
14. รู เขาใจ และสามารอัพโหลดเว็บเพจเขาผูใหบริการเก็บเว็บไซต์ฟรี พรอมท้ังเห็นคุณคาของการ

สรางเว็บไซต์ 
รวม 14  ผลการเรียนรู้ 
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว23282  โปรแกรมเบื้องต้น 6 

รายวิชาเพิ่มเติม                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                 ภาคเรียนที่ 2      เวลา  40  ชั่วโมง           
                 จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษา ปฏิบัติ แนวคิดและหลักการโปรแกรม โครงสรางโปรแกรม ตัวแปร ค าส่ัง การตรวจสอบ

เงื่อนไข  การโตตอบกับฟอร์มแบบตางๆ  การจัดการเซสชัน รูปแบบการเขาถึงฐานขอมูลผานเว็บ      

  โดยการออกแบบโปรแกรม การเขียนและทดสอบโปรแกรม และการประยุกต์ใชงาน Web 

Programming  

เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการ ในการเขียน  Web Programming 
สามารถประยุกต์ใชความรูในการสรางสรรค์งาน มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการคิด การแกปัญหา 
สามารถใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม มีเจตคติท่ีดีตอการท างานและประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 

 1. นักเรียนมีความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร์ตางๆ 

  2. นักเรียนมีความรูเขาใจในหลักการเขียนโปรแกรม 

  3. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ไดอยางเป็นระบบและมีข้ันตอน 

  4. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมประยุกต์ตามการใชงานตางๆ ได 

  5. นักเรียนสามารถประยุกต์ความรูท่ีไดรับมาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ได 

รวม 5  ผลการเรียนรู้ 
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

 

ว31103  วิทยาการค านวณ 1 

รายวิชาพื้นฐาน             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                 เวลา  20  ชั่วโมง   

ศึกษาการประยุกต์ใชแนวคิดเชิงค านวณในการพัฒนาโครงงาน การพัฒนาโครงงานทางดาน
เทคโนโลยี การน าแนวคิดเชิงค านวณพัฒนาโครงงานท่ีเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน ตลอดจนใชในการพัฒนา
โครงงานท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอื่นอยางสรางสรรค์และเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูโดยใชปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และการเรียนรู
แบบใชโครงงานเป็นฐาน (Project – based Learning) เพื่อเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด 
เผชิญสถานการณ์การแกปัญหาวางแผนการเรียนรู ตรวจสอบการเรียนรู และน าเสนอผานการท ากิจกรรม
โครงงาน เพื่อใหเกิดทักษะ ความรู ความเขาใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถน าเอา
แนวคิดเชิงค านวณมาประยุกต์ใชในการสรางโครงงานได 

เพื่อใหผูเรียนสามารถใชความรูทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่ือดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารเพื่อรวบรวมขอมูลในชีวิตจริงจากแหลงตาง ๆ และความรูจากศาสตร์อื่นมาประยุกต์ใช สรางความรู
ใหม เขาใจการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการด าเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และใชอยาง
ปลอดภัยมีจริยธรรม ตลอดจนน าความรูความเขาใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชน์
ตอสังคม และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแกปัญหา
และการจัดการทักษะในการส่ือสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผูท่ีมีจิตวิทยาศาสตร์ มี
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยางสรางสรรค์ 
 
  
 

รหัสตัวชี้วัด 
ว 4.2 ม.4/1  
 
รวม 1 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ว31104  การออกแบบและเทคโนโลยี 1 

รายวิชาพื้นฐาน             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                 เวลา  20  ชั่วโมง   

ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 
รวมท้ังประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นตอมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาเทคโนโลยี ศึกษาการระบุปัญหาหรือความตองการท่ีมีผลกระทบตอสังคม รวบรวม วิเคราะห์ขอมูลและ
แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับปัญหาท่ีมีความซับซอนเพื่อสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแกปัญหา โดยค านึงถึงความ
ถูกตองดานทรัพย์สินทางปัญญา ศึกษาการออกแบบวิธีการแกปัญหา โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจ
เลือกขอมูลท่ีจ าเป็นภายใตเงื่อนไขและทรัพยากรท่ีมีอยู น าเสนอแนวทางการแกปัญหาใหผูอื่นเขาใจดวย
เทคนิคหรือวิธีการท่ีหลากหลาย โดยใชซอฟต์แวร์ชวยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการท างานและ
ด าเนินการแกปัญหา การทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และใหเหตุผลของปัญหาหรือขอบกพรองท่ี เกิดขึ้น
ภายใตกรอบเงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแกไข พรอมท้ังเสนอแนวทางการพัฒนาตอยอด ใชความรูและ
ทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไกไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีท่ีซับซอนในการแกปัญหา
หรือพัฒนางานไดอยางถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูโดยใชปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และการเรียนรู
แบบใชโครงงานเป็นฐาน (Project – based Learning)  เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญ
สถานการณ์การแกปัญหาวางแผนการเรียนรู และน าเสนอผานการท ากิจกรรมโครงงาน  

เพื ่อใหเกิดทักษะ ความรู  ความเขาใจ และทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา น าไปสูการสรางตนแบบ 
ตลอดจนสามารถน ากระบวนการเทคโนโลยี สรางเทคโนโลยี  วิธีการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต 
รวมท้ังค านึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนน าความรูความเขาใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใชให
เกิดประโยชน์ตอสังคม และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถใน
การแกปัญหาและการจัดการทักษะในการส่ือสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผูท่ีมีจิตวิทยา
ศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยางสรางสรรค์ 
 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ว. 4.1  ม.4/1  ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/5 
 
รวม 1 ตัวชี้วัด 
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ว32103  วิทยาการค านวณ 2 

รายวิชาพื้นฐาน             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                 เวลา  20  ชั่วโมง   

 ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่ือดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการด าเนินชีวิต 
เทคโนโลยีการจัดการขอมูล ขอมูล ฐานขอมูล คลังขอมูล การท าเหมืองขอมูล ประมวลผลขอมูล วทิยาการ
ขอมูล ขอมูลขนาดใหญ การวิเคราะห์ขอมูล วิทยาการขอมูล การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย การ
น าเสนอและแบงปันขอมูลสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ การน าเสนอและแบงปัน
ขอมูลอยางปลอดภัย จริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีกับชีวิตประจ าวัน และผลกระทบของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในดาน   
ตาง ๆ 
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูโดยใชปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) การเรียนรูแบบใช
โครงงานเป็นฐาน(Project-based Learning) ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย วิธีการสอนแบบกระบวนการ
ท างานกลุม และวิธีการสอนแบบบรรยาย เพื่อเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์
การแกปัญหาวางแผนการเรียนรู ตรวจสอบการเรียนรู และน าเสนอผานการท ากิจกรรมโครงงาน เพื่อใหเกิด
ทักษะ ความรู ความเขาใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถน าเอาแนวคิดเชิงคานวณมา
ประยุกต์ใชในการสรางโครงงานได  
 เพื่อใหผูเรียนสามารถใชความรูทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่ือดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร เพื่อรวบรวมขอมูลในชีวิตจริงจากแหลงตาง ๆ และความรูจากศาสตร์อื่นมาประยุกต์ใช สราง
ความรูใหม เขาใจการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการดาเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และใช
อยางปลอดภัย 
มีจริยธรรม มีความรูความเขาใจ มีทักษะการคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์ แกปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาขอมูลสวนตัว และการส่ือสารเบื้องตนในการแกปัญหาท่ี
พบในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนาความรูความเขาใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช
ใหเกิดประโยชน์ตอสังคมและการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถ
ในการแกปัญหาและการจัดการทักษะในการส่ือสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผูท่ีมีจิตวิทยา
ศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยางสรางสรรค์ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ว 4.2 ม.5/1  

ว 4.2   ม.6/1  
 
รวม 2 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว32104  การออกแบบและเทคโนโลยี 2 

รายวิชาพื้นฐาน             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                 เวลา  20  ชั่วโมง   

 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของนวัตกรรม ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม รูปแบบของ
เทคโนโลยี การพัฒนาอยางยั่งยนื หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางยัง่ยืน ระบบทาง
เทคโนโลยี กระบวนการเทคโนโลยี องค์ประกอบท่ีสัมพันธ์กับกระบวนการทางเทคโนโลยี การออกแบบเชิง
วิศวกรรม สะเต็มศึกษา โครงงานสะเต็ม การท าโครงงาน การประยุกต์ใชความรูและทักษะจากศาสตร์ตาง ๆ 
รวมท้ังทรัพยากรในการสรางหรือพฒันาช้ินงาน เพื่อแกปัญหาในการท างาน การท าโครงงานออกแบบและ
เทคโนโลยี ผลงานโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี 
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูโดยใชปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) และการเรียนรู
แบบใชโครงงานเป็นฐาน (Project–based Learning) เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญ
สถานการณ์การแกปัญหาวางแผนการเรียนรู และ น าเสนอผานการท ากิจกรรมโครงงาน 
 เพื่อใหเกิดทักษะ ความรู ความเขาใจ และทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา น าไปสูการสรางตนแบบ 
ตลอดจนสามารถน ากระบวนการเทคโนโลยี สรางเทคโนโลยีวิธีการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต 
รวมท้ังค านึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนน าความรูความเขาใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใชให
เกิดประโยชน์ตอสังคมและการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถใน
การแกปัญหาและการจัดการทักษะในการส่ือสาร และความสามารถในการตัดสินใจ อีกท้ังยังเป็นผูท่ีมีจิตวิทยา
ศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยางสรางสรรค์ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ว 4.1 ม.5/1  

 
รวม 1 ตัวชี้วัด 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

240 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
 
 

ว30281 การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
รายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4            ภาคเรียนที่  1      เวลา  40  ชั่วโมง             
 จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

 ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก  หลักการ วิธีการออกแบบกราฟิก ซอฟต์แวร์ดานกราฟิก  

ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิก  การใชงานซอฟต์แวร์ดานกราฟิก  ใชเครื่องมือและ

อุปกรณ์ตาง ๆ รวมถึงค าส่ังท่ีส าคัญในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก  ในโปรแกรมกราฟิกไดอยางช านาญ  

  โดยการน าภาพจากแหลงภาพตางๆ มาสรางสรรค์งานกราฟิกใหมีจินตนาการตามความคิดริเริ่ม ท้ังยัง

ศึกษาหลักการออกแบบเทคนิคการใชโปรแกรมการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกไดจากเว็บไซต์ตางๆ เพื่อ

น ามาประยุกต์ใชในการสรางสรรค์งาน ปฏิบัติการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกดวยโปรแกรมกราฟิก  

เพื่อใหผูเรียนสามารถใชซอฟต์แวร์ดานกราฟิกออกแบบและสรางสรรค์ผลงานดานกราฟิก  เผยแพรสู
สาธารณะชนไดอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม  มีความรับผิดชอบ  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีไดอยาง
เหมาะสม  น าไปประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันไดอยางมีประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการเรียนรู้ 

  1. นักเรียนสามารถอธิบายพื้นฐานของคอมพิวเตอร์กราฟิกได  

  2. นักเรียนสามารถใชเครื่องมือและกลุมค าส่ังตาง ๆ ในโปรแกรมประยุกต์  ได  

  3. นักเรียนสามารถสรางสรรค์งานกราฟิกดวยโปรแกรมประยุกต์ ไดอยางมีจินตนาการ  

 4. สรางสรรค์งานกราฟิกอยางมีจิตนาการและยึดหลักคุณธรรมและความรับผิดชอบเป็นส าคัญ  

           5. นักเรียนสามารถสรางสรรค์งานงานกราฟิกใหสวยงามและมีจินตนาการอยางมืออาชีพได 

 

รวม 5  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30282 การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 
รายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4           ภาคเรียนที่  2       เวลา  40  ชั่วโมง             
จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

 ศึกษาการใชโปรแกรมส าหรับการสรางประเภทของภาพกราฟิก กราฟิกแบบบิตแมป  กราฟิกแบบ

เวกเตอร์ หลักการสรางภาพ 2 มิติ ปฏิบัติการวาดภาพลักษณะ 2 มิติ 

 สามารถเขาใจขั้นตอนวิธีการสราง Symbol สราง Mask Layer และ Break Apart แยกชนิดของ

ภาพที่จะน ามาใชในโปรแกรมไดถูกตอง สรางช้ินงานโดยการน า Symbol มาใชประกอบเป็นช้ินงานได และ

สามารถสรางภาพ Animation แบบงาย ๆ ออกแบบ Symbol เองเป็น ก าหนดขั้นตอนการสรางรูปแบบของ

งานเพื่อเตรียมไปข้ึนบน Website ได 

นักเรียนมีความรูความเขาใจและทักษะเบื้องตนเกี่ยวกับการสรางภาพเคล่ือนไหว  และสรางแนวคิด
เกี่ยวกับงานกราฟิกและการน าเสนอในรูปแบบตางๆ ดวยคอมพิวเตอร์อยางมีคุณธรรมและจริยธรรม น าไป
ประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันไดอยางมีประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

ผลการเรียนรู้ 

 1.  อธิบายคุณสมบัติของ โปรแกรม Flash ได 

 2.  อธิบายสวนประกอบและใชเครื่องมือ โปรแกรม Flash ได 

 3.  สามารถใชโปรแกรม  Flash วาดภาพและใสสีไดอยางเหมาะสม 

 4.  สามารถใชโปรแกรม  Flash สรางและตกแตงตัวอักษรไดอยางเหมาะสม 

 5.  สามารถใชโปรแกรม  Flash สรางภาพเคล่ือนไหวไดเหมาะสมอยางมีคุณคา 

 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30287 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชพี 1   
รายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4           ภาคเรียนที่  1       เวลา  40  ชั่วโมง             
จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาและท าความเขาใจระบบการท างานและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ เพื่อจะไดเลื อกใช

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ตอพวง ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ไดเหมาะสมกับงานและใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

สามารถเขียนโปรแกรมภาษาเพื่อน ามาใชในการพัฒนางานได 

สามารถติดตอส่ือสาร ถายโอน คนหาขอมูลผานทางเครือขายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตไดอยางมี

จิตส านึกและมีความรับผิดชอบตอสังคม 

โดยใชกระบวนการท างาน  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อใหเกิดความรู  
ความคิด  ความเขาใจ  และเห็นคุณคาของเทคโนโลยี   สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเหมาะสมและเกิด
ประโยชน์สูงสุด น าไปประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันไดอยางมีประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 

1. หลักการท างานและการเลือกใชคอมพิวเตอร์ 

  2. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการเลือกใชใหเหมาะสมกับงาน 

  3. การส่ือสารขอมูลส าหรับเครือขายคอมพิวเตอร์ 

 

รวม 3  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30288 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชพี 2   
รายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4           ภาคเรียนที่  2       เวลา  40  ชั่วโมง             
จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

 ศึกษา  ปฏิบัติ  แนวคิดและหลักการโปรแกรม  โครงสรางโปรแกรม  ตัวแปร  ค าส่ัง  การตรวจสอบ
เงื่อนไข  การโตตอบกับฟอร์มแบบตางๆ  การจัดการเซสชัน  รูปแบบการเขาถึงฐานขอมูลผานเว็บโดยการ
ออกแบบโปรแกรม  การเขียนและทดสอบโปรแกรม  และการประยุกต์ใชงาน Web Programming  

เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ  มีทักษะกระบวนการ  ในการเขียน  Web Programming 
สามารถประยุกต์ใชความรูในการสรางสรรค์งาน   มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการคิด  การแกปัญหา 
สามารถใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม มีเจตคติท่ีดีตอการท างาน น าไปประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 

 1. นักเรียนมีความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร์ตางๆ 

  2. นักเรียนมีความรูเขาใจในหลักการเขียนโปรแกรม 

  3. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ไดอยางเป็นระบบและมีข้ันตอน 

  4. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมประยุกต์ตามการใชงานตางๆ ได 

  5. นักเรียนสามารถประยุกต์ความรูท่ีไดรับมาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ได 

 

รวม 5  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว31281  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  

รายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4           ภาคเรียนที่  1       เวลา  40  ชั่วโมง             
จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

     ศึกษาและอธิบายวิธีแกปัญหาดวยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดวยการเขียนบรรยายดวย
ขอความ การเขียนผังงาน (Flowchart) การเขียนรหัสเทียม(Pseudo Code) 

น ามาเป็นแนวทางในการแกปัญหาอยางเป็นขั้นตอน   เพื่อใหเขาใจและเห็นคุณคาของเทคโนโลยี
สารสนเทศ   น ามาใชในการท างานอยางเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ น าความรูและทักษะกระบวนการทาง
คอมพิวเตอร์มาใชในการพัฒนางานไดอยางสรางสรรค์ 

 โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการปฏิบัติ  เพื่อใหเกิดความรู ทั กษะการปฏิบัติ  เห็น
คุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการแกปัญหา  และการท างาน ไปประยุกต์ใชใน
ชีวิตประจ าวันไดอยางมีประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 
     1. มีความรูความเขาใจในการวิเคราะห์ข้ันตอนวิธี (Algorithm) เพื่อแกปัญหา อยางงาย 
     2. มีความรูความเขาใจกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชเป็นเครื่องมือท่ีชวยใหการ
แกปัญหา  ดวยการอธิบายดวยการบรรยายเป็นขั้นตอนอยางมีประสิทธิภาพ 
     3. มีความรูความเขาใจกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชเป็นเครื่องมือท่ีชวยใหการ
แกปัญหา  ดวยการเขียนผังงาน (Flowchart) ตามโครงสรางแบบตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ 
     4. มีความรูความเขาใจกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชเป็นเครื่องมือท่ีชวยใหการ
แกปัญหา  ดวยการเขียนรหัสเทียม (Pseudo Code) ตามโครงสรางแบบตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ 
 
รวม 4  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว31282  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2  

รายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4           ภาคเรียนที่  2       เวลา  40  ชั่วโมง             
จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

     ศึกษาและอธิบายโครงสรางหลักการเขียนโปรแกรม ค าส่ัง ตัวแปร ฟังก์ชัน เงื่อนไข  การวนซ้ า  แลว
น ามาเป็นแนวทางในการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์อยางเป็นขั้นตอน  
     เขียนโปรแกรมภาษา   เพื่อใหเขาใจและเห็นคุณคาของเทคโนโลยีสารสนเทศ   น ามาใชในการท างาน
อยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ น าความรูและทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร์มาใชในการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ไดอยางสรางสรรค์ 

 โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการปฏิบัติ  เพื่อใหเกิดความรู ทักษะการปฏิบัติ  เห็น
คุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไดอย างมีประสิทธิภาพ  
ประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันไดอยางมีประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 
     1. มีความรูความเขาใจในประวัติ ลักษณะเดน โครงสรางและกฎเกณฑ์การเขียนโปรแกรมภาษา C 
     2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลและตัวด าเนินการของภาษา C และสามารถน ามาประยุกต์ใชได
อยางมีประสิทธิภาพ 
    3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการท างานของค าส่ังรับและแสดงผลของภาษา C และสามารถน ามา
ประยุกต์ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการควบคุมเงื่อนไข การวนซ้ าของภาษา C และสามารถน ามา
ประยุกต์ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
รวม 4  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30283 การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3  
รายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5           ภาคเรียนที่  1       เวลา  40  ชั่วโมง             
จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

 ศึกษาองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยี  วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี การสรางและพัฒนาส่ิงของ
เครื่องใชหรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี การใชซอฟต์แวร์ชวยในการการออกแบบหรือน าเสนอผลงาน 
หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบ้ืองตน ภาพฉายแสดงรายละเอียดของช้ินงาน ลักษณะของความคิดสรางสรรค์   
การวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย การประเมิน การตัดสินใจเพื่อเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และการเลือกใชส่ิงของ
เครื่องใชอยางสรางสรรค์  
 โดยใชกระบวนการการท างาน กระบวนการสืบคน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์  
มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์  ใฝุรู ใฝุเรียน  กระตือรือรน 
มีความมุงมั่นในการท างาน  สามารถท างานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและน าทักษะปฏิบัติงานไปใช  
ในชีวิตประจ าวันไดอยางมีประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
ผลการเรียนรู้ 
   1. อธิบายความหมายและความส าคัญของการใชเครื่องมือพื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
  2. นักเรียนมีความรูความเขาใจดานการใชโปรแกรม Pro/Desktop ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
   3. นักเรียนสามารถออกแบบวัตถุทรงตันแบบตาง ๆ ได 
  4. นักเรียนสามารถสรางช้ินงานรูปทรง 3 มิติ ตางๆ จากโปรแกรม Pro/Desktop ได    
  5. นักเรียนสามารถสรางช้ินงานและประกบช้ินงานรูปทรงตางๆ จากโปรแกรม  
                   Pro/Desktop ได    
   6. นักเรียนสามารถออกแบบภาพฉายและก าหนคาตาง ๆ ในภาพฉายได 
 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30284 การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4  
รายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5           ภาคเรียนที่  2       เวลา  40  ชั่วโมง             
จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

 ศึกษาหลักการท างานของโปรแกรมสรางหนังสืออเิล็กทรอนิกส์  การจัดการรูปแบบ   
การพิมพ์ตัวอักษร  การจัดการแฟูมขอมูล  การแทรกรูปภาพ  ตกแตงรูปภาพ   การแทรกภาพเคล่ือนไหว  
การท าสารบัญ  การแทรกเพลงประกอบหนังสือ  และการจัดเก็บลงแผนซีดี 
 

  โดยใชกระบวนการการท างาน กระบวนการสืบคน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์   
  มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์  ใฝุรูใฝุเรียน  กระตือรือรน 

มีความมุงมั่นในการท างาน  สามารถท างานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและน าทักษะปฏิบัติงานไปใช  
ในชีวิตประจ าวันไดอยางมีประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 ผลการเรียนรู้ 
  1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
  2. มีความรูความเขาใจสวนประกอบของโปรแกรมสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
  3. มีความรูความเขาใจในการใชโปรแกรมสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
  4. มีความรูความเขาใจในการจัดรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
  5. มีความรูความเขาใจในการตกแตงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
  6. มีความรูความเขาใจในการออกแบบรูปเลมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
  7.  สามารถบีบอัดไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพรได 
 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30289 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชพี 3  
รายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5           ภาคเรียนที่  1       เวลา  40  ชั่วโมง             
จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาองค์ประกอบและช้ินสวนของหุนยนต์ LEGO MINDSTORMS NXT เขาใจหลักการท างาน ของ
หุนยนต์ LEGO MINDSTORMS NXT  ซึ่งประกอบไปดวย สวนควบคุมการท างาน  สวนขับเคล่ือน  สวน
โครงสราง ไดแก  MINDSTORMS NXT  มอเตอร์ขับเคล่ือน เซนเซอร์สัมผัส เซนเซอร์แสง เซนเซอร์เสียง 
เซนเซอร์วัดระยะทาง สามารถน าเอาหลักการของแตละสวนมาออกแบบหุนยนต์ตามความคิดสรางสรรค์   
น าไปประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันไดอยางมีประสิทธิภาพ  บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนรูและเขาใจองค์ประกอบของหุนยนต์ LEGO MINDSTORMS NXT   

2. นักเรียนสามารถออกแบบหุนยนต์โดยใช ช้ินสวนเลโก มอเตอร์ขับเคล่ือน เซนเซอร์สัมผัส เซนเซอร

แสง เซนเซอร์เสียง เซนเซอร์วัดระยะทางในแบบตาง ๆได 

3. นักเรียนสามารถอธิบายการท างานของโปรแกรม ROBOLAB 2.9 ได 

4. นักเรียนสามารถออกแบบโปรแกรมควบคุมการท างานของมอเตอร์ขับเคล่ือน เซนเซอร์สัมผัส 

เซนเซอร์แสง เซนเซอร์เสียง เซนเซอรว์ัดระยะทางได 

รวม  4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30290 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชพี 4  
รายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5           ภาคเรียนที่  2       เวลา  40  ชั่วโมง             
จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาองค์ประกอบและช้ินสวนของหุนยนต์ LEGO MINDSTORMS NXT เขาใจหลักการท างาน ของ
ช้ินสวนตาง ๆ  สามารถน าเอาหลักการของแตละสวนมาออกแบบหุนยนต์  และการเขียนโปรแกรมควบคุม
การท างานของหุนยนต์ดวยโปรแกรม Lobolab 2.9 ในรูปแบบตาง ๆ  ได และสามารถประยุกต์การใชงาน
หุนยนต์ตามความคิดสรางสรรค์ น าไปประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันไดอยางมีประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถออกแบบหุนยนต์โดยใช ช้ินสวนเลโก ในแบบตาง ๆ ได 

2. นักเรียนสามารถอธิบายการท างานของโปรแกรม ROBOLAB 2.9 ได 

3. นักเรียนสามารถออกแบบโปรแกรมควบคุมการท างานของช้ินสวนตาง ๆ ได 

4. นักเรียนสามารถออกแบบหุนยนต์ และออกแบบโปรแกรมควบคุมการท างานของหุนยนต์เบ้ืองตนได 

รวม  4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว32281  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3  

รายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5           ภาคเรียนที่  1       เวลา  40  ชั่วโมง             
จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์  ระบบเทคโนโลยี

ประกอบดวย  ตัวปูอน (Input)  กระบวนการ  (Process)  ผลลัพธ์  (Output) ทรัพยากรทางเทคโนโลยี  

(Resources)  ปัจจัยท่ีเอื้อหรือขัดขวางตอเทคโนโลยี (Consideration) การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีท าให

ทราบเกี่ยวกับปัจจัยในดานตาง ๆ ท่ีมีผลตอการแกปัญหาหรือสนองความตองการการสรางส่ิงของเครื่อ งใช

หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี  สามารถยอนกลับมาแกไขไดงาย   

 การใชซอฟท์แวร์ชวยในการออกแบบหรือน าเสนอผลงาน  มีประโยชน์ในการชวย  รางภาพ  ท าภาพ  

2  มิติ และ 3  มิติ  การพัฒนาส่ิงของเครื่องใช  ตองค านึงถึงหลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบื้องตน  ภาพฉาย  

ความคิดสรางสรรค์  ความคิดแปลกใหมท่ีได  ตองไมละเมิดความคิดผูอื่นความคิดแปลกใหมเป็นการสราง

นวัตกรรมท่ีอาจน าไปสูการจดลิขสิทธิ์  หรือสิทธิบัตรการวิเคราะห์ผลดี  ผลเสีย   

 การประเมินและการตัดสินใจเพื่อเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมการเลือกใชส่ิงของเครื่อ งใชอยาง

สรางสรรค์  โดยการเลือกส่ิงของ  เครื่องใชท่ีเป็นมิตรกับชีวิต  สังคม  ส่ิงแวดลอมเทคโนโลยีสะอาดเป็นการ

จัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืนแบบหนึ่ง  ปฏิบัติการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เบ้ืองตนและสามารถสรางเป็นช้ินงานได 

  2. สามารถเปล่ียนมุมมองผลิตภัณฑ์ได 

  3. สามารถสรางรูปทรงในรูปแบบตางๆ ได 

 4. สามารถเปล่ียนหนวยวัดในการออกแบบ 

 5. สามารถลบเหล่ียมรูปทรงตางๆ ได 

 6. สามารถออกแบบสรางช้ินงานในรูปแบบตางๆ ได 

  7. น าเสนอช้ินงานได 

รวม 7 ผลการเรยีนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว32282  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4  

รายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5           ภาคเรียนที่  2       เวลา  40  ชั่วโมง             
จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับงานมัลติมีเดีย อุปกรณ์แสดงผลกราฟิก    การแสดงผลดวยภาพ 

วีดีโอ เสียง อุปกรณ์ประกอบ  เชน  เครื่องขับแผนบันทึก  ซีดี การ์ดประมวลผลเสียง วีดีโอ สแกนเนอร์ 

เครื่องพิมพ์สี ฯลฯ การเก็บรวบรวมขอมูลแบบมัลติมีเดียภาพ วีดีโอ เสียง ขอมูล การใชโปรแกรมแบบ

มัลติมีเดีย ค าส่ังในการด าเนินงาน หลักการกราฟิก การเขียนรูปภาพ การเก็บรูปภาพ การแกไข การสราง

กราฟิก การสรางงานมัลติมีเดีย การใชสี การตกแตงภาพ การเช่ือมขอมูล หลักการส่ือหลายมิติ การสราง

ขอความหลายมิติ งานประยุกต์ดานการศึกษา 

ปฏิบัติการสรางงานแบบมัลติมีเดียและการใชโปรแกรมส าหรับน าเสนองานมัลติมีเดียเพื่อน าเสนองาน
ตาง ๆเพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะในการใชเทคโนโลยีสรางงานแบบมัลติมีเดีย ในการน าเสนองาน
ตาง ๆ อยางหลากหลาย  มีจิตส านึกและรับผิดชอบ และน าไปประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 

 1. มีความรูและความเขาใจหลักการท างานของการตัดตอวีดีโอมัลติมีเดียได 

 2. มีความรูและความเขาใจถึงเครื่องมือท่ีใชในการตัดตอวีดีโอได 

 3. มีทักษะในการสรางวีดีโอจาก Movie Wizard ได 

 4. มีทักษะในการสรางวีดีโอดวยโปรแกรม Sony Vegas ได 

  5. น าเขาไฟล์วีดีโอจากภายนอกได 

  6. สามารถเขียน VCD/DVD เพื่อน าไปเผยแพรได 

รวม 6  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30285 การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 
รายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6           ภาคเรียนที่  1       เวลา  40  ชั่วโมง             
จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

 ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับฐานขอมูล และโปรแกรมฐานขอมูล  โครงสรางแฟูมขอมูลและ

สวนประกอบของแฟูมขอมูล การสรางแฟูมขอมูล การปูอน แกไข เพิ่ม ลบ และแสดงขอมูล การแกไข

โครงสรางและปูองกันแฟูมขอมูล การเรียงล าดับและคนหาขอมูล  การจัดกระท าขอมูล การก าหนด

คาพารามิเตอร์ควบคุมการท างาน  การก าหนดรูปแบบรายงาน  การสรางแฟูมรายงาน  การเขียนโปรมแกรม

เบ้ืองตน  การประยุกต์ในงานดานตาง ๆ ฐานขอมูลในอนาคต 

 ปฏิบัติการสรางแฟูมขอมูล การปูอน แกไข เพิ่ม ลบและแสดงขอมูล การแกไขโครงสรางแฟูมขอมูล  
ปูองกันแฟูมขอมูล  จัดเรียงและคนหาขอมูล  จัดกระท าขอมูล  การก าหนดคาพารามิเตอร์ควบคุมการท างาน  
ก าหนดรูปแบบรายงาน   ออกแบบและสรางแฟูมขอมูล  เรียกใชระบบฐานขอมูล  เขียนโปรมแกรมเบื้องตน
ส าหรับประยุกต์กับงานดานตาง ๆ 
 เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะเกี่ยวกับการจัดการฐานขอมูลและแฟูมขอมูลเบื้องตน  
สามารถออกแบบ  สรางและใชระบบขอมูลเบื้องตนไดดี และน าไปประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรยีนรู้ 

1. อธิบายความหมายของฐานขอมูลได 
2. อธิบายโครงสรางแฟูมขอมูลและการจัดการแฟูมขอมูลได 
3. สามารถออกแบบฐานขอมูลได 
4. สามารถสรางฐานขอมูลได 
5. สามารถสรางตารางได 
6. สามารถปูอนขอมูลในตารางได 
7. สามารถแกไข เพิ่ม ลบ ขอมูล ได 
8. สามารถแสดงขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ได 

 
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30286 การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6 
รายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6           ภาคเรียนที่  2       เวลา  40  ชั่วโมง             
จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ  ความส าคัญ ขั้นตอนของการออกแบบเว็บไซต์  ประโยชน์ของ
โปรแกรมออกแบบเว็บไซต์  การเรียกใชงานโปรแกรม   หนาตางของโปรแกรม  การใชค าส่ังในโปรแกรม    
การใชเครื่องมือในการออกแบบ   การจัดและตกแตงขอความ  การจัดการภาพกราฟิก   การใชงานเลเยอร์  
การใชงานกับเฟรม   การท างานกับตาราง   การออกแบบและสรางจุดเช่ือมโยง   การออกแบบปุุมคลิก    
การน าไฟล์จากโปรแกรมอื่นมาใชงาน   การจัดต้ังและเผยแพรเว็บไซต์ 

เพื่อใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค์ในการน าออกมาเผยแพรสูระบบเครือขาย    มุงเนนการ
พัฒนาทักษะในการสรางสรรค์ผลงานการจัดการพัฒนาคิดคนและเกิดเจตคติท่ีดีตอการใชคอมพิวเตอร์และ
น าไปประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันไดอยางมีประสิทธิภาพ  บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรูท่ัวไป เกี่ยวกับ Web design  
2. บอกความส าคัญของการออกแบบเว็บไซต์  
3. สามารถเขียนโครงสรางและการใชงานโปรแกรม   
4.  สามารถเขียนขั้นตอนการจัดการโปรแกรม การใชค าส่ัง  การใชเครื่องมือในการออกแบบ การจัดการ

กราฟิกการใชงานกับเลเยอร์ การใชงานกับเฟรม การท างานกับตาราง การออกแบบและการสรางจุดเช่ือมโยง 
การออกแบบปุุมคลิก  

5. สามารถน าไฟล์จากโปรแกรมอื่นมาประยุกต์ใชงาน  
6. สามารถน าเสนอและเผยแพรเว็บไซต์ 

      
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30291 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชพี 5 
รายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6           ภาคเรียนที่  1       เวลา  40  ชั่วโมง             
จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาองค์ประกอบและช้ินสวนของหุนยนต์ LEGO MINDSTORMS NXT เขาใจหลักการท างาน ของ
หุนยนต์ LEGO MINDSTORMS NXT  สามารถน าเอาหลักการของแตละสวนมาออกแบบหุนยนต์  และการ
เขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของหุนยนต์ดวยโปรแกรม Lobolab 2.9 ในรูปแบบตาง ๆ  ไดตามท่ีโจทย์
ก าหนด และสามารถประยุกต์การใชงานหุนยนต์ตามความคิดสรางสรรค์   และพัฒนาตอไปได และ น าไป
ประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันไดอยางมีประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถออกแบบหุนยนต์ และเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของหุนยนต์เบ้ืองตนได 
  2. นักเรียนสามารถออกแบบหุนยนต์ และเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของหุนยนต์ประยุกต์
ตามท่ีโจทย์ก าหนดได 

3. นักเรียนสามารถน าความรูไปประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวัน ได 
4. นักเรียนสามารถน าความรูไปพัฒนาเพื่อการศึกษาตอได 
 

รวม  4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30292 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชพี 6 
รายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6           ภาคเรียนที่  2       เวลา  40  ชั่วโมง             
จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

    คนควา  หาขอมูลจาก แหลงเรียนรูตาง ๆ    ตลอดจนท าการสืบคนขอมูลจากอินเทอร์เน็ต  อันจะ
น าไปสูการระบุเรื่อง หัวขอหรือปัญหาส าหรับการจัดท าโครงงานคอมพิวเตอร์  คนควาเอกสารทางดานทฤษฎี
และเทคนิคการปฏิบัติการเกี่ยวกับการท าโครงงานท่ีจะรวบรวมขอมูลเบ้ืองตน 
          ศึกษาความหมาย  วิธีการ  ประเภท  ขั้นตอนการท า การออกแบบ  การวางแผน  เขียนและน าเสนอ
เคาโครง  เทคนิคการน าเสนอโครงงาน  การเผยแพรผลงาน  จัดท าโครงงานตามข้ันตอนการเขียนรายงานและ
น าเสนอโครงงานได  โดยใชเทคโนโลยีไปใชในการท าโครงงาน 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะในการจัดท าโครงงานคอมพิวเตอร์  ตลอดจนการน าเสนอและ
เผยแพรผลงาน  และสามารถน าความรูและผลงานโครงการไปประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันได อยางมี
ประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
ผลการเรียนรู้ 
  1. สามารถแกปัญหาดวยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
  2. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ได 
  3. มีความรูในการติดตอส่ือสาร คนหาขอมูลผานอินเทอร์เน็ต 
  4. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน 
  5. ใชคอมพิวเตอร์ชวยสรางช้ินงานหรือโครงงานอยางมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
 
รวม 5  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว30293  โครงงานคอมพิวเตอร์ 
รายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6           ภาคเรียนที่  2       เวลา  40  ชั่วโมง             
จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

 ศึกษา วิเคราะห์ลักษณะของการท าโครงงาน จากปัญหาหรือเรื่องท่ีสนใจจะศึกษา วิเคราะห์รูปแบบ

กระบวนการด าเนินงานโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์  แนวทางการประยุกต์

คอมพิวเตอร์กับโครงงาน การออกแบบระบบงาน จัดท าและสรางซอฟต์แวร์และการจัดท าเอกสารประกอบ

โครงงานและน าเสนอ 

 ปฏิบัติการสรางโครงงานดวยใชคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ โดยใชความรู ความคิด จินตนาการ ทักษะ เหตุผล 

และกระบวนการตางๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนประสบการณ์ดานคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบการ

ส่ือสารขอมูล   ในการแกปัญหาตางๆ ท่ีมีอยู มาเช่ือมโยงสัมพันธ์กันจน เกิดความรูใหมท่ีมีความหมายสอดคลอง และ

เช่ือมโยงกันได โดยมีการบูรณาการความรูดานอื่นๆ หรือจากรายวิชาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของเขามารวมดวย เพื่อใหมีความรู  

ความเขาใจและสามารถน าเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใชในการสรางโครงงานไดอยางมีจิตส านึกและมีความ

รับผิดชอบ   

เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางและ

ออกแบบเว็บไซต์ มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรูไปใชในชีวิตประจ าวันใหสอดคลองกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและปรับตนใหเป็นพลเมืองท่ีดีภายใตกฎบัตรของอาเซียนสามารถด ารงชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์ได

อยางเหมาะสม  มีคุณธรรม  และมีลักษณะนิสัยรักการท างาน   

ผลการเรียนรู้ 
1. เขียนกระบวนการจัดท าโครงงานคอมพิวเตอร์ได 
2. ศึกษาโปรแกรมท่ีใชในการจัดท าโครงงานดานคอมพิวเตอร์โดยใชซอฟต์แวร์ได 
3. ทดลองโปรแกรมหรือผลงานท่ีเกิดจากการท าโครงงานได 
4. ท าเอกสารประกอบโครงงานได 
5. น าเสนอโครงงานตามโปรแกรมท่ีศึกษาได 
6. ท าโครงงานอยางมีคุณภาพถูกตองตามข้ันตอนได 

 
รวม 6  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว33281  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 

รายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6           ภาคเรียนที่  1       เวลา  40  ชั่วโมง             

จ านวน  1.0  หน่วยกิต    
 ศึกษาคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ในงานกราฟิก การเขียนรูป การวาดรูปดวยโปรแกรมวาดภาพ  
และรูปกราฟิกพื้นฐาน การสรางรูปภาพส าหรับใชในการผลิตส่ือมัลติมีเดีย   สรางภาพโดยใชค าส่ังพื้นฐาน  
จากโปรแกรมกราฟิก สรางภาพ วาดภาพ เก็บภาพ เรียกภาพมาแกไข  ระบายสี ส าเนาภาพ ขยายและลด
ขนาดภาพ รูปแบบตัวอักษร พิมพ์งาน เห็นความส าคัญและคุณคาของการตกแตงภาพท่ีมีตอการศึกษา วิธีการ
น าภาพเขาสูระบบดิจิตอลดวยเครื่องมือประกอบตาง ๆ การน าความรูเรื่องทฤษฎีสี การจัด องค์ประกอบภาพ
มาประยุกต์ใชในการสรางภาพใหม ศึกษาระบบ กระบวนการท างานของคอมพิวเตอร์ส าหรับงานผลิตส่ือ
มัลติมีเดีย  อุปกรณ์เครื่องมือตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ท่ีเขามาชวยเสริมการท างาน   ท้ังทางดานงานกราฟิก  การ
ตกแตงภาพเพื่อผลิตส่ือมัลติมีเดีย   การออกแบบส่ือประสม 

 โดยใชกระบวนการการท างาน กระบวนการสืบคน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์  มี
ระเบียบวินัย ตรงตอเวลา  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์  ใฝุรู ใฝุเรียน  กระตือรือรน 
มีความมุงมั่นในการท างาน  สามารถท างานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและน าทักษะปฏิบัติงานไปใช 
ในชีวิตประจ าวันไดอยางมีประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  มีความรูความเขาใจหลักการของส่ือมัลติมีเดีย 
2. อธิบายเกี่ยวกับการท างานเบ้ืองตนของโปรแกรม Adobe Photoshop ได 
3.  มีความรูความเขาใจในการตกแตงภาพจากโปรแกรม  Adobe  Photoshop ได 
4.  สามารถรีทัชและตกแตงภาพจากโปรแกรม  Adobe  Photoshop  ได 
5.  สามารถใชงาน  Effect  ในงานมัลติมีเดียได 
6.  สามารถน าเสนอผลงานแบบมัลติมีเดียได 

 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ว33282  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6  

รายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6          ภาคเรียนที่  2       เวลา  40  ชั่วโมง             
จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

 
 วิเคราะห์  เนื้อหางาน  ล าดับรูปแบบงาน  การประยุกต์วิชาการคอมพิวเตอร์และวิชาตาง ๆ ท่ีเรียน
มา  จัดท าโครงงานคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กปฏิบัติการบนพื้นฐานของความรูความเขาใจ เรื่อง  ความหมาย   
หลักการ  วิธีการ ข้ันตอนการท างานใน  โครงงานคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก   จนเห็นความส าคัญและประโยชน์
ของการท างาน  มีทักษะและกระบวนการท างาน  การจัดการ เกีย่วกับการคนควารวบรวมขอมูลจากแหลง
เรียนรูดวยวิธีการทีหลากหลาย  นอกจากนี้ยังมุง ปลูกฝังนิสัยการพึ่งตนเองและมีวัฒนธรรมในการอยูรวมกับ
ผูอื่น  ไดคุมคาและถูกวิธี  และสามารถประยุกต์ใชในงานดานตางๆ ได 

  เพื่อใหเขาใจ เห็นคุณคาและใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การ
เรียนรู การส่ือสาร การแกปัญหา  การส่ือสารการท างานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล           
มีคุณธรรม และน าไปประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันไดอยางมีประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1 เขาใจรูปแบบการเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ ได 
 2   ระบุเรื่อง หัวขอหรือปัญหาส าหรับการจัดท าโครงงานคอมพิวเตอร์ได 
 3   ปฏิบัติตามข้ันตอนกระบวนการด าเนินงานโครงงานคอมพิวเตอร์ได 
 4   น าเสนอและเผยแพรผลงานได 
 5   ประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันได 

 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

 

ส21101 ภูมิศาสตร์  1 
รายวิชาพื้นฐาน                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                    เวลา 40  ชั่วโมง 

 
 ศึกษาท่ีต้ัง ขนาด และอาณาเขตของทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย การใชเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ เชน แผนท่ีรูปถายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียมในการสืบคนลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย พิกัดทางภูมิศาสตร์ เสนแบงเวลา การเปรียบเทียบวัน เวลาของโลกสาเหตุ
การเกิดภัยพิบัติและ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ และความรวมมือของประเทศตาง ๆ ท่ีมี
ผลตอส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติในทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
 โดยใชกระบวนการทางภูมิศาสตร์  กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ การบันทึก          
การอภิปราย การสังเกต การคิดแบบองค์รวม การแกปัญหา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงทักษะดาน
การส่ือสารและการรูเทาทันส่ือ 
 เพื่อใหมีความรูความเขาใจ ความคิด ความสามารถในการส่ือสาร การตัดสินใจ มีจิตส านึกสาธารณะ
ตอส่ิงแวดลอม มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรูอยูอยางพอเพียง มุงมั่นใน       
การท างาน รักทองถิ่นตนเอง และความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการสรางสรรค์วิถีการ
ด าเนินชีวิต เพื่อใหรูเทาทัน ปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอม ตลอดจนเห็นคุณคาของการน า
ความรูไปใชในการด าเนินชีวิตอยางมีความสุข  
  
          รหัสตัวชี้วัด  

   ส 5.1    ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3   
  ส 5.2   ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  

               
        รวม  7  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส21102 สังคมศึกษา  1 
รายวิชาพื้นฐาน                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                     เวลา 40  ชั่วโมง 

 
 ศึกษาพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย กฎหมายในการคุมครองสิทธิของบุคคล ประโยชน์ของการ
ปฏิบัติตนตามกฎหมายคุมครองสิทธิของบุคคล ความสามารถของตนเองในการท าประโยชน์ตอสังคม และ
ประเทศชาติคุณคาทางวัฒนธรรมท่ีเป็นปัจจัยสรางความสัมพันธ์ท่ีดีหรืออาจน าไปสูความเขาใจผิดตอกัน การ
เคารพในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน บทบาทการถวงดุลอ านาจอธิปไตยการปฏิบัติตนตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในปัจจุบันที่เกี่ยวของกับตนเอง 

ศึกษาความหมายความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ คานิยม พฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมซึ่งมีผล
ตอเศรษฐกิจของชุมชน และประเทศ ความเป็นมาหลักการความส าคัญของปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงตอ
สังคมไทย บทบาทหนาท่ีและความแตกตางของสถาบันการเงินแตละประเภท และธนาคารกลาง การพึ่งพา
อาศัยกันและกันแขงขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ อิทธิพลตอการก าหนด อุปสงค์ และอุปทาน กฎหมาย
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
 โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ การส ารวจสืบคน การบันทึก 
การอภิปราย การสอนคานิยมการสรางความตระหนัก การแกปัญหา การสรางเจตคติ การเรียน ความรูความ
เขาใจ กระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางปัญญา  
 เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิด ความสามารถในการส่ือสารการตัดสินใจการใชเทคโนโลยี
สืบคน มีจิตส านึกสาธารณะตอส่ิงแวดลอม มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรูอยาง
พอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักทองถิ่นตนเอง และความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เห็น
คุณคาของการน าความรูไปใชในการด าเนินชีวิตอยางมีความสุข 
  
รหัสตัวชี้วัด 

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

รวม  13 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส21103 ประวัติศาสตร์ไทย 1 
รายวิชาพื้นฐาน                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                     เวลา 20  ชั่วโมง 

 
 ศึกษาความส าคัญของเวลาและชวงเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์และความส าคัญ
ของอดีตท่ีมีตอปัจจุบันและอนาคต การเทียบศักราชตามระบบตาง ๆ การน าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช
ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศตาง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ความส าคัญของอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์สมัยกอนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในดานตาง ๆ 
อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย และสังคมไทยในปัจจุบัน 
 โดยใชกระบวนการกลุม การคิดอยางมีวิจารณญาณ การสรางเจตคติ การสรางความตระหนัก การ
ปฏิบัติ กระบวนการทางปัญญา และกระบวนการทางประวัติศาสตร์ 
 เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดเปรียบเทียบ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและตัดสินใจ 
แกปัญหาได ใชเทคโนโลยีสืบคนขอมูล มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝุเรียนรู ภูมิใจในทองถิ่นและรักความ
เป็นไทย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น าความรูไปใชในการด าเนินชีวิตประจ าวันไดอยางมีความสุข 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ส 4.1    ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3   
ส 4.3   ม.1/1   
 

รวม   4  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส21104  ประวัติศาสตร์สุโขทัย   
รายวิชาพื้นฐาน                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                     เวลา 20  ชั่วโมง 

 
 ศึกษาความส าคัญของแหลงอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เรื่องราวทางประวัติศาสตร์
สมัยกอนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในดานตาง ๆ อิทธิพลของ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย และสังคมไทยในปัจจุบัน 
 โดยใชกระบวนการกลุม การคิดอยางมีวิจารณญาณ การสรางเจตคติ การสรางความตระหนัก        
การปฏิบัติ กระบวนการทางปัญญา และกระบวนการทางประวัติศาสตร์ 
 เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดเปรียบเทียบ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและตัดสินใจ 
แกปัญหาได ใชเทคโนโลยีสืบคนขอมูล มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝุเรียนรู ภูมิใจในทองถิ่นและรักความ
เป็นไทย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น าความรูไปใชในการด าเนินชีวิตประจ าวันไดอยางมีความสุข 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ส 4.2   ม.1/2   
ส 4.3   ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3   
 

รวม  4  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส21105 พระพุทธศาสนา 1                                                                  
รายวิชาพื้นฐาน                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                     เวลา 20  ชั่วโมง 

 
การศึกษาเผยแพรพระพุทธศาสนา หรือศาสดาท่ีตนนับถือสูประเทศไทย เห็นความส าคัญของ 

พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ท่ีมีตอสภาพแวดลอมในสังคมไทย รวมท้ังการพัฒนาตนและ
ครอบครัว ศึกษาพุทธประวัติต้ังแตประสูติจนถึงบ าเพ็ญทุกรกริยาบท หรือประวัติศาสตร์ท่ีตนนับถือตามท่ี
ก าหนด และประพฤติตนตามแบบอยางการด าเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเลา         
และศาสนิกชนตัวอยางตามท่ีก าหนด ศึกษาพุทธคุณและขอธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด เห็นคุณคาและน าไปพัฒนาแกปัญหาของตนเองและครอบครัว ตลอดจนการ
พัฒนาจิตเพื่อการเรียนรูและด าเนินชีวิตดวยวิธีคิดโยนิโสมนสิการ คือวิธีคิดแบบคุณคาแท – คุณคาเทียม และ
วิธีคิดแบบคุณ – โทษ และทางออกหรือพัฒนาการจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ สวดมนต์ แผเมตตา 
บริหารจิตและเจริญปัญญาดวยอานาปานสติ หรือตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด และ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือในการด ารงชีวิตแบบพอเพียง และดูแลรักษาส่ิงแวดลอมดวย
การอยูรวมกันอยางสันติสุข  
               โดยใชกระบวนการศึกษา การวิเคราะห์ สรางความคิดรวบยอด ฝึกปฏิบัติ ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง                         
               เพื่อใหเกิดศรัทธาอยางยิ่งตอพระรัตนตรัย รักการเรียนรูพระพุทธศาสนา ประพฤติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรมในการอยูรวมกันในสังคม และสามารถน าหลักธรรมไปใชเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู การท างานอยางมีคุณคาตอชีวิตตนเอง และสังคมโดยสวนรวม 

 
รหัสตัวชี้วัด 

ส 1.1    ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8 
 

รวม  8  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส21106 พระพุทธศาสนา 2                                                                
รายวิชาพื้นฐาน                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                     เวลา 20  ชั่วโมง 

 
          ศึกษาเหตุผลความจ าเป็นท่ีทุกคนตองศึกษาเรียนรูศาสนาอื่น ๆ ปฏิบัติตนตอศาสนิกชนอื่นใน
สถานการณ์ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม วิเคราะห์การกระท าของบุคคลท่ีเป็นแบบอยางดานศาสนาสัมพันธ์และ
น าเสนอแนวทางการปฏิบัติของตนเอง บ าเพ็ญประโยชน์ตอศาสนสถานของศาสนาท่ีตนนับถือ ศึกษาจริยาวัตร
ของสาวกเพื่อเป็นแบบอยางในการประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอสาวกของศาสนาท่ีตนนับถือปฏิบัติตน
อยางเหมาะสมตอบุคคลตาง ๆ ตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ จัดพิธีกรรมและปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรมได
ถูกตองตลอดจนศึกษาประวัติความส าคัญและปฏิบัติตนในวันส าคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีก าหนดได
ถูกตอง 
           โดยใชกระบวนการ ศึกษา วิเคราะห์ สรางความคิดรวบยอด ฝึกปฏิบัติ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
           เพื่อใหเกิดศรัทธาอยางยิ่งตอพระรัตนตรัย รักการเรียนรูพระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรมในการอยูรวมกันในสังคม และสามารถน าหลักธรรมไปใชเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู การท างานอยางมีคุณคาตอชีวิตของตนเอง และสังคมโดยสวนรวม 
 
รหัสตัวชี้วัด                   

 ส 1.1    ม.1/9 ม.1/10 ม.1/11 
   ส 1.2    ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 
 
รวม   8  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส22101 ภูมิศาสตร์ 2   
รายวิชาพื้นฐาน                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                     เวลา 40  ชั่วโมง 

 
 ศึกษาท่ีต้ัง ขนาด และอาณาเขตของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา การใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  เชน 
แผนท่ีรูปถายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียมในการสืบคน การแปลความหมาย มาตราสวน ทิศ และ 
สัญลักษณ์ในแผนท่ี ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา การเปล่ียนแปลงประชากร 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ปฏิสัมพันธ์ระหวางส่ิงแวดลอมทางกายภาพกับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้น สาเหตุการเกิด
ภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในทวีปยุโรปและแอฟริกา  
 โดยกระบวนการต้ังค าถามเชิงภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพื้นท่ี การคิดแบบองค์รวม กระบวนการสราง
ความคิดรวบยอด กระบวนการสืบคน กระบวนการกลุม กระบวนการแกปัญหา กระบวนการเชิงเหตุผล การ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงทักษะดานการส่ือสารและการรูเทาทันส่ือ 
 เพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจ มีความสามารถทางภูมิศาสตร์ ในปฏิสัมพันธ์ระหวางมนุษย์กับ
สภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีกอใหเกิดการสรางสรรค์วัฒนธรรม และมีจิตส านึกในการมีสวนรวมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาส่ิงแวดลอมในประเทศตาง ๆ ท่ีมีผลตอ
การด าเนินชีวิตในทวีปยุโรป แอฟริกา  
               
รหัสตัวชี้วัด    

ส 5.1     ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3   
ส 5.2     ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4   
 

รวม   7  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส22102 สังคมศึกษา 2    
รายวิชาพื้นฐาน                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                     เวลา 40  ชั่วโมง 

 
 ศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับตนเอง ไดแก กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของผูเยาว์ กฎหมายบัตร
ประชาชน กฎหมายแพงเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร  กฎหมายแรงงาน สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หนาท่ี ในฐานะพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ความส าคัญและความสัมพันธ์ของ
สถาบันทางสังคม  

ศึกษาความหมายความส าคัญของการลงทุนและการออมตอระบบเศรษฐกิจ การบริหารจัดการปัจจัย
การลงทุนและการออม  ความหมาย ความส าคัญ และหลักการผลิตสินคาและบริการอยางมีประสิทธิภาพ การ
น าเทคโนโลยีมาใชท่ีมีผลตอการผลิตสินคาหลักการและเปูาหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีน าไป
ประยุกต์ใชในการผลิตสินคาและบริการ การรักษาและคุมครองสิทธิประโยชน์ของผูบริโภค ระบบเศรษฐกิจ
แบบตาง ๆ และการแขงขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ การ
แขงขันทางการคาในประเทศและระหวางประเทศ 
 โดยใชกระบวนการคิดวิจารณญาณ การสืบคนขอมูลทักษะกระบวนการแกปัญหา เพื่อใหเ กิด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวัดและการประเมินผลใชวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลายใหสอดคลองเหมาะสม
กับ กระบวนการเรียนรู โดยประเมินผลจากสภาพจริง และการด าเนินการตอเนื่องควบคูผสมผสานไปกับ
กิจกรรมการเรียนรู 

เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติตนตามหนาท่ีของการเป็นพลเมืองดีในระบบ
การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน มีคานิยมท่ีดีงามและธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยท่ีมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด ารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข ความเขาใจ ระบบ
และสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจ าเป็นของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจ
ในสังคมโลก และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถด ารงชีวิตตามหลักการแบบเศรษฐกิจพอเพียง และเช่ือมโยงความรูมาใชใน
ชีวิตประจ าวันได 
 

รหัสตัวชี้วัด       
ส 2.1     ม.2/2   ม.2/3  ม.2/4   
ส 2.2    ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  
ส 3.1     ม.2/1   ม.2/2  ม.2/3  
ส 3.2     ม.2/1   ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4 
 

รวมทั้งหมด  14  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส22103 ประวัติศาสตร์ไทย 2 
รายวิชาพื้นฐาน                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                     เวลา 20  ชั่วโมง 

 
 ศึกษาวิธีการประเมินความนาเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะตาง ๆ วิเคราะห์ความ
แตกตางระหวางความจริงกับขอเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เห็นความส าคัญของการตีความ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่นาเช่ือถือ อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอาณาจักรอยุธยา
และระบุความส าคัญของแหลงอารยธรรมโบราณ 
 โดยใชกระบวนการกลุม การคิดอยางมีวิจารณญาณ การสรางเจตคติ การสรางความตระหนัก การ
ปฏิบัติ กระบวนการทางปัญญา และกระบวนการทางประวัติศาสตร์ 
 เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดเปรียบเทียบ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและตัดสินใจ 
แกปัญหาได ใชเทคโนโลยีสืบคนขอมูล มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝุเรียนรู ภูมิใจในทองถิ่นและรักความ
เป็นไทย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น าความรูไปใชในการด าเนินชีวิตประจ าวันไดอยางมีความสุข 
  
รหัสตัวชี้วัด 

ส 4.1    ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3   
ส 4.3    ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3 

 
รวม  14  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส22104 ประวัติศาสตร์อยุธยา 
รายวิชาพื้นฐาน                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                     เวลา 20  ชั่วโมง 

 
 ศึกษาวิเคราะห์วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ผลงานของบุคคลส าคัญของไทยและตางชาติ ท่ีมีสวน
สรางสรรค์ชาติไทย ระบบภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี และอิทธิพลของภูมิปัญญา
ดังกลาวตอการพัฒนาชาติไทยในยุคตอมา ศึกษาท่ีต้ังและความส าคัญของแหลงอารยธรรมโบราณในภูมิภาค
เอเชีย เชน แหลงมรดกโลกในประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย อิทธิพลของอารยธรรมโบราณท่ีมีตอภูมิภาค
เอเชียในปัจจุบัน 
 โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการคิดพิจารณา สรางความตระหนัก กระบวนการล าดับ
เรื่องเป็นเสนตรง (Story Line) กระบวนการกลุม บูรณาการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจถึงการพัฒนาชาติไทย และเกิดความตระหนัก มีความรักในสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตัวช้ีวัด และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
ชวงช้ัน 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ส 4.2    ม.2/1  ม.2/2   
ส 4.3    ม.2/3   
 

รวม  3  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส22105 พระพุทธศาสนา 3 
  รายวิชาพื้นฐาน                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                    เวลา 20  ชั่วโมง 

 
            ศึกษาการเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศเพื่อนบาน และการนับถือพระพุทธศาสนาของ
ประเทศเพื่อนบาน ความส าคัญของพระพุทธศาสนาท่ีชวยสงเสริมความเขาใจอันดีกับประเทศเพื่อนบาน 
ความส าคัญของพระพุทธศาสนาตอสังคมไทยในฐานะเป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดกของ
ชาติ ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน และการจัดระเบียบสังคม สรุป วิเคราะห์พุทธ
ประวัติ เรื่องการผจญมาร การตรัสรู การส่ังสอน พุทธสาวก พุทธสาวิกา พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ นาง
ขุชชุตตรา พระเจาพิมพิสาร ชาดก มัตตวินทุกชาดก ราโชวาทชาดก ศาสนิกชน ตัวอยาง พระมหาธรรมราชาลิ
ไท สมเด็จสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส โครงสรางและ สาระโดยสังเขปของพระไตรปิฎก หรือ คัมภีร์
ของศาสนาท่ีตนนับถือ คุณธรรม และขอธรรมส าคัญ เรื่องพระรัตนตรัย อริยสัจ 4 พุทธศาสนสุภาษิต          
          โดยการศึกษาตามกระบวนการวิเคราะห์สรางความคิดรวบยอด ฝึกปฏิบัติ  

เพื่อใหเกิดศรัทธาอยางยิ่งตอพระรัตนตรัย รักการเรียนรูพระพุทธศาสนา ประพฤติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการอยูรวมกันในสังคมและสามารถน าหลักธรรมไปใชเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท างานอยางมีคุณคาตอชีวิตตนเอง และ
สังคมโดยสวนรวม 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ส 1.1   ม. 2/1  ม. 2/2   ม. 2/3  ม. 2/4  ม. 2/5  ม. 2/6  ม. 2/8 
 
รวม  8  ตัวชีวั้ด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส22106 พระพุทธศาสนา 4                                                 
  

รายวิชาพื้นฐาน                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                     เวลา 20  ชั่วโมง 

 
             ศึกษาการพัฒนาการเรียนรูดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 2 วิธี คือ วิธีคิดแบบอุบาย ปลุกเรา
คุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถสัมพันธ์ หรือ การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ สวดมนต์ แปล 
และแผเมตตา บริหารจิตเจริญปัญญา ปฏิบัติตนตามหลักธรรม เพื่อการด ารงตนอยางเหมาะสมในกระแสความ
เปล่ียนแปลงของโลกและการอยูรวมกันอยางสันติสุข ทิศ 6 มารยาทชาวพุทธ การท าบุญตักบาตร ศาสนพิธี 
การปฏิบัติตน วันส าคัญทางศาสนา และการปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติของศาสนาอื่นๆ 
              โดยการใชกระบวนการ ศึกษา วิเคราะห์ สรางความคิดรวบยอด ฝึกปฏิบัติ การอภิปราย การสอน
คานิยม การสรางความตระหนัก การแกปัญหา การสรางเจตคติการเรียนความรู 
              เพื่อใหเกิดศรัทธาอยางยิ่งตอพระรัตนตรัย รักการเรียนรูพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรมในการอยูรวมกันในสังคม และสามารถน าหลักธรรมไปใชเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท างานอยางมีคุณคาตอชีวิตของตนเอง และสังคมโดย
สวนรวม 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ส 1.1    ม.2/9  ม.2/10  ม.2/11 
ส 1.2    ม.2/1  ม.2/2    ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5 

 
รวม  8  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

272 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส23101 ภูมิศาสตร์ 3    
รายวิชาพื้นฐาน                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                     เวลา 40  ชั่วโมง 

 
 ศึกษาท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเชน พื้นท่ีเพาะปลูกและเล้ียงสัตว์ แหลงประมง 
การกระจายของภาษาและศาสนา ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลง
โครงสรางทางประชากร ส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในทวีปอเมริกาเหนือ 
และทวีปอเมริกาใต ปฏิสัมพันธ์ระหวางส่ิงแวดลอมทางกายภาพกับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้น แนวทางการจัดการภัย
พิบัติและการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมท่ียั่งยืนความรวมมือระหวางประเทศท่ีมีผลตอการจัดการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมของโลก 
 โดยใชกระบวนการทางภูมิศาสตร์ คิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการกลุม 
กระบวนการแกปัญหา การตั้งค าถามเชิงภูมิศาสตร์ การรวบรวมขอมูล การจัดการขอมูล การวิเคราะห์ขอมูล 
การคิดเชิงพื้นท่ี การคิดแบบองค์รวมและการใชเทคโนโลยี 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี  มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในดานใฝุเรียนรู  มุงมั่นในการท างาน มีวินัย มีจิตสาธารณะ เห็นคุณคาและมี
จิตส านึก ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสวนรวมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
รหัสตัวชี้วัด   

ส 5.1   ม.3/1  ม.3/2   
ส 5.2   ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5 
 

รวม 6  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส23102 สังคมศึกษา 3                                                                       
รายวิชาพื้นฐาน                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                     เวลา 40  ชัว่โมง 

 
ศึกษาเปรียบเทียบวิเคราะห์ลักษณะความผิดตามกฎหมายแพงและกฎหมายอาญา หลักสิทธิ

มนุษยชน ศึกษาวัฒนธรรมไทยเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมสากลเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยรูจักวิเคราะห์
เลือกรับวัฒนธรรมท่ีดีงาม ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาความขัดแยงในประเทศและแนวทางแกไขตลอดจนแนวคิดใน
การด ารงชีวิต ในสังคมอยางมีความสุข ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยในปัจจุบัน 
ศึกษารัฐธรรมนูญการเลือกตั้งการมีสวนรวมและการตรวจสอบการใชอ านาจรัฐ วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการ
พัฒนาประชาธิปไตยของไทยและแนวทางแกไข 

ศึกษาความหมาย และความส าคัญของกลไกราคา การตลาด อุปสงค์-อุปทาน การประกอบธุรกิจ
ขนาดเล็ก ระบบสหกรณ์ ระบบเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหวางหนวยเศรษฐกิจ เศรษฐกิจระหวางประเทศ 
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจโดยใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาเหตุและวิธีกีดกันทางการคาระหวาง
ประเทศ การแสดงความคิดเห็นตอนโยบาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐ ท่ีมีตอบุคคล กลุมคน 
ประเทศชาติ และ ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเงินเฟูอ เงินฝืด 

โดยใชกระบวนการกลุม การสืบเสาะหาความรู ตรวจสอบ สืบคนขอมูล บันทึกจัดกลุมขอมูลและ
อภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิดความเขาใจ สามารถน าเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู เห็นคุณคาของการน า
ความรูไปใชประโยชน์ ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคานิยมท่ีเหมาะสม 
 เพื่อใหมีความรูความเขาใจปัญหา เห็นคุณคาของการเรียนรู เศรษฐศาสตร์ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถน าความรูไปประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวัน และเป็นประโยชน์ตอสังคมเพื่อใหเขาใจใน
กฎหมายและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเตลอดจนแนวคิดในการด ารงชีวิต 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ส 2.1    ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5   
ส 2.2    ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4   
ส 3.1    ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3   
ส 3.2    ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6 

  
รวม  18  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส23103 ประวัติศาสตร์ 3 
รายวิชาพื้นฐาน                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                     เวลา 20  ชั่วโมง 

 
 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายความหมาย พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ดาน
การเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหวางประเทศปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาชาติ
ไทย ความเจริญรุงเรือง การสรางสรรค์ภูมิปัญญา วัฒนธรรมไทย ตลอดจน ผลงานและแนวทางการสรางสรรค์
ผลงานของบุคคลส าคัญท่ีมีสวนในการสรางและพัฒนาชาติไทย 
 โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุม การสืบคนขอมูล และการบันทึก
ขอมูล อีกท้ังใชในการแสดงบทบาทสมมติ 
 เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจและเห็นคุณคาของบรรพบุรุษไทยในความเสียสละ ตลอดจนสรางสรรค์
ความมั่นคงเป็นปึกแผน สรางความเจริญรุงเรืองในดานตาง ๆ ใหกับชาติไทย กอใหเกิดความภูมิใจและเกิด
ความรักความหวงแหนในความเป็นไทย มีวินัย และ มีจิตสาธารณะ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น า
ความรูท่ีไดไปปรับใชใหเกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 

 ส 4.1   ม.3/1  ม.3/2   
 ส 4.3   ม.3/1  ม.3/2   

 
รวม  4  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส23104  ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ 
รายวิชาพื้นฐาน                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                     เวลา 20  ชั่วโมง 

 
 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายความหมาย การล าดับเรื่องราว เหตุการณ์ ความส าคัญของเวลาทาง
ประวัติศาสตร์ รวมถึงการนับและการเทียบศักราช ตามระบบตาง ๆ การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย
และสากล อยางมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาการความเป็นมาของมนุษยชาติ จาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน ท้ังในดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคตาง ๆ ของ
โลกไดโดยสังเขป และผลกระทบท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงท่ีจะน าไปสูความรวมมือ ความขัดแยงและความ
พยายามในการขจัดปัญหาความขัดแยงในภูมิภาค 
ตาง ๆ ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 
 โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุม การสืบคนขอมูล และการบันทึก
ขอมูล 
 เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจและเห็นคุณคาและความส าคัญของประวัติศาสตร์ ท่ีมีผลกระทบตอ
ตนเองและสังคมสวนรวม มีความมุงมั่นในการเรียน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน าความรูท่ีได
ไปปรับใชใหเกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ส  4.2   ม.3/1  ม.3/2     
ส  4.3   ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4 

 
รวม  4  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส23105 พระพุทธศาสนา 5     
 รายวิชาพื้นฐาน                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                     เวลา 20  ชั่วโมง                                                           

 
             อธิบาย วิเคราะห์และอภิปราย การเผยแผพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ หลักธรรมกับปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง การประพฤติตามแบบอยางการด าเนินชีวิต ขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก สังฆคุณ 
และขอธรรมส าคัญ อริยสัจ 4 หรือหลักธรรม เพื่อด าเนินชีวิตดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ และพัฒนาจิต 
พัฒนาตน ดวยการสวดมนต์ แผเมตตา บริหารจิต เจริญปัญญา เห็นคุณคาของการปฏิบัติตนตามหลักธรรม 
และยอมรับการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่น 
            โดยใช กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการจัดการ  กระบวนการสืบคน  
กระบวนการพฒันาคานิยม  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการทางจริยธรรม  
           เพื่อเห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะท่ีชวยสรางสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขใหแก
โลก รูจักเหตุผล  มีคุณธรรม  ละเวนความช่ัว เห็นคุณคา ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิเคราะห์
การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตน                   
 
 
 รหัสตัวชี้วัด 
 
              ส 1.1    ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8  ม.3/9  ม.3/10 
   
รวม    10  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส23106 พระพุทธศาสนา 6                                                            
 
รายวิชาพื้นฐาน                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                     เวลา 20  ชั่วโมง 

 
 ศึกษา วิเคราะห์หนาท่ีและบทบาทของสาวก และปฏิบัติตนตอสาวก ตามท่ีก าหนดไดถูกตอง ปฏิบัติ

ตนอยางเหมาะสมตอบุคคล  ตาง ๆ ตามหลักศาสนา ปฏิบัติหนาท่ีของศาสนิกชนท่ีดี ปฏิบัติตนใน 
ศาสนพิธีพิธีกรรมได พิธีท าบุญ งานมงคล งานอวมงคล การนิมนต์พระภิกษุ การเตรียมท่ีต้ังพระพุทธรูปและ
เครื่องบูชา การวงดายสายสิญจน์ การปูลาดอาสนะ  การเตรียมเครื่องรับรอง การจุดธูปเทียน  
ขอปฏิบัติในวันเล้ียงพระ การถวายขาวพระพุทธ การถวายไทยธรรม การกรวดน้ า อธิบายประวัติวันส าคัญทาง
ศาสนาตามท่ีก าหนดและปฏิบัติตนไดถูกตอง อธิบายประวัติวันส าคัญทางศาสนาตามท่ีก าหนดและปฏิบัติตน
ไดถูกตอง การศึกษาเรียนรูเรื่ององค์ประกอบของพระพุทธศาสนา น าไปปฏิบัติและเผยแผตามโอกาส 

โดยใช กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการจัดการ  กระบวนการสืบคน  
กระบวนการพัฒนาคานิยม  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการทางจริยธรรม 

เพื่อเห็นคุณคา มีจิตส านึก และปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอบุคคล  ตาง ๆ ตามหลักศาสนา ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกจิตส านึกในดานการบ ารุงรักษาวัดและพุทธสถานใหเกิดประโยชน์และ
ปฏิบัติหนาท่ีของศาสนิกชนท่ีดี 
                
 
รหัสตัวชี้วัด 

ส 1.2    ม. 3/1  ม. 3/2  ม. 3/3  ม. 3/4  ม. 3/5  ม. 3/6  ม. 3/7 
                 
รวม 7 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
 

 

 

ส21201 ท้องถ่ินของเรา 1 
รายวิชาเพิ่มเติม                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
รหัสวิชา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1                                    ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง 
                                                                      จ านวน  1.0  หน่วยกิต   

 
ศึกษาเกี่ยวกับท่ีต้ัง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมทางกายภาพ  และ

ปัญหาส่ิงแวดลอมในทองถิ่นอ าเภอเมยวดี ศึกษาประวัติความเป็นมา การต้ังถิ่นฐานและพัฒนาทาง
ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ส าคัญๆ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในทองถิ่น  ศึกษาประชากรและความสัมพันธ์
ระหวางประชากรกับส่ิงแวดลอม การประกอบอาชีพ ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรม ภาษา 
การละเลนพื้นบาน  ความเช่ือ พิธีกรรม ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญาชาวบาน การรักษาโรค ศึกษาเอกลักษณ์
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีส าคัญในทองถิ่น บุคคลส าคัญและผูท่ีสรางช่ือเสียงใหกับทองถิ่น 
 

โดยใชกระบวนการฝึกปฏิบัติ  กระบวนการกลุม  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบคน  
กระบวนการเปรียบเทียบ  กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต  กระบวนการขัดเกลาทางสังคม  กระบวนการ
ประชาธิปไตย  กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา สภาพสังคมเศรษฐกิจ 
การด ารงชีวิตการประกอบอาชีพ มีสวนรวมในการอนุรักษ์ ดานศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบาน 
และเห็นคุณคาและภาคภูมิใจในบุคคลส าคัญ พรอมท้ังตระหนักในคุณคาตอการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง  
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายสภาพแวดลอมทางกายภาพและการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมของอ าเภอเมยวดี 
2. อธิบายความเป็นมาของทองถิ่นอ าเภอเมยวดีโดยใชหลักฐานท่ีหลากหลาย  
3. บอกโบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหลงทองเท่ียวที่ส าคัญ เพื่อหาแนวทางแกไขและอนุรักษ์ได  
4. อธิบายความหมายและการเปล่ียนแปลงประชากรในทองถิ่น  
5. ประยุกต์ใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการตั้งถิ่นฐานกิจกรรมตางๆ ในอ าเภอเมยวดี  
6. อธิบายถึงขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ของทองถิ่น  

 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส21202 ท้องถ่ินของเรา 2 
รายวิชาเพิ่มเติม                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
รหัสวิชา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1                                    ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง 

                                                                   จ านวน  1.0  หน่วยกิต   
 
ศึกษาวิเคราะห์สืบคนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจังหวัดรอยเอ็ด เมืองเกาสภาพภูมิศาสตร์

ทองถิ่นและแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากร เช้ือชาติ  ศาสนา ศิลปหัตถกรรม  ประเพณี
ความเป็นอยูรวมไปถึงโบราณสถาน  โบราณวัตถุ บุคคลส าคัญท่ีมีคุณประโยชน์ใหแกทองถิ่น  การแบงเขตการ
ปกครองในทองถิ่น  การประกอบอาชีพ  เศรษฐกิจ  ภูมิปัญญาทองถิ่น  การเลนกีฬาพื้นบานของคนในจังหวัด
รอยเอ็ด 
 โดยใชกระบวนการกลุมการวิเคราะห์  กระบวนการแกปัญหา  กระบวนการวางแผนการสืบคน  
กระบวนการสรางความตระหนัก  การฝึกปฏิบัติความสามัคคี  ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ ความซื่อสัตย์สุจริต 
 เพื่อใหเกิดความตระหนักและเห็นคุณคาของประเพณี  ความเป็นอยู  ศิลปหัตถกรรม เห็นความส าคัญ
ของบุคคลและโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  มีจิตส านึกถึงคุณคา  การอนุรักษ์ภูมิปัญญาทองถิ่นและวัฒนธรรม
ทองถิ่นตอไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความเปน็มาของทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ดโดยใชหลักฐานท่ีหลากหลาย 
2. อธิบายเกี่ยวกับการแบงเขตการปกครองในสวนทองถิ่นรวมถึงการประกอบอาชีพ เศรษฐกิจและ

การส่ือสาร 
3. ตระหนักถึงคุณคาของศิลปหัตถกรรมรวมถึงประเพณีการละเลนกีฬาพื้นบานและภูมิปัญญาทองถิ่น 
4. บอกแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมถึงการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุของทองถิ่น 
5. อธิบายถึงขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ของทองถิ่น 
6. ตระหนักในผลงานบุคคลส าคัญ สามารถน ามาเป็นแบบอยางในการด าเนินชีวิต 

 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 
รายวิชาเพิ่มเติม                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
รหัสวิชา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1                                    ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 

                                                                               จ านวน  0.5  หน่วยกิต   
 
 มีสวนรวมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแตงกาย การมีสัมมาคารวะ
แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผและเสียสละตอสังคม เห็นคุณคาและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทนใฝุหาความรู ต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในเรื่องวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมศาสนา ส่ิงแวดลอม อยูรวมกันอยางสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ดวยการ
เคารพซึ่งกันและกันไมแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอื่น ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปัน มีสวนรวมในการ
แกปัญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไมตรงกัน ดวยการเจรจาไกลเกล่ีย 
การเจรจาตอรอง การระงับความขัดแยง ปฏิบัติตนเป็นผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน 
ใฝุหาความรู ต้ังใจปฏิบัติหนาท่ียอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแกปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสราง
คานิยม และกระบวนการสรางเจตคติ 
  เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  มีสวนรวมในการอนุรักษ์มารยาทไทย 
2.  แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ และเสียสละตอสังคม 
3.  เห็นคุณคาและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
4.  ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และอยูรวมกันอยาง

สันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
5.  มีสวนรวมในการแกปัญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี 
6.  ปฏิบัติตนเป็นผูมีวินัยในตนเอง 

 
รวม 6    ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 
รายวิชาเพิ่มเติม                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
รหัสวิชา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1                                    ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง 

                                                                               จ านวน  0.5  หน่วยกิต   
 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอยางของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ประยุกต์และเผยแพรพระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใชธรรมชาติ
ชวยธรรมชาติการปลูกปุาในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผูมีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู และต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของสังคม การ
ตัดสินใจโดยใชเหตุผล มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียน 
ตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตาง ๆ ปฏิบัติตนเป็นผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต อดทนขยันหมั่นเพียร ใฝุหาความรู ต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของ
ตนเอง 

โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแกปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสราง
คานิยม และกระบวนการสรางเจตคติ  

เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง 
เป็นประมุข ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง อยูรวมกับผูอื่นอยาง
สันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี  และมีวินัยในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

 1.  เป็นแบบอยางของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2.  ประยุกต์และเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
4.  มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม

ตางๆ 
5.  ปฏิบัติตนเป็นผูมีวินัยในตนเอง 
 

 รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส22203 ท้องถ่ินของเรา 3 
รายวิชาเพิ่มเติม                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
รหัสวิชา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2                                    ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง 

                                                                    จ านวน  1.0  หน่วยกิต   
 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ภูมิปัญญาทองถิ่น ของ 4 ต าบลในอ าเภอเมยวดี (เมยวดี,ชมสะอาด, 

บุงเลิศ ,ชุมพร) ตลอดจนการถายโยงภูมิปัญญาทองถิ่นสูชุมชน เพื่อการประกอบอาชีพในสาขาตาง ๆ ศึกษา
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหมตามพระราชด าริ สินคา OTOP และสมุนไพรพื้นบาน บุคคล
ส าคัญและผลงานเกี่ยวกับภูมิปัญญาทองถิ่น ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

โดยใชกระบวนการกลุมการวิเคราะห์  กระบวนการแกปัญหา  กระบวนการวางแผนการสืบคน  
กระบวนการสรางความตระหนัก  การฝึกปฏิบัติ ความสามัคคี  ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ ความซื่อสัตย์สุจริต 

เพื่อใหเกิดความตระหนักและเห็นคุณคาของภูมิปัญญาทองถิ่นของ 4 ต าบล และการผสมผสาน
วัฒนธรรมภูมิปัญญาทองถิ่นสูชุมชน เห็นความส าคัญของภูมิปัญญาสรางอาชีพ  มีจิตส านึกถึงคุณคาในทองถิ่น
วางแผนก าหนดแนวทางและการมีสวนรวมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย           
 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ ภูมิปัญญาทองถิ่นของต าบลตางๆ 
2. อธิบายความเป็นมาของ สินคา OTOP ในการสรางอาชีพของชุมชน 
3. ประยุกต์ใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
4. บอกสรรพคุณของสมุนไพรพื้นบานได 
5. วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญเกี่ยวกับภูมิปัญญาทองถิ่นในต าบลตางๆได 

 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส22204 ท้องถ่ินของเรา 4 
รายวิชาเพิ่มเติม                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
รหัสวิชา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2                                    ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง 

                                                                    จ านวน  1.0  หน่วยกิต   
 
ศึกษาวิเคราะห์ประวัติความเป็นมาของหมูบานบุงเลิศ (วัฒนธรรมชาวภูไท) สภาพภูมิศาสตร์ 

ประชากร เช้ือชาติ  ศาสนา ภาษาและศิลปหัตถกรรม  ประเพณีและวัฒนธรรม ความเช่ือ บุคคลส าคัญท่ีมี
คุณประโยชน์ใหแกทองถิ่น  การประกอบอาชีพ  เศรษฐกิจ  ภูมิปัญญาทองถิ่น  การละเลนพื้นบาน 
 โดยใชกระบวนการกลุมการวิเคราะห์  กระบวนการแกปัญหา  กระบวนการวางแผนการสืบคน  
กระบวนการสรางความตระหนัก  การฝึกปฏิบัติความสามัคคี  ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ ความซื่อสัตย์สุจริต 
 เพื่อใหเกิดความตระหนักและเห็นคุณคาของประเพณี  ความเป็นอยู  ศิลปหัตถกรรม เห็นความส าคัญ
ของบุคคล มีจิตส านึกถึงคุณคาในทองถิ่น การอนุรักษ์ภูมิปัญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมทองถิ่นตอไป 

 
ผลการเรยีนรู้ 

1. อธิบายสภาพแวดลอมทางกายภาพและการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมของหมูบานบุงเลิศ 
2. อธิบายความเป็นมาของหมูบานบุงเลิศโดยใชหลักฐานท่ีหลากหลาย  
3. บอกโบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหลงทองเท่ียวที่ส าคัญ เพื่อหาแนวทางแกไขและอนุรักษ์ได  
4. อธิบายความหมายและการเปล่ียนแปลงประชากรในหมูบานบุงเลิศ 
5. ประยุกต์ใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการตั้งถิ่นฐานกิจกรรมตางๆ ในหมูบานบุงเลิศ 
6. อธิบายถึงขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ของหมูบานบุงเลิศ  

 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส 22233 หน้าที่พลเมือง 3 
รายวิชาเพิ่มเติม                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
รหัสวิชา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2                                    ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 

                                                                               จ านวน  0.5  หน่วยกิต   
 
 มีสวนรวมและแนะน าผูอื่นใหอนุรักษ์มารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแตงกาย 
การมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะน าผูอื่นใหมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผและเสียสละตอสังคม เห็นคุณคา 
อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผูมีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระท าของตนเอง 

เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคเอเชียอยางสันติ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยค านึงถึง 
ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา ส่ิงแวดลอม 
การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดง
กิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอื่น ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปัน มีสวนรวมและเสนอแนวทางการแกปัญหาความ
ขัดแยงโดยสันติวิธีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การใชของสวนรวม ดวยการเจรจาไกลเกล่ีย การเจรจาตอรอง การ
ระงับความขัดแยง ปฏิบัติตนเป็นผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝุหาความรู ต้ังใจปฏิบัติ
หนาท่ียอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแกปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสราง
คานิยม และกระบวนการสรางเจตคติ 

เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น 
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง อยูรวมกับผูอื่นอยาง
สันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1.  มีสวนรวมและแนะน าผูอื่นใหอนุรักษ์มารยาทไทย 
2.  แสดงออกและแนะน าผูอื่นใหมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ และเสียสละตอสังคม 
3.  เห็นคุณคา อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
4.  เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคเอเชียอยางสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกนั 
5.  มีสวนรวมและเสนอแนวทางการแกปัญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี 
 

 รวม  5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส22234  หน้าที่พลเมือง 4 
รายวิชาเพิ่มเติม                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
รหัสวิชา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2                                    ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง 

                                                                   จ านวน  0.5  หน่วยกิต   
 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอยางและแนะน าผูอื่นใหมีการปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน

ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์ และเผยแพรพระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีสติ ความ
ขยัน อดทนหลักการทรงงาน ในเรื่องภูมิสังคม ขาดทุนคือก าไร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติ
ตนเป็นผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู และต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการติดตามขาวสารบานเมือง ความกลาหาญ
ทางจริยธรรม การเป็นผูน าและการเป็นสมาชิกท่ีดี มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตอกิจกรรมของ
หองเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตาง ๆ และรูทันขาวสาร 
ปฏิบัติตนเป็นผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี ใฝุหาความรู และยอมรับ
ผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแกปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสราง
คานิยม และกระบวนการสรางเจตคติ 

เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง อยูรวมกับผูอื่นอยาง
สันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  เป็นแบบอยางและแนะน าผูอื่นใหมีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

2.  ประยุกต์และเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน  
3.  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
4.  มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม

ตาง ๆ และรูทันขาวสาร 
5.  ปฏิบัติตนเป็นผูมีวินัยในตนเอง 

 รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชัว่โมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
         ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกทักษะต้ังประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามในเรื่องท่ีสนใจโดยเริ่มจากตนเอง  เช่ือมโยง
จากชุมชน  ทองถิ่นและประเทศ  ต้ังสมมุติฐานและใหเหตุผลโดยใชความรูจากศาสตร์สาขาตางๆ  คนควา
แสวงหาความรูเกี่ยวกับสมมุติฐานท่ีต้ังไวจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ออกแบบวางแผน รวบรวมขอมูล   

วิเคราะห์ขอมูลโดยใชวิธีการท่ีเหมาะสม  ท างานบรรลุผลตามเปูาหมายภายในกรอบการด าเนินงานท่ี
ก าหนด  โดยการก ากับดูแล  ชวยเหลือของครูอยางตอเนื่อง  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู 
และรวมกับเสนอแนวคิด  วิธีการแกปัญหาอยางเป็นระบบ  ดวยกระบวนการคิด  กระบวนการสืบคนขอมูล  
กระบวนการแกปัญหา  กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุมในการวิพากษ์   

เพื่อใหเกิดทักษะในการคนควาแสวงหาความรู  เปรียบเทียบเช่ือมโยงองค์ความรูสังเคราะห์  สรุป  
อภิปราย  เพื่อใหเห็นประโยชน์และคุณคาของการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ต้ังประเด็นปัญหา  โดยเลือกประเด็นท่ีสนใจ  เริ่มจากตนเอง  ชุมชน ทองถิ่น  และประเทศ 
2.  ต้ังสมมุติฐานประเด็นปัญหาท่ีตนสนใจ  
3.  ออกแบบ  วางแผน  และใชกระบวนการรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
4.  แสวงหาความรูจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายและระบุแหลงท่ีมาของขอมูลไดถูกตอง 
5.  เสนอแนวคิด  วิธีการแกปัญหาอยางเป็นระบบ 
6.  ศึกษารวบรวมขอมูลอยางเป็นระบบ  ถูกตองครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
7.  สังเคราะห์ขอมูล  สรุปองค์ความรูและเปรียบเทียบเช่ือมโยงความรูโดยใชกระบวนการกลุมในการ

อภิปราย วิพากษ์  และแลกเปล่ียนความคิดเห็นองค์ความรูท่ีไดจากการคนพบ 
8.  บอกประโยชน์และคุณคาของการศึกษาคนควาได 
 

รวม  8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

I20202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
         ศึกษา  เรียบเรียง  และถายทอดความคิดอยางชัดเจน  เป็นระบบจากขอมูลองค์ความรู   จาก
การศึกษาคนควาในรายวิชาศึกษาคนควาและสรางองค์ความรู  (Research  and  Knowledge  Formation)   

เขียนโครงราง  บทน า  เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ  โดยใชค าจ านวน  2,500  ค า  
มีการอางอิงแหลงความรูท่ีเช่ือถือไดอยางหลากหลาย  เรียบเรียงและถายทอดอยางชัดเจน  เป็นระบบ  มีการ
น าเสนอในรูปแบบเด่ียว  (Oral  Individual Presentation)  หรือกลุม  (Oral  Panel  Presentation)  โดย
ใชส่ือประกอบท่ีหลากหลาย  และเผยแพรผลงานสูสาธารณะ   

เพื่อใหเกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  และทักษะการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  เห็น
ประโยชน์และคุณคาในการสรางสรรค์งานและถายทอดส่ิงท่ีเรียนรูใหเป็นประโยชน์แกสาธารณะ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  วางโครงรางการเขียนตามหลักเกณฑ์  องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงราง 
2.  เขียนรายงานการศึกษาคนควาเชิงวิชาการ  ภาษาไทยความยาว 2,500 ค า 
3.  น าเสนอขอคนพบ  ขอสรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว  (Oral Individual 

Presentation) หรือกลุม (Oral Panel Presentation)  
4. ใชส่ือ  อุปกรณ์ในการน าเสนอไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
5.  เผยแพรผลงานการศึกษาคนควาในรูปแบบบทความวิชาการ  บทความวิจัย  นิทรรศการผลงานสู

สาธารณะ 
6.  บอกประโยชน์และคุณคาในการสรางสรรค์งานและถายทอดส่ิงท่ีเรียนรูแกสาธารณะ 
 

รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส23205 ท้องถ่ินของเรา 5 
รายวิชาเพิ่มเติม                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
รหัสวิชา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3                                    ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง 

                                                                               จ านวน  1.0  หน่วยกิต   
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ภูมิปัญญาทองถิ่น บานบุงเลิศ (ชาวภูไท) ตลอดจนการถายโยง  

ภูมิปัญญาทองถิ่นสูชุมชน เพื่อการประกอบอาชีพในสาขาตาง ๆ ศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฏีใหมตามพระราชด าริ สินคา OTOP และสมุนไพรพื้นบาน บุคคลส าคัญและผลงานเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ทองถิ่น ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรมทองถิน่ 

โดยใชกระบวนการกลุมการวิเคราะห์  กระบวนการแกปัญหา  กระบวนการวางแผน การสืบคน  
กระบวนการสรางความตระหนัก  การฝึกปฏิบัติ ความสามัคคี  ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ ความซื่อสัตย์สุจริต 

เพื่อใหเกิดความตระหนักและเห็นคุณคาของภูมิปัญญาทองถิ่นบานบุงเลิศ ดานหัตถกรรมการทอผา 
เห็นความส าคัญของภูมิปัญญาสรางอาชีพ  มีจิตส านึกถึงคุณคาในทองถิ่น การอนุรักษ์ภูมิปัญญาทองถิ่นและ
วัฒนธรรมทองถิ่นตอไป 
 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ ภูมิปัญญาทองถิ่นของบานบุงเลิศ 
2. อธิบายความเป็นมาของ สินคา OTOP ของหมูบานบุงเลิศ 
3. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีสงเสริมการสรางสรรค์ภูมิปัญญาทองถิ่นบานบุงเลิศ   
4. ประยุกต์ใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสรางอาชีพของหมูบานบุงเลิศ 
5. อธิบายเกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบานและการรักษาโรคของหมูบานบุงเลิศ  

 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส23206 ท้องถ่ินของเรา 6 
รายวิชาเพิ่มเติม                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
รหัสวิชา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3                                    ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง 

                                                                   จ านวน  1.0  หน่วยกติ   
 
 ศึกษา ภูมิปัญญาทองถิ่นบานบุงเลิศ ดานหัตถกรรมการทอผา (การทอผาดวยกี่กระตุก , การท าเส้ือภูไท
ปักมือ) ศึกษาวิถีการด ารงชีวิตและภูมิปัญญาในแตละยุคสมัย และการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหเขากับ
สภาพแวดลอมสังคมปัจจุบัน โดยใชทรัพยากรในหมูบาน ซึ่งมีผลตอการสรางสรรค์ภูมิปัญญาทองถิ่นและ
วัฒนธรรมทองถิ่น   

โดยใชกระบวนการกลุมการวิเคราะห์  กระบวนการแกปัญหา  กระบวนการวางแผนการสืบคน  
กระบวนการสรางความตระหนัก  การฝึกปฏิบัติ ความสามัคคี  ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ ความซื่อสัตย์สุจริต 

เพื่อใหเกิดความตระหนักและเห็นคุณคาของภูมิปัญญาทองถิ่นบานบุงเลิศ ดานหัตถกรรมการทอผา 
เห็นความส าคัญของภูมิปัญญาสรางอาชีพ  มีจิตส านึกถึงคุณคาในทองถิ่น การอนุรักษ์ภูมิปัญญาทองถิ่นและ
วัฒนธรรมทองถิ่นตอไป 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรูเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและประเภทของหัตถกรรม ภูมิปัญญาทองถิ่น 
2. มีทักษะในการออกแบบและพัฒนาหัตถกรรมพื้นบาน   
3. อธิบายวิถีการด ารงชีวิตและภูมิปัญญาในแตละยุคสมัยของหมูบานบุงเลิศ 
4. สามารถปฏิบัติการทอผาดวยกี่กระตุก และการท าเส้ือภูไทปักมือได 
5. เรียนรูถึงวิถีชีวิต ฝึกปฏิบัติออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม เพื่อพัฒนาความรูความสามารถและ

น าไปประยุกต์ใชในการปฏิบัติงานสรางอาชีพได 
 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส23235  หน้าที่พลเมือง 5                                                               
รายวิชาเพิ่มเติม                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
รหัสวิชา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3                                    ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 

                                                                   จ านวน  0.5  หน่วยกิต   
 
 มีสวนรวม แนะน าผูอื่นใหอนุรักษ์ และยกยองผูมีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การ
สนทนาการแตงกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะน าผูอื่นและมีสวนรวมในกิจกรรมเกี่ยวกับความ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผและเสียสละตอสังคม เห็นคุณคา อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน 
ขยันหมั่นเพียร ใฝุหาความรูต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเองปฏิบัติตนเป็น
แบบอยาง และมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพรพระบรมราโชวาท ในเรื่องการเสียสละ ความซื่อสัตย์ หลักการทรงงาน 
ในเรื่องศึกษาขอมูลอยางเป็นระบบ แกปัญหาท่ีจุดเล็ก ปฏิบัติตนเป็นผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู และต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี 

โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแกปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสราง
คานิยม และกระบวนการสรางเจตคติ 
  เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยูรวมกับผูอื่นอยาง
สันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมวีินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีสวนรวม แนะน าผูอื่นใหอนุรักษ ์และยกยองผูมีมารยาทไทย 
2. มีสวนรวมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผและเสียสละ 
3. เห็นคุณคา อนุรักษ ์สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ไทย 
4. มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย ์
5. ประยุกต์และเผยแพรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
รวม  5 ผลการเรียนรู้ 
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ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส23236  หน้าที่พลเมือง 6                                                               
รายวิชาเพิ่มเติม                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
รหัสวิชา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3                                    ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง 

                                                                   จ านวน  0.5  หน่วยกิต   
 
  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใชสิทธิและหนาท่ี การใชเสรีภาพอยาง
รับผิดชอบการมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกต้ัง  มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตอกิจกรรมของ
หองเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบขอมูล ตรวจสอบการท าหนาท่ีของบุคคลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติ
ตนเป็นผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ใฝุหาความรู ต้ังใจปฏิบัติหนาท่ีและ
ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
  เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคเอเชียอยางสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ทามกลาง 
ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา ส่ิงแวดลอม
การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยา
และวาจาดูหมิ่นผูอื่น ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปัน มีสวนรวมและเสนอแนวทางการปูองกันปัญหาความ
ขัดแยงในเรื่องทัศนคติ ความคิด ความเช่ือ ชูสาว ปฏิบัติตนเป็นผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
อดทนใฝุหาความรู ต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
  โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแกปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสราง
คานิยม และกระบวนการสรางเจตคติ 

เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2.  มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบขอมูล ตรวจสอบการท าหนาท่ีของบุคคลเพื่อ

ใชประกอบการตัดสินใจ 
3.  เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกอยางสันติ และพึ่งพาซึง่กันและกัน 
4.  มีสวนรวมและเสนอแนวทางการปูองกันปัญหาความขัดแยง 
5.  ปฏิบัติตนเป็นผูมีวินัยในตนเอง 

 

รวม  5 ผลการเรียนรู้ 
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ส31101 ภูมิศาสตร์ 
รายวิชาพื้นฐาน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                           เวลา 40 ชั่วโมง   
 
 ศึกษาการเปล่ียนแปลงทางกายภาพในประเทศไทยและภูมิภาคตางๆ ของโลกซึ่งไดรับอิทธิพลจาก
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพซึ่งท าใหเกิดปัญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศ
ไทยและภูมิภาคตางๆ ของโลก การใชแผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการคนหา วิเคราะห์ และสรุป
ขอมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์และน าภูมิสารสนเทศมาใชประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  วิเคราะห์
ปฏิสัมพันธ์ระหวางส่ิงแวดลอมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ในการสรางสรรค์วิถีการด าเนินชีวิตของ
ทองถิ่นท้ังในประเทศไทยและภูมิภาคตางๆ ของโลกและเห็นความส าคัญของส่ิงแวดลอมท่ีมีผลตอการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์วิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุ และผลกระทบของการเปล่ียนแปลงดานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมของประเทศไทยและภูมิภาคตางๆ ของโลก ระบุมาตรการปูองกันและแกไขปัญหากฎหมาย
และนโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม บทบาทขององค์การท่ีเกี่ยวของ และการประสาน ความ
รวมมือท้ังในประเทศและระหวางประเทศวิเคราะห์แนวทางและมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 โดยใชกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ดานการสังเกต การแปลความขอมูลทางภูมิศาสตร์ เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพื้นท่ี การคิดแบบองค์รวม การใชสถิติพื้นฐาน การสืบคน วิเคราะหแ์ละการ
สรุปขอมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู รวมถึงทักษะดานการส่ือสารและการรูเทา
ทันส่ือ 
 เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ มีความสามารถทางภูมิศาสตร์ มีทักษะภูมิศาสตร์ มี คุณลักษณะดานจิต
สาธารณะ มีวินัย ใฝุเรียนรู มุงมั่นในการท างาน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสวนรวมในการจัดการ 
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส 5.1 ม. 4-6/1,  ม. 4-6/2,  ม. 4-6/3 
 ส 5.2 ม. 4-6/1,  ม. 4-6/2,  ม. 4-6/3,  ม. 4-6/4 
  
รวม  7  ตัวชี้วัด 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ส31102   เศรษฐศาสตร์  
รายวิชาพื้นฐาน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                           เวลา 40 ชั่วโมง   

 
 ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน ตลาด การก าหนดราคาตามอุปสงค์และ
อุปทาน การก าหนดคาจาง กฎหมายท่ีเกี่ยวของ และอัตราคาจางแรงงานในสังคมไทย บทบาทของรัฐในการ
แทรกแซงราคาและการควบคุมราคาเพื่อการแจกจายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ การประยุกต์ใชเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว การประยุกต์ใชเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม การคาและบริการ ปัญหาการพัฒนาประเทศท่ีผานมาโดยการศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ีผานมา การพัฒนาประเทศท่ีน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย ความหมาย ความส าคัญ และ
หลักการของระบบสหกรณ์ ตัวอยางและประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย ความส าคัญของระบบสหกรณ์ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและประเทศ ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ชุมชน ตัวอยางของการรวมกลุมท่ีประสบความส าเร็จในการแกปัญหาทางเศรษฐกิจของชุมชน  
 ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายนโยบายและบทบาทนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ รายรับรายจายของรัฐท่ีมีผลตองบประมาณ หนี้สาธารณะ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ความหมาย สาเหตุ และผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ ตัวช้ีวัดความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ แนวทางการแกปัญหาของนโยบายการเงิน การคลัง  
 ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายวิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ของไทย ปัจจัยและ
ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีตอภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการคาและ
บริการ การคาและการลงทุนระหวางประเทศ บทบาทขององค์กรระหวางประเทศในเวทีการเงินโลกท่ีมีผลกับ
ประเทศไทย แนวคิดพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศ บทบาทขององค์การความรวมมือทาง
เศรษฐกิจท่ีส าคัญในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก ปัจจัยตาง ๆ ท่ีน าไปสูการพึ่งพา การแขงขัน การขัดแยง และการ
ประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจไทยกับตางประเทศ ตัวอยางเหตุการณ์ท่ีน าไปสูการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ 
ผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ปัจจัยตาง ๆ ท่ีน าไปสูการพึ่งพา การแขงขัน 
การขัดแยง และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจ วิธีการกีดกันทางการคาในการคาระหวางประเทศ 
 โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการกลุม กระบวนการแกปัญหา 
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ เห็นคุณคาของความสัมพันธ์และความจ าเป็นของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจ 
ปฏิบัติตนในฐานะเป็นสวนหนึ่งของกลไกเศรษฐกิจไดอยางเหมาะสม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมท้ังมีสวนรวมในการแกปัญหาเศรษฐกิจท้ังในระดับบุคคล ประเทศชาติ และสังคมโลก 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส 3.1  ม. 4-6/1,  ม. 4-6/2,  ม. 4-6/3,  ม. 4-6/4 
 ส 3.2  ม. 4-6/1,  ม. 4-6/2,  ม. 4-6/3 
 
รวม  7  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 ส32101  หน้าที่พลเมือง                       

รายวิชาพื้นฐาน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                           เวลา 40 ชั่วโมง      
 
 ศึกษา วิเคราะห์คุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก โครงสรางทางสังคมเกี่ยวกับ
การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การเปล่ียนแปลงทางสังคม การแกปัญหา
และแนวทางการพัฒนาทางสังคม ความหมาย ลักษณะ และความส าคัญของวัฒนธรรมไทยท่ีส าคัญ การ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล แนว
ทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม และวิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล 

ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์การเมืองการปกครองของสังคมไทย อิทธิพลของระบบการเมืองการ
ปกครองท่ีมีผลตอการด าเนินชีวิต การประสานประโยชน์รวมกันระหวางประเทศ การแลกเปล่ียนเ พื่อ
ชวยเหลือและสงเสริมดานวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การตรวจสอบการใชอ านาจรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบันท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงทางสังคม กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ 
และสังคมโลก ไดแกกฎหมายแพงเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว กฎหมายแพงเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา 
กฎหมายอาญา กฎหมายอื่นท่ีส าคัญ เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน กฎหมายการรับ
ราชการทหาร กฎหมายภาษีอากร กฎหมายคุมครองผูบริโภค ขอตกลงระหวางประเทศ ความหมาย 
ความส าคัญ แนวคิด และหลักการของสิทธิมนุษยชน บทบาทขององค์กรระหวางประเทศในเวทีโลกท่ีมีผลตอ
ประเทศไทย สาระส าคัญของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศและแนวทางแกปัญหา
และพัฒนา ปัญหาการเมืองส าคัญท่ีเกิดขึ้นภายในประเทศ 

โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการกลุม กระบวนการแกปัญหา 
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ตระหนักและเห็นความส าคัญของปฏิบัติตนตามหนาท่ีของการเป็นพลเมืองดี    
มีสวนรวมในการแกปัญหาสังคม รักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิทธิมนุษยชน เคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอยางเครงครัด มีความเขาใจ ศรัทธา และมีสวนรวมในการธ ารงรักษา สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถด ารงชีวิต
อยูในสังคมไทยและสังคมโลกไดอยางสันติสุข 

 

รหัสตัวชี้วัด 
  ส 2.1  ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3, ม. 4-6/4, ม. 4-6/5 
  ส 2.2  ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3, ม. 4-6/4 
 
รวม  9  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 ส32102  พระพุทธศาสนา 

รายวิชาพื้นฐาน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                           เวลา 40 ชั่วโมง    

 
ศึกษาวิเคราะห์ พุทธประวัติ วิธการสอนของพระพุทธเจา การเผยแพรพระพุทธศาสนาตามแนวพุทธ

จริยา พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก และศาสนิกชนตัวอยาง วิธีการศึกษาและคนควาพระไตรปิฎก  
การสังคายนาและการเผยแพรพระไตรปิฎก ความส าคัญและคุณคาของพระไตรปิฎก ตัวอยางผลท่ีเกิดจากการ
ท าความดี ความช่ัว เลือกปฏิบัติตนตามหลักธรรมโยนิโสมนสิการดวย วิธีคิดแบบอริยสัจ ศาสนสุภาษิต     
ศาสนพิธี ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา ศาสนพิธีเนื่องดวยพุทธบัญญัติ 
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีเวียนเทียน การถวายสังฆทาน การถวายผาอาบน้ าฝน พิธีทอดกฐิน  
พิธีปวารณา ศาสนพิธีท่ีน าพระพุทธศาสนาเขาไปเกี่ยวของ พิธีบรรพชาอุปสมบท คุณคาและประโยชน์ของ 
ศาสนพิธี 

ศึกษาวิเคราะห์พระธรรมเกี่ยวกับพระรัตนตรัยเรื่องความหมายและคุณคาของหลักธรรมในกรอบ
อริยสัจ 4 ทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู): ขันธ์ 5 จิต, เจตสิก สมุทัย (ธรรมท่ีควรละ): หลักกรรม ธรรมนิยาม   
(ปฏิจจสมุปบาท) นิวรณ์ 5  อุปาทาน 4 นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) : นิพพาน มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) : 
อธิปไตย 3 สาราณียธรรม 6 ทศพิธราชธรรม 10 วิปัสสนาญาณ 9 มงคล 38 
 ศึกษา วิเคราะห์การบริหารจิตและการเจริญปัญญา ไดแก การสวดมนต์แปลและแผเมตตา วิธีปฏิบัติ
และประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา การฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฎฐาน 
การพัฒนาการเรียนรูดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธี สัมมนาพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการปกปูอง 
คุมครอง ธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาของพุทธบริษัทในสังคมไทย 
 โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการสรางความตระหนัก  
กระบวนการกลุม เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ เห็นคุณคา ศรัทธา ยึดมั่นในพระรัตนตรัยหรือศาสนาท่ีตนนับ
ถือ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสมดีงาม  ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถด าเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข 

 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส 1.1  ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3, ม. 4-6/4, ม. 4-6/5 ม. 4-6/6, ม. 4-6/7, ม. 4-6/8,  
   ม. 4-6/9, ม. 4-6/10, ม. 4-6/11, ม. 4-6/12, ม. 4-6/13, ม. 4-6/14, ม. 4-6/15 
   ม. 4-6/16, ม. 4-6/17, ม. 4-6/18, ม. 4-6/19, ม. 4-6/20, ม. 4-6/21, ม. 4-6/22 
 ส 1.2  ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3, ม. 4-6/4 
  
รวม  26  ตัวชี้วัด 
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส32103  ประวัติศาสตร์ไทย                     
รายวิชาพื้นฐาน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                           เวลา 40 ชั่วโมง   
 
    ศึกษา วิเคราะห์ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของ
มนุษยชาติ ตัวอยางเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ ท่ีมีปรากฏในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ไทย ความหมาย คุณคา และประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ท่ีมีตอการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์ ใชวิธีการทางประวัติศาสตร์ตามล าดับขั้นตอนอยางเป็นระบบในการสืบคนเรื่องราวท่ีตนสนใจ 
จัดท าผลการศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศาสตร์ สรางองค์ความรูใหมทางประวัติศาสตร์   
 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย เชน แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย 
อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย และอิทธิพลท่ีมีตอสังคมไทย ปัจจัยท่ีมีผลตอการสถาปนาอาณาจักรไทยใน
ชวงเวลาตาง ๆ สาเหตุและผลของการปฏิรูปการปกครองบานเมือง การเลิกทาส การเลิกระบบไพร การเสด็จ
ประพาสยุโรปและหัวเมืองตาง ๆ ในสมัยรัชกาลท่ี 5 การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 บทบาทของ
สตรีไทย การพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตอการพัฒนาชาติไทย
ในดานตาง ๆ เชน การปูองกันและรักษาเอกราชของชาติ การสรางสรรค์วัฒนธรรมไทย การสงเสริมการศึกษา 
การแกปัญหาเศรษฐกิจและสังคม  
 ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยท่ีสงเสริมความสรางสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลตอสังคมไทย
ในยุคปัจจุบัน ซึ่งประกอบดวยสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร์และทางสังคม รวมท้ังอิทธิพลของวัฒนธรรม
ตะวันตกและตะวันออกท่ีมีตอสังคมไทย วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยตาง ๆ การสืบทอดและเปล่ียนแปลงของ
วัฒนธรรมไทย แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย และการมีสวนรวมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมไทย รวมท้ังการวางแผนก าหนดแนวทางและการมีสวนรวมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย 
 ศึกษา วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญท้ังชาวไทยและชาวตางชาติท่ีมีสวนสรางสรรค์วัฒนธรรมและ
ประวั ติศาสตร์ไทย เชน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจาสิริกิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระมหากษัตริย์แหงราชวงศ์จักรี รวมท้ังพระบรมวงศานุวงศ์ สมเด็จพระมหาสมณเจา 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จเจาพระยามหาศรีสุริยวงศ์ (ชวง บุนนาค) สมเด็จพระเจาบรมวงศ์เธอ กรม
พระยาด ารงราชานุภาพ บาทหลวงปา เลอกัวซ์ พระยากัลยาณไมตรี (ดร.ฟรานซีส บี แซร์) ศาสตราจารย์   
ศิลป พีระศรี เป็นตน  
 โดยใชทักษะการอาน การสังเกต การวิเคราะห์ การเช่ือมโยง การไตสวน การตรวจสอบ การวิพากษ์
ขอมูล การตีความ การเปรียบเทียบ การแปลความ การสรุปอางอิง การใหเหตุผล และการน าเสนอ เพื่อใหมี
ความรูความเขาใจถึงลักษณะของสังคมท่ีมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงหรือผลกระทบท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือ
พัฒนาการในแตละชวงเวลาและพื้นท่ีท่ีแตกตางกัน ใชวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาวิเคราะห์ขอมูล
อยางเป็นระบบ ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีมีตอสังคมไทยต้ังแตอดีตจนถึงปัจจุบัน  
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังเห็นคุณคา มีความรัก ความภาคภูมิใจ และมีสวนรวมในการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส 4.1  ม. 4-6/1, ม. 4-6/2 
 ส 4.3 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3, ม. 4-6/4  
 
รวม  6  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส32104 ประวัติศาสตร์สากล                 
รายวิชาพื้นฐาน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                           เวลา 40 ชั่วโมง   
 
   ศึกษา วิเคราะห์การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปล่ียนแปลงของมนุษยชาติ ตัวอยาง
การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ท่ีมีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์สากล รวมท้ัง
วิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใชในการศึกษาพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของมนุษยชาติ 
  ศึกษา วิเคราะห์อารยธรรมของโลกยุคโบราณท่ีมีผลตอพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของโลก ไดแก 
อารยธรรมลุมแมน้ าไทกรีส-ยูเฟรตีส ไนล์ ฮวงโห สินธุ และอารยธรรมกรีก -โรมัน การติดตอระหวางโลก
ตะวันออกกับโลกตะวันตก และอิทธิพลทางวัฒนธรรมท่ีมีตอกันและกัน 
  ศึกษา วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญตาง ๆ ท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ของโลกในปัจจุบัน เชน ระบอบฟิวดัล สงครามครูเสด การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ 
การส ารวจทางทะเล การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติอุตสาหกรรม แนวคิดจักรวรรดินิยม แนวคิดชาตินิยม การ
ขยายอิทธิพลของประเทศทวีปยุโรปไปยังทวีปอเมริกา ทวีปแอฟริกา และทวีปเอเชีย การลาอาณานิคมและ
ผลกระทบ ความรวมมือและความขัดแยงของมนุษยชาติในโลกคริสต์ศตวรรษที่ 20 สถานการณ์ส าคัญของโลก
ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 เชน เหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 (Nine Eleven ) การขาดแคลนทรัพยากร การกอ
การรายและการตอตานการกอการราย ความขัดแยงทางศาสนา  
  โดยใชทักษะการอาน การสืบคนขอมูล  การวิเคราะห์ การเช่ือมโยง การตรวจสอบ การวิพากษ์ขอมูล 
การตีความ การเปรียบเทียบ การแปลความ การสรุปอางอิง การใหเหตุผล และการน าเสนอ เพื่อใหมีความรู
ความเขาใจถึงพัฒนาการของมนุษย์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันอยางตอเนื่อง เขาใจและยอมรับ
ในความหลาหลายทางวัฒนธรรม รวมท้ังเขาใจปัญหาท่ีเกิดขึ้นในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกท้ังดานการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุ ปัจจัย และผลกระทบของปัญหา ตระหนักถึงความจ าเป็น
ของการรวมมือกันสรางสันติสุข ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถปรับตัวใหด ารงชีวิตอยูใน
สังคมโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส 4.1  ม. 4-6/1, ม. 4-6/2 
 ส 4.2 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3, ม. 4-6/4  
 
รวม  6  ตัวชีวั้ด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส33101 สังคมศึกษา 1 
รายวิชาพื้นฐาน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                           เวลา 40 ชั่วโมง   

 
ศึกษาความส าคัญของโครงสรางทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และการเปล่ียนแปลงทาง  สังคม    

วิเคราะหความจ าเปนท่ีตองมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น วัฒนธรรมไทย และ
เลือกรับวัฒนธรรมสากล ประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เสนอแนวทางพัฒนา 

ศึกษาวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงธรรมชาติในโลกวา เป็นผลจากการกระท าของมนุษย์หรือธรรมชาติ 
สถานการณ์และวิกฤตการณ์ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศไทยและโลก มาตรการ
ปูองกันและแกไขปัญหาบทบาทขององค์การและการประสานความรวมมือ ท้ังในประเทศและนอกประเทศ 
เกี่ยวกับกฎหมายส่ิงแวดลอม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในภูมิภาคตางๆ ของโลก การใชประโยชน์จากส่ิงแวดลอม ในการ
สรางสรรค์วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของทองถิ่น ท้ังในประเทศไทยและโลก การมีสวนรวมในการแกปัญหา
และการด าเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  

โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแกปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุม โดยกระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการ
สรางความตระหนัก กระบวนการความรูความเขาใจ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5 E  
การสอนแบบศึกษากรณีตัวอยาง และกระบวนการสรางคานิยม 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู  ปฏิบัติตนตามกฎหมายตามหนาท่ีของการ
เปนพลเมืองดี มีคานิยมท่ีดีงามและธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย 
และสังคมโลกอยางสันติสุข มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในดานใฝุเรียนรู มุงมั่นในการท างาน มีวินัย มีจิต
สาธารณะ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เห็นคุณคาและมีจิตส านึกในการรวมมือกันแกปัญหาอนุรักษ์
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
  
รหัสตัวชี้วัด 
 ส 2.2  ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/3,  ม.4-6/4  
 ส 5.2   ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/3 , ม.4-6/4 
  
รวม  8 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส33102  สังคมศึกษา 2 
รายวิชาพื้นฐาน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                           เวลา 40 ชั่วโมง     

 
ศึกษาวิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  

หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด ความส าคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาท่ีสมบูรณ์ 
การเมืองและสันติภาพ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีตอสาวก สมาชิกในครอบครัว และคนรอบขาง 

ศึกษาและอภิปรายการก าหนดราคาและคาจางในระบบเศรษฐกิจแบบตางๆ และบทบาทของรัฐใน
การแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา เพื่อการแจกจายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ   ตระหนักถึง
ความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีตอเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และประยุกต์ใชเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว  และเห็นความส าคัญในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน 

ศึกษาวิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และใชกระบวนการอภิปรายเพื่อวิเคราะห์ 
ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมีผลตอสังคมไทย วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของ 
ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในรูปแบบตางๆ ท่ีน าไปสูการพึ่งพา การแขงขัน การขัดแยง  
และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศ 

โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปัญหา กระบวนการกลุม  

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  เพื่อใหมีความรูความเขาใจ
หลักเศรษฐศาสตร์  ปัญหาท่ีเกิดขึ้น  แนวทางการแกไข  รูจักใชทรัพยากร ธรรมชาติใหเกิดประโยชน์สูงสุด  
เป็นแนวทางในการแกไขปัญหาตางๆ ใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหประชาชนมีชีวิตความเป็นอยูที่ดี ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสงผลใหประเทศเจริญกาวหนา  
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส 1.1   ม.4-6/11,  ม.4-6/12 
 ส 1.2  ม.4-6/5 
 ส 3.1  ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/4 
 ส 3.2  ม.4-6/2,  ม.4-6/3 
 
รวม  8 ตัวชีวั้ด 
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
   
 

ส30221 อาเซียนศึกษา 
รายวิชา เพิ่มเติม                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40  ช่ัวโมง     
                                                                                    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ สภาพภูมิศาสตร์ของอาเซียน ลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ความหลากหลายของประเทศสมาชิกอาเซียนความสัมพันธ์ระหวางประเทศไทยกับประเทศสมาชิก
อาเซียน พัฒนาการของอาเซียนเกี่ยวกับการกอต้ัง โครงสราง ความรวมมือของอาเซียนในดานตาง ๆ ความ
เป็นมาของประชาคมอาเซียน   กฎบัตรและจุดมุงหมายของประชาคมอาเซียน การเตรียมตัวเขาสูประชาคม
อาเซียนของไทยในดานทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ผลท่ีประเทศไทยจะไดรับจากการเขา
สูประชาคมอาเซียน บทบาทของอาเซียนในสังคมโลก 
 โดยใชกระบวนการคิด  กระบวนการสืบคนขอมูล ใหผูเรียนฝึกการสังเกต ตอบค าถามเชิงวิเคราะห์ 
และสรุปความรูท่ีไดเป็นแผนผังความคิด กระตุนใหแสดงความคิดเห็นอยางหลากหลาย 
 เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ตระหนักในความส าคัญของการรวมกลุมอาเซียนและปฏิบัติตนในฐานะ
ท่ีเป็นสวนหนึ่งของสังคมอาเซียน เคารพและยอมรับในความแตกตางทางเช้ือชาติ การนับถือศาสนา และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของแตละประเทศ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรับตัวในการอยูรวมกัน
ในประชาคมอาเซียนไดอยางมีความสุข 
ผลการเรียนรู้ 

1.  รูและเขาใจประวัติความเป็นมาของประชาคมอาเซียน โครงสราง กฎบัตรอาเซียนและความ
รวมมือในดานตาง ๆตระหนักถึงความส าคัญของการท างานรวมกับผูอื่น เพื่อจัดการกับความทาทายและสราง
ความเช่ือมั่นในการพัฒนาอยางยั่งยืน 

2.  รูและเขาใจลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ความแตกตางและ
ความคลายคลึงกันของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมท้ังสงเสริความเสมอภาคและความยุติธรรมตามหลักสิทธิ
มนุษยชนท่ีเหมือนกันท่ัวโลก 

3.  รูและเขาใจการเตรียมความพรอมของประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียนในบริบทดาน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ส่ิงแวดลอมและ ประโยชน์ท่ีไทยจะไดรับจากการเขาสูประชาคมอาเซียนดวยความ
ตระหนักในเปูาหมายเดียวกัน 

4.  รูและเขาใจความสัมพันธ์ระหวางประเทศคูคา องค์กรท่ีส าคัญของโลกและบทบาทของอาเซียนใน
สังคมโลกดานตางๆ ตระหนักถึงความส าคัญของการท างานรวมกับผูอื่นและความรับผิดชอบท่ีมีตอตนเอง และ
สังคม 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

5.  รูและเขาใจเกี่ยวกับพลวัตอาเซียนในทศวรรษหนาในเรื่องส่ิงท่ีทาทายและอนาคตของอาเซียนใน
ทศวรรษหนา 

 
รวม  5 ผลการเรียนรู้ 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส30231   หน้าที่พลเมือง 1      
รายวิชา เพิ่มเติม                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20  ช่ัวโมง     
                                                                                    จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษามารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การสนทนา การแตงกาย การมีสัมมาคารวะ เห็น

คุณคา อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพรขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
ปฏิบัติตนเป็นผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝุหาความรู  และต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี ปฏิบัติตนเป็น
แบบอยาง มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนใหผูอื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอยาง ประยุกต์และเผยแพรพระบรมราโชวาท ในเรื่องการมี
ระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากขางใน ไมติดต ารา และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผูมีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหา
ความรู ต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอยางและสงเสริม
สนับสนุนใหผูอื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการเป็นผูน าและการเป็นสมาชิกท่ีดี การใชสิทธิ
และหนาท่ี การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ ความกลาหาญทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแกปัญหาสังคม
ตอสาธารณะ การติดตามและประเมินขาวสารทางการเมือง ประยุกต์ใชกระบวนการประชาธิปไตยในการ
วิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ  
 โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแกปัญหา และกระบวนการสืบเสาะหาความรู  
  เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น  
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษ์นโยบาย
สาธารณะ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยและแนะน าผูอื่นใหอนุรักษ์ และเผยแพรมารยาทไทยสูสาธารณะ  
 2.  แสดงออก แนะน าผูอื่น และยกยองบุคคลท่ีมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผและเสียสละ 
 3.  เห็นคุณคา อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาไทย  
 4.  เป็นแบบอยาง มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนใหผูอื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
 5.  เป็นแบบอยาง ประยุกต์และเผยแพร พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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ส30232 หน้าที่พลเมือง 2      
รายวิชา เพิ่มเติม                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20  ช่ัวโมง     
                                                                                    จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

 
มีสวนรวมและแนะน าผูอื่นใหอนุรักษ์และเผยแพรมารยาทไทยสูสาธารณะ  ในเรื่องการแสดงความ

เคารพ การสนทนา การแตงกาย การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณคา อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
อดทน ใฝุหาความรู  และต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี ปฏิบัติตนเป็นแบบอยาง มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และ
สนับสนุนใหผูอื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตน
เป็นแบบอยาง ประยุกต ์และเผยแพรพระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรง
งาน ในเรื่องระเบิดจากขางใน ไมติดต ารา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผูมีวินัย ใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู ต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิด
จากการกระท าของตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย ในเรื่องการเป็นผูน าและการเป็นสมาชิกท่ีดี  การใชสิทธิและหนาท่ี การใชเสรีภาพอยาง
รับผิดชอบ ความกลาหาญทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแกปัญหาสังคมตอสาธารณะ การติดตามและ
ประเมินขาวสารทางการเมือง ประยุกต์ใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะ
ท่ีตนสนใจ  
 โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแกปัญหา และกระบวนการสืบเสาะหาความรู  
  เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น  
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษ์นโยบาย
สาธารณะ อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี 
และมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  มีสวนรวมและแนะน าผูอื่นใหอนุรักษ์ และเผยแพรมารยาทไทยสูสาธารณะ  
 2.  แสดงออก แนะน าผูอื่น และยกยองบุคคลท่ีมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผและเสียสละ 
 3.  เห็นคุณคา อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาไทย  
 4.  เป็นแบบอยาง มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนใหผูอื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 5.  เป็นแบบอยาง ประยุกต์และเผยแพร พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 6.  เป็นแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
 7.  ประยุกต์ใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวพิากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ  
   
รวม  7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส30241 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว       
รายวิชา เพิ่มเติม                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40  ช่ัวโมง     
                                                                                    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความหมายและความส าคัญของการลงทุนและการออมตอระบบเศรษฐกิจ การบริหารจัด
การเงินออมและการลงทุนภาคครัวเรือน ปัจจัยการลงทุนและการออม ปัญหาของการลงทุนและการออมใน
สังคมไทย ความหมาย ความส าคัญ และหลักการผลิตสินคาและบริการอยางมีประสิทธิภาพ การผลิตสินคาใน
ทองถิ่น และการน าเทคโนโลยีมาใชท่ีมีผลตอการผลิตสินคาและบริการในทองถิ่นที่มีผลตอดานเศรษฐกิจ สังคม
และส่ิงแวดลอมในทองถิ่น หลักการและเปูาหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีน าไปประยุกต์ใชในการผลิต
สินคาและบริการในทองถิ่นการรักษาและคุมครองสิทธิประโยชน์ของผูบริโภค ระบบเศรษฐกิจแบบตาง ๆ 
หลักการและผลกระทบการพึ่งพาอาศัยกัน และการแขงขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย การกร ะจาย
ทรัพยากรในโลกท่ีสงผลตอความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ การแขงขันทางการคาในประเทศและ
ระหวางประเทศ 
 โดยใชกระบวนการกลุม การสืบคนขอมูล กระบวนการคิดวิจารณญาณ สรางความตระหนัก ทักษะ
กระบวนการแกปัญหา กระบวนการล าดับเรื่องเป็นเสนตรง (Story Line) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขึ้นสูงในการเรียนรู 

 เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตัวช้ีวัดและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานชวงช้ัน การวัดและ
การประเมินผลใชวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลายใหสอดคลองเหมาะสมกับการเรียนรู กระบวนการเรียนรู  
โดยประเมินผลจากสภาพจริง และการด าเนินการตอเนื่องควบคูผสมผสานไปกับกิจกรรมการเรียนรู รวมท้ัง
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนรู 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ  
2.  ตระหนักถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การบริหารจัดการเงินออมและการลงทุนภาคครัวเรือน 
3.  สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  

    4.  สามารถด ารงชีวิตอยางมีดุลยภาพตามหลักการแบบเศรษฐกิจพอเพียง และเช่ือมโยงความรูมาใช
ในชีวิตประจ าวันได 

 
รวม  4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส30261 ท้องถ่ินของเรา       
รายวิชา เพิ่มเติม                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40  ช่ัวโมง     
                                                                                    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิเคราะห์สืบคนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจังหวัดรอยเอ็ด รวมไปถึงความเป็นมาของ           

อ าเภอเมยวดี  เมืองเกาสภาพภูมิศาสตร์ทองถิ่นและแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  เรื่องประชากร
เช้ือชาติ  ศาสนา  รวมไปถึงการรักและผูกพันกับทองถิ่นของตน 
 โดยการใชกระบวนการกลุมการวิเคราะห์กระบวนการการแกปัญหา  การสืบคน  กระบวนการสราง
ความตระหนัก  คิดอยางมีวิจารณญาณการฝึกปฏิบัติความสามัคคี  ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ ความซื่อสัตย์สุจริต 
 เพื่อใหเห็นและเกิดความตระหนัก  เห็นคุณคาของประวัติความเป็นมาของจังหวัดรอยเอ็ดและเมือง
เกา  สภาพภูมิศาสตร์ของทองถิ่น  ประชากรเช้ือชาติและการนับถือศาสนาวามีความส าคัญอยางไร ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการเรียนรู และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สืบตอไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  รูและเขาใจประวัติความเป็นมาของจังหวัดรอยเอ็ด 
2.  รูและเขาใจประวัติความเป็นมาของอ าเภอเมยวดี 
3.  รูและเขาใจสภาพทางภูมิศาสตร์ทองถิ่นเพื่อน ามาใชในชีวิตประจ าวัน 
4. รูและเขาใจรักและผูกพันกับทองถิ่นของตน และตระหนักถึงความจ าเป็นในการอนุรักษ์ 

ภูมิปัญญาทองถิ่น 
5.  รูและเขาใจเรื่องเช้ือชาติและการนับถือศาสนา 
 

รวม  5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส30262 ประวัติศาสตร์เอเชีย       
รายวิชา เพิ่มเติม                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40  ช่ัวโมง     
                                                                                    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษาสภาพท่ัวไปและการเปล่ียนแปลงในสถานภาพของภูมิภาคเอเชีย  ในยุดแรกของอารยธรรม
จนถึงปัจจุบัน ความพยายามในการแกไขปัญหาและพัฒนาประเทศ  บทบาทของประเทศตางๆในเอเชียและ
ความสัมพันธ์กับประเทศไทย  เพื่อใหมีความเขาใจการเปล่ียนแปลงทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมและ
วัฒนธรรม  ตระหนักในบทบาทของประเทศตางๆ ในเอเชียในโลกปัจจุบันเห็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ
ไทย 

โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห์   กระบวนการกลุม   กระบวนการสืบคนเทคโนโลยีสมัยใหม  ให
ผูเรียนฝึกการสังเกต ตอบค าถามเชิงวิเคราะห์ และสรุปความรูท่ีไดเป็นแผนผังความคิด กระตุนใหแสดงความ
คิดเห็นอยางหลากหลาย 

เพื่อใหเกิดความเขาใจในการเปล่ียนแปลงของภูมิภาคเอเชีย การแกไขปัญหาและพัฒนาประเทศ  
บทบาทในโลกปัจจุบันและความสัมพันธ์กับประเทศไทย  เพื่อใหมีความเขาใจการเปล่ียนแปลงทางการเมือง  
เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการเรียนรู 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  รูและเขาใจประวัติความเป็นมาของภูมิภาคเอเชียในยุคอารยธรรม 
 2.  รูและเขาใจถึงสภาพทั่วไปและการเปล่ียนแปลงในสถานภาพของภูมิภาคเอเชีย 
 3.  เพื่อใหมีความเขาใจการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
ตางๆในภูมิภาคเอเชีย  
 4. ตระหนักถึงบทบาทของภูมิภาคเอเชียในสังคมโลก 
 
รวม  4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส30201 ศาสนาสากล           
รายวิชา เพิ่มเติม                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40  ช่ัวโมง     
                                                                                    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 อธิบายโดยสังเขป ตระหนักในคุณคาและความส าคัญของคานิยม จริยธรรมท่ีเป็นตัวก าหนดความเช่ือ
และพฤติกรรมท่ีแตกตางกันของศาสนิกชน ศาสนาตาง ๆ เพื่อขจัดความขัดแยงและอยูรวมกันในสังคมอยาง
สันติสุข วิเคราะห์หลักธรรมส าคัญในการอยูรวมกันอยางสันติสุขของศาสนาอื่น ๆ และชักชวนสงเสริม
สนับสนุนใหบุคคลอื่นเห็นความส าคัญของการท าความดีรวมกัน คติธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนา
และเทศกาลท่ีส าคัญของศาสนาท่ีตนนับถือและปฏิบัติตนไดถูกตอง 

โดยใชกระบวนการสืบคนเทคโนโลยีสมัยใหม วิเคราะห์เปรียบเทียบ กระบวนการกลุม กระบวนการ
แกปัญหา กระบวนการเชิงเหตุผล   กระบวนการพัฒนาคานิยม ความสมัครสมานสามัคคี 
 การเรียนรูของนักเรียนตามแนวหลักสูตรท่ีปรับปรุงนี้  จะเนนการพัฒนาคุณภาพของการเป็นคนท่ี
สมบูรณ์ในทุกดาน  ท้ังดานการพัฒนาตน  พัฒนาสังคม  พัฒนาอาชีพ  มีความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี  ไดพัฒนาทักษะกระบวนการตางๆ  เชน  กระบวนการคิด การแกปัญหา  กระบวนการพัฒนางาน  
การจัดการ  กระบวนการกลุม การแสวงหาความรู ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รวมถึงคุณธรรม
จริยธรรม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความรูโดยสังเขปเกี่ยวกับประวัติของศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ 
ศาสนาอิสลามและศาสนาอื่นๆ 
 2. วิเคราะห์หลักธรรมท่ีชวยใหอยูรวมกันอยางสันติสุขของศาสนา 
 3. ตระหนักในคุณคา จริยธรรม คติธรรม วันส าคัญและเทศกาลส าคัญของศาสนาตาง ๆ 
 
รวม  3 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส30222 โลกศึกษา  
รายวิชา เพิ่มเติม                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40  ช่ัวโมง     
                                                                                    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษา สืบคน และวิเคราะห์ขอมูลเรื่องโลกของเราเกี่ยวกับทวีปตาง ๆ ในโลก สังคมโลกเกี่ยวกับ

องค์ประกอบของรัฐ สถาบันทางสังคม องค์กรท่ีมีบทบาทส าคัญในสังคมโลก ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมของโลกเกี่ยวกับความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมของโลกในภูมิภาคตาง ๆ  อิทธิพลของของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตอประชากรโลก 
ปัญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของโลก แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน ประชากรโลกเกี่ยวกับชาติพันธุ์ของประชากรโลก ความหลากหลายของประชากรโลก
ในภูมิภาคตาง ๆ อิทธิพลของส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมตออัตลักษณ์ของบุคคล  การเปล่ียนแปลงของ
ประชากรโลก ปัญหาประชากรโลกและแนวทางการแกไข คานิยมและความเช่ือในสังคมโลกเกี่ยวกับ
ความหมายของคานิยมและความเช่ือ อิทธิพลของคานิยมและความเช่ือตอพฤติกรรมของคนในสังคม ลัทธิ
ความเช่ือในสังคมโลก สิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมในสังคมโลกเกี่ยวกับความหมายของสิทธิมนุษยชน 
แนวคิดและหลักการของสิทธิมนุษยชน ปัญหาการคุมครองสิทธิมนุษยชน บทบาทขององค์กรดานสิทธิ
มนุษยชน ความส าคัญของความเป็นธรรมในสังคม ตัวอยางเหตุการณ์ความไมเป็นธรรมในสังคม แนวทางการ
สรางความเป็นธรรมในสังคม ปัญหาความขัดแยงในสังคมโลกเกี่ยวกับสาเหตุของความขัดแยงในสังคมโลก 
ตัวอยางปัญหาความขัดแยงในสังคมโลก แนวทางการแกปัญหาความขัดแยงในสังคมโลก สังคมโลกในยุคโลกา
ภิวัตน์เกี่ยวกับความหมายของยุคโลกาภิวัตน์ ลักษณะสังคมยุคโลกาภิวัตน์ และอิทธิพลของโลกาภิวัตน์ตอ
สังคมโลกในดานตาง ๆ  
 โดยใชทักษะการส่ือสาร การคิด การแกปัญหา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการกลุม 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการน าเสนอขอมูล และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 เพื่อใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ สามารถคิดวิเคราะห์  สรางองค์ความรูใหมเกี่ยวกับโลกของเรา 
สังคมโลก ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของโลก ประชากรโลก คานิยมและความเช่ือในสังคมโลก สิทธิ
มนุษยชนและความเป็นธรรมในสังคมโลก ปัญหาและแนวทางแกปัญหาความขัดแยงในสังคมโลก รวมท้ัง
ตระหนักถึงอิทธิพลของโลกาภิวัตน์ท่ีมีตอสังคมโลก ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหสามารถ
ด าเนินชีวิตในสังคมโลกไดอยางรูเทาทัน มีประสิทธิภาพ มีส านึกรับผิดชอบโลก และด ารงอยูรวมกันอยางสันติ
สุข 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ผลการเรียนรู้ 
  1.  รูและเขาใจเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของทวีปตาง ๆ ในโลกของเรา  
  2.  รูและเขาใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของรัฐ สถาบันทางสังคม และองค์กรท่ีมีบทบาทส าคัญในสังคม 
โลก  
 
 3.  รูและเขาใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของโลกในภูมิภาค 
ตาง ๆ  
  4.  วิเคราะห์อิทธิพลของของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตอประชากรโลก ปัญหาส่ิงแวดลอม 
โลก รวมท้ัง แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน  
  5.  รูและเขาใจเกี่ยวกับชาติพันธุ์ของประชากรโลกและความหลากหลายของประชากรโลกในภูมิภาค 
ตาง ๆ  
 6.  วิเคราะห์อิทธิพลของส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมตออัตลักษณ์ของบุคคลการเปล่ียนแปลงของ 
ประชากรโลก ปัญหาประชากรโลกและแนวทางการแกไข 
  7.   รูและเขาใจเกี่ยวกับความหมายของคานิยมและความเช่ือ รวมทั้งวิเคราะห์อิทธิพลของคานิยมและ
ความเช่ือตอพฤติกรรมของคนในสังคม และลัทธิความเช่ือในสังคมโลก  
  8.   รูและเขาใจเกี่ยวกับความหมาย แนวคิดและหลักการของสิทธิมนุษยชน รวมท้ังวิเคราะห์ปัญหาการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนและบทบาทขององค์กรดานสิทธิมนุษยชน  
  9.   วิเคราะห์ความส าคัญของความเป็นธรรมในสังคม ยกตัวอยางเหตุการณ์ความไมเป็นธรรมในสังคม
รวมท้ังเสนอแนวทางการสรางความเป็นธรรมในสังคม  
 10.  รู เขาใจ และวิเคราะห์สาเหตุของความขัดแยงในสังคมโลก ยกตัวอยางปัญหาความขัดแยงในสังคม
โลก รวมท้ังเสนอแนวทางการแกปัญหาความขัดแยงในสังคมโลก  
 11.  รูและเขาใจเกี่ยวกับความหมายของยุคโลกาภิวัตน์และลักษณะสังคมยุคโลกาภิวัตน์ รวมท้ัง
วิเคราะห์อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ตอสังคมโลกในดานตาง ๆ  
 
รวม  11 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 
รายวิชา เพิ่มเติม                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20  ช่ัวโมง     
                                                                                    จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู ต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี 
และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอื่นเป็น
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการเป็นผูน าและการเป็นสมาชิกท่ีดี การใชสิทธิและหนาท่ี การใช
เสรีภาพอยางรับผิดชอบ ความกลาหาญทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแกปัญหาสังคมตอสาธารณะ การ
ติดตามและประเมินขาวสารทางการเมือง และการรูเทาทันส่ือ การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง 
ประยุกต์ใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ มีสวนรวมและ
ตัดสินใจเลือกต้ังอยางมีวิจารณญาณ รูทันขาวสารและรูทัน ส่ือคาดการณ์เหตุการณ์ลวงหนาบนพื้นฐานของ
ขอมูล ปฏิบัติตนเป็นผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู ต้ังใจ
ปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลาย
ในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณคาของการอยูรวมกัน อยางสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกันดวยการเคารพซึ่งกัน
และกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปัน ปฏิบัติตนเป็นผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝุหาความรู 
 โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแกปัญหา และกระบวนการสืบเสาะหาความรู ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ
ทักษะการคิดขั้นสูงในการเรียนรู 
 เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษ์นโยบาย
สาธารณะ อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 ผลการเรียนรู้ 
 1. เป็นแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
 2. ประยุกต์ใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ  
 3. มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ  
 4. รูทันขาวสารและรูทันส่ือ  
 5. คาดการณ์เหตุการณ์ลวงหนาบนพื้นฐานของขอมูล  
 6. ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม  
 7. เห็นคุณคาของการอยูรวมกันอยางสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน  
 8. ปฏิบัติตนเป็นผูมีวินัยในตนเอง 
รวม  8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 
รายวิชา เพิ่มเติม                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20  ช่ัวโมง     
                                                                                    จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาการปฏิบัติตนเป็นแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ใน
เรื่องการเป็นผูน าและการเป็นสมาชิกท่ีดี การใชสิทธิและหนาท่ี การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ ความกลาหาญ
ทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแกปัญหาสังคมตอสาธารณะ การติดตามและประเมินขาวสารทาง
การเมอืง และการรูเทาทันส่ือ การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองประยุกต์ใชกระบวนการประชาธิปไตยใน
การวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกต้ังอยางมีวิจารณญาณ รูทัน
ขาวสารและรูทันส่ือคาดการณ์เหตุการณ์ลวงหนาบนพื้นฐานของขอมูล ปฏิบัติตนเป็นผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู ต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท า
ของตนเอง ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณคาของการอยู
รวมกัน อยางสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกันดวยการเคารพซึ่งกันและกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปัน 
ปฏิบัติตนเป็นผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝุหาความรู และยอมรับผลท่ีเกิดจาก การกระท าของ
ตนเอง  
 โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแกปัญหา และกระบวนการสืบเสาะหาความรู ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ
ทักษะการคิดขั้นสูงในการเรียนรู 
 เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษ์นโยบาย
สาธารณะ อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
 ผลการเรียนรู้ 
 1. เป็นแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
 2. มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ  
 3. รูทันขาวสารและรูทันส่ือ  
 4. คาดการณ์เหตุการณ์ลวงหนาบนพื้นฐานของขอมูล  
 5. ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม  
 6. เห็นคุณคาของการอยูรวมกันอยางสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน  
  
รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส30243 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รายวิชา เพิ่มเติม                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40  ชั่วโมง     
                                                                                    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษา อธิบาย จ าแนก ยกตัวอยาง สรุป เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ความหมาย ความส าคัญ ท่ีมา 
และลักษณะส าคัญของหลักของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
การประยุกต์ใชแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระบบเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจของไทย ปัญหา
เศรษฐกิจของไทยและแนวทางการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 9 -12 กับการ
พัฒนาประเทศ 
 โดยใชกระบวนการทางสังคมศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การสืบคนขอมูล กระบวนการกลุม การ
แกปัญหา และการอธิบาย เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู สามารถท่ีจะตัดสินใจ 
รวมท้ังปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 
 ตระหนักเห็นคุณคา และความส าคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังเห็นความส าคัญ
ของการน ามาประยุกต์ใชในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  รูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังสามารถน ามาประยุกต์ใชในการด าเนิน
ชีวิตได 
 2.  รูและเขาใจ และเห็นคุณคาหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 รวมท้ัง
โครงการตามพระราชด าริ และน ามาเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตไดอยางถูกตอง 
 3.  รูและเขาใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ รวมท้ังปัญหาของระบบเศรษฐกิจของไทยและแนวทางการ
แกไข 
 4.  รูและเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางเศรษฐกิจของไทยและสภาพปัญหาของโครงสรางทางเศรษฐกิจ 
 5. รูและเขาใจความส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมท้ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ีผานมา 
 6. รูและเขาใจและตระหนักถึงความส าคัญของการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปัจจุบัน 
 7. รูและเขาใจแนวทางการประยุกต์ใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของแตละภาคสวน 
 
รวม  7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส30282 ประชากรและสิ่งแวดล้อม  
รายวิชา เพิ่มเติม                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40  ช่ัวโมง     
                                                                                    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหวางประชากร  ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมกับคุณภาพชีวิต 

ศึกษาเหตุ  ผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและแนวทางแกไขปัญหาสังคมท่ีส าคัญ ๆ  โดยเนนปัญหาสุขภาพ 
อนามัย  ปัญหาการประกอบอาชีพ  ปัญหาอาชญากรรม  ปัญหาส่ิงเสพติดใหโทษ  ปัญหาการขาดแคลน 
ทรัพยากร  ปัญหาความไมสมดุลระหวางจ านวนประชากรและทรัพยากร 

โดยใชกระบวนการทางสังคมศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การสืบคนขอมูล กระบวนการกลุม การ
แกปัญหา และการอธิบาย เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถท่ีจะตัดสินใจ รวมท้ังปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง 
   เพื่อตระหนักในปัญหาประชากรและส่ิงแวดลอมท่ีมีความสัมพันธ์ สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต ยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เห็นแนวทางในการรวมมือกันแกไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  
ผลการเรียนรู้ 

1.  ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหวางจ านวนประชากร ทรัพยากร ส่ิงแวดลอม และคุณภาพของ
ประชากร   
 2.  อธิบายขนาดของประชากรและองค์ประกอบของประชากรได 
 3.  บอกปัจจัยของส่ิงแวดลอมท่ีท าใหเกิดการเปล่ียนแปลงประชากรได 
 4.  อธิบายผลของการเกิดตอการเปล่ียนแปลงภาวะประชากรได 
 5.  อธิบายปัญหาสุขภาพอนามัย สาเหตุ และแนวทางแกปัญหาสุขภาพอนามัยได 
 6.  อธิบายสาเหตุ การปูองกัน และแกไขปัญหาส่ิงแวดลอมได 
 7.  บอกความหมายของคุณภาพชีวิตได 
 
รวม  7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์  ฝึกทักษะต้ังประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก  

ต้ังสมมุติฐานและใหเหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโตแยงประเด็นความรู  โดยใชความรูจากศาสตร์สาขาตางๆ และมี
ทฤษฏีรองรับ ออกแบบ วางแผน รวบรวมขอมูล คนควาแสวงหาความรูเกี่ยวกับสมมุติฐานท่ีต้ังไวจากแหลง
เรียนรูทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสารสนเทศ อยางมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความนาเช่ือถือของแหลงเรียนรู
อยางมีวิจารณญาณ  เพื่อใหไดขอมูลท่ีครบถวนสมบูรณ์     

วิเคราะห์ขอมูลโดยใชวิธีการท่ีเหมาะสม  สังเคราะห์สรุปองค์ความรูรวมกัน  มีกระบวนการกลุม 
ในการวิพากษ์  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  โดยใชความรูจากวิชาสาขาตางๆ  เสนอแนวคิด  วิธีการแกปัญหา
อยางเป็นระบบ  ดวยกระบวนการคิด  กระบวนการแกปัญหา  กระบวนการปฏิบัติ    

เพื่อใหเกิดทักษะในการคนควา  แสวงหาความรู  สังเคราะห์  สรุป  อภิปรายผลเปรียบเทียบเช่ือมโยง
ความรู  ความเป็นมาของศาสตร์  เขาใจหลักการและวิธีคิดในส่ิงท่ีศึกษา  เห็นประโยชน์และคุณคาของ
การศึกษาดวยตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ต้ังประเด็นปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
 2. ต้ังสมมุติฐานและใหเหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโตแยงประเด็นความรูโดยใชความรู 
จากวิชาสาขาตางๆ และมีทฤษฏีรองรับ 
 3. ออกแบบ วางแผน ใชกระบวนการรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. ศึกษา คนควา แสวงหาความรูเกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหลงเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
 5. ตรวจสอบความนาเช่ือถือของแหลงท่ีมาของขอมูล 
 6. วิเคราะห์ขอคนพบดวยสถิติท่ีเหมาะสม 
 7. สังเคราะห์ สรุปองค์ความรูดวยกระบวนการกลุม 
 8. เสนอแนวคิดการแกปัญหาอยางเป็นระบบดวยองค์ความรูจากการคนพบ 
 
รวม  8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
         ศึกษา  เรียบเรียง  และถายทอดความคิดอยางชัดเจน  เป็นระบบจากขอมูลองค์ความรู   จาก
การศึกษาคนควาในรายวิชาศึกษาคนควาและสรางองค์ความรู  (Research  and  Knowledge  Formation)   

เขียนโครงราง  บทน า  เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ  โดยใชค าจ านวน  2,500  ค า  
มีการอางอิงแหลงความรูท่ีเช่ือถือไดอยางหลากหลาย  เรียบเรียงและถายทอดอยางชัดเจน  เป็นระบบ  มีการ
น าเสนอในรูปแบบเด่ียว  (Oral  Individual Presentation)  หรือกลุม  (Oral  Panel  Presentation)  โดย
ใชส่ือประกอบท่ีหลากหลาย  และเผยแพรผลงานสูสาธารณะ   

เพื่อใหเกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  และทักษะการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  เห็น
ประโยชน์และคุณคาในการสรางสรรค์งานและถายทอดส่ิงท่ีเรียนรูใหเป็นประโยชน์แกสาธารณะ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  วางโครงรางการเขียนตามหลักเกณฑ์  องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงราง 
2.  เขียนรายงานการศึกษาคนควาเชิงวิชาการ  ภาษาไทยความยาว 2,500 ค า 
3.  น าเสนอขอคนพบ  ขอสรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว  (Oral Individual 

Presentation) หรือกลุม (Oral Panel Presentation)  
4. ใชส่ือ  อุปกรณ์ในการน าเสนอไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
5.  เผยแพรผลงานการศึกษาคนควาในรูปแบบบทความวิชาการ  บทความวิจัย  นิทรรศการผลงานสู

สาธารณะ 
6.  บอกประโยชน์และคุณคาในการสรางสรรค์งานและถายทอดส่ิงท่ีเรียนรูแกสาธารณะ 
 

รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส30202 พระพุทธศาสนา  
รายวิชา เพิ่มเติม                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40  ช่ัวโมง     
                                                                                    จ านวน  1.0  หน่วยกติ 
 
 ศึกษา  วิเคราะห์  ประวัติพระพุทธสาวก  พุทธสาวิกา  ชาดก หนาท่ีชาวพุทธ  วิเคราะห์ บทบาท
หนาท่ีของอุบาสก  อุบาสิกา  ท่ีมีตอสังคมไทย 
 วิเคราะห์คุณคาและความส าคัญของการสังคายนาพระไตรปิฎก  และการเขารวมพิธีกรรม  มารยาท
ชาวพุทธ  และการปฏิบัติตอพระภิกษุสงฆ์  ดวยกาย  วาจา  ใจ  ศึกษาประวัติชาวพุทธตัวอยาง  การบริหาร
จิต  เจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน  ดวยวิธีคิดแบบโยนโสมนสิการ  10  วิธี  วิเคราะห์หลักธรรมเกี่ยวกับวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา  วันธรรมสวนะและเทศกาลส าคัญ  ศาสนพิธี  ในการสัมมนากับการแกปัญหา  
และการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 โดยใชกระบวนการวิเคราะห์  กระบวนการฝึกปฏิบัติ  และการะบวนการกลุม  เพื่อใหเกิดแนวคิดน ามา
ปฏิบัติในการด ารงชีวิต  เป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี  เช่ือในความดีมีเหตุผล ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูงในการเรียนรู 
        เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถน าเสนอ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู มีความสามารถใน การ
เลือกตัดสินใจเห็นคุณคาของการน าความรูไปใชประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรักทองถิ่นมุงท าประโยชน์และสรางส่ิงท่ีดีงามใหกับสังคมประเทศชาติ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  รูและเขาใจเกี่ยวกับประวัติ ความส าคัญของพุทธศาสนา  
2.  ตระหนักในหลักธรรมและค าสอนของพุทธศาสนาได  
3.  วิเคราะห์เปรียบความแตกตางและความคลายคลึงของศาสนาตางๆได 
4.  เสนอแนวทางในการพัฒนาตนโดยอาศัยหลักธรรมของพุทธศาสนาได 
5.  น าหลักค าสอนของพุทธศาสนามาประยุกต์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได 

 
รวม  5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส30223 กฎหมายควรรู้ 
รายวิชา เพิ่มเติม                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40  ช่ัวโมง     
                                                                                    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่อง ความหมาย ท่ีมา และประเภทของกฎหมายหลัก

กฎหมายแพง กฎหมายอาญา กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิทธิมนุษยชน และกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกฎหมายกบักระบวนการยุติธรรม ปัญหาการบังคับใชกฎหมาย และ
แนวทางแกไข 
โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการคิดสังเคราะห์ กระบวนการ
คิดสรางสรรค์ และกระบวนการสรางความตระหนัก ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะ
การคิดขั้นสูงในการเรียนรู 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจกฎหมายหลักท่ีใชปกครองประเทศ เห็นความจ าเป็นท่ีจะตองรูกฎหมาย 
และสามารถปฏิบัติตนใหถูกตองตามกฎหมาย 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  รูและเขาใจเกี่ยวกับความหมายและท่ีมาของกฎหมาย รวมท้ังเห็นความส าคัญของกฎหมาย 
2.  รูและเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมายกระบวนการยุติธรรม และขั้นตอนการด าเนินคดี     
3.  รู เขาใจ และเห็นความส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน และสามารถปฏิบัติตนตามท่ี

กฎหมายก าหนดไดอยางถูกตอง 
4.  รู เขาใจ และเห็นความส าคัญของหลักกฎหมายแพง รวมท้ังสามารถปฏิบัติตนและแนะน าผูอื่นให

ปฏิบัติตามหลักกฎหมายแพงไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
5.  รู เขาใจ และเห็นความส าคัญของกฎหมายอาญา และสามารถปฏิบัติตนตามท่ีกฎหมายก าหนดได

อยางถูกตอง 
6.  รู เขาใจ และเห็นความส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับชุมชนและสังคม และสามารถปฏิบัติตนตามท่ี

กฎหมายก าหนดไดอยางถูกตอง 
7.  รู เขาใจ และเห็นความส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิสวนบุคคล และสามารถ

ปฏิบัติตนตามท่ีกฎหมายก าหนดไดอยางถูกตอง 
8.  รูและเขาใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของไทยและกฎหมายประกอบท่ีส าคัญ รวมท้ังสามารถน าความรู

ไปใชในชีวิตประจ าวันไดอยางถูกตอง 
 
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส30263 เหตุการณ์ปัจจุบัน 
รายวิชา เพิ่มเติม                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40  ช่ัวโมง     
                                                                                    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาความรูเกี่ยวกับสาเหตุท่ีมาและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ตางๆท่ีสงผลกระทบตอ

มนุษยชาติเชน ความขัดแยง ภัยสงคราม ท้ังอาวุธสงคราม การกอการราย  ความขัดแยงในหลายๆ ภูมิภาค 
ความตึงเครียดระหวางชาติตะวันตกกับอิหราน เกาหลีเหนือในเรื่องปัญหานิวเคลียร์ จนถึงภาวะโลกรอน โรค
ระบาดรายแรง และภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีกระหน่ าคุกคามภูมิภาคตาง ท้ังภัยน้ าทวม แผนดินไหว และภูเขา
ไฟระเบิด ศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับบทบาทในลักษณะตาง ๆ ขององค์กรระหวางประเทศประเภทตาง ๆ ศึกษา
ทิศทางเบื้องตนเกี่ยวกับการพัฒนาและปัญหาทางดานการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศซึ่งเกิดขึ้นในชวงเวลาปัจจุบันรวมทั้งสามารถวิเคราะห์และผนวกองค์ความรูในประวัติศาสตร์และ
ปัจจุบันเพื่อปรับประยุกต์ใชในทางสรางสรรค์คุณประโยชน์ตาง ๆ 
โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ กระบวนการแกปัญหา กระบวนการกลุม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณา
การทักษะการคิดขั้นสูงในการเรียนรู 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถน าไปประยุกต์ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตจากเหตุการณ์ตางๆ
สงผลกระทบตอมนุษยชาติ และบทบาทขององค์กรระหวางประเทศประเภทตางๆในปัจจุบันได 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  รูและเขาใจเกี่ยวกับบทบาทองค์กรระหวางประเทศ 
 2.  วิเคราะห์สาเหตุผลกระทบท่ีเกิดขึ้นของสภาวการณ์ตอภูมิภาคตาง ๆของโลก 
 3.  ตระหนักถึงปัญหาดานการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกในยุคปัจจุบัน 
 
รวม  3 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ส30281 การอ่านแผนที ่
รายวิชา เพิ่มเติม                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40  ช่ัวโมง     
                                                                                    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาประวัติความเป็นมาต้ังแตโบราณจนถึงปัจจุบัน รวมท้ังประวัติการสรางแผนท่ีในประเทศไทย 
ความรูเรื่องเสนโครงแผนท่ีชนิดตางๆ การคนหารายละเอียดของภูมิประเทศแบบตางๆ เครื่องหมายท่ีใชแทน
ลักษณะภูมิประเทศหรือสีท่ีใชเป็นสัญลักษณ์ ลักษณะภูมิประเทศ กริดและอาซิมุทส์ มาตราสวน ทิศทาง และ
การแปลความหมายจากแผนท่ี 
โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบคนขอมูล  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปัญหา 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู  มีความสามารถในการใชเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการสืบคนขอมูล การแปลความหมายจากแผนท่ีได 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  เขาใจประวัติความเป็นมา การสรางแผนท่ีในประเทศไทย 
2.  รูและเขาใจ เกี่ยวกับเสนโครงแผนท่ีชนิดตางๆ 

 3.  วิเคราะห์การหาต าแหนงท่ีต้ัง การวัดระยะทางตามมาตราสวน เมื่อเปรียบเทียบระยะทางในแผน
ท่ีกับระยะทางจริง 
 
รวม  3 ผลการเรยีนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

 

พ21101 สุขศึกษา 1 
รายวิชาพื้นฐาน                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                              เวลา  20  ชั่วโมง     
 ศึกษาเกี่ยวกับระบบอวัยวะของรางกาย ประกอบดวย ระบบประสาทและระบบตอมไรทอ   
โดยศึกษาการท างานและวิธีการดูแลรักษาเพื่อการท างานไดอยางมีประสิทธิภาพ เรียนรูเรื่องการเจริญเติบโต
และพัฒนาของวัยรุน  วิธีประเมินการเจริญเติบโต  การช่ังน้ าหนักและการวัดสวนสูง  การเปรียบเทียบ การ
เจริญเติบโตของวัยรุนกับเกณฑ์มาตรฐาน  อาหารและโภชนาการท่ีเหมาะสมกับวัย ซึ่งประกอบดวยเรื่อง  
คุณคาของอาหารและโภชนาการตอสุขภาพ  โภชนบัญญัติ  ภาวะโภชนาการกับสุขภาพ  โดยศึกษาถึงภาวะ
ทางโภชนาท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ น้ าหนักตัวกับสุขภาพซึ่งประกอบไปดวยเรื่อง การควบคุมน้ าหนักตัว 
วิธีการดูแลและควบคุมน้ าหนักตัวใหอยูในเกณฑ์มาตรฐาน  ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศในวัยรุน เพศชาย
และเพศหญิง ความหลากหลายทางเพศ  

รหัสตัวชี้วัด 
     พ 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 
     พ 2.1 ม.1/1 
     พ 4.1 ม.1/1  ,ม.1/2 , ม.1/3 
 
รวม   8   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

พ21102 สุขศึกษา 2 
รายวิชาพื้นฐาน                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                เวลา 20 ชั่วโมง 

            ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการปูองกันตนเองจากการลวงละเมิดทางเพศ  อันตรายจากสารเสพติด ซึ่ง
ประกอบไปดวยเรื่อง ความสัมพันธ์ของการใชสารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ การมีสวนรวมในการ
ปูองกันสารเสพติดในโรงเรียนและทักษะในการชักชวนผูอื่นใหลด ละ เลิก สารเสพติด ตลอดจนศึกษาเรื่อง 
หลักท่ัวไปในการปฐมพยาบาล วิธีการปฐมพยาบาลผูปุวยอยางปลอดภัยจากการเป็นลม การปฐมพยาบาล
บาดแผล กระดูกหัก ขอเคล่ือน และการเคล่ือนยายผูปุวยอยางปลอดภัย  รวมท้ังทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
มกีระบวนการเรียนรูเนนทักษะการดูแลสุขภาพ  การแสวงหาความรู  การสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี  
เห็นความส าคัญและตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง ใหมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย  เลือก
บริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการตามวัย  ยอมรับในการเปล่ียนแปลงเมื่อเขาสูวัยรุน และอยูรวมกับบุคคลทุก
เพศไดอยางมีความสุขและราบรื่น  ปฏิเสธสารเสพติดและใชชีวิตไดอยางปลอดภัย 
จากภัยอันตรายตาง ๆ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 พ 2.1 ม.1/2 
 พ 4.1 ม.1/4 
 พ 5.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 
 
รวม  6 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

325 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

พ21103  พลศึกษา 1(ยืดหยุ่น) 
    รายวิชาพื้นฐาน                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
    ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1                                          เวลา 20 ชั่วโมง  

ศึกษาเพื่อใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ประโยชน์และคุณคา กีฬายืดหยุน 
และตะกรอไทย มารยาทของการเป็นผูเลนและผูดูท่ีดี หลักการทางวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวไปใชในการ
ออกก าลังกาย และเลนกีฬายืดหยุน และตะกรอไทย มีทักษะในการมวย การวิ่ง การกล้ิง การกระโดด การพุง 
การเตะลูกพลิกแพลงแบบตางๆ ท้ังในขณะเป็นผูเลนฝุายรับและฝุายรุก การเลนวงอยางสนุกสนานแล ะ
ปลอดภัย ปฏิบัติตามหนาท่ีความรับผิดชอบของตนขณะเขารวมกิจกรรมกีฬายืดหยุนและตะกรอ สรางเสริม
และปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ เห็นคุณคาการปฏิบัติตามสิทธิ กฎ กติกาการแขงขัน
ความปลอดภัยและกลวิธีในการเลนและการแขงขันยืดหยุนและตะกรอไทย การมีจิตวิญญาณในการเขารวม
การแขงขันกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการเป็นผูเลนและผูดูท่ีดีสรางเสริมสุขภาพ/สมรรถภาพทางกาย 
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยน าไปประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันไดอยางเหมาะสม มีน้ าใจรักกีฬาบนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวชี้วัด  

พ 3.1 ม.1/1, ม.1/2, , ม.1/3 
พ 3.2 ม.1/1, ม1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6 
พ 4.1 ม.1/4 

 
รวม 10 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

พ21104  พลศึกษา 2 ( เทเบิลเทนนิส) 
รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1                                                  เวลา 20 ชั่วโมง  

 ศึกษาเพื่อใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับความเป็นมา ประโยชน์และคุณคาของการออกก าลังกาย 

การเลนกรีฑา กีฬาเทเบิลเทนนิส มารยาทของการเป็นผูเลน และผูดูท่ีดี น าห ลักการทางวิทยาศาสตร์การ

เคล่ือนไหวไปใชในการออกก าลังกาย และการเลนกรีฑา กีฬาแบดมินตัน มีทักษะในการเตรียมพรอม การ

กระโดดสูงการวิ่งขามรั้ว การพุงแหลน การวิ่งระยะกลาง การตีลูกแบดมินตัน หนามือ และหลังมือ เลน

ประเภทเด่ียวและคู การวางแผนการเลน ท้ังในขณะเป็นผูเลนฝุายรับและฝุายรุกอยางสนุกสนานและปลอดภัย 

เห็นคุณคาการปฏิบัติตามสิทธิกฎ กติกาการแขงขันความปลอดภัยและกลวิธีในการเลนและการแขงขันกรีฑา

และกีฬาเทเบิลเทนนิส การปฏิบัติตามหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเองขณะเขารวมกิจกรรมกรีฑากีฬาเทเบิล

เทนอยางมีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการเขารวมการแขงขันกีฬา และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการเป็นผู

เลนและผูดูท่ีดี และมีทักษะการ สรางเสริมสุขภาพสมรรถ ภาพทางกาย น าไปประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันได

อยางเหมาะสมบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รหัสตัวชี้วัด 
พ 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/4 
พ 3.2 ม. 2/1 , ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
พ 4.1 ม.2/7 

 
รวม 9 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

พ32101  สุขศึกษา 3 
รายวิชาพื้นฐาน                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                                          เวลา  20  ชั่วโมง 

 ศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุน  อันประกอบไปดวยเรื่อง การเปล่ียนแปลง
ดานรางกาย  จิตใจและอารมณ์  สติปัญญา และสังคมของวัยรุน ปัจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการในวัยรุน  ศึกษาเกี่ยวกับเจตคติในเรื่องเพศ ความเทาเทียมระหวางเพศ  และความหลากหลาย    
ทางเพศ การวางตัวตอผูอื่น และศึกษาเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  ไดแก ปัญหาและผลกระทบของ 
การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน โรคติดตอทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์  การตั้งครรภ์ไมพรอมและเรียนรูเรื่อง การ
บริการทางสุขภาพ  การใชเทคโนโลยีท่ีมีตอสุขภาพ ความเจริญกาวหนาทางการแพทย์ท่ีมีผลตอสุขภาพ     
ในปัจจุบัน  

มาตรฐานตัวชี้วัด 
พ1.1 ม.2/1 , ม.2/2,  
พ2.1 ม.2/1 , ม.2/2, ม.2/3 , ม2/4 
พ4.1 ม.2/1, ม.2/2 ,ม2/3 

รวม 9 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

พ22102 สุขศึกษา 4 
        รายวิชา พื้นฐาน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                                    เวลา  20  ชั่วโมง  

          ความสมดุลของสุขภาพกายและสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุน อารมณ์และความเครียด 
รวมท้ังศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์แพรระบาดของสารเสพติด  การบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผูติดสารเสพติด และ
แหลงท่ีชวยเหลือฟื้นฟูผูติดสารเสพติด เรียนรูเกี่ยวกับพฤติกรรมเส่ียง ผลกระทบจากพฤติกรรมเส่ียง และ
วิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงและสถานการณ์เส่ียงในวัยรุน  อีกท้ังศึกษาเรื่องทักษะชีวิต และทักษะ 
การปูองกันตนเองจากสถานการณ์คับขันท่ีน าไปสูอันตรายตาง ๆ รวมทั้งเรียนรูเกี่ยวกับแนวทางใน 
การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย วิธีการทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 
 กระบวนการเรียนรูเนนทักษะการดูแลสุขภาพ การแสวงหาความรู  การสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ท่ีดี  เห็นความส าคัญและตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองใหมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการ  ตามวัย มี
ทัศนคติท่ีดีในเรื่องเพศและมีพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม สามารถวางตัวตอผูอื่นไดอยางเหมาะสมและอยู
รวมกันอยางราบรืน่ มีทักษะชีวิตเพื่อหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพและชีวิตท่ีเป็นสุข 

รหัสตัวชี้วัด 
พ 4.1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4,  ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7 
พ. 5.1    ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3 

รวม    9   ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

พ22103 พลศึกษา 3 
รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                                  เวลา 20 ชั่วโมง 

ศึกษาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกีฬากระบี่กระบอง ระเบียบประเพณี มารยาท และความ ปลอดภัยใน
การเลนกระบี่ การดูแลรักษาและเสริมสรางสมรรถภาพในการรวมเลนกีฬากระบี่ วิธีการเลน และทักษะการร า
กระบี่ ทักษะการตอสูและการแขงขันกีฬา  โดยใชกระบวนการทางพลศึกษา ความสามารถในการคิด การ
แกปัญหา การส่ือสาร การใช ทักษะชีวิตในการดูแลและสรางเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง 
รวมท้ังออกก าลังกาย ปฏิบัติตามกฎ กติกา ขอตกลงในการเลนกีฬากระบี่ตามค า แนะน า เพื่อใหรักการเรียนรู
วิชาพลศึกษา เห็นความส าคัญของการมีสุขภาพและสมรรถภาพทาง กายท่ีดี   ใฝุเรียนรู มีวินัย มีน้ าใจนักกีฬา 
และมีจิตสาธารณะ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รหัสตัวชี้วัด 
พ 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/4 
พ 3.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
พ 4.1 ม2/7 

รวม 9 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

พ22104 พลศึกษา4 
รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                                  เวลา 20 ชั่วโมง 

ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกีฬากรีฑา การดูแลรักษาเสริมสรางสมรรถภาพทางกายใน  การเลน
กรีฑา เกมน าไปสูการฝึกทักษะกรีฑาประเภทลูและลาน ทักษะและเทคนิคการเลนกรีฑา  ประเภทลู รวมท้ัง
ทักษะและเทคนิคการเลนกรีฑาประเภทลาน โดยใชกระบวนการทางพลศึกษา ความสามารถในการคิด การ
แกปัญหา การส่ือสาร การ ใชทักษะชีวิตในการบ ารุงรักษาสุขภาพ ปูองกันและดูแลรักษาการบาดเจ็บท่ีเกิด
จากกิจกรรมกรีฑาและ สรางเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง รวมท้ังการออกก าลังกาย ปฏิบัติ
ตาม กฎ กติกา ขอตกลงในการเลนกีฬากรีฑาตามค าแนะน าอยางเครงครัดเพื่อความปลอดภัยในการเลนกีฬา  
เพื่อใหรักการเรียนรูในวิชาพลศึกษา เห็นความส าคัญของการมีสุขภาพและสมรรถภาพ ทางกายท่ีดี ใฝุเรียนรู 
มีวินัย มีน้ าใจนักกีฬา และมีจิตสาธารณะบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

รหัสตัวชี้วัด 

พ 4.1 ม.2/4,  ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7 

พ. 5.1    ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3 

รวม  7  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

พ 23101 สุขศึกษา 5 
รายวิชาพื้นฐาน                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3                                                 เวลา 20 ชั่วโมง 

           ศึกษาเกี่ยวกับชวงวัยชีวิตของมนุษย์ อันประกอบไปดวยวัยทารก วัยกอนเรียน วัยเรียน  วัยรุน        
วัยผูใหญ และวัยผูสูงอายุ  ตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อใหมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย 
เรียนรูเกี่ยวกับอิทธิพลของสังคมท่ีมีตอการเปล่ียนแปลงของวัยรุน แนวทางการด าเนินชีวิตของวัยรุนให
สอดคลองกับความคาดหวังของสังคม ส่ือโฆษณาท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการในวัยรุน 
อนามัยการเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว การอนามัยแมและเด็ก ความขัดแยงในครอบครัว และแนวทาง
การปูองกัน แกไขความขัดแยงในครอบครัว และศึกษาเกี่ยวกับอาหารตามวัยของบุคคลวัยตาง ๆ โรคติดตอ
และโรคไมติดตอโดยศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุ  อาการ  และการปูองกันโรค   

รหัสตัวชี้วัด 
พ1.1ม3/1, ม3/2, ม3/3 
พ2.1ม3/1,ม3/2, ม3/3 

รวม 6 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

พ 23102 สุขศึกษา 6 
รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                              เวลา 20 ชั่วโมง 

         ปัญหาสุขภาพในชุมชนและแนวทางแกไขปัญหาสุขภาพในชุมชน เรียนรูเรื่องพฤติกรรมเส่ียงท่ีมีผลตอ
สุขภาพ การแกไขปัญหาการใชความรุนแรงของเยาวชน การดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์กับการเกิดอุบัติเหตุและ
การปูองกันแกไขปัญหาอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ รวมท้ังศึกษาเรื่องหลักการชวยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐาน  การวางแผนจัดเวลาในการออกก าลังกาย การผักผอน และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
กระบวนการเรียนรูเนนทักษะการดูแลสุขภาพ การแสวงหาความรู การสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี เห็น
ความส าคัญและตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองใหมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย มีทักษะชีวิต
ในการด าเนินชีวิตในชวงวัยรุนใหมีคุณภาพ หลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ ความรุนแรง และปูองกัน
โรคติดตอและโรคไมติดตอ เพื่อการมีสุขภาพที่ดี 

รหัสตัวชี้วัด 
พ4.1ม3/1, ม3/2, ม3/3, ม3/4, ม3/5 
พ5.1ม3/1, ม3/2, ม3/3, ม3/4, ม3/5 

รวม 10 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

พ23103 พลศึกษา 5 
รายวิชาพื้นฐาน                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                      เวลา 20 ชั่วโมง 

ศึกษาความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับกีฬาเซปักตะกรอ ทักษะพื้นฐานท่ีส าคัญในการเลนเซปัก
ตะกรอ ทักษะการเลนลูกขางเทาดานใน ลูกหลังเทา การเลนลูกเขา การเลนลูกดวยศีรษะทักษะการเสิร์ฟ การ
เลนลูกหนาตาขายเพื่อท าคะแนน การปูองกัน การเลนเกมรุก การอบอุนรางกายกอนการฝึก การพัฒน า
สมรรถภาพกลามเนื้อดวยการยกน้ าหนัก และการตัดสิน เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกีฬาเซปักตะกรอ 
มีทักษะพื้นฐานท่ีส าคัญในการเลนเซปักตะกรอทักษะการเล้ียงลูกบาสเกตบอล ทักษะพื้นฐานท่ีส าคัญในการ
เลนบาสเกตบอล การเลนลูกขางเทาดานใน ลูก หลังเทา ทักษะการเสิ ร์ฟ การเลนลูกหนาตาขายเพื่อท า
คะแนน การปูองกัน การเลนเกมรุก การอบอุนรางกาย กอนการฝึก การพัฒนาสมรรถภาพกลามเนื้อดวยการ
ยกน้ าหนัก และการตัดสิน และมีความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับกีฬาเซปักตะกรอ เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติ
ท่ีถูกตองและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกก าลังกายตามความถนัดและ  ความสนใจ และสามารถน า
ทักษะกีฬาบาสเกตบอลไปใชในการออกก าลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพตอไปบนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

รหัสตัวชี้วัด 
พ 3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
พ 3.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
พ 4.1 ม. 3/5 

รวม 10 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

พ23104 พลศึกษา 6 (บาสเกตบอล) 
รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปี 3                                            เวลา  20 ชั่วโมง 

ศึกษาความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอล ทักษะพื้นฐานท่ีส าคัญในการเลน
บาสเกตบอล ทักษะการเล้ียงลูกบาสเกตบอล การรับ-สง ลูกบาสเกตบอล การยิงประตูเพื่อท าคะแนน การ
ปูองกัน การเลนเกมรุก การอบอุนรางกายกอนการฝึก การพัฒนาสมรรถภาพกลามเนื้อดวยการยกน้ าหนัก 
และการตัดสินเพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกีฬาบาสเกตบอล มีทักษะพื้นฐานท่ีส าคัญในการเลน
บาสเกตบอล ทักษะการเล้ียงลูกบาสเกตบอล ทักษะพื้นฐานท่ีส าคัญในการเลนบาสเกตบอล ทักษะการเล้ียงลูก
บาสเกตบอล ทักษะการรับ-สงลูกบาสเกตบอล ทักษะการยิงประตูเพื่อท าคะแนน ทักษะการปูองกนั ทักษะ
การเลนเกมรุก ทักษะการอบอุนรางกายกอนการฝึก ทักษะการพัฒนาสมรรถภาพกลามเนื้อดวยการยกน้ าหนัก 
ทักษะการตัดสิน และมีความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอล เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติท่ีถูกตอง
และเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกก าลังกายตามความถนัดและความสนใจ และน าทักษะกีฬา
บาสเกตบอลไปใชในการออกก าลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพตอไปบนฐานแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

รหัสตัวชี้วัด 
พ 3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
พ 3.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
พ 4.1 ม. 3/5 

รวม 10 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
 
 

พ20201 วอลเลย์บอลชายหาด 1 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา          
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                                             ภาคเรียนที่ 1       เวลา 20 ชั่วโมง   
                                                                          จ านวน 0.5 หน่วยกิต   

ศึกษา  วิเคราะห์  สืบคน  ปฏิบัติ      น าหลักการทางพลศึกษาไปใชในการพัฒนาการเลนเกม  กีฬา
วอลเลย์บอลชายหาด  การฝึกทักษะเบ้ืองตนของกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด เชน การเคล่ือนท่ี การอันเดอร์ 
การเสิร์ฟ เกมรุก เกมรับ การจัดกิจกรรมนันทนาการ  การออกก าลังกาย  การสรางเสริมสมรรถภาพ  การ
ทดสอบสมรรถภาพ  การพัฒนาสุขภาพ  กฎกติกา  มารยาทการเป็นผูเลนและผูดูกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดท่ี
ดีโดยใชกระบวนการ  ทักษะวิธีการทางพลศึกษา  สืบคน   คิดวิเคราะห์  แกปัญหาในการเรียน  เป็น
รายบุคคล  เป็นกลุม  การฝึกปฏิบัติมาพัฒนาทักษะตนเอง เพื่อให เกิดความรูความเขาใจ  ตระหนัก เห็น
คุณคาในการน าทักษะ  หลักการการเลนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดไปพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตท้ังของ
ตนเองและสังคมอยางมีคุณธรรมจริยธรรม  คานิยมท่ีเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
  1. อธิบายประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการและประโยชน์ของกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดได 

2. อธิบายถึงความรูท่ัวไปเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดได 
3. ปฏิบัติทักษะในการเลนและการเคล่ือนไหวในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 
4. อธิบายข้ันตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝุายรุกไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
5. อธิบายข้ันตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝุายรับไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

พ20202 แฮนด์บอลชายหาด 1 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา          
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                                             ภาคเรียนที่ 1       เวลา 20 ชั่วโมง   

                                               จ านวน 0.5 หน่วยกิต   

ศึกษาความรูและความเขาใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาแฮนด์บอลชายหาด ทักษะเบ้ืองตน
ของการ เลนกีฬาแฮนด์บอลชายหาด ทักษะการเคล่ือนไหวท่ีใชทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานท่ีนาไปสูการ
พัฒนาทักษะการเลนแฮนด์บอลชายหาด การเลนเป็นทีมของกีฬาแฮนด์บอลชายหาด กติกาการเลนแฮนด์บอล
ชายหาด และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อใหนักเรียนมีทักษะเบ้ืองตนของการเลนกีฬาแฮนด์บอล
ชายหาด มีทักษะการเคล่ือนไหวท่ีใชทักษะกลไกและมีทักษะพื้นฐานท่ีนาไปสูการพัฒนาทักษะการเลน
แฮนด์บอลชายหาด มีทักษะการเลนเป็นทีมของกีฬาแฮนด์บอลชายหาด มี ทักษะและเขาใจกติกาการเลน
แฮนด์บอลชายหาด และการทดสอบสมรรถภาพทางกายและมีความเขาใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมาของ
กีฬาแฮนด์บอลชายหาด 
เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติท่ีถูกตองและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกก าลังกายตามความถนัดและ  ความ
สนใจ และน าทักษะกีฬาแฮนด์บอลชายหาดไปใชในการออกก าลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพ
ตอไป บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของกีฬาแฮนด์บอลชายหาด 
2. สามารถครอบครองลูกแฮนด์บอลชายหาด และมีทักษะในการ รับ-สง ลูกแฮนด์บอลชายหาด 
3. มีทักษะในการเล้ียงลูกแฮนด์บอลชายหาด และทักษะในการยิงประตู 
4. มีทักษะในการเป็นผูรักษาประตู 
5. มีทักษะในการเลนเป็นทีม ท้ังการเป็นฝุายรุกและฝุายรับ  
6. รู เขาใจ และปฏิบัติตามกฎกติกาและขอตกลงของการเลนกีฬาแฮนด์บอลชายหาด 
7.  รู เขาใจ และปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายไดอยางถูกตอง 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
รายวิชาเพิ่มเติม           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2          ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง 
            จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

         ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกทักษะต้ังประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามในเรื่องท่ีสนใจโดยเริ่มจากตนเอง  เช่ือมโยง
จากชุมชน  ทองถิ่นและประเทศ  ต้ังสมมุติฐานและใหเหตุผลโดยใชความรูจากศาสตร์สาขาตางๆ  คนควา
แสวงหาความรูเกี่ยวกับสมมุติฐานท่ีต้ังไวจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ออกแบบวางแผน รวบรวมขอมูล   

วิเคราะห์ขอมูลโดยใชวิธีการท่ีเหมาะสม  ท างานบรรลุผลตามเปูาหมายภายในกรอบการด าเนินงานท่ี
ก าหนด  โดยการก ากับดูแล  ชวยเหลือของครูอยางตอเนื่อง  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู 
และรวมกับเสนอแนวคิด  วิธีการแกปัญหาอยางเป็นระบบ  ดวยกระบวนการคิด  กระบวนการสืบคนขอมูล  
กระบวนการแกปัญหา  กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุมในการวิพากษ์   

เพื่อใหเกิดทักษะในการคนควาแสวงหาความรู  เปรียบเทียบเช่ือมโยงองค์ความรูสังเคราะห์  สรุป  
อภิปราย  เพื่อใหเห็นประโยชน์และคุณคาของการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ต้ังประเด็นปัญหา  โดยเลือกประเด็นท่ีสนใจ  เริ่มจากตนเอง  ชุมชน ทองถิ่น  และประเทศ 
2.  ต้ังสมมุติฐานประเด็นปัญหาท่ีตนสนใจ  
3.  ออกแบบ  วางแผน  และใชกระบวนการรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
4.  แสวงหาความรูจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายและระบุแหลงท่ีมาของขอมูลไดถูกตอง 
5.  เสนอแนวคิด  วิธีการแกปัญหาอยางเป็นระบบ 
6.  ศึกษารวบรวมขอมูลอยางเป็นระบบ  ถูกตองครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
7.  สังเคราะห์ขอมูล  สรุปองค์ความรูและเปรียบเทียบเช่ือมโยงความรูโดยใชกระบวนการกลุมในการ

อภิปราย วิพากษ์  และแลกเปล่ียนความคิดเห็นองค์ความรูท่ีไดจากการคนพบ 
8.  บอกประโยชน์และคุณคาของการศึกษาคนควาได 
 

รวม  8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

I20202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
รายวิชาเพิ่มเติม           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2          ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง 
            จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

         ศึกษา  เรียบเรียง  และถายทอดความคิดอยางชัดเจน  เป็นระบบจากขอมูลองค์ความรู   จาก
การศึกษาคนควาในรายวิชาศึกษาคนควาและสรางองค์ความรู  (Research  and  Knowledge  Formation)   

เขียนโครงราง  บทน า  เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ  โดยใชค าจ านวน  2,500  ค า  
มีการอางอิงแหลงความรูท่ีเช่ือถือไดอยางหลากหลาย  เรียบเรียงและถายทอดอยางชัดเจน  เป็นระบบ  มีการ
น าเสนอในรูปแบบเด่ียว  (Oral  Individual Presentation)  หรือกลุม  (Oral  Panel  Presentation)  โดย
ใชส่ือประกอบท่ีหลากหลาย  และเผยแพรผลงานสูสาธารณะ   

เพื่อใหเกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  และทักษะการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  เห็น
ประโยชน์และคุณคาในการสรางสรรค์งานและถายทอดส่ิงท่ีเรียนรูใหเป็นประโยชน์แกสาธารณะ 

ผลการเรียนรู้ 
1.  วางโครงรางการเขียนตามหลักเกณฑ์  องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงราง 
2.  เขียนรายงานการศึกษาคนควาเชิงวิชาการ  ภาษาไทยความยาว 2,500 ค า 
3.  น าเสนอขอคนพบ  ขอสรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว  (Oral Individual 

Presentation) หรือกลุม (Oral Panel Presentation)  
4. ใชส่ือ  อุปกรณ์ในการน าเสนอไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
5.  เผยแพรผลงานการศึกษาคนควาในรูปแบบบทความวิชาการ  บทความวิจัย  นิทรรศการผลงานสู

สาธารณะ 
6.  บอกประโยชน์และคุณคาในการสรางสรรค์งานและถายทอดส่ิงท่ีเรียนรูแกสาธารณะ 

รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
 
 

พ31101 สุขศึกษา 1 
รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา            
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                                             เวลา 20 ชั่วโมง 

ศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญ หนาท่ี และกระบวนการท างานของระบบอวัยวะของรางกายอันประกอบ
ไปดวยระบบผิวหนัง ระบบโครงกระดูก และระบบกลามเนื้อ ตลอดจนมีทักษะในการดูแลและสรางเสริมและ
ด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบอวัยวะของรางกายใหมีสุขภาพดี เรียนรูความหมายและความส าคัญ
ของการวางแผนพัฒนาสุขภาพตนเอง โดยเริ่มจากการประเมินภาวะสุขภาพทางกาย ทางจิต ทางสังคม และ
ทางปัญญาเพื่อน ามาจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพตอไป มีแนวคิดเรื่องเพศโดยก าเนิดและเพศวิถี ความหลากหลาย
ทางเพศท่ีถูกตอง และมีพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม ตลอดจนเรียนรูถึงปัญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุน 
และสิทธิทางเพศ ศึกษาเรื่องสิทธิผูบริโภค การปฏิบัติตนตามสิทธิผูบริโภค และหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการ
คุมครองผูบริโภค เขาใจอิทธิพลของส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และหลักการพิจารณาส่ือ
โฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ โรคท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ แนวทางการสงเสริมสุขภาพ ควบคุมและปูองกันโรค
จากการประกอบอาชีพ 

 
รหัสตัวชี้วัด 

พ 1.1   ม.4/1, ม.4/2 
พ 2.1   ม.4/1 
พ 4.1    ม.4/2, ม.4/3, ม4/4, ม.4/5 
 

รวม 7 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

พ 31102 สุขศึกษา 2 
รายวิชาพื้นฐาน                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา            
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ 4                                             เวลา 20 ชั่วโมง 

สุขภาพชุมชนโดยเรียนรูถึงแนวคิดของการสรางเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคในชุมชน บทบาท
และความรับผิดชอบของตนเองท่ีมีตอการสรางเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคในชุมชน  ใสใจความปลอดภัย
และแนวทางการลดอุบัติเหตุและสรางเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา การเดินทาง การประกอบอาชีพ  
และภัยท่ีไมคาดคิด การปูองกันความเส่ียงตอการใชยา โดยมีแนวทางปฏิบัติในการใชยาท่ีถูกตอง การศึกษา
เรื่องสารเสพติดใหโทษประเภทตาง ๆ การปูองกันความเส่ียงตอการใชสารเสพติด และสภาพปัญหาสารเสพติด
ในประเทศไทย เรียนรูวิธีการสรางสัมพันธภาพท่ีดีตอบุคคล และการปูองกันปัญหาความขัดแยง ตลอดจน
ศึกษาแนวทางการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  วางแผน ปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกาย  และสมรรถภาพทางกลไก กระบวนการเรียนรูเนนทักษะการดูแลสุขภาพ การแสวงหาความรู สราง
เสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เห็นความส าคัญและตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง การหลีกเล่ียงพฤติกรรม
เส่ียงทางสุขภาพ สรางเสริมความปลอดภัย และตระหนักถึงผลกระทบจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไมถูกตอง 
สามารถอยูรวมกับบุคคลทุกเพศในสังคมไดอยางราบรื่นและมีความสุข เพื่อการมีสุขภาพท่ีดี  

รหัสตัวชี้วัด 
พ 2.1  ม4/3, ม.4/4 
พ 4.1   ม.4/1, ม4/4, ม.4/6, ม.4/7 
พ 5.1   ม.4/1, ม.4/2 

รวม  8 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

พ 32101 สุขศึกษา3 
รายวิชาพื้นฐาน                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                   เวลา 20 ชั่วโมง 

ศึกษาเกี่ยวกับการท างานของระบบหายใจ และไหลเวียนเลือด  ระบบยอยอาหาร และระบบขับถาย
ปัสสาวะ  แนวทางการสรางเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย การ
วางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว อันประกอบไปดวยการเรียนรูวิธีการวางแผนและดูแลสุขภาพของ
บุคคลในครอบครัว อันประกอบไปดวยการเรียนรูวิธีการวางแผนและดูแลสุขภาพบุคคลในวัยตาง ๆ ใน
ครอบครัว ไดแก วัยทารก วัยเด็ก วัยรุน วัยผูใหญ และวัยสูงอายุ  เรียนรูเกี่ยวกับคานิยมในเรื่องเพศท่ี
เหมาะสมกับสังคมไทย  และคานิยมในเรื่องเพศกับสังคมพหุวัฒนธรรมศึกษาเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภค แนว
ทางการปฏิบัติตนตามสิทธิของผูบริโภค การเตรียมตัวเพื่อรองทุกข์ส าหรับผูบริโภค การรูเทาทั นส่ือโฆษณา 
อิทธิพลขอส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์อิทธิพลของส่ือโฆษณาท่ีเส่ียงกับสุขภาพ  

รหัสตัวชี้วัด 
พ 1.1   ม.5/1, ม.5/2,  
พ 2.1  ม.5/2  
พ. 4.1 ม.5/2, ม.5/3 

รวม 5 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

พ 32102  สุขศึกษา 4        
รายวิชาพื้นฐาน                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา            
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ 5                                    เวลา 1 ชั่วโมง 

ศึกษาสถานการณ์และแนวโนมการเจ็บปุวยและการตายของคนไทย สาเหตุและแนวทางปูองกันการ
เจ็บปุวยและการตายของคนไทยดวยสาเหตุตาง ๆ การสรางเสริมความปลอดภัยในชุมชน โดยศึกษาสาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุ สถานการณ์และแนวโนมของอุบัติเหตุ ปัจจัยเส่ียงและพฤติกรรมเส่ียงตออุบัติเหตุทางบก
และแนวทางการมีสวนรวมในการสรางเสริมความปลอดภัยในชุมชน เรียนรูถึงสถานการณ์และแนวโนมปัญหา
สารเสพติดในประเทศไทย การจ าแนกประเภทของสารเสพติดผลกระทบท่ีเกิดจากการใชสารเสพติดและ
แนวทางปูองกันและเรียนรู วิธีการหลีกเล่ียงความรุนแรง ทักษะการแกไขปัญหาเพื่อปูองกันปัญหาความรุนแรง 
ตลอดจนศึกษาการปฏิบัติการชวยฟื้นคืนชีพที่ถูกวิธี การทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย กระบวนการ
เรียนรูเนนทักษะการดูแลสุขภาพ การแสวงหาความรู การสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี เห็นความส าคัญ
และการตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว สรางเสริมสุขภาพและปูองกันโรคและการ
เจ็บปุวย มีทักษะในการหลีกเล่ียงอุบัติเหตุและอันตรายตาง ๆ ตลอดจนมีทักษะในการปูองกันความรุนแรงท่ี
สงผลตอสุขภาพชีวิต และพัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเอง 

  
รหัสตัวชี้วัด 

พ 4.1   ม.5/1, ม.5/4, ม.5/6, ม.5/7 
พ 5.1   ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.5/6, ม.5/7 

รวม 9 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

พ33101 สุขศึกษา 5        
รายวิชาพื้นฐาน                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ 6                                                   เวลา 1 ชั่วโมง      

ศึกษาเกี่ยวกับการท างานของระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ และระบบตอมไรทอ ความสัมพันธ์ของ
การท างานของระบบตาง ๆ ในรางกาย และแนวทางการสรางเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของ
ระบบอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย การแกไขปัญหาความขัดแยง โดยศึกษาถึงสาเหตุและความขัดแยงระหวาง
บุคคล แนวทางการแกไขปัญหาความขัดแยงระหวางวัยรุนและครอบครัว เรียนรูความหมายของเพศวิถี  วิถี
ชีวิตทางเพศ พฤติกรรมทางเพศ ทักษะการปูองกันและลดปัญหาความขัดแยงเรื่องเพศและครอบครัว การ
สรางเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค การมีสวนรวมในการสงเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน สิทธิ
ผูบริโภค แนวทางการปกปูองสิทธิผูบริโภค กฎหมายการคุมครองผูบริโภค และศึกษาเกี่ยวกับปัญหา
ส่ิงแวดลอม ผลกระทบและความเส่ียงตอสุขภาพของคนไทย   

รหัสตัวชี้วัด 
พ 1.1   ม.6/1 
พ 2.1   ม.6/3, ม.6/4 
พ 4.1   ม.6/1, ม.6/3, ม.6/6 

รวม 6 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

พ33102  สุขศึกษา 6 
รายวิชาพื้นฐาน                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6                                             เวลา  20 ชั่วโมง 

 โรคท่ีถายทอดทางพันธุกรรมโดยศึกษาถึงสาเหตุ อาการ และการปูองกัน และศึกษาปัจจัยท่ีมีผลตอ
สุขภาพและความรุนแรง วิธีปูองกันและแกไขปัญหาสุขภาพและความรุนแรง แนวคิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความ
ปลอดภัยในชุมชน การวางแผนลดอุบัติเหตุและสรางเสริมความปลอดภัย เรียนรูสถานการณ์   ปัญหาสารเสพ
ติดผลกระทบ  โทษทางกฎหมายเมื่อเกี่ยวของกับสารเสพติด และการปูองกันและแกไขปัญหาสารเสพติด 
ศึกษาหลักการชวยชีวิตพื้นฐานในเด็ก ตลอดจนการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก 
กระบวนการเรียนรูเนนทักษะการดูแลสุขภาพ การแสวงหาความรู การสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 
ท่ีดี เห็นความส าคัญและการตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน มีทักษะใน 
การปูองกันปัญหาความขัดแยง ปัญหาพฤติกรรมทางเพศ มีวิถีทางเพศท่ีปลอดภัย มีความสุขและพัฒนา
สมรรถภาพทางกายของตนเองเพื่อการมีสุขภาพที่ดี 

รหัสตัวชี้วัด 
พ 4.1  ม.6/4, ม.6/7 
พ 5.1  ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4, ม.6/7 

รวม  6 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
 

 
พ31201 พลศึกษา 1 (วอลเลยบ์อล)         

รายวิชาเพิ่มเติม                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1            เวลา 20 ชั่วโมง 
                                               จ านวน 0.5 หน่วยกิต      

ศึกษาความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอลประโยชน์กีฬา
วอลเลย์บอลและใหมีสวนรวมปฏิบัติจริงในกิจกรรมการบริหารมีทักษะการเคล่ือนท่ีการเลนลูกสองมือลางการ
เลนลูกสองมือบนทักษะในการตบลูกบอลทักษะการสกัดกั้นลูกบอลทักษะการเสิร์ฟรูปแบบเทคนิคการเลน
ประเภททีมกฎกติกาการแขงขันการตัดสินกลยุทธ์การจัดการแขงขันและอื่นๆ อยางถูกตองปลอดภัยและ
สนุกสนานและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกีฬาวอลเลย์บอล ท้ัง
ทักษะการเคล่ือนไหวและการเลนลูกรูปแบบตางๆ ทักษะการเสิร์ฟ และทักษะการสกัดกั้น พื้นฐานการเลนเป็น
ทีม กติกาการแขงขันวอลเลย์บอล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย รวมท้ังประวัติความเป็นมาของกีฬา
วอลเลย์บอล เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติท่ีถูกตองและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกก าลังกายตามความถนัด
และ  ความสนใจ และน าทักษะกีฬาวอลเลย์บอลไปใชในการออกก าลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และ
สมรรถภาพตอไปบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา ประโยชน์และวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอลได   
2. มีทักษะในการเคล่ือนไหวและเลนลูกพื้นฐานในกีฬาวอลเลย์บอลได 
3. มีทักษะในการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลแบบตางๆ  
4. มีทักษะในการกระโดดตบลูกวอลเลย์บอลแบบตางๆ 
5. มีทักษะในการสกัดกั้นลูกวอลเลย์บอล 
6. มีทักษะในการเลนกีฬาวอลเลย์บอลเป็นทีม 
7. รู เขาใจ และสามารถอธิบายกติกาการแขงขันวอลเลย์บอลไดอยางถูกตอง 
8. รู เขาใจ และสามารถอธิบายวิธีประเมินสมรรถภาพทางกายไดอยางถูกตอง 

 

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

พ31202 พลศึกษา 2 (วอลเลยบ์อลชายหาด)    
รายวิชาเพิ่มเติม                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                           ภาคเรียนที่ 1            เวลา 20 ชั่วโมง 
                                        จ านวน 0.5 หน่วยกิต       

ศึกษาคนควา อธิบาย วิเคราะห์  ปฏิบัติ   เกี่ยวกับ  การเคล่ือนไหวรูปแบบตาง ๆ การบริหารรางกาย 
ทักษะการเลนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด  รูปแบบการเลนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด การใชความสามารถของ
ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม  การเป็นผูเลนและผูดูท่ีดี  น าหลักการแนวคิดกิจกรรมนันทนาการ   การออก
ก าลังกาย ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางเหมาะสมกับตนเอง  การเลนและการแขงขันดวยความมีน้ าใจนักกีฬา   
การตัดสินการแขงขัน  การทดสอบสมรรถภาพ โดยใชกระบวนการทางพลศึกษา  การใชเทคโนโลยี  ในการ
สืบคนขอมูล การปฏิบัติ การสังเกต การอภิปราย การแกปัญหา การใชทักษะชีวิต เพื่อใหเกิดความรู ความคิด 
ความเขาใจ ตระหนักและเห็นคุณคาของการออกก าลังกาย การมีสวนร วมในการแขงขัน การตัดสินเกมการ
แขงขันตามกติกา  สามารถแกปัญหา สามารถใชทักษะชีวิตไดดี มีวินัย       ใฝุเรียนรู มุงมั่นในการท างาน  มี
จิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงค์ 

ผลการเรียนรู้ 
  1. อธิบายเกมการเลนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดได 

2. อธิบายถึงความรูท่ัวไปเกี่ยวกับกติกาการเลนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดได 
3. น าทักษะในการเลนและการเคล่ือนไหวในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดไปใชในการแขงขันได 
4. อธิบายข้ันตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝุายรุกไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
5. อธิบายข้ันตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝุายรับไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
6. สามารถตัดสินการแขงขันตามกติกาสากลได 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

พ32203  พลศึกษา 3 (ฟุตบอล)              
รายวิชาเพิ่มเติม                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา            

    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                         ภาคเรียนที่ 1            เวลา 20 ชั่วโมง 
                                           จ านวน 0.5 หน่วยกิต      

ศึกษาความรูและความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬา
ฟุตบอล ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล ทักษะการเลนฟุตบอล หลักการรุก การรับ กติกาการแขงขัน
ฟุตบอล และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการเลนกีฬาฟุตบอล ท้ังมีความรูท่ัวไป
เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล ทักษะการเลนฟุตบอล ทักษะการรุก การรับ กติกาการแขงขันฟุตบอล การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย และมีความเขาใจ สามารถอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอลได เพื่อให
นักเรียนมีเจตคติท่ีถูกตองและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกก าลังกายตามความถนัดและ  ความสนใจ 
และน าทักษะกีฬาฟุตบอลไปใชในการออกก าลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพตอไป บนฐาน
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
1. รู เขาใจ และสามารถอธิบายประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการและประโยชน์ของกีฬาฟุตบอล 
2. มีทักษะในการเลนและการเคล่ือนไหวในกีฬาฟุตบอล 
3. รูขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝุายรุกไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
4. รูขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝุายรับไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
5. รู เขาใจ และสามารถปฏิบัติตามกติกาการแขงขันกีฬาฟุตบอลไดอยางถูกตอง 
6. รู เขาใจ และปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

พ32204  พลศึกษา 4 (ฟุตซอล)                 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปี 5                                                  ภาคเรียนท่ี 2   เวลา 20 ช่ัวโมง   
                                                                        จ านวน0.5 หน่วยกิต        

ศึกษาความรูและความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬา
ฟุตซอล ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล ทักษะการเลนฟุตซอล หลักการรุก การรับ กติกาการแขงขันฟุต
ซอล และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการเลนกีฬาฟุตซอล ท้ังมีความรูท่ัวไป
เกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล ทักษะการเลนฟุตซอล ทักษะการรุก การรับ กติกาการแขงขันฟุตซอล การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย และมีความเขาใจ สามารถอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอลได  เพื่อให
นักเรียนมีเจตคติท่ีถูกตองและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกก าลังกายตามความถนัดและ  ความสนใจ 
และน าทักษะกีฬาฟุตซอลไปใชในการออกก าลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพตอไป บนฐาน
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ผลการเรียนรู้ 
1. รู เขาใจ และสามารถอธิบายประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการและประโยชน์ของกีฬาฟุตซอล 
2. มีทักษะในการเลนและการเคล่ือนไหวในกีฬาฟุตซอล 
3. มีทักษะพื้นฐานในการเลนกีฬาฟุตซอล 
3. รูขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝุายรุกไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
4. รูขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝุายรับไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
5. รู เขาใจ และสามารถปฏิบัติตามกติกาการแขงขันกีฬาฟุตซอลไดอยางถูกตอง 
6. รู เขาใจ และปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

349 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
รายวิชาเพิ่มเติม           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

ศึกษา วิเคราะห์  ฝึกทักษะต้ังประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก  
ต้ังสมมุติฐานและใหเหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโตแยงประเด็นความรู  โดยใชความรูจากศาสตร์สาขาตางๆ และมี
ทฤษฏีรองรับ ออกแบบ วางแผน รวบรวมขอมูล คนควาแสวงหาความรูเกี่ยวกับสมมุติฐานท่ีต้ังไวจากแหลง
เรียนรูทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสารสนเทศ อยางมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความนาเช่ือถือของแหลงเรียนรู
อยางมีวิจารณญาณ  เพื่อใหไดขอมูลท่ีครบถวนสมบูรณ์     

วิเคราะห์ขอมูลโดยใชวิธีการท่ีเหมาะสม  สังเคราะห์สรุปองค์ความรูรวมกัน  มีกระบวนการกลุม 
ในการวิพากษ์  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  โดยใชความรูจากวิชาสาขาตางๆ  เสนอแนวคิด  วิธีการแกปัญหา
อยางเป็นระบบ  ดวยกระบวนการคิด  กระบวนการแกปัญหา  กระบวนการปฏิบัติ    

เพื่อใหเกิดทักษะในการคนควา  แสวงหาความรู  สังเคราะห์  สรุป  อภิปรายผลเปรียบเทียบเช่ือมโยง
ความรู  ความเป็นมาของศาสตร์  เขาใจหลักการและวิธีคิดในส่ิงท่ีศึกษา  เห็นประโยชน์และคุณคาของ
การศึกษาดวยตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ต้ังประเด็นปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
 2. ต้ังสมมุติฐานและใหเหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโตแยงประเด็นความรูโดยใชความรู 
จากวิชาสาขาตางๆ และมีทฤษฏีรองรับ 
 3. ออกแบบ วางแผน ใชกระบวนการรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. ศึกษา คนควา แสวงหาความรูเกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหลงเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
 5. ตรวจสอบความนาเช่ือถือของแหลงท่ีมาของขอมูล 
 6. วิเคราะห์ขอคนพบดวยสถิติท่ีเหมาะสม 
 7. สังเคราะห์ สรุปองค์ความรูดวยกระบวนการกลุม 
 8. เสนอแนวคิดการแกปัญหาอยางเป็นระบบดวยองค์ความรูจากการคนพบ 

รวม  8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
รายวิชาเพิ่มเติม           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5        ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง 
           จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

         ศึกษา  เรียบเรียง  และถายทอดความคิดอยางชัดเจน  เป็นระบบจากขอมูลองค์ความรู   จาก
การศึกษาคนควาในรายวิชาศึกษาคนควาและสรางองค์ความรู  (Research  and  Knowledge  Formation)   

เขียนโครงราง  บทน า  เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ  โดยใชค าจ านวน  2,500  ค า  
มีการอางอิงแหลงความรูท่ีเช่ือถือไดอยางหลากหลาย  เรียบเรียงและถายทอดอยางชัดเจน  เป็นระบบ  มีการ
น าเสนอในรูปแบบเด่ียว  (Oral  Individual Presentation)  หรือกลุม  (Oral  Panel  Presentation)  โดย
ใชส่ือประกอบท่ีหลากหลาย  และเผยแพรผลงานสูสาธารณะ   

เพื่อใหเกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  และทักษะการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  เห็น
ประโยชน์และคุณคาในการสรางสรรค์งานและถายทอดส่ิงท่ีเรียนรูใหเป็นประโยชน์แกสาธารณะ 

ผลการเรียนรู้ 
1.  วางโครงรางการเขียนตามหลักเกณฑ์  องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงราง 
2.  เขียนรายงานการศึกษาคนควาเชิงวิชาการ  ภาษาไทยความยาว 2,500 ค า 
3.  น าเสนอขอคนพบ  ขอสรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว  (Oral Individual 

Presentation) หรือกลุม (Oral Panel Presentation)  
4. ใชส่ือ  อุปกรณ์ในการน าเสนอไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
5.  เผยแพรผลงานการศึกษาคนควาในรูปแบบบทความวิชาการ  บทความวิจัย  นิทรรศการผลงานสู

สาธารณะ 
6.  บอกประโยชน์และคุณคาในการสรางสรรค์งานและถายทอดส่ิงท่ีเรียนรูแกสาธารณะ 

รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

พ33205 พลศึกษา 5 (ลีลาศ)             

  รายวิชาเพ่ิมเติม                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
           ชั้นมัธยมศึกษาปี 6                                          ภาคเรียนที่ 1   เวลา 20 ช่ัวโมง   
                                                                            จ านวน0.5 หน่วยกิต 
 ศึกษาใหมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ ประวัติการลีลาศ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการลีลาศ ประเภท 
ของการลีลาศ มารยาททางสังคมในงานลีลาศ การเตนจังหวะบีกิน จังหวะวอลทซ จังหวะแทงโก จังหวะชาชา 
ชา โดยมีทักษะในการเตนลีลาศในจังหวะตาง ๆ ไดอยางถูกตองและรูถึงประเภทของการเตนลีลาศ และรูเรื่อง
มารยาทในการเตนลีลาศในงานลีลาศ เพื่อสามารถน าทักษะตาง ๆของการเตนลีลาศไปใชในชีวิตประจ าวันได
อยางถูกตองและมีมารยาท ทางสังคม มีทักษะการเคล่ือนไหวกิจกรรมทางกาย กิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย การน าหลักการ ของทักษะกลไกมาใชไดอยางปลอดภัย สนุกสนาน มีน้ าใจนักกีฬา ปฏิบัติตามกฎ 
กติกา มารยาท การท างานเปนทีม และปฏิบัติตนไดจนเปนสุขนิสัย บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
           1.   บอกประวัติกีฬาลีลาศ ประโยชน์คุณและคาของการลีลาศ 
           2.   อธิบายและปฏิบัติหลักการบริหารรางกาย ของการลีลาศ 
           3.   อธิบายและปฏิบัติหลักการเคล่ือนไหว เบื้องตนของการลีลาศ 
           4.   ปฏิบัติตามหลักการเคล่ือนไหวท่ีใชทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานท่ีน าไปสูการ
ลีลาศ 
           5.   ปฏิบัติของการลีลาศ ท้ังเป็นผูน าผูตามและสรางสรรค์ไดอยางสนุกสนาน และ
สามารถน าไปใช ในชีวิตประจ าวันได 

รวม 5   ผลการเรียนรู้   
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

พ33206 พลศึกษา 6 (การตัดสินกีฬา) 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปี 6                                                   ภาคเรียนที่2 เวลา20 ชั่วโมง  
                                                                          จ านวน 0.5 หน่วยกิต    

   ศึกษา และปฏิบัติการตัดสินกีฬาท่ีจัดการแขงขันภายในโรงเรียน และเป็นกีฬายอดนิยม ตางๆกีฬา
วอลเลย์บอล กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด กีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล กีฬาบาสเกตบอล กีฬาตะกรอ กรีฑา กีฬา
พื้นบาน และสามารถด าเนินการจัดกาแขงขันกีฬาภายใน เพื่อใหนักเรียนน าความรูทางทฤษฎีมาฝึกปฏิบัติ เพื่อ
พัฒนาความมั่นใจใจตนเองและกลาตัดสินใจ ฝึกความเป็นผูน า และฝึกกระบวนการบริหารจัดการทางการกีฬา 
สามารถจัดการแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียนได 

ผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถปฏิบัติการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลได 
 2. สามารถปฏิบัติการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดได 
 3. สามารถปฏิบัติการตัดสินกีฬาฟุตบอลได 
 4. สามารถปฏิบัติการตัดสินกีฬาฟุตซอลได 
 5. สามารถปฏิบัติการตัดสินกีฬาบาสเกตบอลได 
 6. สามารถปฏิบัติการตัดสินกีฬาตะกรอได 
 7.  สามารถปฏิบัติการตัดสินกรีฑาได 
 8. สามารถปฏิบัติการตัดสินกีฬาไทยและกีฬาพื้นบานได 
 9. สามารถปฏิบัติการจัดการแขงขันกีฬาภายในได 

รวม 9 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

353 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

พ30201 แฮนด์บอล 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6                   ภาคเรียน 1     เวลา  20 ชั่วโมง 

                         จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 ศึกษาความรูและความเขาใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาแฮนด์บอลทักษะเบ้ืองตนของการ 
เลนกีฬาแฮนด์บอล ทักษะการเคล่ือนไหวท่ีใชทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานท่ีนาไปสูการพัฒนาทักษะการเลน
แฮนด์บอลการเลนเป็นทีมของกีฬาแฮนด์บอล กติกาการเลนแฮนด์บอล และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
เพื่อใหนักเรียนมีทักษะเบ้ืองตนของการเลนกีฬาแฮนด์บอล มีทักษะการเคล่ือนไหวท่ีใชทักษะกลไกและมี
ทักษะพื้นฐานท่ีนาไปสูการพัฒนาทักษะการเลนแฮนด์บอลมีทักษะการเลนเป็นทีมของกีฬาแฮนด์บอล มี 
ทักษะและเขาใจกติกาการเลนแฮนด์บอล และการทดสอบสมรรถภาพทางกายและมีความเขาใจ อธิบาย 
ประวัติความเป็นมาของกีฬาแฮนด์บอล 
เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติท่ีถูกตองและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกก าลังกายตามความถนัดและ  ความ
สนใจ และน าทักษะกีฬาแฮนด์บอลไปใชในการออกก าลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพตอไป บน
ฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ผลการเรียนรู้ 
 
 1. สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของกีฬาแฮนด์บอล 
 2. สามารถครอบครองลูกแฮนด์บอล และมีทักษะในการ รับ-สง ลูกแฮนด์บอล 
 3. มีทักษะในการเล้ียงลูกแฮนด์บอล และทักษะในการยิงประตู 
 4. มีทักษะในการเป็นผูรักษาประตู 
 5. มีทักษะในการเลนเป็นทีม ท้ังการเป็นฝุายรุกและฝุายรับ  
 6. รู เขาใจ และปฏิบัติตามกฎกติกาและขอตกลงของการเลนกีฬาแฮนด์บอล 
 7.  รู เขาใจ และปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายไดอยางถูกตอง 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

พ30202  แฮนด์บอลชายหาด 2 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6      ภาคเรียนที่ 2           เวลา 20 ชั่วโมง 

                จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 ศึกษาความรูและความเขาใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาแฮนด์บอลชายหาด ทักษะ
เบ้ืองตนของการ เลนกีฬาแฮนด์บอลชายหาด ทักษะการเคล่ือนไหวท่ีใชทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานท่ีนาไปสู
การพัฒนาทักษะการเลนแฮนด์บอลชายหาด การเลนเป็นทีมของกีฬาแฮนด์บอลชายหาด กติกาการเลน
แฮนด์บอลชายหาด และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อใหนักเรียนมีทักษะเบ้ืองตนของการเลนกีฬา
แฮนด์บอลชายหาด มีทักษะการเคล่ือนไหวท่ีใชทักษะกลไกและมีทักษะพื้นฐานท่ีนาไปสูการพัฒนาทักษะการ
เลนแฮนด์บอลชายหาด มีทักษะการเลนเป็นทีมของกีฬาแฮนด์บอลชายหาด มี ทักษะและเขาใจกติกาการเลน
แฮนด์บอลชายหาด และการทดสอบสมรรถภาพทางกายและมีความเขาใจ อธิบาย ประวัติความเป็นมาของ
กีฬาแฮนด์บอลชายหาดเพื่อใหนักเรียนมีเจตคติท่ีถูกตองและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกก าลังกายตาม
ความถนัดและ  ความสนใจ และน าทักษะกีฬาแฮนด์บอลชายหาดไปใชในการออกก าลังกายเพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพ และสมรรถภาพตอไป บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของกีฬาแฮนด์บอลชายหาด 
 2. สามารถครอบครองลูกแฮนด์บอลชายหาด และมีทักษะในการ รับ-สง ลูกแฮนด์บอลชายหาด 
 3. มีทักษะในการเล้ียงลูกแฮนด์บอลชายหาด และทักษะในการยิงประตู 
 4. มีทักษะในการเป็นผูรักษาประตู 
 5. มีทักษะในการเลนเป็นทีม ท้ังการเป็นฝุายรุกและฝุายรับ  
 6. รู เขาใจ และปฏิบัติตามกฎกติกาและขอตกลงของการเลนกีฬาแฮนด์บอลชายหาด 
 7.  รู เขาใจ และปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายไดอยางถูกตอง 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

พ30203 นวดแผนไทย 
รายวิชาเพิ่มเติม                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6                   ภาคเรียนที่1 เวลา เวลา 20 ชั่วโมง 
                                         จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 ศึกษา คนควาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการนวดแผนไทย และการนวดแบบตาง ๆ วิธีการ
นวดตามสวนตาง ๆ ของรางกาย เชน นวดตัว ฝุาเทา ไดโดยใชภูมิปัญญาทองถิ่น บอกประโยชน์ของ การนวด 
และอันตรายท่ีเกิดจากการนวดท่ีไมถูกตอง โดยการใชกระบวนการ สืบคนขอมูล ฝึกปฏิบัติ การนวดแบบตาง 
ๆ วิธีการนวดตามสวนตาง ๆ ของรางกาย ไดโดยใชภูมิปัญญาทองถิ่น เพื่อใหมีความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง 
เกี่ยวกับการนวด และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการนวดแผนไทย  เห็นคุณคาของภูมิปัญญาทองถิ่น สามารถน าไป
ประยุกต์ใชใหเป็นประโยชน์ตอตนเองและผูอื่น 

ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการนวดแผนไทยได 
 2. อธิบายความหมาย ความส าคัญและขอบขายของการนวดแผนไทย ได 
 3. อธิบายจ าแนกประเภทของนวดแผนไทยได 
 4. อธิบายลักษณะและบทบาทของผูนวดแผนไทยได 
 5. อธิบายข้ันตอนการนวดตามจุดไดถูกตอง 
 6. ปฏิบัติการนวดแผนไทยไดถูกตองตามทาการนวดตาง ๆ   

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

พ30204 การนวดฝ่าเท้า 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                      กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6            ภาคเรียนที่ 2  เวลา 20 ชั่วโมง 
               จ านวน  0.5 หน่วยกิต 

  ศึกษาประวัติและความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการนวดฝาเทา ความรูเบ้ืองตนและกายวิภาคศาสตรเกี่ยวกับ
การนวดเทา จรรยาบรรณและสมาธิ การนวดเทาเพื่อสุขภาพ การฝกปฏิบัติภาคสนาม โดยใชกระบวนการสืบค
นขอมูลดวยเทคโนโลยี การส่ือสาร การคิดวิเคราะห การแกปญหา การใชทักษะ การอภิปราย การน าเสนอ 
การรวบรวมขอมูล การลงมือปฏิบัติเก็บประสบการณ และ การท างานเปนกลุม เพื่อใหเกิดทักษะการคิดการวิ
เคราะห การแกปญหา เกิดความเขาใจ สามารถน าไปเปนขอมูลในการตัดสินใจ สามารถน าเสนอ สามารถ
ส่ือสาร ส่ิงท่ีเรียนรู เห็นคุณคาของการน าความรูและทักษะประสบการณไปใชประโยชนในชีวิตประจ าวันใน
การสรางอาชีพ หารายไดเล้ียงครอบครัวและพัฒนาเปนธุรกิจของตนเองได 

 ผลการเรียนรู 
  1. อธิบายประวัติและความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการนวดฝาเทา  
 2. อธิบายความรูเบ้ืองตนและกายวิภาคศาสตรเกี่ยวกับการนวดเทา จรรยาบรรณและสมาธิ 
 3. อธิบายและปฏิบัติกายบริหารแบบไทยดวยทา ษีดัดตน  
 4. อธิบายการประคบสมุนไพร การนวดเทาเพื่อสุขภาพ การฝกปฏิบัติและฝกภาคสนาม  

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

 

    ศ21101  ศิลปะ1  
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                            เวลา  40 ชั่วโมง 

ศึกษาความแตกตางความคลายคลึงกันของงานทัศนศิลปและส่ิงแวดลอม โดยใชความรูเรื่องทัศนธาตุ 

ระบุและบรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิลป โดยเนนความเป็นเอกภาพความกลมกลืนและความสมดุล 

วาดภาพทัศนียภาพแสดงใหเห็นระยะไกลใกลเป็น ๓ มิติ รวบรวมงานปั้นหรือส่ือผสมมาสรางเป็นเรื่องราว 3 

มิติโดยเนนความเป็นเอกภาพความกลมกลืนและส่ือถึงเรื่องราวของงานออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์หรือกราฟิก

อื่นๆในการน าเสนอความคิดและขอมูล ประเมินงานทัศนศิลปและบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเอง

และผูอื่นโดยใชเกณฑ์ท่ีก าหนดให ระบุและบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบงานทัศนศิลปของชาติและของ

ทองถิ่นตนเองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ระบุและเปรียบเทียบงานทัศนศิลปของภาคตาง ๆ ในประเทศไทย 

เปรียบเทียบ ความแตกตางของจุดประสงค์ในการสรางสรรค์งานทัศนศิลปของวัฒนธรรมไทยและสากล   

          เพื่อพัฒนาส่ือสารความรูความเขาใจดวยหลักเหตุผล สามารถคิดวิเค ราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด

สรางสรรค์อยางมีวิจารณญาณ แกปัญหาอุปสรรคตาง ๆ อยางถูกตองเหมาะสม มีทักษะกระบวนการในการ

ด าเนินชีวิตประจ าวัน มีกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรมสรางความรัก

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียงมุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และ

มีจิตสาธารณะ 

รหัสตัวชี้วัด  

            ศ 1.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6  

            ศ 1.2  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 

รวม 9 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 



 

 

359 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ21102  ศิลปะ 2 
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                            เวลา  40 ชั่วโมง 

ศึกษาอาน เขียน รองโนตไทย เปรียบเทียบเสียงรองและเสียงของเครื่องดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ี
ตางกัน รองเพลงและใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงดวยบทเพลงท่ีหลากหลายรูปแบบ มีความรู
ความเขาใจประเภทเครื่องดนตรี แสดงความคิดเห็นท่ีมีตออารมณ์ของบทเพลงท่ีมีความเร็วของจังหวะแตกตาง
กัน น าเสนอตัวอยางเพลงท่ีตนเองช่ืนชอบ และอภิปรายลักษณะเดนท่ีท าใหงานนั้นนาช่ืนชม ใชเกณฑ์ส าหรับ
ประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงท่ีฟัง ฝึกทักษะการขับรองและบรรเลงดนตรีโดยน าองค์ประกอบของดนตรี
มาใช  รับรูความไพเราะของดนตรี ตามหลักการพื้นฐานทางดนตรีจ าแนกความแตกตาง เรื่ององค์ประกอบของ
ดนตรีเขาใจวิธีน าความรูและหลักการทางดนตรี มาใชกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ และชีวิตประจ าวัน   เขาใจ
ประวัติความเป็นมาของดนตรี ความสัมพันธ์ระหวางดนตรีกับมนุษย์ และหลักการจัดการแสดงและมีสวนรวม
ในกิจกรรมดนตรี ท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรม  
         อธิบายอิทธิพลของนักแสดงช่ือดังท่ีมีผลตอการโนมนาวอารมณ์หรือความคิดของผูชม ใชนาฏยศัพท์
หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง แสดงนาฏศิลปและการละครในรูปแบบงาย ๆ ใชทักษะการท างานเป็น
กลุมในกระบวนการผลิตการแสดง ใชเกณฑ์งาย ๆ ท่ีก าหนดใหในการพิจารณา คุณภาพการแสดงท่ีชมโดยเนน
เรื่องใชเสียงการแสดงทาทาง และการเคล่ือนไหว ระบุปัจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป นาฏศิลป
พื้นบาน ละครไทย และละครพื้นบาน บรรยายประเภทของละครไทยในแตละยุคสมัย 
  เพื่อพัฒนาส่ือสารความรูความเขาใจดวยหลักเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
สรางสรรค์อยางมีวิจารณญาณ แกปัญหาอุปสรรคตางๆอยางถูกตองเหมาะสม มีทักษะกระบวนการในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน มีกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรมสรางความรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียงมุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และ
มีจิตสาธารณะ    
  
รหัสตัวชี้วัด  
           ศ 2.1  ม. 1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9 
           ศ 2.2  ม. 1/1  ม.1/2 
           ศ 3.1  ม. 1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5 
           ศ 3.2 ม. 1/1  ม.1/2 
  
รวม 18 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ22101  ศิลปะ 3 
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                            เวลา  40 ชั่วโมง 

ศึกษาเปรียบเทียบการใชองค์ประกอบดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตางกัน อาน เขียนรองโนตไทย ท่ีมี
เครื่องหมายแปลงเสียง ระบุปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรค์งานดนตรี รองเพลง และเลนดนตรีเด่ียว
และรวมวง บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรูสึกท่ีมีตอบทเพลงท่ีฟัง     มีความรูความเขาใจประเภทเครื่อง
ดนตรีและหลักการผสมวง ฝึกทักษะการขับรองและบรรเลงดนตรีโดยน าองค์ประกอบทางดนตรีและเทคนิค
ทางดนตรีมาใช มีความรับผิดชอบและระมัดระวังในการใชและเก็บรักษาเครื่องดนตรี ประเมิน พัฒนาการ
ทักษะทางดนตรีของตนเอง หลังจากการฝึกปฏิบัติ ระบุงานอาชีพตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับดนตรีและบทบาทของ
ดนตรีในธุรกิจบันเทิง  รับรู ช่ืนชมความไพเราะของดนตรี จากหลักการและประสบการณ์พื้นฐานทางดนตรี
วิเคราะห์ความไพเราะของเสียงดนตรีท่ีตนช่ืนชอบ ตามหลักการดนตรี เขาใจวิธีน าความรูและหลักการทาง
ดนตรี มาใชกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ และชีวิตประจ าวัน บรรยายบทบาทและอิทธิพลของดนตรีใน
วัฒนธรรมของประเทศไทยและประเทศตาง ๆ  เขาใจความสัมพันธ์ระหวางดนตรีกับมนุษย์มีสวนรวมและ
ซาบซึ้งในกิจกรรมดนตรี ท่ีเกี่ยวของกับมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทองถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
          เพื่อพัฒนาส่ือสารความรูความเขาใจดวยหลักเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
สรางสรรค์อยางมีวิจารณญาณ แกปัญหาอุปสรรคตางๆอยางถูกตองเหมาะสม มีทักษะกระบวนการในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน มีกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรมสรางความรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียงมุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และ
มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวชี้วัด  
            ศ 2.1 ม. 2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7  
            ศ 2.2 ม. 2/1 ม.2/2 

รวม 9 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ22102  ศิลปะ 4 
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                            เวลา  40 ชั่วโมง 

ศึกษาเกี่ยวกับทัศนธาตุในดานรูปแบบและแนวคิดของงานทัศนศิลปท่ีเลือก บรรยายเกี่ยวกั บความ
เหมือนและความแตกตางของรูปแบบการใชวัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลปของศิลปิน วาดภาพดวยเทคนิคท่ี
หลากหลายในการส่ือความหมายและเรื่องราวตาง ๆ สรางเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลปเพื่อ
น าผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแกไขและพัฒนางาน วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร บรรยายวิธีการใช
งานทัศนศิลปในการโฆษณา เพื่อโนมนาวใจและน าเสนอตัวอยางประกอบ ระบุและบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ตาง ๆท่ีสะทอนถึงงานทัศนศิลปในปัจจุบัน บรรยายถึงการเปล่ียนแปลงของงานทัศนศิลปของไทยในแตละยุค
สมัยโดยเนนถึงแนวคิดและเนื้อหาของงาน เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลปท่ีมาจาก 
วัฒนธรรมไทยและสากล  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ องค์ประกอบนาฏศิลปและการละคร การแสดงนาฏศิลป 
นาฏศิลปพื้นบาน ละครไทย ละครพื้นบาน หรือมหรสพอื่นท่ีเคยนิยมกันในอดีต นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการ
ละคร เพื่อน ามาอธิบายและสรางสรรค์การแสดงโดยใชองค์ประกอบนาฏศิลปและการละคร มาบูรณาการกับ
ศิลปะแขนงอื่น ๆ เช่ือมโยงการเรียนรูระหวางนาฏศิลปและการละครกับสาระการเรียนรูอื่น ๆ สามารถ
วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผูอื่น โดยใชนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครท่ีเหมาะสม เสนอขอคิดเห็น
ในการปรับปรุงการแสดง อธิบายและเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลปจากวัฒนธรรมตางๆ
อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีผลตอเนื้อหาของละคร ตลอดจนระบุหรือแสดงนาฏศิลป นาฏศิลปพื้นบาน ละคร
ไทย ละครพื้นบาน หรือมหรสพอื่นท่ีเคยนิยมกันในอดีต 
 
          เพื่อพัฒนาส่ือสารความรูความเขาใจดวยหลักเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
สรางสรรค์อยางมีวิจารณญาณ แกปัญหาอุปสรรคตางๆอยางถูกตองเหมาะสม มีทักษะกระบวนการในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน มีกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรมสรางความรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียงมุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และ
มีจิตสาธารณะ  

รหัสตัวชี้วัด  
ศ 1.1  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7  
ศ 1.2  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  
ศ 3.1  2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 
ศ 3.2  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  

รวม 18 ตัวชี้วัด 



 

 

362 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ23101  ศิลปะ 5 
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                            เวลา  40 ชั่วโมง 

ศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับ องค์ประกอบนาฏศิลป โครงสรางของบทละคร  นาฏยศัพท์ความส าคัญ
และบทบาทของนาฏศิลปและการละครในชีวิตประจ าวัน การออกแบบและสรางสรรค์เครื่องแตงกาย และฝึก
ทักษะเกี่ยวกับ การใชความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดง ในการแปลความและการส่ือสารผานการแสดง 
ระบุโครงสรางของบทละครโดยใชศัพท์ทางการละคร ใชนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครท่ีเหมาะสม บรรยาย
วิจารณ์และเปรียบเทียบงานนาฏศิลป ท่ีมีความแตกตางกันโดยใชความรูเรื่ององค์ประกอบนาฏศิลป การแสดง
อากัปกิริยาของผูคนในชีวิตประจ าวันและในการแสดง รวมจัดงานการแสดงในบทบาทหนาท่ีตาง ๆ สามารถ
น าเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงท่ีสามารถน าไปปรับใชในชีวิตประจ าวัน  ออก แบบ สรางสรรค์
อุปกรณ์และเครื่องแตงกาย เพื่อแสดงนาฏศิลปและละครที่มาจากวัฒนธรรมตาง ๆ   
  เพื่อใหมีความรูความเขาใจพื้นฐาน มีวินัย ใฝุรูใฝุเรียน มุงมั่นในการท างาน รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์ รัก
ความเป็นไทย สามารถปฏิบัติงานนาฏศิลปโดยการเผยแพร อนุรักษ์อยางช่ืนชมและเห็นคุณคา 

 
รหัสตัวชี้วัด  

ศ 3.1  ม. 3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7  
ศ 3.2  ม. 3/1  ม.3/2  ม.3/3 

รวม   10  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ23102  ศิลปะ 6 
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                            เวลา  40 ชั่วโมง 

          ศึกษาส่ิงแวดลอม และงานทัศนศิลปท่ีเลือกมาโดยใชความรูเรื่องทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ ระบุ
และบรรยายเทคนิค วิธีการของศิลปินในการสรางงานทัศนศิลป วิเคราะห์ และบรรยายวิธีการใชทัศนธาตุและ
หลักการออกแบบในการสรางงานทัศนศิลปของตนเอง ใหมีคุณภาพ มีทักษะในการสรางงานทัศนศิลปอยาง
นอย 3 ประเภท มีทักษะในการผสมผสานวัสดุตาง ๆในการสรางงานทัศนศิลปโดยใชหลักการออกแบบ สราง
งานทัศนศิลป ท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อถายทอดประสบการณ์และจินตนาการ สรางสรรค์งานทัศนศิลปส่ือ
ความหมายเป็นเรื่องราวโดยประยุกต์ใชทัศนธาตุและหลักการออกแบบ วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เนื้อหา
และคุณคาในงานทัศนศิลปของตนเองและผูอื่นหรือของศิลปิน สรางสรรค์งานทัศนศิลปเพื่อบรรยายเหตุการณ์
ตาง ๆโดยใชเทคนิคท่ีหลากหลาย ระบุอาชีพท่ีเกี่ยวของกับงานทัศนศิลปและทักษะท่ีจ าเป็นในการประกอบ
อาชีพนั้น ๆ ระบุอาชีพที่เกี่ยวของกับงานทัศนศิลปและทักษะท่ีจ าเป็นในการประกอบอาชีพนั้น ๆ ศึกษาและ
อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป ท่ีสะทอนคุณคาของวัฒนธรรม เปรียบเทียบความแตกตางของงานทัศนศิลปใน
แตละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล  
          เปรียบเทียบองค์ประกอบท่ีใชในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น เปรียบเทียบองค์ประกอบท่ีใชในงาน
ดนตรีและงานศิลปะอื่น แตงเพลงส้ัน ๆ จังหวะงาย ๆ อธิบายเหตุผลในการเลือกใชองค์ประกอบดนตรีในการ
สรางสรรค์งานดนตรีของตนเอง เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานดนตรีของตนเองและผูอื่น มีความรู
ความเขาใจประเภทเครื่องดนตรีหลักการผสมวงและอิทธิพลของดนตรีท่ีมีตอจิตใจและความรูสึกของบุคคล    
ฝึกทักษะการขับรองและบรรเลงดนตรี โดยน าองค์ประกอบทางดนตรีและเทคนิคทางดนตรีมาประยุกต์ใช มี
ความรับผิดชอบในการใชและเก็บรักษาเครื่องดนตรี ซาบซึ้งความไพเราะของดนตรี จากหลักการประสบการณ์
และความสนใจบนพื้นฐานทางดนตรี วิเคราะห์และวิจารณ์ความแตกตางและความไพเราะของเสียงดนตรีท่ีตน
ช่ืนชอบ ตามหลักการทางดนตรี เขาใจวิธีน าความรูและหลักการทางดนตรี มาใชกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ 
และชีวิตประจ าวัน บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแตละยุคสมัย  เขาใจความสัมพันธ์ระหวางดนตรีกับมนุษย์
จัดการแสดงและรวมกิจกรรมดนตรีโดยแสดงออกถึงความซาบซึ้ง ท่ีเกี่ยวของกับมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาทองถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
          เพื่อพัฒนาส่ือสารความรูความเขาใจดวยหลักเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
สรางสรรค์อยางมีวิจารณญาณ แกปัญหาอุปสรรคตางๆอยางถูกตองเหมาะสม มีทักษะกระบวนการในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน มีกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรมสรางความรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียงมุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และ
มีจิตสาธารณะ  
รหัสตัวชี้วัด  
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

           ศ 1.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7 ม.3/8 ม.3/9 ม.3/10 ม.3/11  
           ศ 1.2 ม.3/1 ม.3/2 

             ศ 2.1  ม. 3/1   ม.3/2   ม.3/3   ม. 3/4   ม. 3/5   ม. 3/6   ม. 3/7                
           ศ 2.2  ม. 3/1  ม.3/2 

รวม  22 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

365 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

 

ศ21201 ทัศนศิลป์ 1 (จิตรกรรม 1) 

รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                 ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง      

จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาการเขียนภาพหุนนิ่งดวยดินสอ   เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ   เทคนิคการเขียนภาพ
เบ้ืองตนดวยดินสอด า  การใชน้ าหนัก เสน  แสง  เงา  ปฏิบัติการเขียนภาพหุนนิ่งดวยดินสอ  ตามสัดสวน ใช
มาตราสวนยอ-ขยายสัดสวนจากหุนนิ่ง ใชน้ าหนักเสน  แสง  เงา     ไดถูกตองตามหลักของทัศนธาตุ                 
เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการเขียนภาพหุนนิ่งดวยดนิสอ  สามารถใหบริการและจัดจ าหนาย     

ผลการเรียนรู้  
1.  รู เขาใจประวัติความเป็นมา การเขียนภาพหุนนิ่งดวยดินสอ    
2.  รู เขาใจทฤษฎีการเขียนภาพหุนนิ่งดวยดินสอ   เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ   เทคนิคการ
เขียน ภาพเบื้องตนดวยดินสอด า  การใชน้ าหนัก เสน  แสง  เงา    
3.  ปฏิบัติการเขียนภาพหุนนิ่งดวยดินสอ  หุนนิ่งรปูทรงเรขาคณิต ใชน้ าหนักเสน  แสง  เงา     ไดถูกตอง

ตามหลักของทัศนธาตุ   
4.  ปฏิบัติการเขียนภาพหุนนิ่งดวยดินสอ  หุนนิ่งรปูทรงอิสระ ใชน้ าหนักเสน  แสง  เงา     ไดถูกตองตาม

หลักของทัศนธาตุ   
5.  ปฏิบัติการเขียนภาพหุนนิ่งดวยดินสอ  หุนนิ่งตามท่ีจัดให ใชน้ าหนักเสน  แสง  เงา     ไดถูกตองตาม

หลักของทัศนธาตุ  

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ21202 ทัศนศิลป์ 2 (จิตรกรรม 2) 

รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                 ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง      

จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

         ศึกษาการเขียนภาพคนเหมือนดวยดินสอ  เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ   เทคนิคการเขียน
ภาพคนเหมือนเบ้ืองตนดวยดินสอด า  ชาร์โคลน   ผงคาร์บอน  การใชน้ าหมึก   เสน  แสง  เงา   
ปฏิบัติการเขียนภาพคนเหมือนดวยดินสอตามสัดสวนใชมาตราสวนยอ-ขยายสัดสวนจากภาพถายหุนและคน
จริง  ใชน้ าหนักเสน แสง เงา บริการเขียนภาพคนภาพคนเหมือนดวยดินสอ  ประเมินราคาและจัดจ าหนายได 
        เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการเขียนภาพคนเหมือนดวยดินสอ  ชาร์โคลน    
ผงคาร์บอน  การใชน้ าหมึก   สามารถใหบริการและจัดจ าหนาย  
     
ผลการเรียนรู้  

1.  รู เขาใจประวัติความเป็นมา ภาพคนเหมือนดวยดินสอ  ชาร์โคลน   ผงคาร์บอน  การใชน้ าหมึก    
     การเขียน      ชาร์โคลน   ผงคาร์บอน  การใชน้ าหมึก  

2.  รู เขาใจทฤษฎีการเขียนภาพคนเหมือนดวยดินสอ  ชาร์โคลน   ผงคาร์บอน  การใชน้ าหมึก   
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการเขียนภาพ   เทคนิคการเขียนภาพเบื้องตนดวยดินสอด า  การใชน้ าหนัก เสน  
แสง  เงา     

3.  ปฏิบัติการเขียนภาพคนเหมือนดวยดินสอ  ชาร์โคลน  ผงคาร์บอน การใชน้ าหมึก ใชน้ าหนักเสน  
แสง  เงา     ไดถูกตองตามหลักของทัศนธาตุ   

4.  ปฏิบัติการเขียนภาพคนเหมือนดวยดินสอ  ชาร์โคลน  ผงคาร์บอน การใชน้ าหมึก  ใชน้ าหนักเสน  
แสง  เงา     ไดถูกตองตามหลักของทัศนธาตุ   

5.  ปฏิบัติการเขียนภาพคนเหมือนดวยดินสอ  ชาร์โคลน   ผงคาร์บอน  การใชน้ าหมึก   ตามท่ีจัดให 

ใชน้ าหนักเสน  แสง  เงา     ไดถูกตองตามหลักของทัศนธาตุ  

 
รวม  5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ21203 ดนตรี1 

รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                 ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง      

จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีสากล  องค์ประกอบของดนตรี   ตัวโนตและตัวหยุด  รวมถึงการ
ออกเสียงตัวโนต  การเขียนตัวโนตในบรรทัด 5  เสน  ใหตรงตามเครื่องหมายก าหนดจังหวะของเพลงโดยใช
กระบวนการทางดนตรี  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการสรางความตระหนัก 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรี  การเขียนตัวโนต  การอานโนตท่ีถูกตอง 
และสามารถเขียนโนตเพลงและอานโนตเพลงงาย ๆ ไดอยางเพลิดเพลิน 
 
ผลการเรียนรู้  
     1. สามรถอธิบายถึงองค์ประกอบของดนตรีสากลไดอยางถูกตอง 
     2. สามรถอธิบายถึงเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลไดถูกตอง 
     3. สามรถบอกลักษณะของตัวโนต  คาตัวโนตและการเขียนตัวโนต  ตัวหยุดไดถูกตอง 
     4. สามรถเขียนตัวโนตและบันทึกตัวโนตลงในบรรทัด 5 เสนไดถูกตอง 
     5. อธิบายความหมายของเครื่องหมายก าหนดจังหวะและบันทึกลงในบรรทัดหาเสนไดถูกตอง 
     6.อธิบายและอานโนตสากลตามบทเพลงงายๆ ไดถูกตอง 
     7. อธิบายการดูแลรักษาเครื่องดนตรีประเภท ดีด  สี  ตี เปุาไดถูกตอง 
     8. สามรถปฏิบัติเครื่องดนตรีท่ีตนเองสนใจตามตัวโนตและเครื่องหมายตางๆ ทางดนตรีในบทเพลงได
ถูกตอง 

 
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ21204 ดนตรี2 

รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                 ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง      

จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับสวนประกอบ  หนาท่ี  หลักกลไก   การก าเนิดเสียงของเครื่องดนตรีสากลประเภท
เครื่องเปุา  เครื่องสี  เครื่องดีด  เครื่องตี และเครื่องล่ิมนิ้ว  หลักการวิธีการปฏิบัติ  คุณสมบัติของเสียง  การ
เทียบเสียง  หลักการและเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องดนตรี  หลักการเด่ียว  และการรวมวง  การบ ารุงรักษา 

 เพื่อเขาใจหลักการและเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องดนตรี  การเลนเด่ียว  และการรวมวง   
การบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีไดอยางสมบูรณ์ 
 
ผลการเรียนรู้  
             1. ศึกษาประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีสากล  สวนประกอบ  หนาท่ีหลักกลไกก าเนิดเสียง
และการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องดีด สี ตี เปุา และเครื่องล่ิมนิ้วได 
             2. ศึกษาหลักการปฏิบัติ เทคนิควิธีการปฏิบัติ  เครื่ องดนตรีสากลประเภทเครื่องดีด  สี  ตี  เปุา 
และเครื่องล่ิมนิ้วได 
             3. ศึกษาลักษณะตัวโนตตางๆ ความหมาย คาตัวโนต หลักการใช และเขียนตัวโนตแตละลักษณะได 
             4. ศึกษาหลักการเขียนตัวโนต  เขียนตัวโนต และบันทึกตัวโนตลงในบรรทัด 5 เสนไดอยางถูกตอง 
              5. อานตัวโนตดนตรีไทย  โนตดนตรีสากล และบทเพลงอยางงาย ๆ ได 
              6. ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามถนัด แบบเด่ียว  การดูแลรักษาเครื่องดนตรี  ตามโนตท่ีก าหนดได 
              7. ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลแบบรวมวงรวมกับผูอื่นได 
           
รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ21205 นาฏศิลป์ 1 

รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                 ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง      

จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับนาฏยศัพท์  ภาษาทานาฏศิลป  และร าวงมาตรฐาน สามารถแสดงทาร า
เลือกใชและประยุกต์แบบการแตงกายตามแบบแผน อยางเหมาะสม ยึดหลักความพอเพียง 
 เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนาฏศิลปไทย มีวินัย ใฝุรูใฝุเรียน มุงมั่นในการท างาน และมีทักษะ
สามารถร าไทยแบบมาตรฐานในโอกาสตาง ๆ ได อยางเห็นคุณคารักและภาคภูมิใจ มีความตระหนัก ท่ีจะ
ถายทอดและอนุรักษ์ศิลปะประจ าชาติใหสืบทอดตอไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถปฏิบัติทาดัดตนพื้นฐานได 
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติการนาฏยศัพท์พื้นฐานได 
3. นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติขับรองเพลงร าวงมาตรฐานเพลงงามแสงเดือน  ชาวไทย  ร ามา

ซิมาร า  คืนเดือนหงาย  และเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญได   
 4. นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติทาร าเพลงร าวงมาตรฐานเพลงงามแสงเดือน  ชาวไทย  ร ามา

ซิมาร า  คืนเดือนหงาย  และเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญได   

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ21206 นาฏศิลป์ 2 

รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                 ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง      

จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการดัดตน ทานาฏยศัพท์  ภาษาทานาฏศิลปท่ีใชในการแสดงนาฏศิลปไทยตาม
แบบแผน  และฝึกปฏิบัติขับรอง ปฏิบัติทาร าเพลงร าวงมาตรฐานตามรูแบบแผนนาฏศิลปไทย 
 เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนาฏศิลปไทย มีวินัย ใฝุรูใฝุเรียน มุงมั่นในการท างาน และมีทักษะ
สามารถร าไทยแบบมาตรฐานในโอกาสตาง ๆ ได อยางเห็นคุณคารักและภาคภูมิใจ มีความตระหนัก ท่ีจะ
ถายทอดและอนุรักษ์ศิลปะประจ าชาติใหสืบทอดตอไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถปฏิบัติทาดัดตนแบบตามรูปแบบนาฏศิลปไทยได 
2. สามารถปฏิบัติ ภาษาทานาฏศิลปไทยได 
3. สามารถปฏิบัติขับรองเพลงร าวงมาตรฐานเพลงดอกไมของชาติ หญิงไทยใจงาม ดวงจันทร์ขวัญฟูา 

ยอดชายใจหาญ และบูชานักรบได  
4.  นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติทาร าวงมาตรฐานเพลงดอกไมของชาติ หญิงไทยใจงาม ดวง

จันทร์ขวัญฟูา ยอดชายใจหาญ และบูชานักรบได  
 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ22207 นาฏศิลป์ 3 

รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                 ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง      

จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการเขียนภาพดวยสีโปสเตอร์  ในเรื่อง  ความหมาย  ประวัติ   
ความเป็นมา  วัสดุ-อุปกรณ์และเทคนิควิธีการ   ฝึกทักษะการระบายสีโปสเตอร์  พื้นฐานแบบตาง ๆ การ
ระบายสีโปสเตอร์  ภาพหุนนิ่ง ภาพทิวทัศน์  ภาพแสดงเรื่องราว  และทดลองสรางสรรค์รูปแบบอื่น ๆ ตาม
ความคิดอิสระ โดยใชกระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  
กระบวนการกลุม และวิธีการอื่น ๆ ท่ีเหมาะสม   เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะพื้นฐาน   มีความคิด
สรางสรรค์และจินตนาการทางศิลปะ  สามารถวิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์คุณคาของผลงานท่ีสรางสรรค์ตาม
ความคิดไดอยางอิสระ   น าไปสูความช่ืนชมเห็นคุณคา   ประยุกต์ใช ในชีวิตประจ าวัน  และเป็นพื้นฐานการศึกษาตอใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
     
ผลการเรียนรู้  

1.  รู เขาใจประวัติความเป็นมา การเขียนภาพดวยสีโปสเตอร์  (5 คะแนน) 
2.  รู เขาใจทฤษฎีการเขียนภาพดวยสีโปสเตอร์  เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ   เทคนิคการ  

เขียนการเขียนภาพดวยสีโปสเตอร์  การใชน้ าหนัก เสน สี แสง  เงา    (5 คะแนน) 
3.  ปฏิบัติการเขียนการเขียนภาพดวยสีโปสเตอร์  ใชน้ าหนักเสน สี  แสง  เงา  ไดถูกตองตามหลักของ-  

ทัศนธาตุ  (30 คะแนน) 
4.  ปฏิบัติการเขียนภาพทิวทัศน์ - บก - ทะเลและส่ิงกอสราง ดวยสีโปสเตอร์   ใชน้ าหนักเสน สี แสง  เงา      
      ไดถูกตองตามหลักของทัศนธาตุ  (30 คะแนน) 
5.  ปฏิบัติการเขียนภาพตามความคิดสรางสรรค์ดวยสีโปสเตอร์ โดยใชน้ าหนักเสน  สี  แสง  เงา     ได

ถูกตองตาม  หลักของทัศนธาตุ (30 คะแนน) 
 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ22208 นาฏศิลป์ 4 

รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                 ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง      

จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

           ศึกษาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการเขียนภาพดวยสีน้ ามัน  ในเรื่อง  ความหมาย  ประวัติ   
ความเป็นมา  วัสดุ-อุปกรณ์และเทคนิควิธีการ   ฝึกทักษะการระบายสีน้ ามันพื้นฐานแบบตาง ๆ การระบายสี
น้ ามัน  ภาพคนเหมือน  หุนนิ่ง ภาพทิวทัศน์    และทดลองสรางสรรค์รูปแบบอื่น ๆ ตามความคิดอิสระโดยใช
กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  กระบวนการกลุม และวิธีการ
อื่น ๆ ท่ีเหมาะสม    
           เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะพื้นฐาน   มีความคิดสรางสรรค์และจินตนาการ 
ทางศิลปะ  สามารถวิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์คุณคาของผลงานท่ีสรางสรรค์ตามความคิดไดอยางอิสระ   
น าไปสูความช่ืนชมเห็นคุณคา   ประยุกต์ใช ในชีวิตประจ าวัน  และเป็นพื้นฐานการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 

ผลการเรียนรู้  
1.  รู เขาใจประวัติความเป็นมา การเขียนภาพดวยสีน้ ามัน  (5 คะแนน) 
2.  รู เขาใจทฤษฎีการเขียนภาพดวยสีน้ ามัน  เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ   เทคนิคการ

เขียนภาพดวยสีน้ ามัน   การใชน้ าหนัก เสน สี แสง  เงา    (5 คะแนน) 
3.  ปฏิบัติการเขียนภาพคนเหมือนดวยสีน้ ามัน  ใชน้ าหนักเสน สี  แสง  เงา  ไดถูกตองตามหลักของ

ทัศนธาตุ 
(30 คะแนน) 

4.  ปฏิบัติการเขียนภาพหุนนิ่ง  ทิวทัศน์  ดวยสีน้ ามัน  ใชน้ าหนักเสน สี  แสง  เงา  ไดถูกตองตาม
หลักของทัศนธาตุ  (30 คะแนน) 

5.  ปฏิบัติการเขียนภาพตามความคิดสรางสรรค์ดวยสีน้ ามัน  โดย ใชน้ าหนักเสน สี แสง  เงา     ได
ถูกตองตามหลักของทัศนธาตุ (30 คะแนน) 
 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ22209 ดนตรี3 

รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                 ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง      

จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา  สวนประกอบ หนาท่ี  หลักกลไก  การก าเนิดเสียงของเรคอร์เดอร์

(ขลุยฝรั่ง)  หลักการจรดปาก  การปูอนลม  การควบคุมการหายใจ  คุณสมบัติของเสียง  การเทียบเสียงท่ี

ถูกตองเท่ียงตรง  หลักการและเทคนิคในการปฏิบัติดนตรี  หลักการเลนเด่ียว  และเลนรวมวง  การบ ารุงรักษา  

หลักการจัดรวมวง  ปฏิบัติเรคอร์เดอร์  โดยถอดประกอบ  จับเครื่องดนตรี  ทายืน  นั่ง  จรดปาก  ปูอนลม 

ควบคุมการหายใจ  ลดและเพิ่มเสียง  อานโนต  ฟัง  และปฏิบัติตามล าดับความยากงายของบทฝึก 

 เพี่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสวนประกอบ  หนาท่ี  หลักกลไกการก าเนิดเสียงของขลุยเรคอร์
เดอร์  และมีทักษะในการปฏิบัติ  ท้ังปฏิบัติเด่ียวและรวมวงได 

ผลการเรียนรู้  
     1. สามรถอธิบายถึงหลักกลไกการก าเนิดเสียงและการดูแลรักษาขลุยเรคอร์เดอร์ไดถูกตอง 
    2. สามรถอธิบายถึงหลักการปูอนลม  เทคนิคการเปุาและการควบคุมการหายใจไดถูกตอง 
     3. สามรถอาน  เขียน ลักษณะของตัวโนต  คาตัวโนต  ตัวหยุดและสัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวของทางดนตรี  ได
ถูกตอง 
     4. รูจักหลักการเขียนตัวโนตและบันทึกตัวโนตลงในบรรทัด 5 เสนไดถูกตอง 
     5. สามารถอานโนตดนตรีไทยและสากลตามท่ีก าหนดไดถูกตอง 
     6.สามรถปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลขลุยเรคอร์เดอร์แบเด่ียวตามโนตท่ีก าหนดไดถูกตอง 
     7. สามรถปฏิบัติเครื่องดนตรีที่ขลุยเรคอร์เดอร์แบการผสมวงและบรรเลงเพลงไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 
รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ22210 ดนตรี 4 

รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                 ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง 

        จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะและระบบท่ีเกี่ยวของในการออกเสียง  เทคนิคการออกเสียง  และการรองเพลง  
ทฤษฎีโนตสากล  การออกอักขระ  และส าเนียง  การแสดงทาทางประกอบ  ลักษณะวิธีสรางอารมณ์การพูด
และการขับรองเพลงไทยสากล   โดยการรองเด่ียว รองหมู  หลักการปฏิบัติตน 
 ฝึกการบริหารรางกาย  ในการออกเสียง  หายใจเขาออก  และควบคุมอวัยวะในการออกเสียง  อาน
โนต  ท านอง  เนื้อรอง  ขับรองเพลงไทยสากล  โดยการรองเด่ียว  รองหมู  รองประกอบดนตรี  แสดงทาทาง  
และสรางอารมณ์ในเสียงเพลงใหตรงกับเนื้อหาของเพลง เพื่อใหมีความรูความเขาใจลักษณะและคุณสมบัติของ
เสียง  สามารถขับรองเพลงประกอบดนตรีได 
 
ผลการเรียนรู้  
      1. ศึกษาอวัยวะท่ีใชในการออกเสียง    ระบบการออกเสียง  และทักษะวิธีการหายใจในการขับรองเพลง
ไทยสากลได 
       2. ศึกษาเทคนิคในการขับรองเพลงแบบงายๆ   การก าหนดลมหายใจ  การใชเสียงสูงเสียงต่ า และทักษะ
พื้นฐานในการขับรองเพลงไทยสากลได 
       3. ศึกษาลักษณะตัวโนตตางๆ  ความหมาย  หลักการใชโนต และการอานตัวโนตสากลงายๆได 
       4. ศึกษาการอานออกเสียงตัวโนต และอานออกเสียงตามระดับของบันไดเสียงได 
       5. ศึกษาความหมายของจังหวะ  ท านองเพลงรวมท้ังทักษะในการขับรองเพลงตามจังหวะและท านอง
เพลงไทยสากลได 
        6. ศึกษาการขับรองเพลงไทยสากลแบบเด่ียว   การขับรองประกอบดนตรีและการใสอารมณ์เพลง
รวมท้ังแสดงทาทางประกอบบทเพลงไทยสากลท่ีขับรองได     
        7. ศึกษาองค์ประกอบดนตรี  การขับรองประสานเสียง  การขับรองหมู และขับรองเพลงประสานเสียง
และรองเพลงแบบหมูได   
 
รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ22211 นาฏศิลป์ 3  

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                   ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง   
จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการดัดตน ทานาฏยศัพท์  ภาษาทานาฏศิลปท่ีใชในการแสดงนาฏศิลปไทยตาม
แบบแผน  และฝึกปฏิบัติขับรอง ปฏิบัติทาร าเพลงร าวงมาตรฐานตามรูแบบแผนนาฏศิลปไทย 
 เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนาฏศิลปไทย มีวินัย ใฝุรูใฝุเรียน มุงมั่นในการท างาน และมีทักษะ
สามารถร าไทยแบบมาตรฐานในโอกาสตาง ๆ ได อยางเห็นคุณคารักและภาคภูมิใจ มีความตระหนัก ท่ีจะ
ถายทอดและอนุรักษ์ศิลปะประจ าชาติใหสืบทอดตอไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถปฏิบัติทาดัดตนแบบตามรูปแบบนาฏศิลปไทยได 
2. สามารถปฏิบัติ ภาษาทานาฏศิลปไทยได 
3. สามารถปฏิบัติขับรองเพลงร าวงมาตรฐานเพลงดอกไมของชาติ หญิงไทยใจงาม ดวงจันทร์ขวัญฟูา 

ยอดชายใจหาญ และบูชานักรบได  
4.  นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติทาร าวงมาตรฐานเพลงดอกไมของชาติ หญิงไทยใจงาม ดวง

จันทร์ขวัญฟูา ยอดชายใจหาญ และบูชานักรบได  
 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
         ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกทักษะต้ังประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามในเรื่องท่ีสนใจโดยเริ่มจากตนเอง  เช่ือมโยง
จากชุมชน  ทองถิ่นและประเทศ  ต้ังสมมุติฐานและใหเหตุผลโดยใชความรูจากศาสตร์สาขาตางๆ  คนควา
แสวงหาความรูเกี่ยวกับสมมุติฐานท่ีต้ังไวจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ออกแบบวางแผน รวบรวมขอมูล   

วิเคราะห์ขอมูลโดยใชวิธีการท่ีเหมาะสม  ท างานบรรลุผลตามเปูาหมายภายในกรอบการด าเนินงานท่ี
ก าหนด  โดยการก ากับดูแล  ชวยเหลือของครูอยางตอเนื่อง  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู 
และรวมกับเสนอแนวคิด  วิธีการแกปัญหาอยางเป็นระบบ  ดวยกระบวนการคิด  กระบวนการสืบคนขอมูล  
กระบวนการแกปัญหา  กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุมในการวิพากษ์   

เพื่อใหเกิดทักษะในการคนควาแสวงหาความรู  เปรียบเทียบเช่ือมโยงองค์ความรูสังเคราะห์  สรุป  
อภิปราย  เพื่อใหเห็นประโยชน์และคุณคาของการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ต้ังประเด็นปัญหา  โดยเลือกประเด็นท่ีสนใจ  เริ่มจากตนเอง  ชุมชน ทองถิ่น  และประเทศ 
2.  ต้ังสมมุติฐานประเด็นปัญหาท่ีตนสนใจ  
3.  ออกแบบ  วางแผน  และใชกระบวนการรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
4.  แสวงหาความรูจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายและระบุแหลงท่ีมาของขอมูลไดถูกตอง 
5.  เสนอแนวคิด  วิธีการแกปัญหาอยางเป็นระบบ 
6.  ศึกษารวบรวมขอมูลอยางเป็นระบบ  ถูกตองครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
7.  สังเคราะห์ขอมูล  สรุปองค์ความรูและเปรียบเทียบเช่ือมโยงความรูโดยใชกระบวนการกลุมในการ

อภิปราย วิพากษ์  และแลกเปล่ียนความคิดเห็นองค์ความรูท่ีไดจากการคนพบ 
8.  บอกประโยชน์และคุณคาของการศึกษาคนควาได 
 

รวม  8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

I20202 การสือ่สารและการน าเสนอ : IS2 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
         ศึกษา  เรียบเรียง  และถายทอดความคิดอยางชัดเจน  เป็นระบบจากขอมูลองค์ความรู   จาก
การศึกษาคนควาในรายวิชาศึกษาคนควาและสรางองค์ความรู  (Research  and  Knowledge  Formation)   

เขียนโครงราง  บทน า  เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ  โดยใชค าจ านวน  2,500  ค า  
มีการอางอิงแหลงความรูท่ีเช่ือถือไดอยางหลากหลาย  เรียบเรียงและถายทอดอยางชัดเจน  เป็นระบบ  มีการ
น าเสนอในรูปแบบเด่ียว  (Oral  Individual Presentation)  หรือกลุม  (Oral  Panel  Presentation)  โดย
ใชส่ือประกอบท่ีหลากหลาย  และเผยแพรผลงานสูสาธารณะ   

เพื่อใหเกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  และทักษะการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  เห็น
ประโยชน์และคุณคาในการสรางสรรค์งานและถายทอดส่ิงท่ีเรียนรูใหเป็นประโยชน์แกสาธารณะ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  วางโครงรางการเขียนตามหลักเกณฑ์  องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงราง 
2.  เขียนรายงานการศึกษาคนควาเชิงวิชาการ  ภาษาไทยความยาว 2,500 ค า 
3.  น าเสนอขอคนพบ  ขอสรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว  (Oral Individual 

Presentation) หรือกลุม (Oral Panel Presentation)  
4. ใชส่ือ  อุปกรณ์ในการน าเสนอไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
5.  เผยแพรผลงานการศึกษาคนควาในรูปแบบบทความวิชาการ  บทความวิจัย  นิทรรศการผลงานสู

สาธารณะ 
6.  บอกประโยชน์และคุณคาในการสรางสรรค์งานและถายทอดส่ิงท่ีเรียนรูแกสาธารณะ 
 

รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ23213 ทัศนศิลป์ 5  

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                   ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง   
จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

              ศึกษาความเป็นมาและคุณสมบัติของผาบาติก  หลักการออกแบบลวดลาย เทคนิคและวิธีการท า
ผาบาติก   เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช  รวมถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  การเขียนลวดลายและการ
ระบายสี  การใชสารเคมีใหสีคงทน  ปฏิบัติงานออกแบบลวดลาย  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์  เลือกผา 
เขียนลาย  กั้นลาย   เพนท์ลายระบายสีและใชสารเคมี  ตมลอกเทียนและการท าความสะอาด  การซักรีดผลิต
และจ าหนาย   
                โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู   คิดวิเคราะห์   ปฏิบัติประดิษฐ์ผลงานน าเสนอผลงานและ
จัดจ าหนาย 
              เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการออกแบบลวดลาย  การเลือกผาและเทคนิค 
วิธีการท าบาติกตามข้ันตอนและน าไปประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวัน  สามารถจัดนิทรรศการผลงานจ าหนายได 
     
ผลการเรียนรู้ 

1.  รู เขาใจประวัติความเป็นมาของผาบาติก    
2.  รู เขาใจทฤษฎีการเขียนผาบาติก   เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เทคนิคการเขียนผาบาติก   และการ

ระบายสี  การใชสารเคมีใหสีคงทน       
3.  ปฏิบัติการออกแบบลวดลายผาบาติก     ไดถูกตองตามหลักของทัศนธาตุ   
4.  ปฏิบัติการเขียนลาย  กั้นลาย   เพนท์ลายระบายสีและใชสารเคมี  
5.  ปฏิบัติการออกแบบลวดลาย  เขียนลาย  กั้นลาย   เพนท์ลายระบายสีและใชสารเคมีตามความคิด

สรางสรรค์  สามารถใหบริการและจ าหนายได   
 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ23214 ทัศนศิลป์ 6  

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3                   ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง   
จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

             ศึกษาความรูเบื้องตนการปั้นในเรื่อง รูปแบบ ความงามวัสดุ เครื่องมือ ศึกษาและฝึกปฏิบัติการ
เตรียม วัสดุ การใชเครื่องมือ การขึ้นรูป การปั้นรูปนูนต่ าและลอยตัว เพื่อใหมีความเขาใจ เห็นคุณคาและ
สามารถป้ันไดตามรูป ฝึกทักษะการปั้นหลอพื้นฐานแบบตาง ๆ การปั้นนูนต่ า ปั้นนูนสูง  ปั้นลอยตัวเรื่องราว  
และทดลองสรางสรรค์รูปแบบอื่น ๆ ตามความคิดอิสระ 
             โดยใชกระบวนการปฏิบั ติ  กระบวนการคิดวิ เคราะห์  กระบวนการ สืบเสาะหาความรู  
กระบวนการกลุม และวิธีการอื่น ๆ ท่ีเหมาะสม    
            เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะพื้นฐาน   มีความคิดสรางสรรค์และจินตนาการทางศิลปะ  
สามารถวิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์คุณคาของผลงานท่ีสรางสรรค์ตามความคิดไดอยางอิสระ   น าไปสูความช่ืน
ชมเห็นคุณคา   ประยุกต์ใช ในชีวิตประจ าวัน  และเป็นพื้นฐานการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้นตอไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  รู เขาใจประวัติความเป็นมาของงานปั้นหรือประติมากรรม 
2.  รู เขาใจทฤษฎีเกี่ยวกับงานปั้นหรือประติมากรรม   เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เทคนิคการปั้น  หลอ  
3.  ปฏิบัติการออกแบบรูปแบบของงานปั้นไดถูกตองตามหลักของทัศนธาตุ   
4. ปฏิบัติการปั้นแบบนูนต่ าได   
5. ปฏิบัติการปั้นแบบนูนสูงได   
6.  ปฏิบัติการปั้นแบบลอยตัวได   

 7.  สรางสรรค์รูปแบบงานปั้นอื่น ๆ ตามความคิดอิสระ 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ23215 ดนตรี 5  

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                   ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง   
จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

          ศึกษาเพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ   ในหลักการขับรองและ การปฏิบัติการขับรองเพลงสากล   การ
ฝึกฟังเสียง ฝึกไลเสียงตามตัวโนตและบันไดเสียงตางๆ  การขับรอง เพลงพระราชนิพนธ์   เพลงชาติ เพลง
สรรเสริญพระบารมี  เพลงประสานเสียง 2 แนว เพลงโรงเรียน และ เพลงสมัยนิยม   

 
ผลการเรียนรู้ 

1. รูและเขาใจ หลักการขับรองเพลงสากลรูปแบบตาง ๆ  
2. สามารถฟังเสียง และรองเพลงไลเสียงตามตัวโนตและบันไดเสียงตางๆ ได   

  3. สามารถขับรอง เพลงพระราชนิพนธ์   เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี  เพลงประสานเสียง 2 
แนว เพลงโรงเรียน และ เพลงสมัยนิยมได   

      
รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ23216 ดนตรี 6  

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                   ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง   
จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่องวิธีใชเครื่องดนตรีสากล และการดูแลรักษาท่ีถูกวิธี  สามารถ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามบทเพลงท่ีก าหนดอยางงาย ๆ ได สามารถแสดงความรูสึกในการรับรูความไพเราะ
ของวงดนตรีสากลรูปแบบตางๆไดจากประสบการณ์สามารถสรางสรรค์ผลงานทางดนตรีและสามารถจัด
กิจกรรมดนตรีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมได    
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  รูและเขาใจ วิธีใชเครื่องดนตรีสากล และการดูแลรักษาท่ีถูกวิธี   
2.  สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลอยางงาย ๆ ได  

  3.  แสดงความรูสึกในการรับรูความไพเราะของวงดนตรีสากลรูปแบบตางๆได 
4.สามารถสรางสรรค์ผลงานทางดนตรีและสามารถจัดกิจกรรมดนตรีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมได    

      
รวม   4   ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ23217 นาฏศิลป์ 5  

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                   ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง   
จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่อง  ลักษณะและองค์ประกอบของการแสดงนาฏศิลปไทย 
นาฏศิลปพื้นบาน และ นาฏศิลปสากล   การตีบทเบื้องตน  ทาร าพื้นฐาน   นาฎยศัพท์    ระบ าแบบ
มาตราฐานและปรับปรุง   ร าวงมาตราฐาน และการแสดงพื้นเมือง  โดยสรางสรรค์และประยุกต์ผลงานให
สอดคลองกับภูมิปัญญาทองถิ่น และน าไปใชในชีวิตประจ าวันได    
 
ผลการเรียนรู้ 

 1. เขาใจองค์ประกอบของการแสดงนาฏศิลปไทย นาฏศิลปพื้นบาน และ นาฏศิลปสากล 
 2. สามารถตีบทเบื้องตน ทาร าพื้นฐาน   นาฏยศัพท์    ระบ าแบบมาตรฐานและปรับปรุง   ร าวง

มาตราฐาน และการแสดงพื้นเมือง     
3. สามารถสรางสรรค์และประยุกต์ผลงานใหสอดคลองกับภูมิปัญญาทองถิ่น และน าไปใชใน

ชีวิตประจ าวันได    
   
รวม  3   ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

383 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ23218 นาฏศิลป์ 6  

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                   ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง   
จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่อง  ลักษณะบทละคร ไทยกับละบทละครสากล  
สามารถเขียนบทละครและ  สามารถแสดงตามบทละครท่ีเขียน โดยประยุกต์ใหสอดคลองกับสังคม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย  ท ากิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และเผยแพรงานนาฏศิลปไทย  เพื่อให
ตระหนักในคุณคาและบทบาทนาฏศิลปไทยกับสังคม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  เขาใจและสามารถเปรียบเทียบลักษณะบทละคร ไทยกับละบทละครสากลได   
2. สามารถแสดงตามบทละครท่ีเขียนขึ้นได โดยประยุกต์ใหสอดคลองกับสังคม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และวัฒนธรรมไทย   
3.  สามารถท ากิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และเผยแพรงานนาฏศิลปไทย  เพื่อใหตระหนักในคุณคาและ

บทบาทนาฏศิลปไทยกับสังคม 
  

รวม   3  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

 

ศ31101  ดนตรี 
รายวิชาพื้นฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                            เวลา  20 ชั่วโมง 

วิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบงานทัศนศิลปรูแบบตะวันตกและตะวันออก และผลงานทัศนศิลป 
เลือกใชวัสดุอุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป  สรางสรรค์งานทัศนศิลปโดย
ค านึงถึงหลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลปดวยเทคโนโลยี โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
กระบวนการกลุมในการศึกษาความรู  คิดวิเคราะห์เปรียบเทียบขอมูลความรูทางทัศนศิลปเพื่อใหมีความรู
ความเขาใจและมีทักษะในการสรางสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป  โดยค านึงถึงความมีระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงานดวยความมุงมั่น  ดวยความต้ังใจใฝุรูใฝุเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตตอการสรางสรรค์งานทัศนศิลป
อยางเห็นคุณคาและรักความเป็นไทยเปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลง และวงดนตรีแตละประเภทจ าน า
ประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล  วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัย
ตางๆ  โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการกลุมในการศึกษาความรู  คิดวิเคราะห์เพื่อใหมีความรู
ความเขาใจและมีทักษะทางดนตรีโดยค านึงถึงความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานดวยความมุงมั่น  ดวย
ความต้ังใจใฝุรูใฝุเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตตอการสรางสรรค์งานทัศนศิลปอยางเห็นคุณคาและรักความเป็น
ไทย 

มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบสรางสรรค์ละครส้ันในรูปแบบท่ี ช่ืนชอบเปรียบเทียบการน า
การแสดงไปใชในโอกาสตางๆ  โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการกลุมในการศึกษาความรู  คิด
วิเคราะห์เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะทางนาฏศิลปโดยค านึงถึงความมีระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงานดวยความมุงมั่น  ดวยความต้ังใจใฝุรูใฝุเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตตอการสรางสรรค์งานทัศนศิลป
อยางเห็นคุณคาและรักความเป็นไทย 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ศ. 1.1 ม.4/1,3,4,5     ศ. 1.2   ม.4/1  ศ. 2/1  ม.4/1, 4/2   ศ.2/2  ม.4/1    ศ. 3.1  ม.4/1,4/2 
ศ. 3.2 ม.4/1    

รวม 10 ตัวชี้วัด 
 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ31102  ทัศนศิลป ์
รายวิชาพื้นฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                            เวลา  20 ชั่วโมง 

ศึกษาวิธีการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ์และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป ปฏิบัติทักษะ
และเทคนิคการใชวัสดุอุปกรณ์และกระบวนการท่ีสูงขึ้นในการสรางงานทัศนศิลป ศึกษาปัจจัยในการ
สรางสรรค์ผลงานดนตรีในแตละวัฒนธรรม ความหมายสัญลักษณ์ของดนตรี โนตเพลงไทยอัตราจังหวะ 2 ช้ัน 
และ 3 ช้ัน เขียนและอานโนตไทยอัตราจังหวะ  2  ช้ัน   3  ช้ัน  สรางสรรค์และการวิจารณ์นาฏศิลปและ
หลักการชมการแสดงนาฏศิลปและการละคร  ประดิษฐ์ทาร าท่ีเป็นคู เป็นหมู มีความสามารถในการส่ือสาร  
การคิด  การแกปัญหา  การใชทักษะชีวิต  และการใชเทคโนโลยี  

เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการสรางสรรค์ผลงานดานทัศนศิลป  ดนตรี  และนาฏศิลปโดยค านึงถึง
ความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ดวยความมุงมั่น ต้ังใจใฝุเรียนรู มีความซื่อสัตย์
สุจริตตอการสรางสรรค์งานทัศนศิลป ดนตรี และนาฏศิลปอยางเห็นคุณคาและรักความเป็นไทย 
  
รหัสตัวชี้วัด 

ศ 1.1  ม.4-6/3 , 6/4    
ศ.2.1  ม.4-6/3  ,  6/4 
ศ 3.1  ม.4-6/3  , 6/4  
 

รวม 6 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ32101  ศิลปะ 
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                             เวลา  20 ชั่วโมง 

ศึกษาทักษะและเทคนิคในการใชวัสดุอุปกรณ์  กระบวนการในการสรางสรรค์งานทัศนศิลป  สามารถ
ใชกระบวนการกลุมและกระบวนการคิด  วิเคราะห์ในการวิจารณ์งานทัศนศิลปโดยใชทฤษฎีการวิจารณ์งาน
ศิลปะจัดกลุมงานทัศนศิลปในการจัดแฟูมสะสมงานของตนเอง เพื่อใหมีความรูและทักษะ เห็นคุณคาของการ
น าทัศนธาตุ วัสดุ อุปกรณ์มาใชในการสรางสรรค์งานทัศนศิลป  การจัดท าแฟูมสะสมงาน และน าไปใชใน
ชีวิตประจ าวัน มีความมุงมั่นและมีวินัยในการท างาน   

ศึกษาคนควาหลักการดนตรี วิเคราะห์เพลง หลักการขับรอง หลักการบรรเลงเพลงไทยและสากล 
อานและเขียนโนตดนตรีไทยและสากล ศึกษากิจกรรมทางดนตรีท่ีเกี่ยวของกับวัฒนธรรม เพื่อส่ือความคิด 
จินตนาการความรูสึก ตลอดจนน าความรูและหลักการทางดนตรีมาใชในชีวิตประจ าวัน 
 ศึกษาคนควาประวัติความเป็นมา ความหมายและรูปแบบของการแสดงระบ า ร า ฟูอน การแสดง
พื้นเมือง รวมท้ังองค์ประกอบของการแสดง รูหลักและวิวัฒนาการสรางสรรค์ วิเคราะห์ทาทางการเคล่ือนไหว
ของการแสดงนาฏศิลปประเภทตางๆ ต้ังแตอดีตจนถึงปัจจุบัน  

น าทักษะการแสดง ระบ า ร า ฟูอน การแสดงพื้นเมือง มาประดิษฐ์ทาร าแบบตางๆ สรางสรรค์ผลงาน
การแสดงนาฏศิลปไทย สามารถประเมินคุณภาพการแสดงโดยใชองค์ประกอบทางการแสดง  เห็นคุณคาใน
ศิลปะการแสดงระบบร าฟูอน การแสดงพื้นเมือง ใฝุเรียนรูและมุงมั่นในการสรางสรรค์ผลงานทางการแสดง 
เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย   
 
รหัสตัวชี้วัด       
 ศ 1.1   ม.5/4 , 5/5 , 5/6 , 5/7 , 5/8 
 ศ 2.1   ม.5/3 , 5/4 , 5/5 
 ศ 3.1   ม.5/3 , 5/4 , 5/5 
 
รวม 11 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ32102 ดนตรี 
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                             เวลา  20 ชั่วโมง 

 ศึกษาวิเคราะห์ การใชทัศนธาตุ หลักการออกแบบ ศัพท์ทางทัศนศิลป การใชวัสดุอุปกรณ์ กระบวนการ
สรางงานทัศนศิลป ทฤษฎีการวิจารณ์งานศิลปะเปรียบเทียบอิทธิพลทางวัฒนธรรมท่ีมีผลตอการสรางสรรค์งาน
ทัศนศิลปในสังคม จัดกลุมงานทัศนศิลปในการจัดท าแฟูมสะสมงานของตนเอง และน าไปใชในชีวิตประจ าวัน มี
ความมุงมั่นและมีวินัยในการท างาน 
 ศึกษาวิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมตางๆ และกิจกรรมทางดนตรีท่ีเกี่ยวของ
กับวัฒนธรรม เพื่อส่ือความคิด  จินตนาการความรูสึก เปรียบเทียบลักษณะเดนของดนตรี ตลอดจนความรู
และหลักการทางดนตรีมาใชกับชีวิตประจ าวัน 
          ศึกษาคนควาบทบาทของบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลปและการละครของประเทศไทยในยุคสมัย
ตางๆ เพื่อน าเสนอความรู และบรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลปและการละครไทยต้ังแตอดีตจนถึงปัจจุบัน 
เพื่อน าความรูทางดานนาฏศิลปมาใชใหสอดคลองกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน    

  
รหัสตัวชี้วัด  

ศ 1.2 ม.5/1 , 5/2  
ศ 2.2 ม.5/2 , 5/3 
ศ 3.2 ม.5/1 , 5/2 , 5/3 

รวม  5  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ33101 ศิลปะ 
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6                             เวลา  20 ชั่วโมง 

 วิเคราะห์แลอธิบายจุดมุงหมายของศิลปินในการเลือกใชวัสดุ  อุปกรณ์ เทคนิคและเนื้อหา เพื่อ
สรางสรรค์งานทัศนศิลป ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป โดยใชทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ ระบุงานทัศนศิลป
ของศิลปนิท่ีมีช่ือเสียงและบรรยายผลตอบรับของสังคม 

รองเพลงเลนดนตรีเด่ียวหรือรวมวงโดยเนนเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง 
หลักเกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพของการแสดง สรางเกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพกระประพันธ์และการ
เลนดนตรีของตนเองและผูอื่นไดอยางเหมาะสมอธิบายบทบาทของดนตรีและการสะทอนแนวความคิดและ
คานิยมท่ีเปล่ียนไปของคนในสังคม 

วิเคราะห์แกนของการแสดงนาฏศิลปและการละครที่ตองการส่ือความหมาย และวิเคราะห์อิทธิพลของ
เครื่องแตงกาย แสง สี เสียงฉากอุปกรณ์และสถานท่ีท่ีมีผลตอการแสดง อภิปรายบทบาทของบุคคลส าคัญใน
วงการนาฏศิลปและการละครของประเทศไทยในยุคสมัยตางๆ  

โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุมในการศึกษาความรู คิดวิเคราะห์เพื่อใหมีความรู
ความเขาใจและมีทักษะทางนาฏศิลปโดยค านึงถึงความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานดวยความมุงมั่น ดวย
ความต้ังใจใฝุเรียนรู มีความซื่อสัตย์สุจริตตอการสรางสรรค์งานทัศนศิลป ดนตรี และนาฏศิลปอยางเห็นคุณคา
และรักความเป็นไทย 
  
รหัสตัวชี้วัด 

ศ 1.1 ม.6/7/8   ศ.1.2  ม.6/2    
ศ.2.1  ม.6/5/6  ศ.2.2  ม.6/4 
ศ 3.1  ม.6/5/6  ศ.3.2  ม.6/2 
 

รวม 9 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ33102 ศิลปะ 
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                             เวลา  20 ชั่วโมง 

สรางสรรค์งานทัศนศิลปไทย สากล โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสรางงานของศิลปินที่ตนช่ืนชอบ 
วาดภาพระบายสีเป็นภาพลอเลียนหรือภาพการ์ตูนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหวางประเทศท่ีมีผลตองานทัศนศิลปในสังคมจัดกลุมงานทัศนศิลป
เพื่อสะทอนพัฒนาการและความกาวหนาของตนเอง 

เปรียบเทียบอารมณ์และความรูสึกท่ีไดรับจากงานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตางกันพรอมท้ังน าดนตรี
ไปประยุกต์ในงานอืน่ๆ  และน าเสนอแนวทางในการสงเสริมและอนุรักษ์ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ 

พัฒนาและใชเกณฑ์การประเมินในการประเมินการแสดง วิเคราะห์ทาทางและการเคล่ือนไหวของคน
ในชีวิตประจ าวันและน ามาประยุกต์ใชในการแสดงบรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลปและการละครไทยต้ังแต
อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงการน าเสนอความคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลปไทย  

โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุมในการศึกษาความรู คิดวิเคราะห์เพื่อใหมีความรู
ความเขาใจและมีทักษะทางนาฏศิลปโดยค านึงถึงความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานดวยความมุงมั่น ดวย
ความต้ังใจใฝุเรียนรู มีความซื่อสัตย์สุจริตตอการสรางสรรค์งานทัศนศิลป ดนตรี และนาฏศิลปอยางเห็นคุณคา
และรักความเป็นไทย 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ศ 1.1 ม.6/9,10,11   ศ.1.2  ม.6/3    
ศ.2.1  ม.6/7/8  ศ.2.2  ม.6/5 
ศ.3.1  ม.6/7,8  ศ.3.2  ม.6/3,  

 
รวม 9 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
 
 

ศ31201 จิตรกรรม 1   
รายวิชาเพิ่มเติม             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                ภาคเรียนที่ 1  เวลา  80  ช่ัวโมง   

          จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

                ศึกษาหลักการเขียนภาพหุนนิ่งดวยดินสอ   เครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ  เทคนิค
การเขียนภาพหุนนิ่งเบ้ืองตนดวยดินสอด า  ชาร์โคล  การใชน้ าหนัก  เสน  แสง เงา 
                ปฏิบัติงานเขียนภาพหุนนิ่งดวนดินสอ   ชาร์โคล ตามสัดสวนใชมาตรฐานสวนยอ-ขยายสัดสวน
จากหุนนิ่งท่ีจัดวางให ใชการใชน้ าหนักเสน  แสง เงา  บริการการเขียนภาพหุนนิ่งดวยดินสอ    
                เพื่อใหมีความรูความเขาใจ เห็นคุณคาและมีทักษะสามารถถายทอดส่ิงท่ีมองเห็นออกมาเป็นภาพ
ตามความเป็นจริง สามารถใหบริการ ประเมินราคาและจ าหนายได  
  
ผลการเรียนรู้  
 1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการเขียนภาพหุนนิ่งดวยดินสอ   เครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ  
เทคนิคการเขียนภาพหุนนิ่งเบื้องตนดวยดินสอด า  ชาร์โคล  การใชน้ าหนัก  เสน  แสง เงา 
 2.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพหุนนิ่งเบ้ืองตนดวยดินสอด า  
ชาร์โคล เทคนิคการเขียนภาพหุนนิ่งเบ้ืองตนดวยดินสอด า      
 3.  มีทักษะ และสามารถสรางสรรค์เขียนภาพหุนนิ่งเบ้ืองตนดวยดินสอด า  ชาร์โคล  การใชน้ าหนัก  
เสน  แสง เงาwได 
 4.  เห็นคุณคา สามารถใหบริการ ประเมินราคาและจ าหนายได  
 
 รวม 4 ผลการเรียนรู้ 

 

  
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ31202 การออกแบบ 1   
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4             ภาคเรียนที่ 1  เวลา  120  ชั่วโมง   

       จ านวน 3.0 หน่วยกิต 

                ศึกษาหลักการออกแบบ  ประเภทของงานออกแบบ  การรางภาพ  การอานแบบและการสราง
งาน 2  มิติ และ3 มิติ เพื่อใหมีความรูความเขาใจ เห็นคุณคาและมีทักษะสามารถสรางงานออกแบบท่ีเป็น
ประโยชน์ 

ผลการเรียนรู้ 
           1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบ  ประเภทของงานออกแบบ   
 2.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการออกแบบเบื้องตน 
 3.  มีทักษะการรางภาพ  การอานแบบและการสรางงาน 2  มิติ และ3 มิติ             
 4.  เห็นคุณคา และมีทักษะสามารถสรางงานออกแบบท่ีเป็นประโยชน์ 
 
รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

392 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ31203 ทฤษฎีดนตรีสากล 1   
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4               ภาคเรียนที่ 1  เวลา  80  ชั่วโมง   

         จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่อง ระดับเสียงของดนตรีสากล การบันทึกโนต บนบรรทัด 5 

เสน การเปล่ียนระดับเสียงของท านองเพลง อัตราจังหวะของตัวโนตการจับกลุมของตัวโนต ลักษณะตาง ๆ 

บันไดเสียงชนิดเมเจอร์และชนิดไมเนอร์ การประสานเสียงเบ้ืองตน ศัพท์สังคีตเบื้องตน การฝึก ปฏิบัติการ

น าไปใชและการวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีของบทเพลงตาง ๆ และตระหนักถึงความส าคัญของ ทฤษฎี

ดนตรีสากลท่ีมีตอการศึกษาวิชาการดานดนตรี  

ผลการเรียนรู้  

1.นักเรียนมีความรูในเรื่องระดับเสียงของดนตรีและลักษณะของตัวโนตสากล 

2.นักเรียนสามารถบันทึกโนตลงในบรรทัด 5 เสนได 

3. นักเรียนมีความรูในอัตราจังหวะของตัวโนตการจับกลุมของตัวโนต ลักษณะตาง ๆได 

4. นักเรียนสรางบันไดเสียงเมเจอร์และชนิดไมเนอร์ได  

รวม  4 ผลการเรียนรู้  
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ31204 ปฏิบัติเคร่ืองดนตรี 1 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4               ภาคเรียนที่ 1  เวลา  120  ชั่วโมง   

         จ านวน 3.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่อง ลักษณะทางโครงสรางของเครื่องดนตรี ทาทางการบรรเลง 

วิธีการใช การดูแล และการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี องค์ประกอบของดนตรี ทฤษฎีดนตรีที่ เกี่ยวของการฝึก

การอานโนตจังหวะรูปแบบตาง ๆ การฝึกโสตประสาท หลักและวิธีการบรรเลง เทคนิคการ บรรเลงการฝึก

ปฏิบัติการบรรเลงเครื่องดนตรีเฉพาะอยางในการไลบันไดเสียงและการบรรเลงบทเพลงเทียบเทา ระดับเกรด 1  

ตามมาตรฐานสากล การฝึกปฏิบัติการแสดงการบรรเลงเด่ียวและกลุม คุณลักษณะของ เสียงของเครื่องดนตรี 

การแปลความหมายเครื่องหมายทาง ดนตรี และศัพท์สังคีต จุดประสงค์ของคีตกวี วรรณคดีดนตรีที่เกี่ยวของ 

แบบแผนของเพลงและการแสดงอารมณ์ของบทเพลง การน าไปใชเป็นแนวทางใน การบรรเลง และการพัฒนา

บุคลิกภาพในการบรรเลง 

ผลการเรียนรู้  

1.  นักเรียนมีความรูเรื่องประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีสากล  
2.  นักเรียนมีความเขาใจเรื่องพื้นฐานและเทคนิคการปฎิบัติเครื่องดนตรีสากล  
3.  นักเรียนมีทักษะความสามารถลงมือปฎิบัติเครื่องดนตรีตามโนตสากลได 
4.  นักเรียนมีทักษะความสามารถลงมือปฎิบัติเครื่องดนตรีตามบันไดเสียงเมเจอร์ได 
5. นักเรียนมีทักษะความสามารถในการบรรเลงบทเพลงเทียบเทา ระดับเกรด 1 ได 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ31205 สุนทรียะทางนาฏศิลป์ 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4               ภาคเรียนที่ 1  เวลา  80  ชั่วโมง   

         จ านวน 2.0 หน่วยกิต    

 ศึกษาการประวัติความเป็นมา รูปแบบการแสดง ประเภทของนาฏศิลปไทย ความงามตามองค์ประกอบ
ของนาฏศิลป ความสัมพันธ์ของนาฏศิลปไทยกับศิลปะแขนงตางๆ ซึ่งแสดงออกถึงการอนุรกัษ์ศิลปะวัฒนธรรม
ไทยใหคงอยูสืบไป 
   

ผลการเรียนรู้  
1.  บอกประวัติความเป็นมาของนาฏศิลปไทยได    
2.  มีความรูความเขาใจรูปแบบการแสดงนาฏศิลปไทย 
3.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเพลงท่ีใชประกอบการแสดงนาฏศิลปไทย เพลงหนาพาทย์ เพลงบรรเลง 

เพลงขับรองเป็นตน   
4.  สามารถบอกความสัมพันธ์ของนาฏศิลปกับศิลปะแขนงตาง ๆ ได 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ31206 ทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย  
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4               ภาคเรียนที่ 1  เวลา  120  ชั่วโมง   
                  จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่อง พื้นฐานทางนาฏศิลปไทย รูปแบบการแสดงนาฏศิลปไทย 
มาตรฐาน ไดแก ระบ า ร า ฟูอน ฟูอน โขน ละคร การวิเคราะห์องค์ประกอบนาฏศิลป เกี่ยวกับ จังหวะ และ
ท านองเพลง  การเคล่ือนไหว อารมณ์และความรูสึก ภาษาทา นาฏยศัพท์ รูปแบบของการแสดง การแตงกาย 
วงดนตรีและบทเพลงท่ีใชประกอบการแสดง ความสัมพันธ์ของนาฏศิลปกับศิลปกรรมแขนงตาง ๆ ไดแก 
นาฏกรรม ดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม สุนทรียภาพทางการแสดง     

ผลการเรียนรู้  
1.  มีความรูความเขาใจเรื่องความรูพื้นฐานทางนาฏศิลปไทย และรูปแบบของการแสดงนาฏศิลปไทย  
2.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์อารมณ์ของเพลงประกอบการแสดง  และแสดงภาษาทาตามบทเพลงไดอยาง 

ถูกตอง 
3.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของนาฏศิลปได 
4.  มีความรูความเขาใจเรื่อง ความสัมพันธ์ของนาฏศิลปกับศิลปกรรมแขนงตาง ๆ  
5.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของนาฏศิลปกับศิลปกรรมแขนงตาง ๆ และน าไปใชใน 

ชีวิตประจ าวันได 
 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ31207 จิตรกรรม 2 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4               ภาคเรียนที่ 2  เวลา  80  ชั่วโมง   
                  จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

   ศึกษาหลักการเขียนภาพดวยสีน้ า   เครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ  เทคนิคการเขียนภาพ
เบ้ืองตนดวยสีน้ า  การใชน้ าหนัก  เสน  แสง เงาและสี  ปฏิบัติงานเขียนภาพดวยสีน้ าในเทคนิคตางๆ   
          เพื่อใหมีความรูความเขาใจ เห็นคุณคาและมีทักษะสามารถถายทอดส่ิงท่ีมองเห็นออกมาเป็นภาพตาม
ความเป็นจริง สามารถใหบริการ ประเมินราคาและจ าหนายได   
 
ผลการเรียนรู้  
 1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการเขียนภาพดวยสีน้ า    
 2.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ  เทคนิคการเขียนภาพ
เบ้ืองตนดวยสีน้ า  การใชน้ าหนัก  เสน  แสง เงาและสี  
 3.  มีทักษะ และสามารถหลักการเขียนภาพดวยสีน้ า   เครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ  
เทคนิคการเขียนภาพเบื้องตนดวยสีน้ า  การใชน้ าหนัก  เสน  แสง เงาและสี 
 4.  เห็นคุณคา สามารถใหบริการ ประเมินราคาและจ าหนายได  

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ31208 การออกแบบ 2  
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4               ภาคเรียนที่ 2  เวลา  120  ชั่วโมง   
                  จ านวน 3.0 หน่วยกิต 

ศึกษาหลักการออกแบบงานศิลปะประเภทตางๆ  เพื่อใหมีความรูความเขาใจ เห็นคุณคาและสามารถ
สรางสรรค์งานศิลปะที่เป็นประโยชน์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 
           1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบงานศิลปะประเภทตางๆ   
 2.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการออกแบบเบื้องตน 
 3.  มีทักษะการรางภาพ  สามารถสรางสรรค์งานศิลปะที่เป็นประโยชน์ 

 4.  เห็นคุณคา และมีทักษะสามารถสรางงานออกแบบงานศิลปะประเภทตางๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ 

รวม 4 ผลการเรียนรู้     
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ31209 ทฤษฎีดนตรี 2 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4               ภาคเรียนที่ 2  เวลา  80  ชั่วโมง   
                  จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่อง บันไดเสียงชนิดเมเจอร์และชนิดไมเนอร์ ระดับเสียง

ของท านองเพลง การจับกลุมตัวโนตแบบสองพยางค์และแบบสามพยางค์ ขั้นคูเสียง คอร์ดและการ พลิกกลับ

ของคอร์ด คอร์ดในบันไดเสียงชนิดเมเจอร์และชนิดไมเนอร์ การใชสัญลักษณ์ของคอร์ดในการประสาน เสียง 

การ ด าเนินของคอร์ด ศัพท์สังคีต เครื่องหมาย ท่ีแสดงเทคนิคการการปฏิบัติ การฝึกปฏิบัติการ น าไปใช การ

วิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีของบทเพลงตาง ๆ และตระหนักถึงความส าคัญของทฤษฎีดนตรี สากลท่ีมีตอ

การศึกษาวิชาการดนตรี 

ผลการเรียนรู้  
1.นักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่อง บันไดเสียงชนิดเมเจอร์และชนิดไมเนอร์  
2.นักเรียนสามารถจับกลุมตัวโนตแบบสองพยางค์และแบบสามพยางค์ 
 3. นักเรียนสามารถบันทึกขั้นคูเสียง คอร์ดและการพลิกกลับของคอร์ด คอร์ดในบันไดเสียงชนิด

เมเจอร์และชนิดไมเนอร์ 
4. นักเรียนสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีของบทเพลงตาง ๆ  

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ31210 ปฏิบัติเคร่ืองดนตรี 2 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4               ภาคเรียนที่ 2  เวลา  120  ชั่วโมง   
                  จ านวน 3.0 หน่วยกิต 

ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่อง ลักษณะทางโครงสรางของเครื่องดนตรี ทาทางการบรรเลง 

วิธีการใช การดูแล และการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี องค์ประกอบของดนตรี ทฤษฎีดนตรีที่ เกี่ยวของการฝึก

การอานโนตจังหวะรูปแบบตาง ๆ การฝึกโสตประสาท หลักและวิธีการบรรเลง เทคนิคการ บรรเลงการฝึก

ปฏิบัติการบรรเลงเครื่องดนตรีเฉพาะอยางในการไลบันไดเสียงและการบรรเลงบทเพลงเทียบเทา ระดับเกรด 2 

ตามมาตรฐานสากล การฝึกปฏิบัติการแสดงการบรรเลงเด่ียวและกลุม คุณลักษณะของ เสียงของเครื่องดนตรี 

การแปลความหมายเครื่องหมายทางดนตรี และศัพท์สังคีต จุดประสงค์ของคีตกวี วรรณคดีดนตรีที่เกี่ยวของ 

แบบแผนของเพลงและการแสดงอารมณ์ของบทเพลง การน าไปใชเป็นแนวทางใน การบรรเลง และการพัฒนา

บุคลิกภาพในการบรรเลง 

ผลการเรียนรู้  

1.  นักเรียนมีความรูเรื่องประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีสากล  
2.  นักเรียนมีความเขาใจเรื่องพื้นฐานและเทคนิคการปฎิบัติเครื่องดนตรีสากล  
3.  นักเรียนมีทักษะความสามารถลงมือปฎิบัติเครื่องดนตรีตามโนตสากลได 
4.  นักเรียนมีทักษะความสามารถลงมือปฎิบัติเครื่องดนตรีตามบันไดเสียงไมเนอรไ์ด 
5.  นักเรียนมีทักษะความสามารถในการบรรเลงบทเพลงเทียบเทา ระดับเกรด 2 ได 

 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ31211 นาฏศิลป์ไทย 1 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4               ภาคเรียนที่ 2  เวลา  80  ชั่วโมง   
                  จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาประวัติความเป็นมาของ ร าไทย โขน และละครใน ลักษณะการแตงกาย ลีลาทาทาง เพลง
ประกอบการร า และนาฏยศัพท์ ฝึกร าไทยมาตรฐาน ระบ าชุดตางๆ 
 เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และเห็นคุณคาสามารถร าไทย และสรางสรรค์ชุดการแสดงได 
 
ผลการเรียนรู้  

1.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ร าไทย โขน และละครใน    
2.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ลีลาทาทาง และเพลงประกอบการร า 
3.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ นาฏยศัพท์ท่ีใชในการร า   
4.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ การฝึกร าไทยมาตรฐาน 
5.  มีความรูความเขาใจ ในการฝึกร า ระบ าชุดตางๆ การแสดงโขนละละคร 
6.  มีความรูความเขาใจ และเห็นคุณคาของนาฏศิลปไทย  

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ31212 นาฏศิลป์พื้นเมือง 1 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4               ภาคเรียนที่ 2  เวลา  120  ชั่วโมง   
                  จ านวน 3.0 หน่วยกิต 

ศึกษา วิเคราะห์ถึงประวัติความเป็นมานาฏศิลปพื้นเมือง  มีความรูความเขาใจภาษาทา นาฏยศัพท์ 
และการร านาฏศิลปพื้นเมือง แตละภาค  มีทักษะในการแตงกายอยางเหมาะสม  รวมท้ังเคล่ือนไหวท่ี
แสดงออกถึงการส่ืออารมณ์  เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลปพื้นเมือง  มีความสามารถรอง
เพลงส าหรับการแสดงไดไมนอยกวา  1  เพลง  และมีความสามารถโดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล  
กระบวนการกลุม กระบวนการสาธิต และการฝึกปฏิบัติ 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
                1.  นักเรียนสามารถรูถึงประวัติความเป็นมานาฏศิลปพื้นเมือง ไดถูกตอง 
                2.  นักเรียนมีความรูความเขาใจภาษาทา นาฏยศัพท์ และการร าแตละภาคไดถูกตอง 
                3.  มีทักษะในการแตงกายการแสดงไดอยางเหมาะสม 
                4.  นักเรียนสามารถเคล่ือนไหวท่ีแสดงออกในการส่ืออารมณ์ได 
                5.  นักเรียนสามารถเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลปพื้นเมือง ได   

รวม  5   ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ32213 จิตรกรรม 3 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5               ภาคเรียนที่ 1  เวลา  80  ชั่วโมง   
                  จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 
      ศึกษาหลักการเขียนภาพดวยสีน้ า   เครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ  เทคนิค 
การเขียนภาพเบื้องตนดวยสีน้ า  การใชน้ าหนัก  เสน  แสง เงาและการใชสี 
                  ปฏิบัติงานเขียนภาพดวยสีน้ าในเทคนิคตางๆ   
                  เพื่อใหมีความรูความเขาใจ เห็นคุณคาและมีทักษะสามารถถายทอดส่ิงท่ีมองเห็นออกมา 
เป็นภาพตามความเป็นจริง สามารถใหบริการ ประเมินราคาและจ าหนายได   
 
ผลการเรียนรู้  
 1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการเขียนภาพหุนนิ่งดวยดินสอ   เครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการ
เขียนภาพ  เทคนิคการเขียนภาพหุนนิ่งเบ้ืองตนดวยดินสอด า  ชาร์โคล  การใชน้ าหนัก  เสน  แสง เงา 
 2.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพหุนนิ่งเบ้ืองตนดวยดินสอด า  
ชาร์โคล เทคนิคการเขียนภาพหุนนิ่งเบ้ืองตนดวยดินสอด า      
 3.  มีทักษะ และสามารถสรางสรรค์เขียนภาพหุนนิ่งเบ้ืองตนดวยดินสอด า  ชาร์โคล  การใชน้ าหนัก  
เสน  แสง เงาได 
 4.  เห็นคุณคา สามารถใหบริการ ประเมินราคาและจ าหนายได  

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ32214 การออกแบบ 3 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5               ภาคเรียนที่ 1  เวลา  120  ชั่วโมง   
                  จ านวน 3.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาลักษณะ  รูปแบบ ขนาดของตัวอักษรและตัวเลขท้ังภาษาไทยและตางประเทศ  เทคนิคการ
เขียนตัวอักษร  การออกแบบ  การใชเสนและลวดลายประกอบ   การยอขยาย  วัสดุอุปกรณ์ในการเขียน  การ
ใชปากกา  พูกันกลม  พูกันแบน  และเทคโนโลยีอื่นๆในการเขียนตัวอักษร  
การจัดกลุมตัวอักษร 
           ปฏิบัติงานฝึกทักษะออกแบบ  เขียนอักษร  ตังเลข ท้ังภาษาไทยและตางประเทศ  ดวยปากกา  พูกัน
กลม  พูกันแบน  และเทคโนโลยีอื่นๆ งานศิลปะประเภทตางๆ  เขียนลวดลายประกอบ    
จัดกลุมตัวอักษร บริการเขียนอักษร  ตังเลข ท้ังภาษาไทยและตางประเทศ   
           เพื่อใหมีความรูความเขาใจ เห็นคุณคา มีทักษะและสามารถสรางสรรค์งานออกแบบ 
ตัวอักษร  ตังเลข ท้ังภาษาไทยและตางประเทศ  และสามารถใหบริการได 

     
ผลการเรียนรู้  

1.  รู เขาใจประวัติความเป็นมา การเขียนภาพหุนนิ่งดวยดินสอ    
2.  รู เขาใจทฤษฎีการเขียนภาพหุนนิ่งดวยดินสอ   เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ   เทคนิคการ
เขียน ภาพเบื้องตนดวยดินสอด า  การใชน้ าหนัก เสน  แสง  เงา    
3.  ปฏิบัติการเขียนภาพหุนนิ่งดวยดินสอ  หุนนิ่งรปูทรงเรขาคณิต ใชน้ าหนักเสน  แสง  เงา     ไดถูกตอง

ตามหลักของทัศนธาตุ   
4.  ปฏิบัติการเขียนภาพหุนนิ่งดวยดินสอ  หุนนิ่งรปูทรงอิสระ ใชน้ าหนักเสน  แสง  เงา     ไดถูกตองตาม

หลักของทัศนธาตุ   
5.  ปฏิบัติการเขียนภาพหุนนิ่งดวยดินสอ  หุนนิ่งตามท่ีจัดให ใชน้ าหนักเสน  แสง  เงา     ไดถูกตองตาม

หลักของทัศนธาตุ  

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

404 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ32215 ทฤษฎีดนตรีสากล 3 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5               ภาคเรียนที่ 1  เวลา  80  ชั่วโมง   
                  จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่อง รูปแบบของบทเพลง การวางโครงสรางของ เพลง

เพลงความสอดคลองกันของทิศทางและแนวทางการด าเนินของประโยคเพลง รวมท้ังเรื่องราวและความหมาย 

ของบทเพลง การเลือกใชบันไดเสียงและขั้นคูเสียง การก าหนดความเร็วของเพลงใหสอดคลองกับอารมณ์ 

เอกลักษณ์ของบทเพลง การพัฒนาท านองส้ัน (motive) ในประโยคเพลงเป็นท านองใหม การเลือกใชเครื่อง

ดนตรี ท่ีเหมาะสมในการบรรเลง การวางคอร์ดและการประสานเสียง 

ผลการเรียนรู้  

1.นักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่อง รูปแบบของบทเพลงการวางโครงสรางของเพลง 

2.นักเรียนสามารถเลือกใชบันไดเสียงและขั้นคูเสียงการก าหนดความเร็วของเพลงใหสอดคลองกับ

อารมณ์ และเอกลักษณ์ของบทเพลง 

3.นักเรียนสามารถเลือกใชเครื่องดนตรีที่เหมาะสมในการบรรเลง การวางคอร์ดและการประสานเสียง 

รวม 3 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ32216 ปฏิบัติเคร่ืองดนตรี 3 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5               ภาคเรียนที่ 1  เวลา  120  ชั่วโมง   
                  จ านวน 3.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่อง ลักษณะทางโครงสรางของเครื่องดนตรี ทาทางการบรรเลง 
วิธีการใช การดูแล และการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี องค์ประกอบของดนตรี ทฤษฎีดนตรีที่ เกี่ยวของการฝึก
การอานโนตจังหวะรูปแบบตาง ๆ การฝึกโสตประสาท หลักและวิธีการบรรเลง เทคนิคการ บรรเลงการฝึก
ปฏิบัติการบรรเลงเครื่องดนตรีเฉพาะอยางในการไลบันไดเสียงและการบรรเลงบทเพลงเทียบเทา ระดับเกรด 3 
ตามมาตรฐานสากล การฝึกปฏิบัติการแสดงการบรรเลงเด่ียวและกลุมจากการอานโนตและ การจ าเพลง การ
ฝึกปฏิบัติการบรรเลงประกอบเสียงจาก Backingtrack คุณลักษณะของเสียงของเครื่องดนตรี และการพัฒนา
คุณภาพในการบรรเลง การแปลความหมายเครื่องหมายทางดนตรี และศัพท์สังคีต จุดประสงค์ของคีตกวี 
วรรณคดีดนตรีที่เกี่ยวของ แบบแผนของเพลงและการแสดงอารมณ์ของบทเพลง การน าไปใชเป็นแนวทางใน
การบรรเลง และการพัฒนาบุคลิกภาพในการบรรเลง  

ผลการเรียนรู้  
1.  นักเรียนมีความรูเรื่องประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีสากล  
2.  นักเรียนมีความเขาใจเรื่องพื้นฐานและเทคนิคการปฎิบัติเครื่องดนตรีสากล  
3.  นักเรียนมีทักษะความสามารถลงมือปฎิบัติเครื่องดนตรีประกอบเสียงจาก Backingtrack ได 
4.  นักเรียนมีทักษะความสามารถลงมือปฎิบัติเครื่องดนตรีตามเพลงเกรด 3 ได 
5.  นักเรียนมีทักษะความสามารถลงมือปฎิบัติเครื่องดนตรีสากลในบทเพลงท่ีก าหนดได 

 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ32217นาฏศิลป์ไทย 2  
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5               ภาคเรียนที่ 1  เวลา  80  ชั่วโมง   
                  จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

  ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่อง ความรูพื้นฐานทางนาฏศิลปไทย ลักษณะและ วิธีการแสดง
โขน ละคร และร าไทย การตีบทประกอบบทพากย์ โขน ละคร นาฏยศัพท์ ภาษาทา ภาษา นาฏศิลป ประวัติ
ความเป็นมาของนาฏศิลปชุดตาง ๆ การฝึกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลปเป็นชุดเป็นตอน หลักความงามและ
สุนทรียภาพทางการแสดง การน าความรูไปประยุกต์ใชและบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ และ
ชีวิตประจ าวัน คุณคาของนาฏศิลปไทยท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทองถิ่น และภูมิปัญญาไทย      

ผลการเรียนรู้  
1.  มีความรูความเขาใจ ลักษณะและวิธีการแสดง โขน ละคร และร าไทย    
2.  นักเรียนสามารถร าตีบทตามบทพากย์โขน และบทละครได 
3.  เลาประวัติความเป็นมาของนาฏศิลปชุดการแสดงตางๆ ได 
4.  ฝึกปฏิบัติการการแสดงนาฏศิลปไทย ไดตามความสนใจ 
5.  สามารถน าความรูไปใชบูรณาการกับกลุมสาระอื่นๆ และชีวิตประจ าวันได 

6.  รูคุณคาของนาฏศิลปไทย ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทองถิ่น และภูมิปัญญาไทย 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ32218  นาฏศิลป์พื้นเมือง 2  
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5               ภาคเรียนที่ 1  เวลา  120  ชั่วโมง   
                  จ านวน 3.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาเพื่อให มีความรู ความเขาใจในเรื่องประวัติความเป็นมา รูปแบบของนาฏศิลปพื้นบาน  แตะละ
ภาค  นาฏยศัพท์ท่ีใชเป็นพื้นฐานการของระบ า ร า  ฟูอน ทาร า  การแปรแถวเพื่อใชในการแสดง   
ฝึกปฏิบัติทักษะการแสดง ระบ า ร า  ฟูอนนาฏศิลปพื้นบาน การแตงหนาแตงกายและการท าอุปกรณ์
ประกอบการแสดง นาฏศิลปพื้นบาน ใชกระบวนการกลุมในการฝึกทักษะและจัดการแสดงนาฏศิลปพื้นบาน 
มีความใฝเรียนใฝรู มีวินัย มุงมั่นในการท างาน    รักความเปนไทย รวมอนุรักษ์สืบสานและเผยแพรนาฏศิลป
พื้นบาน  อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาทองถิ่นและภูมิปัญญาไทย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
1.   บอกประวัติความเป็นมาและรูปแบบการแสดงนาฏศิลปพื้นบานภาคตางๆ 
2.   ปฏิบัตินาฏยศัพท์ และกิริยาศัพท์ทางนาฏศิลปไทย 
3.    อธิบายหลักการแปรแถวเพื่อใชในการแสดงนาฏศิลป 
4.    น าความรูและทักษะเรื่องนาฏยศัพท์และการแปรแถว มาประดิษฐ์ทาร าเพื่อใชในการแสดง

นาฏศิลป 
5.    อธิบายความรูเรื่องหลักการแตงหนา แตงกายเพื่อการแสดงนาฏศิลปไทย นาฏศิลปพื้นบาน 
6.    ปฏิบัติการแตงหนา แตงกายเพื่อการแสดงนาฏศิลปไทย นาฏศิลปพื้นบาน 
7.    จัดท าอุปกรณ์เพื่อใชประกอบการแสดงนาฏศิลป 
8.    อธิบายความรูและปฏิบัติทักษะดานการแสดงนาฏศิลปพื้นบานของไทยในแตละภาค 
9.    อธิบายหลักการจัดการแสดง นาฏศิลปพื้นเมือง 
10.  ใชกระบวนการกลุมในการวางแผนและจัดการแสดงนาฏศิลปพื้นเมือง 

รวม  10  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

408 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ32219  จิตรกรรม 4 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5               ภาคเรียนที่ 2  เวลา  80  ชั่วโมง   
                  จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาหลักการเขียนภาพคนเหมือนดวยสีประเภทตางๆ   เครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการ 
เขียนภาพ  เทคนิคการเขียนภาพเบื้องตนดวยดวยสีประเภทตางๆ     การใชน้ าหนัก  เสน  แสง เงาและการใช
สีในแตละประเภท ปฏิบัติงานเขียนภาพคนเหมือนดวยสีประเภทตางๆ    
           เพื่อใหมีความรูความเขาใจ เห็นคุณคาและมีทักษะสามารถถายทอดตามสัดสวนใชมาตราสวนยอ
ขยายสัดสวนจากภาพถาย หุนคนจริง  ใชน้ าหนัก  เสน  แสง เงาและการใชสีประเภทตางๆ   สามารถ
ใหบริการ  ประเมินราคาและจ าหนายได 

ผลการเรียนรู้  
 1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการเขียนภาพภาพคนเหมือนดวยสีประเภทตางๆ   เครื่องมือ  
วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ  เทคนิคการเขียนภาพภาพคนเหมือนดวยสีประเภทตางๆ    
 2.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพภาพคนเหมือนดวยสีประเภท
ตางๆ    3.  มีทักษะ และสามารถสรางสรรค์เขียนภาพภาพคนเหมือนดวยสีประเภทตางๆ การใชน้ าหนักสีได 
 4.  เห็นคุณคา สามารถใหบริการ ประเมินราคาและจ าหนายได  

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ32220  การออกแบบ 4  
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5               ภาคเรียนที่ 2  เวลา  120  ชั่วโมง   
                  จ านวน 3.0 หน่วยกิต 

            ศึกษาหลักการเขียนภาพโฆษณา  วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการเขียนภาพโฆษณา   
ความส าคัญของการเขียนภาพโฆษณา  การออกแบบ    ลักษณะ  รูปแบบ วิธีการเขียนภาพโฆษณา   
                  ปฏิบัติงานออกแบบ  เลือกเครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ์ เขียนภาพโฆษณาแบบตางๆ เชน  แบบ
โชว์การ์ด  แบบโปสเตอร์ ฯลฯ   บริการเขียนภาพโฆษณา  ส ารวจขอมูลตลาด  ประเมินราคาคาบริการ   
                  เพื่อใหมีความรูความเขาใจ เห็นคุณคา มีทักษะในการออกแบบ   เขียนภาพโฆษณาแบบตางๆ 
และสามารถใหบริการได 

ผลการเรยีนรู้  
           1.เพื่อใหมีความรูความเขาใจ เห็นคุณคา มีทักษะในการออกแบบ   เขียนภาพโฆษณาแบบตางๆ และ
สามารถใหบริการได 
            2.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการเขียนภาพโฆษณา  ความส าคัญในการเขียนภาพโฆษณา   
   3.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการของการเขียนภาพโฆษณา    

  4.  มีทักษะการการออกแบบ    ลักษณะ  รูปแบบ วิธีการเขียนภาพโฆษณา   
   5.    เห็นคุณคา และมีทักษะสามารถสรางงานการเขียนภาพโฆษณาท่ีเป็นประโยชน์ 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ32221 ทฤษฎีดนตรีสากล 4 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5               ภาคเรียนที่ 2  เวลา  80  ชั่วโมง   
                  จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่อง บันไดเสียงชนิดเมเจอร์ ไมเนอร์ และโครมาติก ข้ันคูเสียง
และการด าเนินของคอร์ด หลักการประสานเสียงแบบ 4 แนว การประสานเสียงส าหรับวงขับ รองประสาน
เสียง กระสวนจังหวะในการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ การประสานเสียงส าหรับวงดนตรปีฺอบและวง
ดนตรีอื่นๆ การเลือกใชเครื่องดนตรีในการผสมผสานแนวการบรรเลง  

ผลการเรียนรู้  
1.นักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องบันไดเสียงชนิดเมเจอร์ ไมเนอร์ และโครมาติก ข้ันคูเสียงและ

การด าเนินของคอร์ด 
2.นักเรียนมีความเขาใจหลักการประสานเสียงแบบ 4 แนว  
3.นักเรียนสามารถเขียนโนตประสานเสียงแบบ 4 แนว ส าหรับวงขับรองประสานเสียงได 
4.นักเรียนสามารถเลือกใชเครื่องดนตรีที่เหมาะสมในการบรรเลงประกอบขับรองประสานเสียงได 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ32222 ปฏิบัติดนตรี 4 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5               ภาคเรียนที่ 2  เวลา  120  ชั่วโมง   
                  จ านวน 3.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่อง ลักษณะทางโครงสรางของเครื่องดนตรี ทาทางการบรรเลง 
วิธีการใช การดูแล และการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี องค์ประกอบของดนตรี ทฤษฎีดนตรีที่ เกี่ยวของการฝึก
การอานโนตจังหวะรูปแบบตาง ๆ การฝึกโสตประสาท หลักและวิธีการบรรเลง เทคนิคการ บรรเลงการฝึก
ปฏิบัติการบรรเลงเครื่องดนตรีเฉพาะอยางในการไลบันไดเสียงและการบรรเลงบทเพลงเทียบเทา ระดับเกรด 4 
ตามมาตรฐานสากล การฝึกปฏิบัติการแสดงการบรรเลงเด่ียวและกลุมจากการอานโนตและ การจ าเพลง การ
ฝึกปฏิบัติการบรรเลงประกอบเสียงจาก Backingtrack คุณลักษณะของเสียงของเครื่องดนตรี และการพัฒนา
คุณภาพในการบรรเลง การแปลความหมายเครื่องหมายทางดนตรี และศัพท์สังคีต จุดประสงค์ ของคีตกวี 
วรรณคดีดนตรีที่เกี่ยวของ แบบแผนของเพลงและการแสดงอารมณ์ของบทเพลง การน าไปใชเป็น แนวทางใน
การบรรเลง และการพัฒนาบุคลิกภาพในการบรรเลง  

ผลการเรียนรู้  

1.  นักเรียนมีความรูเรื่องประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีสากล  
2.  นักเรียนมีความเขาใจเรื่องพื้นฐานและเทคนิคการปฎิบัติเครื่องดนตรีสากล  
3.  นักเรียนมีทักษะความสามารถลงมือปฎิบัติเครื่องดนตรีประกอบเสียงจาก Backingtrack ได 
4.  นักเรียนมีทักษะความสามารถลงมือปฎิบัติเครื่องดนตรีตามเพลงเกรด 4 ได 
5.  นักเรียนมีทักษะความสามารถลงมือปฎิบัติเครื่องดนตรีสากลในบทเพลงท่ีก าหนดได 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ32223 นาฏศิลป์ไทย 3 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5               ภาคเรียนที่ 2  เวลา  80  ชั่วโมง   
                  จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่อง ความรูพื้นฐานทางนาฏศิลปไทย ความหมายและความ
แตกตางของ โขน ละคร ระบ า ร าฟูอน การตีบทและการเขียนบท การฝึกปฏิบัติการ แสดงนาฏศิลปเป็นชุด
เป็นตอน การประดิษฐ์เครื่องแตงกาย ดนตรีและเพลงประกอบการแสดง หลักความงามและสุนทรียภาพ
ทางการแสดง หลักการวิจารณ์นาฏศิลป การประเมินคุณภาพการแสดงทางนาฏศิลปของตนเองและผูอื่น การ
ฝึกปฏิบัติการท างานกลุมจัดการแสดงทางนาฏศิลป นาฏศิลปไทยในชีวิตประจ าวัน การอนุรักษ์และการสืบ
ทอดนาฏศิลปไทยท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทองถิ่น และภูมิปัญญาไทย  

ผลการเรียนรู้  
1.  มีความรูความเขาใจเรื่องรูปแบบของการแสดงนาฏศิลปไทย  
2.  อธิบายเปรียบเทียบลักษณะการแสดงนาฏศิลปไทยแตละประเภทได 
3.  สามารถวิจารณ์การแสดงนาฏศิลปตามองค์ประกอบและหลักการวิจารณ์ได 
4.  สามารถประดิษฐ์เครื่องแตงกายใชในการแสดงนาฏศิลปได  
5.  ฝึกปฏิบัติร าไทยไดอยางสวยงามตามแบบมาตรฐาน 
6.  นักเรียนสามารถประเมินการแสดงของตนเองและผูอื่นได 
7.  นักเรียนสามารถจัดการแสดงเป็นชุดได 

    8.  เขาใจการอนุรักษ์และการสืบทอดนาฏศิลปไทยท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทองถิน่  
        และภูมิปัญญาไทย  

 
รวม  8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ32224 นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ 1 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5               ภาคเรียนที่ 2  เวลา  120  ชั่วโมง   
                  จ านวน 3.0 หน่วยกิต 

 ศึกษานาฎศิลปพื้นเมืองในเรื่อง ลีลาทาร า พื้นเมือง การคิดคนสรางสรรค์ทาร าประกอบ ดนตรี 
สอดคลองกับวิธีการด าเนินชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาทองถิ่น และคิดสรางชุดการแสดงได  มีสวนรวมในการ
อนุรักษ์นาฏศิลปพื้นเมืองและภูมิปัญญาทองถิ่น  
 
ผลการเรียนรู้  
 1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับลีลาทาร า พื้นเมืองสรางสรรค์  
 2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการด าเนินชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาทองถิ่น ท่ีสอดคลอง กับการ
แสดง  ประกอบดนตรี  
 3. มีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการประดิษฐ์ทาร านาฎศิลปพื้นเมืองสรางสรรค์  
 4. มีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการสงเสริมอนุรักษ์นาฎศิลปพื้นเมืองสรางสรรค์  

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
รายวิชาเพิ่มเติม           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

ศึกษา วิเคราะห์  ฝึกทักษะต้ังประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก  
ต้ังสมมุติฐานและใหเหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโตแยงประเด็นความรู  โดยใชความรูจากศาสตร์สาขาตางๆ และมี
ทฤษฏีรองรับ ออกแบบ วางแผน รวบรวมขอมูล คนควาแสวงหาความรูเกี่ยวกับสมมุติฐานท่ีต้ังไวจากแหลง
เรียนรูทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสารสนเทศ อยางมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความนาเช่ือถือของแหลงเรียนรู
อยางมีวิจารณญาณ  เพื่อใหไดขอมูลท่ีครบถวนสมบูรณ์     

วิเคราะห์ขอมูลโดยใชวิธีการท่ีเหมาะสม  สังเคราะห์สรุปองค์ความรูรวมกัน  มีกระบวนการกลุม 
ในการวิพากษ์  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  โดยใชความรูจากวิชาสาขาตางๆ  เสนอแนวคิด  วิธีการแกปัญหา
อยางเป็นระบบ  ดวยกระบวนการคิด  กระบวนการแกปัญหา  กระบวนการปฏิบัติ    

เพื่อใหเกิดทักษะในการคนควา  แสวงหาความรู  สังเคราะห์  สรุป  อภิปรายผลเปรียบเทียบเช่ือมโยง
ความรู  ความเป็นมาของศาสตร์  เขาใจหลักการและวิธีคิดในส่ิงท่ีศึกษา  เห็นประโยชน์และคุณคาของ
การศึกษาดวยตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ต้ังประเด็นปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
 2. ต้ังสมมุติฐานและใหเหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโตแยงประเด็นความรูโดยใชความรู 
จากวิชาสาขาตางๆ และมีทฤษฏีรองรับ 
 3. ออกแบบ วางแผน ใชกระบวนการรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. ศึกษา คนควา แสวงหาความรูเกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหลงเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
 5. ตรวจสอบความนาเช่ือถือของแหลงท่ีมาของขอมูล 
 6. วิเคราะห์ขอคนพบดวยสถิติท่ีเหมาะสม 
 7. สังเคราะห์ สรุปองค์ความรูดวยกระบวนการกลุม 
 8. เสนอแนวคิดการแกปัญหาอยางเป็นระบบดวยองค์ความรูจากการคนพบ 

รวม  8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5        ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง 
           จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

         ศึกษา  เรียบเรียง  และถายทอดความคิดอยางชัดเจน  เป็นระบบจากขอมูลองค์ความรู   จาก
การศึกษาคนควาในรายวิชาศึกษาคนควาและสรางองค์ความรู  (Research  and  Knowledge  Formation)   

เขียนโครงราง  บทน า  เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ  โดยใชค าจ านวน  2,500  ค า  
มีการอางอิงแหลงความรูท่ีเช่ือถือไดอยางหลากหลาย  เรียบเรียงและถายทอดอยางชัดเจน  เป็นระบบ  มีการ
น าเสนอในรูปแบบเด่ียว  (Oral  Individual Presentation)  หรือกลุม  (Oral  Panel  Presentation)  โดย
ใชส่ือประกอบท่ีหลากหลาย  และเผยแพรผลงานสูสาธารณะ   

เพื่อใหเกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  และทักษะการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  เห็น
ประโยชน์และคุณคาในการสรางสรรค์งานและถายทอดส่ิงท่ีเรียนรูใหเป็นประโยชน์แกสาธารณะ 

ผลการเรียนรู้ 
1.  วางโครงรางการเขียนตามหลักเกณฑ์  องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงราง 
2.  เขียนรายงานการศึกษาคนควาเชิงวิชาการ  ภาษาไทยความยาว 2,500 ค า 
3.  น าเสนอขอคนพบ  ขอสรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว  (Oral Individual 

Presentation) หรือกลุม (Oral Panel Presentation)  
4. ใชส่ือ  อุปกรณ์ในการน าเสนอไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
5.  เผยแพรผลงานการศึกษาคนควาในรูปแบบบทความวิชาการ  บทความวิจัย  นิทรรศการผลงานสู

สาธารณะ 
6.  บอกประโยชน์และคุณคาในการสรางสรรค์งานและถายทอดส่ิงท่ีเรียนรูแกสาธารณะ 

รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ33225 ประติมากรรม 1 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6               ภาคเรียนที่ 1  เวลา  80  ชั่วโมง   
                  จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาลักษณะ  ประเภท  วิธีการเลือกสรรและสะสมวัสดุทองถิ่น และวัสดุเหลือใช 
การเลือกเครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ์   ท่ีเหมาะสมในการออกแบบ และการสรางสรรค์ผลงานฝึกน าวัสดุทองถิ่น 
และวัสดุเหลือใชมาประดิษฐ์งานศิลปะตามท่ีออกแบบ  
          เพื่อใหมีความรูความเขาใจ เห็นคุณคา มีทักษะในการสรางสรรค์ และสามารถประยุกต์ใช 
ใหเหมาะสมกับยุคสมัย 
ผลการเรียนรู้  

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการการปั้นในประเภทตางๆ      
2.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการงานปั้น ประกอบดวย นูนต่ า  นูนสูง  
3.  มีทักษะ และสามารถสรางสรรค์งานปั้น ประกอบดวย นูนต่ า  นูนสูง ประเภทตางๆ       
4.  เห็นคุณคา สามารถใหบริการ ประเมินราคาและจ าหนายได  

 
รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ33226 ภาพพิมพ ์
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6               ภาคเรียนที่ 1  เวลา  120  ชั่วโมง   
                  จ านวน 3.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาแบบอยาง แนวทางของภาพพิมพ์ของศิลปินในสมัยตางๆ การเลือกใชวัสดุอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบภาพพิมพ์  การท าแมพิมพ์ การพิมพ์ภาพสีเดียว และหลายสี ภาพ 
พิมพ์ทางวิจิตรศิลปและพาณิชศิลป  
          เพื่อใหมีความรูความเขาใจ เห็นคุณคา มีทักษะ และสามารถสรางสรรค์ภาพพิมพ์แบบ 
ตางๆไดตามจินตนาการและสามารถ ประยุกต์ใชใหเหมาะสมกับยุคสมัย 
ผลการเรียนรู้  

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการภาพพิมพ์ 
2.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการสรางภาพพิมพ์ 
3.  มีทักษะ และสามารถสรางสรรค์ปฏิบัติงานฝึกทักษะหลักการสรางภาพพิมพ์  
4.  เห็นคุณคาของภาพพิมพ์ สามารถใหบริการ ประเมินราคาและจ าหนายได  

 
รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

   ศ33227 เทคโนโลยีดนตรี 1  
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6               ภาคเรียนที่ 1  เวลา  80  ชั่วโมง   
                  จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่อง การใชเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับงานดนตรี การ 

สรางสรรค์งานดนตรีในรูปแบบตาง ๆ ปัจจัยในการสรางสรรค์ผลงานดนตรีในแตละวัฒนธรรม เครื่องหมาย

และ สัญลักษณ์ทางดนตรี เทคนิคการน าเสนอผลงานดนตรี การถายทอดบทเพลงดวยการบันทึกเสียงเครื่อง

ดนตรี เด่ียวและรวมวง การสรางสรรค์งานดนตรีดวยเสียงสังเคราะห์  การบันทึกเสียงดนตรีดวยโปรแกรมทาง

คอมพิวเตอร์ การใชโปรแกรมการผสมเสียง การน าเสนอผลงานดนตรีรวมกับส่ือผสมประเภทตาง ๆ  

ผลการเรียนรู้  

1.นักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่อง การใชเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับงานดนตรี 
2.นักเรียนเขาใจเทคนิคการน าเสนอผลงานดนตรี การถายทอดบทเพลงดวยการบันทึกเสียงเครื่อ

ดนตรี เด่ียวและรวมวง 
3.นักเรียนสามารถสรางสรรค์งานดนตรีดวยเสียงสังเคราะห์  การบันทึกเสียงดนตรีดวยโปรแกรมทาง

คอมพิวเตอร์ 
 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ33228 ปฏิบัติรวมวง 1  
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6               ภาคเรียนที่ 1  เวลา  120  ชั่วโมง   
                  จ านวน 3.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่อง การฝึกการอานโนตจังหวะและท านองแรกพบ 

(Sight Reading) การฝึกโสตประสาท รูปแบบการบรรเลงเป็นกลุมและการผสมวงดนตรีประเภทตาง ๆ หลัก 

และวิธีการบรรเลงหมู เทคนิคการบรรเลง การพัฒนาการปรับเสียงใหมีความผสมกลมกลืน การวิเคราะห์ 

องค์ประกอบของดนตรีและแนวท านองเพลง คุณลักษณะของเสียงของเครื่องดนตรีประเภทตาง ๆ การฝึก 

ปฏิบัติการแปลความหมายของเพลงจากการอานโนตรวมแนวท านองเพลง การฝึกปฏิบัติการเป็นผูอ านวยเพลง 

การฝึกปฏิบัติการบรรเลงหมูบทเพลงประเภท Duet Trio Quartet และ Quintet เทียบเทาระดับเกรด 2 – 3 

ตามมาตรฐานสากล หรือการบรรเลงหมูอื่น ๆ หรือตามแนวเพลงสมัยนิยม การประเมินคุณภาพการ บรรเลง

ของตนเองและผูอื่น การฝึกปฏิบัติการแสดงการบรรเลงหมู การพัฒนาบุคลิกภาพในการบรรเลง 

ผลการเรียนรู้  

1.นักเรียนเขาใจ หลัก และวิธีการบรรเลงหมู 
2.นักเรียนสามารถฝึกอานโนตจังหวะและท านองแรกพบ 
3. นักเรียนปฏิบัติการแปลความหมายของเพลงจากการอานโนตรวมแนวท านองเพลง 
4. นักเรียนปฏิบัติการแสดงการบรรเลงหมู และพัฒนาบุคลิกภาพในการบรรเลง 

 
รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ33229 นาฏศิลป์ไทย 4  
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6               ภาคเรียนที่ 1  เวลา  80  ชั่วโมง   
                  จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่อง การสรางสรรค์และน าเสนอผลงานนาฏศิลป การตีบทและการ
เขียนบท การฝึกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลปเป็นชุดเป็นตอน การประดิษฐ์เครื่องแตงกาย ดนตรีและเพลง
ประกอบการแสดง หลักความงามและสุนทรียภาพทางการแสดง องค์ประกอบของการแสดงทางนาฏศิลป การ
พัฒนารายละเอียดของการแสดงทางนาฏศิลป หลักการวิจารณ์นาฏศิลป การประเมินคุณภาพ การแสดงทาง
นาฏศิลปของตนเองและผูอื่น การฝึกปฏิบัติการท างานกลุมจัดการแสดงนาฏศิลปไทยในชีวิตประจ าวัน การ
อนุรักษ์และการสืบทอดนาฏศิลปไทยท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทองถิ่น และ  
ภูมิปัญญาไทย  
   
ผลการเรียนรู้  

1.  มีความรูความเขาใจเรื่องการสรางสรรค์ และน าเสนอผลงานนาฏศิลป  
2.  ฝึกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลปไทยเป็นชุด เป็นตอน 
3.  นักเรียนสามารถประดิษฐ์เครื่องแตงกายการแสดงนาฏศิลปไทยได 
4.  มีความรูความเขาใจเรื่อง การประเมินคุณภาพการแสดงตามหลักการวิจารณ์นาฏศิลปไทย 
5.  มีความรูความเขาใจหลักการท างานกลุม และสามารถจัดการแสดงรวมกันไดอยางมีความสุข 
6.  ภูมิใจในความเป็นไทยและมีสวนรวมในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย 

 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ33230 นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ 2 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่  2  เวลา   120   ชั่วโมง 
           จ านวน  3.0  หน่วยกิต 

 ศึกษานาฎศิลปพื้นเมืองในเรื่อง ลีลา ทาร า การคิดคนสรางสรรค์ทาร าประกอบดนตรี การเคล่ือนไหว
การแตงกาย การเลือกใชเครื่องประดับใหสอดคลอง ลีลา ทาร าและจังหวะของชุดการแสดง มีความเขาใจ เห็น
คุณคาและมีสวนรวมในการอนุรักษ์ ภูมิใจในความเป็นไทย 

ผลการเรียนรู้  
 1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับลีลา ทาร า การคิดคนสรางสรรค์ทาร าประกอบดนตรีของ นาฏศิลปพื้นเมือง  
 2.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องแตงกายของนาฎศิลปพื้นเมือง 
 3.  สามารถสรางสรรค์ชุดการแสดงนาฏศิลปพื้นเมืองของตนเองได 
 4.  มีความรูความเขาใจ เห็นคุณคาของนาฎศิลปพื้นเมือง และน ามาใชในชีวิตประจ าวันได 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ33231 ประติมากรรม 2 
รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     ภาคเรียนที่  2  เวลา   80   ชั่วโมง 

           จ านวน  2.0  หน่วยกิต 

ศึกษาการปั้นในเรื่อง รูปแบบ  ความงาม วัสดุ เครื่องมือ  ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเตรียม 
วัสดุ  การใชเครื่องมือ การช้ึนรูป การปั้นรูปนูนต่ า นูนสูงและลอยตัวปฏิบัติการปั้นประเภทนูนต่ า นูนสูงและ
ลอยตัว 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจ เห็นคุณคาและมีทักษะการปั้น-หลอ สามารถถายทอดตาม 
สัดสวนใชมาตราสวนยอขยายสัดสวนจากภาพภาพ หุนคนจริงและจากการออกแบบตามจินตนาการ   
 
ผลการเรียนรู้  

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการการปั้นในประเภทลอยตัว และการหลอ 
2.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการงานปั้นลอยตัว และการหลอ 

  3.  มีทักษะ และสามารถสรางสรรค์งานปั้นลอยตัว และการหลอ 
4.  เห็นคุณคา สามารถใหบริการ ประเมินราคาและจ าหนายได  

 
รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ33232 การเขียนผ้าบาติก 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่  2  เวลา   120   ชั่วโมง 
           จ านวน  3.0  หน่วยกิต 

 ศึกษาความเป็นมาและคุณสมบัติของผาบาติกหลักการออกแบบลวดลาย เทคนิคและวิธีการท าผาบาติก   
เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช  รวมถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  การเขียนลวดลายและการระบายสี  การ
ใชสารเคมีใหสีคงทน  ปฏิบัติงานออกแบบลวดลาย  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเลือกผา เขียนลาย  กั้นลาย   
เพนท์ลายระบายสีและใชสารเคมี  ตมลอกเทียนและการท าความสะอาด  การซักรีดผลิตและจ าหนาย   

โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู คิดวิเคราะห์ ปฏิบัติประดิษฐ์ผลงานน าเสนอผลงานและจัดจ าหนาย 
           เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการออกแบบลวดลาย  การเลือกผาและเทคนิควิธีการท า
บาติกตามข้ันตอนและน าไปประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวัน  สามารถจัดนิทรรศการผลงานจ าหนายได 
 
ผลการเรียนรู้ 
1.  รู เขาใจประวัติความเป็นมาของผาบาติก    
2.  รู เขาใจทฤษฎีการทางการเขียนผาบาติก   เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เทคนิคการสรางภาพพิมพ์และเขียนผา
บาติก   และการระบายสี  การใชสารเคมีใหสีคงทน       
3.  ปฏิบัติการออกแบบลวดลายภาพผาบาติก     ไดถูกตองตามหลักของทัศนธาตุ   
4.  ปฏิบัติการเขียนลาย กั้นลาย   เพนท์ลายระบายสีและใชสารเคมี  
 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ33233 เทคโนโลยีดนตรี 2 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่  2  เวลา   80   ชั่วโมง 
           จ านวน  2.0  หน่วยกิต 

 ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่อง การใชเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับงานดนตรี การ 

สรางสรรค์งานดนตรีในรูปแบบตาง ๆ ปัจจัยในการสรางสรรค์ผลงานดนตรีในแตละวัฒนธรรม เครื่องหมาย

และ สัญลักษณ์ทางดนตรี เทคนิคการน าเสนอผลงานดนตรี การถายทอดบทเพลงดวยการบันทึกเสียงเครื่อง

ดนตรี เด่ียวและรวมวง การสรางสรรค์งานดนตรีดวยเสียงสังเคราะห์ การบันทึกเสียงดนตรีดวยโปรแกรมทาง

คอมพิวเตอร์ การใชโปรแกรมการผสมเสียง การน าเสนอผลงานดนตรีรวมกับส่ือผสมประเภทตาง ๆ  

ผลการเรียนรู้  

1.นักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่อง การใชเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับงานดนตรี 
2.นักเรียนเขาใจเทคนิคการน าเสนอผลงานดนตรี การถายทอดบทเพลงดวยการบันทึกเสียงเครื่อง

ดนตรี เด่ียวและรวมวง 
3.นักเรียนสามารถสรางสรรค์งานดนตรีดวยเสียงสังเคราะห์  การบันทึกเสียงดนตรีดวยโปรแกรมทาง

คอมพิวเตอร์ 
 4.นักเรียนสามารถน าเสนอผลงานดนตรีรวมกับส่ือผสมประเภทตาง ๆในอินเตอร์เน็ตได 
 
รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ332334  ปฏิบัติการรวมวง 2 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่  2  เวลา   120   ชั่วโมง 
           จ านวน  3.0  หน่วยกิต 

 ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่อง การฝึกการอานโนตจังหวะและท านองแรกพบ 

(Sight Reading) การฝึกโสตประสาท รูปแบบการบรรเลงเป็นกลุมและการผสมวงดนตรีประเภทตาง ๆ หลัก 

และวิธีการบรรเลงหมู เทคนิคการบรรเลง การพัฒนาการปรับเสียงใหมีความผสมกลมกลืน การวิเคราะห์ 

องค์ประกอบของดนตรีและแนวท านองเพลง คุณลักษณะของเสียงของเครื่องดนตรีประเภทตาง ๆ การฝึก 

ปฏิบัติการแปลความหมายของเพลงจากการอานโนตรวมแนวท านองเพลง การฝึกปฏิบัติการเป็นผูอ านวยเพลง 

การฝึกปฏิบัติการบรรเลงหมูบทเพลงประเภท Duet Trio Quartet และ Quintet เทียบเทาระดับเกรด 3 – 4 

ตามมาตรฐานสากล หรือการบรรเลงหมูอื่น ๆ หรือตามแนวเพลงสมัยนิยม การประเมินคุณภาพการ บรรเลง

ของตนเองและผูอื่น การฝึกปฏิบัติการแสดงการบรรเลงหมู การพัฒนาบุคลิกภาพในการบรรเลง 

ผลการเรียนรู้  

1.นักเรียนเขาใจ หลัก และวิธีการบรรเลงหมู 
2.นักเรียนสามารถฝึกอานโนตจังหวะและท านองแรกพบ 
3. นักเรียนปฏิบัติการแปลความหมายของเพลงจากการอานโนตรวมแนวท านองเพลง 
4. นักเรียนปฏิบัติการแสดงการบรรเลงหมู และพัฒนาบุคลิกภาพในการบรรเลง 

 
รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ332335  ศิลปะการแต่งหน้า 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่  1  เวลา   80   ชั่วโมง 
           จ านวน  2.0  หน่วยกิต 

 ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่อง การจัดการแสดงหลักและวิธีการแตงหนา องค์ประกอบของ
การ แตงหนา เทคนิคการแตงหนาในรูปแบบตาง ๆ หลักความงามและสุนทรียะของการแตงหนา การเลือกใช
เทคนิค ในการพัฒนาทักษะการแตงหนา แตงผม การประยุกต์ใชวัสดุอุปกรณ์ในการแตงหนาอยางอิสระและ
สรางสรรค์ การฝึก ปฏิบัติการแตงหนา การประเมินคุณภาพผลงานการแตงหนา หลักการวิเคราะห์วิจารณ์
ผลงานการแตงหนา ประโยชน์ของการแตงหนาตอการพัฒนาตนเอง  

ผลการเรียนรู้  
1.นักเรียนสามารถรูหลักการจัดการแสดงนาฏศิลปในโอกาสตางๆได 
2.นักเรียนสามารถปฏิบัติการแตงหนาเพื่อการแสดงได 
3.นักเรียนสามารถปฏิบัติการแตงผมเพื่อการแสดงได 
4.นักเรียนสามารถปฏิบัติการแตงกายเพื่อการแสดงได 

 
รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ศ332336  นาฏยประดิษฐ์ 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่  2  เวลา   120   ชั่วโมง 
           จ านวน  3.0  หน่วยกิต 

 ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่อง การออกแบบ การสรางสรรค์ ความคิดหรือ แนวคิดในการ
ประดิษฐ์ทาร า ทาเตน การแปรแถว การตั้งซุม การก าหนดดนตรีและบทเพลง เครื่องแตงกาย ฉาก และ
สวนประกอบอื่น ๆ การประยุกต์ใชผลงานนาฏศิลปในอดีตมาสรางสรรค์ทาร า อุปกรณ์ประกอบการรายร า  
ใหสอดคลองกับบทเพลงตามวัตถุประสงค์หรือแนวเพลงรวมสมัย ฝึกปฏิบัติการน าเสนอผลงานนาฏศิลปท่ี 
สรางสรรค์ขึ้น  
 

ผลการเรียนรู้  
1.  มีความรูความเขาใจเรื่องความรูพื้นฐานการประดิษฐ์ทาร า ทาเตน การแปรแถว และการตั้งซุม  
2.  นักเรียนสามารถก าหนดดนตรี บทเพลง เครื่องแตงกายไดอยางเหมาะสมกับชุดการแสดงท่ีสรางสรรค์ขึ้น 
3.  นักเรียนสามารถประดิษฐ์ทาร าและอุปกรณ์ประกอบการแสดงอยางเหมาะสมกับชุดการแสดงท่ีสรางสรรค์ขึ้น 
4.  นักเรียนสามารถน าเสนอผลงานชุดการแสดงท่ีสรางขึ้นบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ ได  

 
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

 

ง21101 การงานอาชีพ 1 
รายวิชาพื้นฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1         เวลา  20  ชั่วโมง   

 ศึกษากระบวนการท างาน เกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นตอนการท างาน  กระบวนการกลุมในการ
ท างาน การแกปัญหาการท างาน ลักษณะนิสัยในการท างานดวยความเสียสละ แนวทางในการเลือกอาชีพ    
เจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพ  และความส าคัญของการสรางอาชีพ 
 วิเคราะห์และวางแผนขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างานในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับงานบาน 
งานประดิษฐ์ หรืองานอื่นๆ และแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต            
 โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาคนควา กระบวนการแกปัญหา กระบวนการส ารวจ
ขอมูล กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสรางสุขนิสัย 
กระบวนการสรางคานิยม 
 เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด 
 ง.1.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3  
 ง 2.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3 

 
รวม  6  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง21102    การงานอาชีพ 2 
รายวิชาพื้นฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1         เวลา  20  ชั่วโมง   

 ศึกษากระบวนการท างาน เกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นตอนการท างาน  กระบวนการกลุมในการ
ท างาน การแกปัญหาการท างาน ลักษณะนิสัยในการท างานดวยความเสียสละ แนวทางในการเลือกอาชีพ    
เจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพ  และความส าคัญของการสรางอาชีพ 
 วิเคราะห์และวางแผนขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างานในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับงานบาน 
งานประดิษฐ์ หรืองานเกษตร หรืองานอื่นๆ และแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต            
 โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาคนควา กระบวนการแกปัญหา กระบวนการส ารวจ
ขอมูล กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสรางสุขนิสัย 
กระบวนการสรางคานิยม 
 เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด 
 ง 1.1  ม.1/1,ม.1/2, ม.1/3 
 ง 2.1  ม.1/1,ม.1/2, ม.1/3 

 
รวม  6  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง22101 การงานอาชีพ 3 
รายวิชาพื้นฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2         เวลา  20  ชั่วโมง   

 ศึกษา  วิเคราะห ์ และแสวงหาความรู  เพื่อพัฒนาการท างาน  โดยใชทักษะกระบวนการแกปัญหาใน
การท างาน  มีความคิดสรางสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ  ในการจัดตกแตงบาน  การ
ดูแลรักษา และใชทรัพยากรในการปฏิบัติงานอยางประหยัดและคุมคา  อธิบายการเสริมสรางประสบการณ์
อาชีพ   การเตรียมตัวเขาสูอาชีพ   และมี ทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพ 
 โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาคนควา กระบวนการแกปัญหา กระบวนการส ารวจ
ขอมูล กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสรางสุขนิสัย 
กระบวนการสรางคานิยม 
 เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม 

 
 
รหัสตัวชี้วัด 
  ง.1.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3 
  ง.2.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3 
 
รวม   6  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง22102 การงานอาชีพ 4 
รายวิชาพื้นฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2         เวลา  20  ชั่วโมง   

 ศึกษา และเรียนรูทักษะการท างานรวมกนั โดยค านึงถึงการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา ตัด
เย็บซอมแซม ดูแลรักษาเส้ือผาอยางถูกวิธีโดยใชทักษะกระบวนการแกปัญหาในการท างาน จัดเตรียมอาหาร
ประเภทส ารับ และจัดตกแตงอยางสวยงาม มีความรอบรูการขยายพันธุ์พืช งานชาง การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์
จากวัสดุธรรมชาติ มีจิตส านึกและใชทรัพยากรอยางประหยัด คุมคาเป็นธรรมในการท างาน และใชทรัพยากร
ในการปฏิบัติงานอยางประหยัดและคุมคา  อธิบายการเสริมสรางประสบการณ์อาชีพ  การเตรียมตัวเขาสู
อาชีพ  และมีทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพ 
 โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาคนควา กระบวนการแกปัญหา กระบวนการส ารวจ
ขอมูล กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสรางสุขนิสัย 
กระบวนการสรางคานิยม 
 เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด 
  ง.1.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3 
  ง.2.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3 
 
รวม   6  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง23101 การงานอาชีพ 5 
รายวิชาพื้นฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3         เวลา  20  ชั่วโมง   

 ศึกษา และเรียนรูทักษะการท างานรวม โดยค านึงถึงการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา ตัด
เย็บซอมแซม ดูแลรักษาเส้ือผาอยางถูกวิธีโดยใชทักษะกระบวนการแกปัญหาในการท างาน จัดเตรียมอาหาร
ประเภทส ารับ และจัดตกแตงอยางสวยงาม มีความรอบรูการขยายพันธุ์พืช งานชาง การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์
จากวัสดุธรรมชาติ และมีจิตส านึกและใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคาเป็นธรรมในการท างาน  
 อธิบายระดับเทคโนโลยี และสรางส่ิงของเครื่องใชหรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีเพื่อน าไปสู
การสรางตนแบบและแบบจ าลองของส่ิงของเครื่องใชหรือถายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจ าลองความคิด
และการรายงานผล 
 โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาคนควา กระบวนการแกปัญหา กระบวนการส ารวจ
ขอมูล กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสรางสุขนิสัย 
กระบวนการสรางคานิยม 
 เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด 

 ง 1.1 ม.3/1, ม.3/2,ม.3/3            
   ง 2.1 ม.3/1, ม.3/2 , ม.3/3 

 
รวม   6  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง23102 การงานอาชีพ 6 
รายวิชาพื้นฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3         เวลา  20  ชั่วโมง   

 ศึกษา และอภิปรายแนวทางเขาสูอาชีพท่ีสนใจ  ในการเตรียมตัวหาหางานหรือต าแหนงวาง จากส่ือ
ส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์แนวทางเขาสูอาชีพ และประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพท่ี
สอดคลองกับความรูความถนัดและความสนใจของตนเอง  การเลือกแนวทางการประเมิน รูปแบบการประเมิน 
และใชเกณฑ์การประเมินอยางเหมาะสมกับอาชีพ  วิธีการ  หลักการเหตุผล  มีประสบการณ์ในอาชีพท่ีถนัด  
การจ าลองอาชีพ  การจัดกิจกรรม  และมีคุณลักษณะท่ีดีตออาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยม 

 โดยการใชกระบวนการศึกษาหาความรู  การสืบคนขอมูล  ทางทฤษฏีและปฏิบัติ   
        เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม 

 
ตัวชี้วัด 

 ง 2.1   ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3 

รวม  3 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
 
 

ง 20207 เกษตรกรรม 1     
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                         ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต  
 
ศึกษา อธิบายความหมายและความส าคัญของการผลิตพืช หลักการและแนวทางการวางแผนการ 

จัดการปลูกพืช วัตถุประสงค์การเตรียมพันธุ์พืช เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลูกพืช การขยายพันธุ์พืช การ
เพาะเมล็ด การปักช า การตอนกิ่ง ความส าคัญของดิน น้ าและปุยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช คุณสมบัติ
ของดินท่ีเหมาะสมตอการปลูกพืช ปัจจัยท่ีตองค านึงถึง หลักการและวิถีการใหน้ าและปุยพืช วิธีปูองกันและ
ก าจัดศัตรูพืช หลักการเก็บเกี่ยว ขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต การเลือกใชบรรจุภัณฑ์ การแปรรูปผลผลิต
และการถนอมอาหาร การจัดจ าหนายผลผลิต การก าหนดราคาขายผลผลิต 
           โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาคนควา กระบวนการแกปัญหา กระบวนการส ารวจ
ขอมูล กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสรางสุขนิสัย 
กระบวนการสรางคานิยม 
 เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  อธิบายความหมาย ความส าคัญและประเภทของการผลิตพืชได 
 2.  วิเคราะห์หลักการและแนวทางการวางแผนการจัดการปลูกพืชได 
 3.  อภิปรายความส าคัญของการเกษตรและวัตถุประสงค์ของการเตรียมพันธุ์พืชได 
 4.  วิเคราะห์ความส าคัญของดินท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของพืชได 
 5.  อธิบายความหมายความส าคัญของการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได 
 6.บอกคุณสมบัติของดินท่ีเหมาะสมตอการปลูกพืชไดอยางเหมาะสม 
 7.เลือกใชและเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีใชในการปลูกพืชอยางเหมาะสม 
 8.อธิบายวิธีการปลูกพืชโดยใชเมล็ด การปักช า การตอนกิ่งได 
 9.วิเคราะห์ความส าคัญของน้ าและปุยท่ีมีผลตอการเติบเจริญเติบโตของพืชได 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 10.วิเคราะห์หลักการในการใหน้ าและปุย และเลือกวิธีการใหน้ าและปุยแกพืชอยางเหมาะสมได 
 11.อธิบายหลักการ ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชได 
 12.อธิบายข้ันตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต และหลักการเลือกใชบรรจุภัณฑ์ได 
 13.อธิบายความหมายของการแปรรูปผลผลิตและการถนอมอาหารได 
 14.แปรรูปผลผลิตและถนอมอาหารไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับผลผลิตแตละชนิด 
 15.อภิปรายความส าคัญของการวางแผนการจัดจ าหนายผลผลิต วิธีการก าหนดราคาขายผลผลิตและ
ค านวณราคาขายผลผลิตได 
 
รวม 15  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง 20208 เกษตรกรรม 2     
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                         ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต  

   ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ ของปุยอินทรีย์และปุยชีวภาพ ประเภทของปุย
อินทรีย์  การไดมาซึ่งปุยอินทรีย์ การหมักปุยชีวภาพ วัสดุอุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ การดูแลรักษา ปฏิบัติการ
หมักปุยชีวภาพ โดยใช วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนภาชนะท่ีใชในการหมักปุยชีวภาพ การดูแลรักษา ค านวณ
คาใชจาย ก าหนดราคาขาย จัดจ าหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจาย และประเมินผล 
 โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาคนควา กระบวนการสรางสุขนิสัย กระบวนการสราง
คานิยม 
 เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
   1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ ของปุยอินทรีย์และปุยชีวภาพได 
   2. บอกประเภทของปุยอินทรีย์  การไดมาซึ่งปุยอินทรีย์  และการหมักปุยชีวภาพได 
   3. บอกวัสดุอุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ  และการดูแลรักษาปุยหมักได๎ 
   4. ปฏิบัติการผลิตหรือหมักปุยชีวภาพได 
   5. ค านวณคาใชจาย  และก าหนดราคาขาย ได 
   6. จดบันทึกการปฏิบัติงาน  และท าบัญชีรายรับ-รายจาย  ได 
   7. บรรจุหีบหอ และจัดจ าหนายผลผลิตได 
   8. ประเมินผล ตลอดจนปรับปรุงพัฒนางานท่ีปฏิบัติได 
   9. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างานใชพลังงาน ทรัพยากร ในการท างานอยาง 
คุมคาและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ ส่ิงแวดลอม 
   
รวม  9 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง20213 อุตสาหกรรม 1     
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1                         ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต  
 

ศึกษาเกี่ยวความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับงานประปาพื้นฐาน เครื่องมือท่ีใชในงานประปา อุปกรณ์ท่ีใชในงาน
ประปา ระบบการสงน้ าประปา ระบบการกรองน้ าประปา การซอมบ ารุงระบบน้ าประปาพื้นฐาน  

โดยใชกระบวนการปฏิบัติงาน   กระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง  การบันทึก   ทักษะกระบวนการแกปัญหา   ทักษะการท างานรวมกัน   กระบวนการท างานกลุม
และกระบวนการจัดการ   

มีนิสัยในการท างานท่ีเสียสละ   มีคุณธรรม   เห็นคุณคาของการน าความรูไปใชประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน   ตัดสินใจอยางมีเหตุผลและถูกตอง   มีจิตส านึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางคุมคา
และน าไปประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันไดอยางมีประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายหนาท่ีการใชงานของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในงานประปาได      
2.  บอกคุณสมบัติของวัสดุท่ีใชในงานประปา 
3.  สามารถเลือกใชวัสดุในงานประปาไดอยางเหมาะสม  
4.  สามารถเลือกใชเครื่องมือในงานประปาไดอยางถูกตอง    
5.  สามารถซอมบ ารุงระบบน้ าประปาพื้นฐานได   
6.  มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานประปาได         

 
รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง20214 อุตสาหกรรม 2     
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                         ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต  
 

      งานไมเป็นงานท่ีใชฝีมือและนิยมใชวัสดุในทองถิ่น การใชเครื่องมืองานชางไม วัสดุอุปกรณ์ ความ
ปลอดภัย ในขณะปฏิบัติงาน การออกแบบ และอานแบบ เทคนิคการท างานไม วิธีการ วัด การตัด การตกแตง 
การเจาะ การเขาปากไม การประกอบและตกแตงช้ินงาน โดยปฏิบัติ งานฝึกทักษะ เกี่ยวกับการออกแบบและ
อานแบบ การวัด การตัด การตกแตง การเจาะการเขา ปากไม การประกอบและตกแตงช้ินงาน ผลิตช้ินงาน
ตามแบบก าหนด บริการผลิตงานไมอยางงายส ารวจแหลงวัสดุ และแหลงบริการในทองถิ่น ค านวณคาใชจาย 
ก าหนดราคา จัดจ าหนาย ท าบัญชีรายรับรายจาย  
      เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการอานแบบ การวัด การตัด การตกแตง การเจาะ การ
เขาปากไม การประกอบ และตกแตงช้ินงาน สามารถใหบริการ ผลิตเครื่องครุภัณฑ์ท่ีท าดวยไมและจ าหนายได ้ 
และน าไปประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันไดอยางมีประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. รูและเขาใจ งานชางไมท่ีท าดวยไมในทองถิ่น  
2. รูและเขาใจไมชนิดตางๆ ในประเทศไทย เลือกไมและการเก็บรักษาไม ไดถูกตองเหมาะสม  
3. รูและเขาใจเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สามารถปูองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุได  
4. รูและเขาใจ มีทักษะการใชเครื่องมือและเลือกใชวัสดุ – อุปกรณ์ ไดถูกตอง  
5. เขาใจการออกแบบ การอานแบบ การวัด การตัด การเจาะ การเขาปากไม การประกอบ ตกแตง

ช้ินงาน และปฏิบัติได  
6. สามารถวางแผนการทางาน และปฏิบัติตามข้ันตอนตามแบบก าหนดอยางถูกตองและสวยงาม  
7. ใหบริการผลิตงานไม ก าหนดราคาและจ าหนายได 

  
รวม  7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง20219 คหกรรม 1     
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                         ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 ศึกษาหลักการ วิธีการ และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ของช ารวย  วิเคราะห์ ออกแบบ 
วางแผน เลือกและใชขอมูล เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีอยางสรางสรรค์และเหมาะสมกับงานโดย
ค านึงถึงความคุมคา ประสิทธิภาพ วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอมและสังคม  ลงมือผลิตช้ินงานและปรับปรุงการ
ท างาน  ประดิษฐ์ของช ารวยจากวัสดุธรรมชาติ  วัสดุเหลือใช  น าความรูท่ีไดไปประกอบอาชีพได 
 โดยใชกระบวนการการท างาน กระบวนการสืบคน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์  
 มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบมีความ ซื่อสัตย์   ใฝุรู ใฝุเรียน  กระตือรือรน 
มีความมุงมั่นในการท างาน  สามารถท างานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและน าทักษะปฏิบัติงานไปใช  
ในชีวิตประจ าวันไดอยางมีประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ของช ารวย  
2.  อธิบายหลักการ  วิธีการ และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ของช ารวย 
3.  สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการประดิษฐ์ของช ารวยได 
4.  สามารถเลือกและใช เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีอยางสรางสรรค์และเหมาะสมกับงาน 

โดยค านึงถึงความคุมคา ประสิทธิภาพ วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอมและสังคม 
5.  อธิบายและสามารถประดิษฐ์ของช ารวย จากวัสดุธรรมชาติได 
6.  อธิบายและสามารถประดิษฐ์ของช ารวยจากวัสดุเหลือใชได 
7.  สามารถเลือกบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับงานประดิษฐ์ได 
8.  สามารถประดิษฐ์ของช ารวยเพื่อสงจ าหนายตามความตองการของตลาดและทองถิ่นได 

 
 รวม  8   ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง20220 คหกรรม 2     
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                         ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของงานประดิษฐ์ใบตอง หลักการ  วิธีการ  ขั้นตอน
กระบวนการท างาน  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ์ การดูแลรักษา เครื่องมือเครื่องใชในการประดิษฐ์ใบตอง  
ปฏิบัติงานการหอของดวยใบตอง  การเย็บกระทงใบตอง การประดิษฐ์กระทง  การท าบายศรีสูขวัญ การเลือก
และใชวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์อยางถูกวิธี  ปรับเปล่ียนแนวคิดใหม ๆ ในการท างานประดิษฐ์  การค านวณ
คาใชจาย  และประเมินผลงานการประดิษฐ์ใบตอง  มีความรูความเขาใจและมีทักษะในการประดิษฐ์ตาม
ขั้นตอนท่ีถูกตอง สามารถท างานประดิษฐ์และจ าหนายไดตามความตองการของตลาดและทองถิ่น  
 โดยใชกระบวนการการท างาน กระบวนการสืบคน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์   ใฝุรู ใฝุเรียน  กระตือรือรน 
มีความมุงมั่นในการท างาน  สามารถท างานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและน าทักษะปฏิบัติงานไปใช 
ในชีวิตประจ าวันไดอยางมีประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  บอกความหมาย ความส าคัญ  ประโยชน์  หลักการ ขั้นตอนในการท างานประดิษฐ์ใบตอง 
2.  อธิบายวัสดุอุปกรณ์ การดูแลรักษา เครื่องมือเครื่องใชในการประดิษฐ์ใบตองได  
3.  อธิบายและสามารถหอของดวยใบตองแบบตางๆ ได  
4.  อธิบายและสามารถเย็บกระทงใบตองแบบตาง ๆได 
5.  อธิบายและสามารถประดิษฐ์กระทงลอยแบบตาง ๆส าหรับใชลอยในวันลอยกระทงได 
6.  อธิบายและสามารถท าบายศรีสูขวัญแบบตาง ๆได 
7.  สามารถปรับเปล่ียนแนวคิดใหม ๆ ในการท างานประดิษฐ์ใบตอง 
8.  สามารถค านวณคาใชจายและประเมินผลงานการประดิษฐ์ใบตองได 
9.  สามารถท างานประดิษฐ์และจ าหนายไดตามความตองการของตลาดและทองถิ่นได 

 
รวม   9  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง20209 เกษตรกรรม 3    
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                         ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

  ศึกษา  ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ ในการผลิตกลาไม  ปัจจัยท่ีมีผลตอการงอกของเมล็ด
เครื่องมือและอุปกรณ์ เทคนิคและการะบวนการขยายพันธุ์ ไมใหเหมาะสมกับชนิดของพืช การดูแลรักษา และ
ตลาดกลาไม ปฏิบัติการ วิเคราะห์ขอมูลและวางแผนการผลิตกลาไมใหเหมาะสมกับความตองการของตลาด 
เตรียมดิน คัดเลือกเมล็ดพันธุ์  เพาะ ดูแลรักษา ยายกลาลงภาชนะ ค านวณคาใชจายก าหนดราคาขาย จัด
จ าหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจาย และประเมินผล  
 โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาคนควา กระบวนการแกปัญหา กระบวนการสรางสุข
นิสัย กระบวนการสรางคานิยม 
 เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
  1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ ของการการผลิตกลาไม ได 
  2. อธิบายหลักการ วิธีการ ข้ันตอน กระบวนการการผลิตกลาไมได 
  3. วิเคราะห์ขอมูลจากการส ารวจตลาดได 
  4. ปฏิบัติการการผลิตกลาไม  
  5. ปฏิบัติ การดูแลรักษากลาไมได 
  6. จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจาย และก าหนดราคาขายได 
  7. จัดจ าหนายผลผลิตได 
  8. ประเมินผล ตลอดจนปรับปรุงพัฒนางานท่ีปฏิบัติได 
  9. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน ใชพลังงาน ทรัพยากร ในการท างานอยาง 
คุมคาและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ ส่ิงแวดลอม 
 
รวม  9  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง20210 เกษตรกรรม 4    
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                         ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

   ศึกษาสภาพความตองการของตลาด  สวนผสมดินปลูกไมกระถางประเภทตาง ๆ คุณสมบัติของวัสดุ
ตาง ๆ ท่ีจะน ามาเป็นสวนผสม โรงเรือน วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ อัตราสวนผสมท่ีเหมาะสมกับไมกระถาง
ประเภทตาง ๆ การผสม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาส ารวจและวิเคราะห์ความตองการของตลาด 
เลือกวัสดุผสมดิน ผสมวัสดุตางตามอัตราสวนท่ีเหมาะสมกับพืชแตละประเภท ออกแบบ จัดเตรียมบรรจุภัณฑ์  
บรรจุ ค านวณคาใชจาย ก าหนดราคาขาย จัดจ าหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจาย และ
ประเมินผล 
 โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาคนควา กระบวนการแกปัญหา กระบวนการส ารวจ
ขอมูล กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
 เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
  1. อธิบายสภาพความตองการของตลาดดินปลูกพืชได 
  2. อธิบายสวนผสมดินปลูกไมกระถางประเภทตาง ๆ ได  
  3. บอกคุณสมบัติของวัสดุตาง ๆ ท่ีจะน ามาเป็นสวนผสมได 
  4. บอกลักษณะโรงเรือน วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ ได 
  5. บอกอัตราสวนผสมท่ีเหมาะสมกับไมกระถางประเภทตาง ๆ ได 
  6. บอกวิธีการผสม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาได 
  7. ปฏิบติัการผสมดินปลูก และบรรจุผลผลิตเพื่อเตรียมจ าหนายได 
  8. ค านวณคาใชจาย และก าหนดราคาขายได 
  9. จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจาย  
  10. จัดจ าหนายได 
  11. ประเมินผลการปฏิบัติงานได 
  12. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน ใชพลังงาน ทรัพยากร ในการท างานอยาง 
คุมคาและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ ส่ิงแวดลอม 
รวม  12  ผลการเรียนรู้   
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง20215 อุตสาหกรรม 3    
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                         ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในงานชางปูน   คุณสมบัติของวัสดุท่ีใชในงานชางปูน   ความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานชางปูน   การเตรียมพื้นท่ีและการหาระดับ   ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานปูนแตละ
ประเภท  
 โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาคนควา กระบวนการแกปัญหา กระบวนการส ารวจ
ขอมูล กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสรางสุขนิสัย 
กระบวนการสรางคานิยม 

 เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1.  อธิบายหนาท่ีการใชงานของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในงานชางปูนได      
2.  บอกคุณสมบัติของวัสดุท่ีใชในงานชางปูน 
3.  อธิบายถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานชางปูน  
4.  สามารถปฏิบัติการเตรียมพื้นท่ีและการหาระดับได    
5.  สามารถปฏิบัติงานปูนแตละประเภทได   
6.  สามารถการค านวณคาใชจายและก าหนดคาบริการงานชางปูนได         

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง20216 อุตสาหกรรม 4    
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                         ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาหลักการเบื้องตนของเครื่องใชไฟฟูา เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจซอมเครื่องใชไฟฟูา    
ความปลอดภัยในการตรวจซอมเครื่องใชไฟฟูา ศึกษาล าดับขั้นตอนการถอดประกอบการตรวจสอบหา
ขอบกพรองเครื่องใชไฟฟูา    การใหบริการตรวจสอบซอมแซมเครื่องใชไฟฟูา  
 โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาคนควา กระบวนการแกปัญหา กระบวนการส ารวจ
ขอมูล กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสรางสุขนิสัย 
กระบวนการสรางคานิยม 
 เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม  

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  บอกประเภทของเครื่องใชไฟฟูาได 
2.  บอกหลักการท างานของเครื่องใชไฟฟูาแตละชนิดได 
3.  อธิบายวิธีการใชและการบ ารุงรักษาเครื่องมือท่ีใชในการซอมเครื่องใชไฟฟูาได 
4.  อธิบายความปลอดภัยในการตรวจซอมเครื่องใชไฟฟูาได    
5.  สามารถปฏิบัติการถอดประกอบการตรวจสอบหาขอบกพรองเครื่องใชไฟฟูาชนิดตางๆ ได    
6.  สามารถปฏิบัติการบริการซอมเครื่องใชไฟฟูาได    
7.  สามารถการค านวณคาใชจายและก าหนดคาบริการ ได         

 
รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง20221 คหกรรม 3    
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                         ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการปักเย็บดวยมือ หลักการ  วิธีการ  ขั้นตอน
กระบวนการท างาน  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ์ การดูแลรักษา เครื่องมือเครื่องใชในงานปักเย็บดวยมือ   
ปฏิบติังานการปักเย็บ ดวยมือ ดวยวิธีการปักดวยเสนไหมและเสนดายมีดังนี้ การปักเดินเสน  การปักโซ  การ
ปักทึบ  การปักจุดกลม  การปักไขว  การปักคัทเวิร์ค   และการปะผา การปรับเปล่ียนแนวคิดใหม ๆ ในการ
ท างานปักเย็บดวยมือ      การค านวณคาใชจาย  และประเมินผลงานการปักเย็บดวยมือ  สามารถท างานปัก
เย็บและจ าหนายไดตามความตองการของตลาดและทองถิ่น 

โดยใชกระบวนการการท างาน กระบวนการสืบคน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์  

 มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์   ใฝุรู ใฝุเรียน  กระตือรือรน  

มีความมุงมั่นในการท างาน  สามารถท างานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและน าทักษะปฏิบัติงานไปใช  

ในชีวิตประจ าวันได อยางมีประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 

1.  บอกความหมาย ความส าคัญ  ประโยชน์  หลักการ ในการปักเย็บดวยมือ 

2.  มีความรูความเขาใจวิธีการ  ขั้นตอนกระบวนการท างานปักเย็บดวยมือ 

3.  อธิบายวัสดุอุปกรณ์ การดูแลรักษา เครื่องมือเครื่องใชในการปักเย็บดวยมือได  

4.  อธิบายและสามารถปักเย็บดวยเสนไหมและเสนดายดวยวิธีตาง ๆ ได 

5.  สามารถปรับเปล่ียนแนวคิดใหม ๆ ในการปักเย็บดวยมือ 

6.  สามารถค านวณคาใชจายและประเมินผลงานปักเย็บดวยมือ 

7.  สามารถท างานปักเย็บดวยมือและจ าหนายไดตามความตองการของตลาดและทองถิ่นได 

รวม   7  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 



 

 

447 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง20222 คหกรรม 4    
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                         ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญและประโยชน์  ของเครื่องด่ืมสมุนไพร  เขาใจหลักการ  วิธีการ  
ขั้นตอนกระบวนการท างาน  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ์ การดูแลรักษา เครื่องมือเครื่องใชในการท าเครื่องด่ืม
สมุนไพร ปฏิบัติการท าเครื่องด่ืมสมุนไพร  มีแนวคิดใหมๆในการท าเครื่องด่ืมสมุนไพร  การค านวณคาใชจาย  
และประเมินผลงานการท าเครื่องด่ืมสมุนไพร  มีความรูความเขาใจและมีทักษะในการท าเครื่องด่ืมสมุนไพร  
ขั้นตอนท่ีถูกตอง สามารถท าเครื่องด่ืมสมุนไพร  และจ าหนายไดตามความตองการของตลาดและทองถิ่น  โดย
ใชกระบวนการการท างาน กระบวนการสืบคน  กระบวนการปฏิบั ติ กระบวนการคิดวิ เคราะห์  
 มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบมีความซื่ อสัตย์   ใฝุรู ใฝุเรียน  กระตือรือรน 
มีความมุงมั่นในการท างาน  สามารถท างานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและน าทักษะปฏิบัติงานไปใช  
ในชีวิตประจ าวันไดอยางมีประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 

1.  บอกความหมาย ความส าคัญ  ประโยชน์  ของเครื่องด่ืมสมุนไพร 

2.  มีความรูความเขาใจวิธีการ  ขั้นตอนกระบวนในการท าเครื่องด่ืมสมุนไพร 

3.  อธิบายวัสดุอุปกรณ์ การดูแลรักษา เครื่องมือเครื่องใชใน การท าเครื่องด่ืมสมุนไพร 

4.  อธิบายและสามารถท าเครื่องด่ืมสมุนไพรอยางนอย  3  ชนิด 

5.  สามารถปรับเปล่ียนแนวคิดใหม ๆ ในการท าเครื่องด่ืมสมุนไพร 

6.  สามารถค านวณคาใชจายและประเมินผลการท าเครื่องด่ืมสมุนไพร 

7.  สามารถท าเครื่องด่ืมสมุนไพรและจ าหนายไดตามความตองการของตลาดและทองถิ่นได 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
         ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกทักษะต้ังประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามในเรื่องท่ีสนใจโดยเริ่มจากตนเอง  เช่ือมโยง
จากชุมชน  ทองถิ่นและประเทศ  ต้ังสมมุติฐานและใหเหตุผลโดยใชความรูจากศาสตร์สาขาตางๆ  คนควา
แสวงหาความรูเกี่ยวกับสมมุติฐานท่ีต้ังไวจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ออกแบบวางแผน รวบรวมขอมูล   

วิเคราะห์ขอมูลโดยใชวิธีการท่ีเหมาะสม  ท างานบรรลุผลตามเปูาหมายภายในกรอบการด าเนินงานท่ี
ก าหนด  โดยการก ากับดูแล  ชวยเหลือของครูอยางตอเนื่อง  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู 
และรวมกับเสนอแนวคิด  วิธีการแกปัญหาอยางเป็นระบบ  ดวยกระบวนการคิด  กระบวนการสืบคนขอมูล  
กระบวนการแกปัญหา  กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุมในการวิพากษ์   

เพื่อใหเกิดทักษะในการคนควาแสวงหาความรู  เปรียบเทียบเช่ือมโยงองค์ความรูสังเคราะห์  สรุป  
อภิปราย  เพื่อใหเห็นประโยชน์และคุณคาของการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ต้ังประเด็นปัญหา  โดยเลือกประเด็นท่ีสนใจ  เริ่มจากตนเอง  ชุมชน ทองถิ่น  และประเทศ 
2.  ต้ังสมมุติฐานประเด็นปัญหาท่ีตนสนใจ  
3.  ออกแบบ  วางแผน  และใชกระบวนการรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
4.  แสวงหาความรูจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายและระบุแหลงท่ีมาของขอมูลไดถูกตอง 
5.  เสนอแนวคิด  วิธีการแกปัญหาอยางเป็นระบบ 
6.  ศึกษารวบรวมขอมูลอยางเป็นระบบ  ถูกตองครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
7.  สังเคราะห์ขอมูล  สรุปองค์ความรูและเปรียบเทียบเช่ือมโยงความรูโดยใชกระบวนการกลุมในการ

อภิปราย วิพากษ์  และแลกเปล่ียนความคิดเห็นองค์ความรูท่ีไดจากการคนพบ 
8.  บอกประโยชน์และคุณคาของการศึกษาคนควาได 
 

รวม  8 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



 

 

449 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

I20202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
         ศึกษา  เรียบเรียง  และถายทอดความคิดอยางชัดเจน  เป็นระบบจากขอมูลองค์ความรู   จาก
การศึกษาคนควาในรายวิชาศึกษาคนควาและสรางองค์ความรู  (Research  and  Knowledge  Formation)   

เขียนโครงราง  บทน า  เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ  โดยใชค าจ านวน  2,500  ค า  
มีการอางอิงแหลงความรูท่ีเช่ือถือไดอยางหลากหลาย  เรียบเรียงและถายทอดอยางชัดเจน  เป็นระบบ  มีการ
น าเสนอในรูปแบบเด่ียว  (Oral  Individual Presentation)  หรือกลุม  (Oral  Panel  Presentation)  โดย
ใชส่ือประกอบท่ีหลากหลาย  และเผยแพรผลงานสูสาธารณะ   

เพื่อใหเกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  และทักษะการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  เห็น
ประโยชน์และคุณคาในการสรางสรรค์งานและถายทอดส่ิงท่ีเรียนรูใหเป็นประโยชน์แกสาธารณะ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  วางโครงรางการเขียนตามหลักเกณฑ์  องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงราง 
2.  เขียนรายงานการศึกษาคนควาเชิงวิชาการ  ภาษาไทยความยาว 2,500 ค า 
3.  น าเสนอขอคนพบ  ขอสรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว  (Oral Individual 

Presentation) หรือกลุม (Oral Panel Presentation)  
4. ใชส่ือ  อุปกรณ์ในการน าเสนอไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
5.  เผยแพรผลงานการศึกษาคนควาในรูปแบบบทความวิชาการ  บทความวิจัย  นิทรรศการผลงานสู

สาธารณะ 
6.  บอกประโยชน์และคุณคาในการสรางสรรค์งานและถายทอดส่ิงท่ีเรียนรูแกสาธารณะ 
 

รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง20211 เกษตรกรรม 5    
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                         ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

   ศึกษาและอธิบายความหมายความส าคัญของการเล้ียงสัตว์ที่มีผลตอเศรษฐกิจและสังคม การจ าแนก
ประเภทของสัตว์เล้ียง ปัจจัยส าคัญตอการวางแผนการเล้ียงสัตว์ การเตรียมอุปกรณ์โรงเรือน หลักการพิจา
ราณาเลือกอาหาร สาเหตุและวิธีการปูองกันโรคและศัตรูในสัตว์เล้ียง ท้ังสัตว์บกและสัตว์น้ า วิธีการน าของเสีย
จากสัตว์ไปใชประโยชน์ วิธีการจัดการผลผลิตโดยการแปรรูปผลผลิตและถนอนอาหาร และการจัดจ าหนาย 
          โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาคนควา กระบวนการแกปัญหา กระบวนการส ารวจ
ขอมูล กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสรางสุขนิสัย 
กระบวนการสรางคานิยม 
 เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
  1. อธิบายประวัติความเป็นมาและความส าคัญของการเล้ียงสัตว์ที่มีผลตอเศรษฐกิจได 
  2. จ าแนกประเภทของสัตว์เล้ียงได 
  3. วิเคราะห์ปัจจัยส าคัญในการวางแผนการเล้ียงสัตว์และสามารถวางแผนจัดการปฏิบัติการเล้ียงสัตว์ได 
  4. วิเคราะหค์วามส าคัญของการคัดเลือกพันธุ์สัตว์ แหลงท่ีมา วิธีการเตรียมพันธุ์สัตว์ได 
  5. อธิบายการเตรียมอุปกรณ์และโรงเรือนเพื่อการเล้ียงสัตว์ได 
  6. อภิปรายเกี่ยวกับหลักการพิจารณาเลือกอาหารสัตว์ได 
  7. วิเคราะห์สาเหตุ และวิธีการปูองกันโรคและศัตรูในสัตว์เล้ียงได 
  8. อธิบายความส าคัญของการคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ า และการเตรียมสถานท่ีส าหรับเล้ียงสัตว์น้ าได 
  9. อธิบายวิธีการน าของเสียจากสัตว์เล้ียงไปใชประโยชน์ได 
  10.ท าการแปรรูปผลลลิตและถนอมอาหารไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับผลผลิตจากสัตว์แตละชนิด 
  11.อธิบายวิธีการจัดจ าหนายผลผลิตจากสัตว์ได 
  12.บันทึกบัญชีรายรับ-รายจายไดอยางถูกตอง 

รวม 12 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง20212 เกษตรกรรม 6    
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                         ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

 ศึกษาความเป็นมาของการเล้ียงหอยน้ าจืด ชนิดและพันธุ์ของหอยน้ าจืด การเลือกสถานท่ี การเตรียม
บอเล้ียงหอยน้ าจืด อาหารและการใหอาหาร การเล้ียง การปูองกันโรคพยาธิและศัตรู สภาพการตลาด การจับ
จ าหนายและการแปรรูป ส ารวจและวิเคราะห์ เตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ เตรียมและใหอาหาร ดูแลรักษา 
จับปลา ความตองการของตลาดหอยน้ าจืด ค านวณคาใชจาย ก าหนดราคาขาย จัดจ าหนาย จดบันทึกการ
ปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ – จาย ประเมินผล อภิปรายปัญหาและแนวทางแกไข 
          โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาคนควา กระบวนการแกปัญหา กระบวนการส ารวจ
ขอมูล กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสรางสุขนิสัย 
กระบวนการสรางคานิยม 
 เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ศึกษาความเป็นมาของการเล้ียงหอยน้ าจืด ชนิดและพันธุ์ของหอยน้ าจืด 
2. สามารถเลือกสถานท่ี การเตรียมบอเล้ียงหอยน้ าจืด 
3. สามารถพิจารณาพันธุ์ และการเล้ียงหอยน้ าจืด 
4.  สามารถอธิบายการเล้ียงและการใหอาหารหอยน้ าจืด 
5. สามารถบอกโรคและศัตรูหอยน้ าจืด  
6. นักเรียนสามารถบอกวิธีการตลาด การจัดจ าหนายและการแปรรูปได 

 
 รวม 6  ผลการเรียนรู้  
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง20217 อุตสาหกรรม 5    
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                         ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

         ศึกษาความส าคัญของไฟฟูากับยุคการเปล่ียนแปลงท่ีทันสมัยของเทคโนโลยีในปัจจุบัน การศึกษา
เกี่ยวกับไฟฟูาจึงมีความจ าเป็นอยางยิ่งกับนักเรียนท่ีมีโอกาสไดศึกษาเพื่อหาความรูและประสบการณ์ของงาน
ไฟฟูา ส าหรับนัก เรียนทีเรียนในรายวิชาไฟฟูา เบื้องตน  ศึกษาเกี่ ยวกับความรู เบื้องตนของงาน
ไฟฟูา     วงจรไฟฟูา  ปลอดภัยไวกอน  สายไฟฟูา  การตอสายไฟฟูาเบื้องตน  ทักษะเบื้องตนการเดิน
สายไฟฟูา  ปฏิบัติฝึกทักษะการตอสายไฟฟูาเบ้ืองตน  ทักษะเบ้ืองตนการเดินสายไฟฟูา   กับการท างานไฟฟูา
เพื่อการด ารงชีวิตในปัจจุบัน 

 โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาคนควา กระบวนการแกปัญหา กระบวนการส ารวจ

ขอมูล กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสรางสุขนิสัย 

กระบวนการสรางคานิยม 

 เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายความหมาย  ความส าคัญ  และประโยชน์ของงานไฟฟูาได 
2.  อธิบายความหมาย  ความส าคัญ ของวงจรไฟฟูาเบื้องตนได 
3.  อธิบายกระบวนการท างานของระบบไฟฟูากับการใชงานภายในบาน เพื่อการด ารงชีวิตในปัจจุบัน 
4.  อธิบายกระบวนการท างานของวงจรไฟฟูา เพือ่การด ารงชีวิตในปัจจุบันได 

5.  สามารถอธิบายหลักการท างานของวงจรไฟฟูาได 

6.  เห็นความส าคัญ และประโยชน์ของงานไฟฟูาเบื้องตน 
7.  อธิบายวิธีการปูองกันเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับไฟฟูาท่ีอาจเกิดขึ้นภายในบานได   

 
รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง20218 อุตสาหกรรม 6    
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                         ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

          ศึกษาเกี่ยวความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไฟฟูา  เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟูา  กฎระเบียบขอบังคับในการ

เดินสายไฟฟูา  การเดินสายไฟฟูาภายในอาคาร  บริการตรวจสอบซอมแซมไฟฟูาในอาคาร  

          โดยใชกระบวนการปฏิบัติงาน   กระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการแสวงหาความรู

ดวยตนเอง  การบันทึก   ทักษะกระบวนการแกปัญหา   ทักษะการท างานรวมกัน   กระบวนการท างานกลุม

และกระบวนการจัดการ   

 เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1.  อธิบายความรูพื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟูาได   
2.  อธิบายวิธีการใชและการบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟูาได 
3.  อธิบายถึงความปลอดภัยในการเดินสายไฟฟูาได   
4.  อธิบายกฎระเบียบขอบังคับในการเดินสายไฟฟูา 
5.  สามารถปฏิบัติการเดินสายไฟฟูาภายในอาคารได    
6.  สามารถบริการตรวจสอบซอมแซมไฟฟูาในอาคาร 

 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง20223 คหกรรม 5       
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                         ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ  ประวัติความเป็นมา  ประโยชน์ ของขนมไทยแตละชนิด  เขาใจ
วิธีการ  ขั้นตอนกระบวนในการท าขนมไทย  การเตรียมเครื่องมือเครื่องใช  การเลือกชนิดของวัสดุท่ีใชท าขนม
ไทย  และปฏิบัติการท าขนมไทย  มีแนวคิดใหมๆในการท าขนมไทย  การค านวณคาใชจาย  และประเมินผล
งานการท าขนมไทยมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการท าขนมไทยขั้นตอนท่ีถูกตอง สามารถท าขนมไทย
และจ าหนายไดตามความตองการของตลาดและทองถิ่น 

โดยใชกระบวนการการท างาน กระบวนการสืบคน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์  

 มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบมีคว ามซื่อสัตย์   ใฝุรู ใฝุเรียน  กระตือรือรน 

มีความมุงมั่นในการท างาน  สามารถท างานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและน าทักษะปฏิบัติงานไปใช  

ในชีวิตประจ าวันไดอยางมีประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 

1.  บอกความหมาย ความส าคัญ ประวัติ  ประโยชน์  ของขนมไทย 

2.  มีความรูความเขาใจวิธีการ  ขั้นตอนกระบวนในการท าขนมไทย 

3.  อธิบายวัสดุอุปกรณ์ การดูแลรักษา เครื่องมือเครื่องใชใน การท าขนมไทย 

4.  อธิบายและสามารถท าขนมไทยอยางนอย  3  ชนิด 

5.  สามารถปรับเปล่ียนแนวคิดใหม ๆ ในการท าขนมไทย 

6.  สามารถค านวณคาใชจายและประเมินผลการท าขนมไทย 

7.  สามารถท าขนมไทยและจ าหนายไดตามความตองการของตลาดและทองถิ่นได 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง20224 คหกรรม 6       
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                         ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ  ประวัติความเป็นมา  ประโยชน์ ของการถนอมอาหารแตละชนิด   
เขาใจวิธีการ  ขั้นตอนกระบวนในการถนอมอาหาร  การเตรียมเครื่องมือเครื่องใช  การเลือกชนิดของวัสดุท่ีใช
ในการถนอมอาหาร และปฏิบัติการการถนอมอาหาร  มีแนวคิดใหมๆในการถนอมอาหาร  การค านวณ
คาใชจาย  และประเมินผลงานการถนอมอาหาร  มีความรูความเขาใจและมีทักษะในการถนอมอาหารขั้นตอน
ท่ีถูกตอง สามารถท าการถนอมอาหาร  และจ าหนายไดตามความตองการของตลาดและทองถิ่น 
 โดยใชกระบวนการการท างาน กระบวนการสืบคน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์  

 มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์   ใฝุรู ใฝุเรียน  กระตือรือรน  

มีความมุงมั่นในการท างาน  สามารถท างานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและน าทักษะปฏิบัติงานไปใช  

ในชีวิตประจ าวันไดอยางมีประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 

               1.  บอกความหมาย ความส าคัญ ประวัติ  ประโยชน์  ของการถนอมอาหาร 

               2.  มีความรูความเขาใจวิธีการ  ขั้นตอนกระบวนในการถนอมอาหาร 

               3.  อธิบายวัสดุอุปกรณ์ การดูแลรักษา เครื่องมือเครื่องใชใน การถนอมอาหาร 

               4.  อธิบายและสามารถถนอมอาหารไดอยางนอย  3  ชนิด 

               5.  สามารถปรับเปล่ียนแนวคิดใหม ๆ ในการถนอมอาหาร 

               6.  สามารถค านวณคาใชจายและประเมินผลการถนอมอาหาร 

               7.  สามารถท าการถนอมอาหารและจ าหนายไดตามความตองการของตลาดและทองถิ่นได 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
 
 

ง31101 การงานอาชีพ 1 
รายวิชาพื้นฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4         เวลา  20  ชั่วโมง   

  ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย เกี่ยวกับการเกษตรกับการพัฒนาประเทศ ศาสตร์พระราชากับการเกษตร 
การปลูกพืช การประมง การเล้ียงสัตว์ และการแปรรูป วิธีการท างานและทักษะกระบวนการท างานเพื่อการ
ด ารงชีวิตท่ีเกี่ยวของกับความเป็นอยูในชีวิตประจ าวัน  
  

  โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาคนควา กระบวนการแกปัญหา กระบวนการส ารวจ
ขอมูล กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสรางสุขนิสัย 
กระบวนการสรางคานิยม 
 เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม 

รหัสตัวชี้วัด  
 ง 1.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7   

รวม 7 ตัวชี้วัด  

 

 

 

 

 

 

  

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง31102 การงานอาชีพ 2 
รายวิชาพื้นฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4         เวลา  20  ชั่วโมง   

  ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย วิธีการท างานและทักษะกระบวนการท างานเพื่อการด ารงชีวิตท่ีเกี่ยวของ

กับความเป็นอยูในชีวิตประจ าวัน เชน งานบาน (การดูและรักษาบาน อาหารและโภชนาการ เส้ือผาและเครื่อง

แตงกาย) งานประดิษฐ์ งานเกษตร 
  

  โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาคนควา กระบวนการแกปัญหา กระบวนการส ารวจ
ขอมูล กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสรางสุขนิสัย 
กระบวนการสรางคานิยม 
 เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม 

 

รหัสตัวชี้วัด  

ง 1.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7   

รวม 7 ตัวชี้วัด  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

458 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง32101 การงานอาชีพ 3 
รายวิชาพื้นฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5         เวลา  20  ชั่วโมง   

  ศึกษา วิเคราะห ์อธิบาย วิธีการท างานและทักษะกระบวนการท างานเพื่อการด ารงชีวิตท่ีเกี่ยวของกับ

ความเป็นอยูในชีวิตประจ าวัน เชน งานบาน (การดูและรักษาบาน อาหารและโภชนาการ เส้ือผาและเครื่อง

แตงกาย) งานประดิษฐ์ 
  

  โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาคนควา กระบวนการแกปัญหา กระบวนการส ารวจ
ขอมูล กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสรางสุขนิสัย 
กระบวนการสรางคานิยม 
 เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม 

 

รหัสตัวชี้วัด  

ง 1.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7   

รวม 7 ตัวชี้วัด  

 

 

 
 

 

 

 



 

 

459 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง32102 การงานอาชีพ 4 
รายวิชาพื้นฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5         เวลา  20  ชั่วโมง   

 ศึกษา และอภิปรายแนวทางเขาสูอาชีพที่สนใจ  ในการเตรียมตัวหางานและพัฒนาบุคลิกภาพ  มีความ
มั่นคงและความกาวหนา  การสมัครงาน  การสัมภาษณ์  การท างาน  การเปล่ียนแปลง  การเลือกใช
เทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับอาชีพ  วิธีการ  หลักการเหตุผล  มีประสบการณ์ในอาชีพท่ีถนัด  การจ าลอง
อาชีพ  การจัดกิจกรรม  และมีคุณลักษณะท่ีดีตออาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยม 

 โดยการใชกระบวนการศึกษาหาความรู  การสืบคนขอมูล  ทางทฤษฏีและปฏิบัติ   
        เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม 

รหัสตัวชี้วัด 

 ง 2.1   ม.4-6/1,   ม.4-6/2,  ม.4-6/3,  ม.4-6/4 

รวม  4 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

460 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง33101 การงานอาชีพ 5 
รายวิชาพื้นฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6         เวลา  20  ชั่วโมง   

 ศึกษา วิเคราะห ์อธิบาย วิธีการท างานและทักษะกระบวนการท างานเพื่อการด ารงชีวิตท่ีเกี่ยวของกับ

ความเป็นอยูในชีวิตประจ าวัน เชน งานบาน (การดูและรักษาบาน อาหารและโภชนาการ เส้ือผาและเครื่อง

แตงกาย) งานประดิษฐ์ งานเกษตร 
  

  โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาคนควา กระบวนการแกปัญหา กระบวนการส ารวจ
ขอมูล กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสรางสุขนิสัย 
กระบวนการสรางคานิยม 
 เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม 

 

รหัสตัวชี้วัด  

ง 1.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7   

รวม 7 ตัวชี้วัด  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

461 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง33102 การงานอาชีพ 6 
รายวิชาพื้นฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6         เวลา  20  ชั่วโมง   

 ศึกษา และอภิปรายแนวทางเขาสูอาชีพที่สนใจ  ในการเตรียมตัวหางานและพัฒนาบุคลิกภาพ  มีความ
มั่นคงและความกาวหนา  การสมัครงาน  การสัมภาษณ์  การท างาน  การเปล่ียนแปลง  การเลือกใช
เทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับอาชีพ  วิธีการ  หลักการเหตุผล  มีประสบการณ์ในอาชีพท่ีถนัด  การจ าลอง
อาชีพ  การจัดกิจกรรม  และมีคุณลักษณะท่ีดีตออาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยม 

 โดยการใชกระบวนการศึกษาหาความรู  การสืบคนขอมูล  ทางทฤษฎแีละปฏิบัติ   
        เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด 

 ง 2.1   ม.4-6/1,   ม.4-6/2,  ม.4-6/3,  ม.4-6/4 

รวม  4 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

462 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
 
 

ง31213 เทคโนโลยีการเกษตร 1 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                          ภาคเรียนที่  1 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต  

  ศึกษาความเป็นมาของการเล้ียงสัตว์น้ า(กบ/ปลาดุก) ชนิดและพันธุ์ของสัตว์น้ า การเลือกสถานท่ี การ
เตรียมบอเล้ียงสัตว์น้ า อาหารและการใหอาหาร การเล้ียง การปูองกันโรคพยาธิและศัตรู สภาพการตลาด การ
จับจ าหนายและการแปรรูป ส ารวจและวิเคราะห์ เตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ เตรียมและใหอาหาร ดูแล
รักษา จับปลา ความตองการของตลาดสัตว์น้ า ค านวณคาใชจาย ก าหนดราคาขาย จัดจ าหนาย จดบันทึกการ
ปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ – จาย ประเมินผล อภิปรายปัญหาและแนวทางแกไข 
          โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาคนควา กระบวนการแกปัญหา กระบวนการส ารวจ
ขอมูล กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสรางสุขนิสัย 
กระบวนการสรางคานิยม 
 เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ศึกษาความเป็นมาของการเล้ียงสัตว์น้ า ชนิดและพันธุ์ของสัตว์น้ า 
2. สามารถเลือกสถานท่ี การเตรียมบอเล้ียงสัตว์น้ า 
3. สามารถพิจารณาพันธุ์ และการเล้ียงสัตว์น้ า 
4.  สามารถอธิบายการเล้ียงและการใหอาหารสัตว์น้ า 
5. สามารถบอกโรคและศัตรูสัตว์น้ า 
6. นักเรียนสามารถบอกวิธีการตลาด การจัดจ าหนายและการแปรรูปได 

 
 รวม 6  ผลการเรียนรู้  

 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้เพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง31214 เทคโนโลยีการเกษตร 2 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                          ภาคเรียนที่  2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต  

   ศึกษาความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ ของไมดอกไมประดับ ประเภทของไมดอกไมประดับ 
ปัจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเจริญเติบโต ดินหรือวัสดุปลูก อุปกรณ์ท่ีใช การขยายพันธุ์ วิธีการปลูก การดูแลรักษา 
การปูองกันและก าจัดศัตรูพืช การตัดแตงไมประดับ ปฏิบัติการส ารวจ วิเคราะห์ขอมูลความตองการของตลาด 
เลือกปลูกไมดอกไมประดับอยางนอย 3 ชนิด ปฏิบัติการเตรียมดินหรือวัสดุปลูก เลือกและใชอุปกรณ์
ขยายพันธุ์ เลือกวิธีการปลูกท่ีเหมาะสมกับชนิดของพืช ดูแลรักษา ตัดแตง ค านวณคาใชจาย ก าหนดราคาขาย
หรือบริการ ค านวณคาใชจาย ก าหนดราคาขาย จัดจ าหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจาย 
และประเมินผล  
 โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาคนควา กระบวนการแกปัญหา กระบวนการส ารวจ
ขอมูล กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสรางสุขนิสัย 
กระบวนการสรางคานิยม 
 เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
   1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ ของการปลูกไมดอกไมประดับได 
   2. อธิบายหลักการ วิธีการ ข้ันตอน กระบวนการปลูกไมดอกไมประดับได 
   3. ปฏิบัติการส ารวจ และวิเคราะห์ขอมูลการตลาดได 
   4. ปฏิบัติการปลูกไมดอกไมประดับได 
   5. ปฏิบัติการขยายพันธุ์ไมดอกไมประดับได 
    6. ปฏิบัติการดูแลรักษาไมดอกไมประดับได 
    7. เก็บเกี่ยวผลผลิต บรรจุหีบหอ และจัดจ าหนายผลผลิตได 
    8. จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจาย และก าหนดราคาขายได 
    9. ประเมินผล ตลอดจนปรับปรุงพัฒนางานท่ีปฏิบัติได 
    10. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างานใชพลังงาน ทรัพยากร ในการท างานอยาง 
คุมคาและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ ส่ิงแวดลอม 
  รวม 10 ผลการเรียนรู้  
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

     ง31219 อุตสาหกรรม 1 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                          ภาคเรียนที่  1 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต  

 ศึกษาและปฏิบัติวิธีการปูองกันอุบัติภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟูา ระบบการจายก าลังไฟฟูา 
ชนิดและการใชงานของสายไฟฟูา การตอสายไฟฟูาแบบตางๆ การใชเครื่องมือ อุปกรณ์การติดต้ังการเดิน
สายไฟฟูาและระบบไฟฟูา ติดต้ังเดินสายไฟฟูาแสงสวางและก าลังไฟฟูา ดวยเข็มขัดรัดสาย ทอรอยสายไฟบน
ผนังไมและผนังปูน การติดต้ังบริภัณฑ์ไฟฟูา งานติดต้ังโคมไฟฟูา เตารับ สวิตช์ควบคุม งานติดต้ังเซอร์กิตเบรก
เกอร์ ตูคอนซูเมอร์ยูนิต โหลดเซ็นเตอร์ เครื่องปูองกันไฟรั่ว งานติดต้ังสายดิน การตรวจสอบบริภัณฑ์ไฟฟูา ตู
คอนซูเมอร์ ตูโหลดเซ็นเตอร์ ระบบสายดิน เครื่องปูองกันไฟรั่ว การติดต้ังระบบส่ือสารในอาคาร งานติดต้ัง
สายโทรศัพท์ สายวงจรทีวีวงจรปิดภายในอาคาร 
          โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาคนควา กระบวนการแกปัญหา กระบวนการส ารวจ
ขอมูล กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสรางสุขนิสัย 
กระบวนการสรางคานิยม 
 เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1.  อธิบายความหมาย  ความส าคัญ  และประโยชน์ของงานไฟฟูาได 
2.  อธิบายความหมาย  ความส าคัญ ของวงจรไฟฟูาเบื้องตนได 
3.  อธิบายกระบวนการท างานของระบบไฟฟูากับการใชงานภายในบาน เพื่อการด ารงชีวิตในปัจจุบัน 
4.  อธิบายกระบวนการท างานของวงจรไฟฟูา เพือ่การด ารงชีวิตในปัจจุบันได 

5.  สามารถอธิบายหลักการท างานของวงจรไฟฟูาได 

6.  เห็นความส าคัญ และประโยชน์ของงานไฟฟูาเบื้องตน 
7.  อธิบายวิธีการปูองกันเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับไฟฟูาท่ีอาจเกิดขึ้นภายในบานได   

 
รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

          ง31220 อุตสาหกรรม 2 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                          ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 ศึกษาเกี่ยวความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไฟฟูา  เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟูา  กฎระเบียบขอบังคับในการ

เดินสายไฟฟูา  การเดินสายไฟฟูาภายในอาคาร  บริการตรวจสอบซอมแซมไฟฟูาในอาคาร  

          โดยใชกระบวนการปฏิบัติงาน   กระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการแสวงหาความรู

ดวยตนเอง การบันทึก ทักษะกระบวนการแกปัญหา ทักษะการท างานรวมกัน   กระบวนการท างานกลุมและ

กระบวนการจัดการ   

เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายความรูพื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟูาได   
2.  อธิบายวิธีการใชและการบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟูาได 
3.  อธิบายถึงความปลอดภัยในการเดินสายไฟฟูาได   
4.  อธิบายกฎระเบียบขอบังคับในการเดินสายไฟฟูา 
5.  สามารถปฏิบัติการเดินสายไฟฟูาภายในอาคารได    
6.  สามารถบริการตรวจสอบซอมแซมไฟฟูาในอาคาร 

 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง31225 การถนอมอาหารเบือ้งต้น 1   
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  4                          ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ หลักการ ขั้นตอน กระบวนการท างานการจัดการการ
ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาการถนอมอาหารมีทักษะกระบวนการท างานรวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัยในการปฏิบัติงานออกแบบและสรางผลิตภัณฑ์ใชเทคโนโลยีคนหาขอมูลสารสนเทศ ไดอยาง
เหมาะสม รูจักรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ รอบคอบ ประณีตสะอาดเป็นระเบียบในการปฏิบัติ มี เจตคติท่ีดีตอการ
ปฏิบัติการถนอมอาหารตามฤดูกาลของทองถิ่น เชน การตากแหง รมควัน หมักดอง การแชอิ่ม ใชอุณหภูมิสูง 
ใชสารเคมีปรุงแตงอาหาร  โดยค านึงถึงความคุมคาและมีประสิทธิภาพ 
          โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาคนควา กระบวนการแกปัญหา กระบวนการส ารวจ
ขอมูล กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสรางสุขนิสัย 
กระบวนการสรางคานิยม 
 เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
  1. อธิบายความส าคัญและหลักการถนอมอาหารได 
  2. เลือกอาหาร ภาชนะ อุหกรณ์และเครื่องใชในการถนอมอาหารไดอยางเหมาะสม 
  3. สืบคน สรุปรายงานเทคนิค และวิธีการถนอมอาหารได 
  4.  อธิบายวิธีการถนอมอาหารในทองถิ่นได 

5.  ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยใชปรุงแตงได 
6.  ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยวิธีการตากได 

  7. ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยวิธีการหมักดองได 
  8.  ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยวิธีการใชน้ าตาลได 
          9 .  ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยใชการรมควันได 
          10.  เก็บรักษา  บรรจุอาหารที่ถนอมแลวไดถูกตองตามหลักโภชนาการและสุขลักษณะ 
 11. ค านวณคาใชจาย  ก าหนดราคา  จัดจ าหนาย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ-รายจาย
และประเมินผลและจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 



 

 

467 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

12.  ใชกระบวนการกลุมท างาน  การเตรียมสถานท่ี  การตกแตงสถานท่ีการประชาสัมพันธ์  การ
น าเสนอช้ินงาน  จัดนิทรรศการและจ าหนาย ดวยความเสียสละความรับผิดชอบ 

  รวม 12 ผลการเรียนรู้ 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

468 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง31226 การถนอมอาหารเบื้องต้น 2   
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                          ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

             ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ หลักการ ขั้นตอน กระบวนการท างานการจัดการการ
ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาการถนอมอาหารมีทักษะกระบวนการท างานรวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัยในการปฏิบัติงานออกแบบและสรางผลิตภัณฑ์ใชเทคโนโลยีคนหาขอมูลสารสนเทศ ไดอยาง
เหมาะสม รูจักรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ รอบคอบ ประณีตสะอาดเป็นระเบียบในการปฏิบัติ มีเจตคติท่ีดีตอการ
ปฏิบัติการถนอมอาหารตามฤดูกาลของทองถิ่น เชน การตากแหง รมควัน หมักดอง การแชอิ่ม ใชอุณหภูมิสูง 
ใชสารเคมีปรุงแตงอาหาร  โดยค านึงถึงความคุมคาและมีประสิทธิภาพ 
          โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาคนควา กระบวนการแกปัญหา กระบวนการส ารวจ
ขอมูล กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสรางสุขนิสัย 
กระบวนการสรางคานิยม 
 เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
  1. อธิบายความส าคัญและหลักการถนอมอาหารได 
  2. เลือกอาหาร ภาชนะ อุหกรณ์และเครื่องใชในการถนอมอาหารไดอยางเหมาะสม 
  3. สืบคน สรุปรายงานเทคนิค และวิธีการถนอมอาหารได 
  4.  อธิบายวิธีการถนอมอาหารในทองถิ่นได 

5.  ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยใชปรุงแตงได 
6.  ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยวิธีการตากได 

  7. ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยวิธีการหมักดองได 
  8.  ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยวิธีการใชน้ าตาลได 
          9 . ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยใชการรมควันได 
          10.  เก็บรักษา  บรรจุอาหารที่ถนอมแลวไดถูกตองตามหลักโภชนาการและสุขลักษณะ 
          11. ค านวณคาใชจาย  ก าหนดราคา  จัดจ าหนาย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ-รายจาย
และประเมินผลและจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 



 

 

469 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

12.  ใชกระบวนการกลุมท างาน  การเตรียมสถานท่ี  การตกแตงสถานท่ีการประชาสัมพันธ์  การ
น าเสนอช้ินงาน  จัดนิทรรศการและจ าหนาย ดวยความเสียสละความรับผิดชอบ 

 
รวม  12  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

470 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง32215 เทคโนโลยีการเกษตร 3 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                          ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

  ศึกษา วิเคราะห์ ชองทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพเกษตรผสมผสานลักษณะและ
ความส าคัญของการเกษตรแบบผสมผสาน หลักการและวิธีการของการเกษตรแบบผสมผสานการจัดระบบ
ปลูกพืช และเล้ียงสัตว์ ท่ีสอดคลองและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การใช แรงงาน ทุน ท่ีดินและทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ การน าวัสดุเหลือใช จากการผลิตมาใช ประโยชน์ ลักษณะและคุณสมบัติท่ีดีของผูประกอบอาชีพ
และน าไปประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาคนควา กระบวนการแกปัญหา กระบวนการส ารวจ
ขอมูล กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสรางสุขนิสัย 
กระบวนการสรางคานิยม 
 เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
   1. บอกเหตุผลในการเลือกชองทางและการตัดสินใจประกอบอาชีพการเกษตรผสมผสานได 
   2. ตามความตองการและศักยภาพของตนเอง 
   3. บอกลักษณะและความส าคัญของการเกษตรแบบผสมผสานได 
   4. อธิบายหลักการและวิธีการของการเกษตรแบบผสมผสานได 
   5. จัดระบบปลูกพืช และเล้ียงสัตว์ ท่ีสอดคลองและเกื้อกูลซึ่งกันและกนั การใช แรงงาน ทุนท่ีดิน 
และทรัพยากรได อยางมีประสิทธิภาพ 
   6. น าวัสดุเหลือใช จากการผลิตมาใช ประโยชน์ได 
   7. การมีลักษณะและคุณสมบัติท่ีดีของผู ประกอบอาชีพการเกษตรผสมผสาน 
 
รวม   7   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



 

 

471 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง32216 เทคโนโลยีการเกษตร 4 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                          ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต  
       
 ศึกษาความเป็นมาของเกษตรอินทรีย์   นโยบายการเกษตรอินทรีย์  ดิน  อินทรียวัตถุและ
จุลินทรีย์               ท่ีเกี่ยวของกับการเกษตรอินทรีย์  การผลิตน้ าหมักชีวภาพ  น้ าหมักชีวภาพปูองกันก าจัด
ศัตรูพืช การผลิตปุยหมักอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อใชในการเกษตรตามหลักการเกษตรอินทรีย์  การเตรียมความ
พรอมเพื่อขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ วางแผนการปฏิบัติงานปลูกพืชหรือเล้ียงสัตว์ และปฏิบัติดูแล
รักษาพืชหรือสัตว์ตามโครงงานเกษตรอินทรีย์ 1 ชนิด    
            โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาคนควา กระบวนการแกปัญหา กระบวนการส ารวจ
ขอมูล กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสรางสุขนิสัย 
กระบวนการสรางคานิยม 
 เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกความเป็นมาของเกษตรอินทรีย์ 
2. เขาใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์กับเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
3 .บอกความส าคัญของดินและอินทรียวัตถุกับเกษตรอินทรีย์ได 
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับจุลินทรีย์กับเกษตรอินทรีย์ 
5. การวางแผนปฏิบัติงานได 
6. มีความรูความเขาใจในการการท าน้ าหมักชีวภาพ 
7. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการการผลิตปุยหมักชีวภาพ 
8. ปฏิบัติงานโครงงานเกษตรอินทรีย์ได 
9. สามารถการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได 
10. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

 
รวม 10  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

      ง32221 อุตสาหกรรม 3 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                          ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต  

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนของกระบวนการเช่ือมและโลหะแผน หลักความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การเลือกใชวัสดุ เครื่องและอุปกรณ์งานเช่ือม ทาเช่ือม รอยตอท่ีใชในงานเช่ือมและ

การแลนประสาน การประกอบติดต้ังเครื่องมืออุปกรณ์งานเช่ือมแก฿ส การแลนประสาน และเช่ือมไฟฟูา การ

เริ่มตนอาร์ก การเช่ือมเดินแนว ตอมุม ตอตัวที เครื่องจักรและเครื่องมือท่ีใชในงานโลหะแผนการเขียนแบบ

แผนคล่ี การถายแบบ การเขาขอบ การท าตะเข็บ การย้ าหมุด การบักรี การขึ้นรูปดวยการพับ ดัด มวน เคาะ 

และประกอบช้ินงาน 

                  โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาคนควา กระบวนการแกปัญหา กระบวนการ

ส ารวจขอมูล กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสรางสุขนิสัย 

กระบวนการสรางคานิยม 

  เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แกปัญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  
มีความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะ
การคิดขั้นสูงในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม  
 

ผลการเรียนรู้ 
1. รูและเขาใจ งานชางไมท่ีท าดวยไมในทองถิ่น  
2. รูและเขาใจไมชนิดตางๆ ในประเทศไทย เลือกไมและการเก็บรักษาไม ไดถูกตองเหมาะสม  
3. รูและเขาใจเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สามารถปูองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุได  
4. รูและเขาใจ มีทักษะการใชเครื่องมือและเลือกใชวัสดุ – อุปกรณ์ ไดถูกตอง  
5. เขาใจการออกแบบ การอานแบบ การวัด การตัด การเจาะ การเขาปากไม การประกอบ ตกแตง

ช้ินงาน และปฏิบัติได  
6. สามารถวางแผนการทางาน และปฏิบัติตามข้ันตอนตามแบบก าหนดอยางถูกตองและสวยงาม  
7. ใหบริการผลิตงานไม ก าหนดราคาและจ าหนายได 

 

 รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง32222 อุตสาหกรรม 4 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                          ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในงานชางปูน   คุณสมบัติของวัสดุท่ีใชในงานชางปูน   ความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานชางปูน  การเตรียมพื้นท่ีและการหาระดับ  ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานปูนแตละ
ประเภท โดยใชกระบวนการปฏิบัติงาน  กระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง  การบันทึก  ทักษะกระบวนการแกปัญหา  ทักษะการท างานรวมกัน  กระบวนการท างานกลุมและ
กระบวนการจัดการ  มีนิสัยในการท างานท่ีเสียสละ   มีคุณธรรม   เห็นคุณคาของการน าความรูไปใชประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน   ตัดสินใจอยางมีเหตุผลและถูกตอง   มีจิตส านึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางคุมคา 
 โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาคนควา กระบวนการแกปัญหา กระบวนการส ารวจ
ขอมูล กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสรางสุขนิสัย 
กระบวนการสรางคานิยม 
 เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม  

 

ผลการเรียนรู้ 
1.  อธิบายหนาท่ีการใชงานของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในงานชางปูนได      
2.  บอกคุณสมบัติของวัสดุท่ีใชในงานชางปูน 
3.  อธิบายถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานชางปูน  
4.  สามารถปฏิบัติการเตรียมพื้นท่ีและการหาระดับได    
5.  สามารถปฏิบัติงานปูนแตละประเภทได   
6.  สามารถการค านวณคาใชจายและก าหนดคาบริการงานชางปูนได         

 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



 

 

474 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง32227 การแปรรูปอาหาร 1        
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                          ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

     หลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับคุณสมบัติของอาหาร คุณลักษณะท่ัวไปของวัตถุดิบอาหาร การจัดการและ 

การเตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิตในอุตสาหกรรม หลักการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว หลักการของการแปรรูปอาหาร 

แบบตางๆ เทคนิคการแปรรูปโดยกรรมวิธีการใชความรอน การท าแหง การแปรรูปโดยความเย็น การใช 

จุลินทรีย์ 
 โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาคนควา กระบวนการแกปัญหา กระบวนการส ารวจ
ขอมูล กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสรางสุขนิสัย 
กระบวนการสรางคานิยม 
 เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายวิธีการท างานเพื่อการด ารงชีวิต 
  2. สรางผลงานอยางมีความคิดสรางสรรค์และมีทักษะการท างานรวมกัน 
  3. มีทักษะการจัดการในการท างาน 
  4. มีทักษะกระบวนการแกปัญหาในการท างาน 
  5. มีทักษะในการแสวงหาความรูเพื่อการด ารงชีวิต 
  6. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน 
  7. ใชพลังงาน ทรัพยากรในการท างานอยางคุมคาและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอม 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง32228 การแปรรูปอาหาร 2        
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                          ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

  ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการแปรรูปของธัญพืช องค์ประกอบทางเคมี และกายภาพของธัญพืช 
เทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูปธัญพืชรวมถึงการน าไป ประยุกต์ใชใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และวิธีการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ธัญพืช  

  โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาคนควา กระบวนการแกปัญหา กระบวนการส ารวจ
ขอมูล กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสรางสุขนิสัย 
กระบวนการสรางคานิยม 

เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการแปรรูปธัญพืช และผลิตภัณฑ์อาหารจากเมล็ดธัญพืช 
 2. เขาใจวิธีการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน และการเก็บรักษาธัญพืช และแปรรูปจากธัญพืช 
 3. มีทักษะในการปฏิบัติงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากธัญพืช 
4. เขาใจปัจจัยท่ีท าใหเกิดการเปล่ียนแปลงคุณภาพของธัญพืชและผลิตภัณฑ์ 
 
รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       ภาคเรียนท่ี 1 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์  ฝึกทักษะต้ังประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก  

ต้ังสมมุติฐานและใหเหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโตแยงประเด็นความรู  โดยใชความรูจากศาสตร์สาขาตางๆ และมี
ทฤษฏีรองรับ ออกแบบ วางแผน รวบรวมขอมูล คนควาแสวงหาความรูเกี่ยวกับสมมุติฐานท่ีต้ังไวจากแหลง
เรียนรูทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสารสนเทศ อยางมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความนาเช่ือถือของแหลงเรียนรู
อยางมีวิจารณญาณ  เพื่อใหไดขอมูลท่ีครบถวนสมบูรณ์     

วิเคราะห์ขอมูลโดยใชวิธีการท่ีเหมาะสม  สังเคราะห์สรุปองค์ความรูรวมกัน  มีกระบวนการกลุม 
ในการวิพากษ์  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  โดยใชความรูจากวิชาสาขาตางๆ  เสนอแนวคิด  วิธีการแกปัญหา
อยางเป็นระบบ  ดวยกระบวนการคิด  กระบวนการแกปัญหา  กระบวนการปฏิบัติ    

เพื่อใหเกิดทักษะในการคนควา  แสวงหาความรู  สังเคราะห์  สรุป  อภิปรายผลเปรียบเทียบเช่ือมโยง
ความรู  ความเป็นมาของศาสตร์  เขาใจหลักการและวิธีคิดในส่ิงท่ีศึกษา  เห็นประโยชน์และคุณคาของ
การศึกษาดวยตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ต้ังประเด็นปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
 2. ต้ังสมมุติฐานและใหเหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโตแยงประเด็นความรูโดยใชความรู 
จากวิชาสาขาตางๆ และมีทฤษฏีรองรับ 
 3. ออกแบบ วางแผน ใชกระบวนการรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. ศึกษา คนควา แสวงหาความรูเกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหลงเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
 5. ตรวจสอบความนาเช่ือถือของแหลงท่ีมาของขอมูล 
 6. วิเคราะห์ขอคนพบดวยสถิติท่ีเหมาะสม 
 7. สังเคราะห์ สรุปองค์ความรูดวยกระบวนการกลุม 
 8. เสนอแนวคิดการแกปัญหาอยางเป็นระบบดวยองค์ความรูจากการคนพบ 
 
รวม  8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
         ศึกษา  เรียบเรียง  และถายทอดความคิดอยางชัดเจน  เป็นระบบจากขอมูลองค์ความรู   จาก
การศึกษาคนควาในรายวิชาศึกษาคนควาและสรางองค์ความรู  (Research  and  Knowledge  Formation)   

เขียนโครงราง  บทน า  เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ  โดยใชค าจ านวน  2,500  ค า  
มีการอางอิงแหลงความรูท่ีเช่ือถือไดอยางหลากหลาย  เรียบเรียงและถายทอดอยางชัดเจน  เป็นระบบ  มีการ
น าเสนอในรูปแบบเด่ียว  (Oral  Individual Presentation)  หรือกลุม  (Oral  Panel  Presentation)  โดย
ใชส่ือประกอบท่ีหลากหลาย  และเผยแพรผลงานสูสาธารณะ   

เพื่อใหเกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  และทักษะการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  เห็น
ประโยชน์และคุณคาในการสรางสรรค์งานและถายทอดส่ิงท่ีเรียนรูใหเป็นประโยชน์แกสาธารณะ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  วางโครงรางการเขียนตามหลักเกณฑ์  องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงราง 
2.  เขียนรายงานการศึกษาคนควาเชิงวิชาการ  ภาษาไทยความยาว 2,500 ค า 
3.  น าเสนอขอคนพบ  ขอสรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว  (Oral Individual 

Presentation) หรือกลุม (Oral Panel Presentation)  
4. ใชส่ือ  อุปกรณ์ในการน าเสนอไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
5.  เผยแพรผลงานการศึกษาคนควาในรูปแบบบทความวิชาการ  บทความวิจัย  นิทรรศการผลงานสู

สาธารณะ 
6.  บอกประโยชน์และคุณคาในการสรางสรรค์งานและถายทอดส่ิงท่ีเรียนรูแกสาธารณะ 
 

รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง33217 เทคโนโลยีการเกษตร 5 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                         ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการบริหาร
และการจัดการชีวิตและครอบครัว การพัฒนาทองถิ่นชุมชน การพัฒนาประเทศ มีความสามารถในการผลิต 
บริโภค การใชทรัพยากรท่ีมีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพและอยางยั่งยืน   
          โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาคนควา กระบวนการแกปัญหา กระบวนการส ารวจ
ขอมูล กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสรางสุขนิสัย 
กระบวนการสรางคานิยม 
 เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. เพื่อใหนักเรียนทราบถึงพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี  9 เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เพื่อใหนักเรียนเขาใจถึงความหมายและตระหนักถึงความส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. เพื่อใหนักเรียนเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดาริ 
 4. เพื่อใหนักเรียนทราบขั้นตอนการปฏิบัติตนเพื่อบรรลุตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. เพื่อใหนักเรียนทราบวิธีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใชในการปฏิบัติตนในระดับ
ตางๆ 
 6. เพื่อใหนักเรียนเขาใจการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในองค์กร 
 7. เพื่อใหนักเรียนไดทดลองจัดท าโครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8. เพื่อใหนักเรียนสามารถจัดท าบัญชีครัวเรือนของตนเองและน าไปใชในชีวิตประจ าวันได 
 
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง33218 เทคโนโลยีการเกษตร 6 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                         ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต  

 ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ อภิปราย สรุปผล ปัญญา สาเหตุของปัญญา ท่ีเกิดขึ้นในยุคบริโภคนิยม 
แนวทางแกปัญหา โดยบูรณาการกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาคนควา กระบวนการแกปัญหา กระบวนการส ารวจ
ขอมูล กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสรางสุขนิสัย 
กระบวนการสรางคานิยม 
 เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
  1. สามารถบอกปัญหา สาเหตุของปัญหาทีเกิดขึ้นในยุคบริโภคนิยม และเสนอแนะแนวทางการ
แกปัญหา เพื่อใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  2. อธิบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนอมรับน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติใน
การด ารงชีวิตได 
  3. สามารถจัดท าโครงงานเพื่อด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได 
  4. สามารถจ าหนายผลผลิตจากโครงงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได 
  5. มีคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะนิสัยท่ีดีในการท างาน ใชพลังงาน ทรัพยากรในการท างานอยาง
คุมคาและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ ส่ิงแวดลอม 
 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง33223 อุตสาหกรรม 5 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                         ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต  

 ศึกษาเกี่ยวกับงานพนสีสมบัติของสี ชนิดการใชสีพื้นสีกันสนิมสีกันไฟและสีทับหนาเครื่องมือ
อุปกรณ์ เตรียมผิวช้ินงานการเคาะขึ้นรูปการโปฺวสีแหงชาแหงเร็วเทคนิคในการพนสีการพนสีพื้นการพนสีสี
แหงและสีแหงเร็ว สีผง การอบและการขัดเงา การแกไขขอบกพรองในงานสีโดยใชอุปกรณ์ถูกตองตามหลัก
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
            โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาคนควา กระบวนการแกปัญหา กระบวนการส ารวจ
ขอมูล กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสรางสุขนิสัย 
กระบวนการสรางคานิยม 
 เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายหนาท่ีการใชงานของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในงานประปาได      
2.  บอกคุณสมบัติของวัสดุท่ีใชในงานประปา 
3.  สามารถเลือกใชวัสดุในงานประปาไดอยางเหมาะสม  
4.  สามารถเลือกใชเครื่องมือในงานประปาไดอยางถูกตอง    
5.  สามารถซอมบ ารุงระบบน้ าประปาพื้นฐานได   
6.  มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานประปาได         

 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง33224 อุตสาหกรรม 6 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                         ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                

 ศึกษาเกี่ยวกับ การลับ ปรับ แตง บ ารุงรักษา ซอมแซมเครื่องมืองานไม งานวัดละรางแบบลงบน
ช้ินงาน ไส เจาะ เพลาะ ตัด ประกอบและตกแตงช้ินงาน 
             โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาคนควา กระบวนการแกปัญหา กระบวนการส ารวจ
ขอมูล กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสรางสุขนิสัย 
กระบวนการสรางคานิยม 
 เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม  

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  มีความเขาใจหลักการท างาน การลับ ปรับแตง บ ารุงรักษา ซอมแซมเครื่องมืองานไม การไส การ
ตัด การเจาะ การเพลาะ และการประกอบช้ินงานไมไดถูกตองปลอดภัย 

2.  สามารถลับ ปรับแตง บ ารุงรักษา ซอมแซมเครื่องมืองานไม การไส การตัด การเจาะ การเพลาะ 
และการประกอบช้ินงานไมไดถูกตองปลอดภัย 

3.  มีกิจนิสัย ในการท างาน มีวินัย มีความคิดสรางสรรค์ รักษาส่ิงแวดลอม 
 

รวม 3 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง33229 การแปรรูปอาหาร 3 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                         ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                             จ านวน  1.0  หน่วยกิต    
 

ศึกษาความรูท่ัวไปในการแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์  การเลือกใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ส าหรับแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ การเลือกซื้อและการเก็บรักษาเนื้อสัตว์ชนิดตาง ๆ  วิธีการบ ารุงรักษา
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ สามารถปฏิบัติงานเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการแปรรูป
อาหารจากเนื้อสัตว์  บรรจุและเก็บรักษา การค านวณคาใชจาย การก าหนดราคาหรือบริการ การจัดจ าหนาย  
การจดบันทึกการปฏิบัติงาน การท าบัญชีรายรับ-รายจาย และประเมินผล 
 โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาคนควา กระบวนการแกปัญหา กระบวนการส ารวจ
ขอมูล กระบวนการสรางสุขนิสัย กระบวนการสรางคานิยม 

เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ 
แกปัญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  
มีความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะ
การคิดขั้นสูงในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
 
 1 .มีความรูและเขาใจในการแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์    
 2. มีความรูความเขาใจในการเลือกซื้อ และเก็บรักษาเครื่องปรุงสดและแหง 
          3. อธิบายวิธีบ ารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการการแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์    
          3. ใชเตรียมเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ และการเก็บรักษาหลังจากแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์  
          5. วางแผนเตรียมวัสดุ เครื่องใชในการแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์   และการบรรจุเก็บรักษา 
          6. ปฏิบัติตามกระบวนการ การแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ได   
          7. รูและเขาใจในการก าหนดราคา ค านวณคาใชจายใหเหมาะสมกับตนทุน การท าบัญชีรายรับ-
รายจาย 
          8. เห็นคุณคาและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ง33230 การแปรรูปอาหาร 4 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                         ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                        จ านวน  1.0  หน่วยกิต              

ศึกษาความรูท่ัวไปในการแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ า  การเลือกใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ส าหรับแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ า   การเลือกซื้อและการเก็บรักษาสัตว์น้ า  ชนิดตาง ๆ  วิธีการบ ารุงรักษา
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ า   สามารถปฏิบัติงานเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการแปรรูป
อาหารจากสัตว์น้ า    บรรจุและเก็บรักษา การค านวณคาใชจาย การก าหนดราคาหรือบริการ การจัดจ าหนาย  
การจดบันทึกการปฏิบัติงาน การท าบัญชีรายรับ-รายจาย และประเมินผล 
 โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาคนควา กระบวนการแกปัญหา กระบวนการส ารวจ
ขอมูล กระบวนการสรางสุขนิสัย กระบวนการสรางคานิยม 

เพื่อใหมีความรู ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ 
แกปัญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามรถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  
มีความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะ
การคิดขั้นสูงในการเรียนรู การใชพลังงานการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
 1 .มคีวามรูและเขาใจในการแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ า      
 2. มีความรูความเขาใจในการเลือกซื้อ และเก็บรักษาเครื่องปรุงสดและแหง 
          3. อธิบายวิธีบ ารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการการแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ า      
          4. ใชเตรียมเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ และการเก็บรักษาหลังจากแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ า   
          5. วางแผนเตรียมวัสดุ เครื่องใชในการแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ าและการบรรจุเก็บรักษา 
          6. ปฏิบัติตามกระบวนการ การแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ าได   
          7. รูและเขาใจในการก าหนดราคา ค านวณคาใชจายใหเหมาะสมกับตนทุน การท าบัญชีรายรับ-
รายจาย 
          8. เห็นคุณคาและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
            
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

 
อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 

รายวิชา พื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        เวลา  60 ชั่วโมง  
 
  

ศึกษาการใชประโยคค าส่ัง ค าขอรอง ค าแนะน า ค าช้ีแจง การอานออกเสียงขอความ นิทาน และบท
รอยกรองส้ันๆการสนทนาแลกเปล่ียนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ตาง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
การพูดและเขียน  เพื่อขอและใหขอมูล และการแสดงความคิดเห็นเรื่องท่ีฟังหรืออานเกี่ยวกับ กิจกรรมหรือ 
เรื่องตาง ๆ ใกลตัว พรอมท้ังใหเหตุผลส้ัน ๆ ประกอบ การใชภาษาน้ าเสียงและกิริยาทาทาง สุภาพเหมาะสม 
ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง ระหวาง
การออกเสียงประโยคชนิดตาง ๆ การใชเครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค าตามโครงสรางประโยค ของ
ภาษาตางประเทศและภาษาไทย การใชภาษาในการ สืบคน คนควารวบรวม และการสรุปขอมูลขอเท็จจริงท่ี
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น จากส่ือและแหลงการเรียนรู ตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
และการน าเสนอดวย การพูดการเขียนคนควาความรูขอมูลตางๆ พรอมท้ังการเขารวมจัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรม ตามความสนใจ 

โดยใชกระบวนการทางภาษาในการส่ือสาร กระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการแกปัญหา
กระบวนการสืบคนขอมูลความสามารถในการใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี 

เพื่อใหเกิดเจตคติท่ีดีในการเรียนภาษาอังกฤษ มีวินัย ใฝุเรียนรู เห็นคุณคาในการน าความรูไปใช
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน อยูอยางพอเพียง มีความซื่อสัตย์ มุงมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ บนฐาน
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

รหัสตัวชี้วัด 
   ต 1.1   ตัวชี้วัด  ต 1.1 ม1/1, ม1/2, ม1/3, ม1/4 
   ต 1.2   ตัวชี้วัด  ต 1.2 ม1/1, ม1/2, ม1/3, ม1/4, ม1/5 
   ต 1.3   ตัวชี้วัด  ต 1.3 ม1/1, ม1/2, ม1/3 
   ต 2.1   ตัวชี้วัด  ต 2.1 ม1/1, ม1/2, ม1/3 
   ต 2.2   ตัวชี้วัด  ต 2.2 ม1/1, ม1/2 
   ต 3.1   ตัวชี้วัด  ต 3.1 ม1/1 
   ต 4.1   ตัวชี้วัด  ต 4.1 ม1/1 
   ต 4.2   ตัวชี้วัด  ต 4.2 ม1/1, ม1/2 
 
รวม 21 ตัวชี้วัด 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 
รายวิชา พื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        เวลา  60 ชั่วโมง  
 

ศึกษาการใชประโยคค าส่ัง ค าขอรอง ค าแนะน า ค าช้ีแจง การอานออกเสียงขอความ นิทาน และบท
รอยกรองส้ันๆการสนทนาแลกเปล่ียนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ตาง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
การพูดและเขียน  เพื่อขอและใหขอมูล และการแสดงความคิดเห็นเรื่องท่ีฟังหรืออานเกี่ยวกับ กิจกรรมหรือ 
เรื่องตาง ๆ ใกลตัว พรอมท้ังใหเหตุผลส้ัน ๆ ประกอบ การใชภาษาน้ าเสียงและกิริยาทาทาง สุภาพเหมาะสม 
ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง ระหวาง
การออกเสียงประโยคชนิดตาง ๆ การใชเครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค าตามโครงสรางประโยค ของ
ภาษาตางประเทศและภาษาไทย การใชภาษาในการ สืบคน คนควารวบรวม และการสรุปขอมูลขอเท็จจริงท่ี
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น จากส่ือและแหลงการเรียนรู ตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
และการน าเสนอดวย การพูดการเขียนคนควาความรูขอมูลตางๆ พรอมท้ังการเขารวมจัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรม ตามความสนใจ 

โดยใชกระบวนการทางภาษาในการส่ือสาร กระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการแกปัญหา
กระบวนการสืบคนขอมูลความสามารถในการใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลย ี

เพื่อใหเกิดเจตคติท่ีดีในการเรียนภาษาอังกฤษ มีวินัย ใฝุเรียนรู เห็นคุณคาในการน าความรูไปใช
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน อยูอยางพอเพียง มีความซื่อสัตย์ มุงมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ บนฐาน
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รหัสตัวชี้วัด 
   ต 1.1   ตัวชี้วัด  ต 1.1 ม1/1, ม1/2, ม1/3, ม1/4 
   ต 1.2   ตัวชี้วัด  ต 1.2 ม1/1, ม1/2, ม1/3, ม1/4, ม1/5 
   ต 1.3   ตัวชี้วัด  ต 1.3 ม1/1, ม1/2, ม1/3 
   ต 2.1   ตัวชี้วัด  ต 2.1 ม1/1, ม1/2, ม1/3 
   ต 2.2   ตัวชี้วัด  ต 2.2 ม1/1, ม1/2 
   ต 3.1   ตัวชี้วัด  ต 3.1 ม1/1 
   ต 4.1   ตัวชี้วัด  ต 4.1 ม1/1 
   ต 4.2   ตัวชี้วัด  ต 4.2 ม1/1, ม1/2 
 
รวม 21 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 
รายวิชา พื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        เวลา  60 ชั่วโมง  

ฟัง  พูด  อานและเขียน ส่ือรูปแบบตางๆ ท่ีเลือก สามารถระบุหัวขอเรื่อง ใจความส าคัญ  
รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอาน  พรอมท้ังใหเหตุผลและยกตัวอยาง
ประกอบ พูดและเขียนบรรยายความรูสึกเพื่อขอและใหขอมูล อธิบายใหสัมพันธ์กับประโยค และขอความ 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางชีวิตความเป็นอยูและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของ
ไทย และน าภาษามาใชส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคมอยางเหมาะสม  เขารวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ คนควา รวบรวม และ
สรุปขอมูล/ ขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรู และน าเสนอเผยแพร/ 
ประชาสัมพันธ์ขอมูลขาวสารของโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น โดยใชกระบวนการทางภาษา ฟัง  พูด  อาน 
เขียน  กระบวนการเรียนแบบคนพบความรู  น าเสนอรายงานในช้ันเรียน ใชค าถาม แสดงบทบาทสมมติ ใช
เกมจ าลองสถานการณ์  ระดมความคิด  และแกปัญหา  ใชกระบวนการทางภาษาในการส่ือสาร กระบวนการ
กลุม กระบวนการคิด กระบวนการแกปัญหา กระบวนการสืบคนขอมูล ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และ
การใชเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถส่ือสารได  
            เพื่อใหเกิดเจตคติท่ีดีในการเรียนภาษาอังกฤษ เห็นคุณคาของการน าความรูไปใชประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝุเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงมั่นในการ
ท างาน  รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ต 1.1  ตัวชี้วัด ม.2/1,ม.2/2 ,ม.2/4  
 ต 1.2   ตัวชี้วัด ม.2/1 ,ม.2/2 ,ม.2/3  
 ต 1.3   ตัวชี้วัด ม.2/1 ,ม.2/3     
 ต 2.1  ตัวชี้วัด ม.2/1 ,ม.2/3  
 ต 2.2   ตัวชี้วัด ม.2/1      
 ต 3.1   ตัวชี้วัด ม.2/1  
 ต 4.1   ตัวชี้วัด ม.2/1      
 ต 4.2   ตัวชี้วัด ม.2/2   
 
รวม 13 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 
รายวิชา พื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        เวลา  60 ชั่วโมง 

ฟัง  พูด  อานและเขียน ส่ือรูปแบบตางๆ ท่ี เลือก สามารถระบุหัวขอเรื่อง ใจความส าคัญ  
รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอาน  พรอมท้ังใหเหตุผลและยกตัวอยาง
ประกอบ พูดและเขียนบรรยายความรูสึกเพื่อขอและใหขอมูล อธิบายใหสัมพันธ์กับประโยค และขอความ 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางชีวิตความเป็นอยูและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของ
ไทย และน าภาษามาใชส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคมอยางเหมาะสม  เขารวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ คนควา รวบรวม และ
สรุปขอมูล/ ขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรู และน าเสนอเผยแพร/ 
ประชาสัมพันธ์ขอมูลขาวสารของโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น โดยใชกระบวนการทางภาษา ฟัง  พูด  อาน 
เขียน  กระบวนการเรียนแบบคนพบความรู  น าเสนอรายงานในช้ันเรียน ใชค าถาม แสดงบทบาทสมมติ ใช
เกมจ าลองสถานการณ์  ระดมความคิด  และแกปัญหา  ใชกระบวนการทางภาษาในการส่ือสาร กระบวนการ
กลุม กระบวนการคิด กระบวนการแกปัญหา กระบวนการสืบคนขอมูล ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และ
การใชเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถส่ือสารได  
            เพื่อใหเกิดเจตคติท่ีดีในการเรียนภาษาอังกฤษ เห็นคุณคาของการน าความรูไปใชประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝุเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงมั่นในการ
ท างาน  รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รหัสตัวชี้วัด 
 ต 1.1  ตัวชี้วัด ม.2/3 , ม.2/4   
 ต 1.2   ตัวชี้วัด ม.2/4 ,  ม.2/5  
 ต 1.3   ตัวชี้วัด ม.2/2    
 ต 2.1   ตัวชี้วัด ม.2/2 , ม.2/3  
 ต 2.2   ตัวชี้วัด ม.2/1 , ม.2/2    
 ต 4.1   ตัวชี้วัด ม.2/1   
 ต 4.2   ตัวช้ีวัด ม.2/1 ,  ม.2/2   

รวม 12 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 
รายวิชา พื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        เวลา  60 ชั่วโมง 

ศึกษาวิเคราะห์ภาษา น้ าเสียง ทาทาง ค า วลี ส านวนงายๆ ประโยคค าส่ัง ค าขอรอง ค าแน ะน า 
ค าอธิบายวิธีท า บอกทิศทาง ปูายประกาศ อานขอความ บทอาน โฆษณา บทรอยกรอง เรื่องราวส้ันๆ ท้ังท่ี
เป็นความเรียงและไมใชความความเรียง การใชพจนานุกรม ระบุประโยค ขอความ ตีความ ถายโอนขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง โรงเรียน ส่ิงแวดลอม อาหาร เครื่องด่ืม นันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ ลมฟูา อากาศ การซื้อ
ขาย การทองเท่ียว การบริการ สถานท่ี อานจับใจความส าคัญจากส่ือส่ิงพิมพ์  และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ยกตัวอยาง แสดงความคิดเห็น ใหเหตุผล บอกความเหมือน ความแตกตางของประโยคชนิดตางๆ เรียงล าดับ
ตามค าโครงสรางทางภาษา เปรียบเทียบ อธิบาย ความเหมือนและความแตกตางของวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา คนควา ขอมูล ขอเท็จจริงท่ีสัมพันธ์กับกลุมสาระการเรียนรูอื่น น าเสนอ ใชภาษา
ส่ือสารตามสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองเกี่ยวกับการศึกษาตอและประกอบอาชีพ เผยแพร
ประชาสัมพันธ์ ขอมูล ท้ังของโรงเรียน ชุมชนและทองถิ่น 
 โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห์ กระบวนการจัดการทางภาษา กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 
กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กับกลุมสาระการเรียนรูอื่น กระบวนการสรางเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 เพื่อใหเห็นประโยชน์ของการเรียนรูภาษาอังกฤษ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นผูมีวินัย    ใฝุ
เรียนรู มีความสามารถในการใชทักษะชีวิต มุงมั่นในการท างาน รับฟังความคิดเห็นของผูอื่น มีจิสาธารณะ รัก
ความเป็นไทย สามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อการศึกษาตอ เพื่อการ
ประกอบอาชีพ เช่ือมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ชุมชนและสังคมโลกบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

รหัสตัวชี้วัด 

ต 1.1   ตัวชี้วัด ม.3/1 , ม.3/2    ต 1.2   ตัวชี้วัด ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/4 

ต 1.3   ตัวชี้วัด ม.3/1    

ต 2.1   ตัวชี้วัด ม.3/1   ต 2.2   ตัวชี้วัด ม.3/1 , ม.3/2    

ต 3.1   ตัวชี้วัด  ม.3/1 

ต 4.1   ตัวชี้วัด ม.3/1   ต 4.2   ตัวชี้วัด ม.3/2  

รวม 12 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 
รายวิชา พื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        เวลา  60 ชั่วโมง 

ศึกษาการใชส่ือท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ ใหสัมพันธ์กับประโยคและขอความใหมีใจความส าคัญ 
รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอานจากส่ือตาง ๆ พรอมใหเหตุผล และ
ยกตัวอยาง ประกอบ การแสดงความตองการ เสนอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให ความ
ชวยเหลือ การแสดงความรูสึก เกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์ ขาว เหตุการณ์ สถานการณ์ตาง ๆ 
พรอมใหเหตุผลประกอบ การอธิบายชีวิต ความเป็นอยู ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจาของภาษา ศึกษา
การจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ การเปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือน และความ
แตกตางระหวางการออกเสียงประโยค การล าดับค าตามโครงสราง ประโยคและความแตกตางระหวางชีวิต
ความเป็นอยู และวัฒนธรรมของเจาของภาษาตางประเทศ และภาษาไทยและน าไปใช อยางเหมาะสม การใช
ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลอง ท่ีเกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม การ
ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน คนควารวบรวม และสรุปความรู จากส่ือและแหลงการเรียนรูตาง ๆ ใน
การศึกษาตอ และประกอบอาชีพ 
 โดยใชกระบวนการทางภาษาในการส่ือสาร กระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการแกปัญหา 
กระบวนการ สืบคนขอมูล ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี 
 เพื่อใหเกิดเจตคติท่ีดีในการเรียนภาษาอังกฤษ มีวินัย ใฝุเรียนรู เห็นคุณคาในการน าความรูไปใช
ประโยชน์ในชีวิต ประจ าวัน อยูอยางพอเพียง มีความซื่อสัตย์ มุงมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ บนฐาน
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ต 1.1   ตัวชี้วัด  ม.3/3, ม.3/4  

ต 1.2    ตัวชี้วัด  ม.3/3 , ม.3/5 

ต 1.3    ตัวชี้วัด  ม.3/2 , ม.3/3   

ต 2.1    ตัวชี้วัด  ม.3/2, ม.3/3 

ต 2.2    ตัวชี้วัด  ม.3/1 , ม.3/2   

ต 4.1    ตัวชี้วัด  ม.3/1 

ต 4.2    ตัวชี้วัด  ม.3/1 

รวม 12 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
 

 
อ20201 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      ภาคเรียนที่  1  เวลา   40   ชั่วโมง 
        จ านวน  1  หน่วยกิต   

ศึกษาภาษาท่ีใชในการส่ือสารระหวางบุคคล เชน ค าส่ัง ค าขอรอง ค าช้ีแจง  และค าอธิบายงายๆ การ
ทักทาย การกลาวลา  การขอบคุณ การแนะน าตัวเอง การแนะน าผูอื่นใหรูจักกัน การแลกเปล่ียนขอมูล
เกี่ยวกับสถานการณ์ตางๆ ในชีวิตประจ าวันและสถานการณ์ท่ีนาสนใจ รวมท้ังส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถโตตอบ และแสดงความคิดเห็น และสามารถน าเสนอผลงานผานทักษะกระบวนการการบูรณาการ 

โดยเลือกใชทักษะกระบวนการฟัง พูด อาน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความ
กระบวนการท างานกลุม/คู  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแกปัญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

เพื่อใหนักเรียน เป็นผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดลอม สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ชุมชนรวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนฐานแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. พูดและปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอรอง ค าแนะน า ค าช้ีแจงและค าอธิบายงายๆท่ีฟังได 
2. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตาง ๆใกลตัว สถานการณ์ ขาว เรื่องท่ีอยูใน

ความสนใจของสังคม และส่ือสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม  
3. พูดบรรยายเกี่ยวกับตัวเอง ประสบการณ์ ขาว เหตุการณ์ เรื่อง ประเด็นตางๆท่ีอยูในความสนใจของ

สังคม 
4. เลือกใชภาษาน้ าเสียงและกริยาทาทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจาของภาษา 
5. คนควา รวบรวมและสรุปขอมูล ขอเท็จจริง จากแหลงเรียนรูอื่น และน าเสนอดวยการพูด  
6. ใชภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรูแสดงความคิดเห็นท้ังสารคดี และบันเทิงคดี 
7. มีทักษะในการใชภาษาในการเผยแพร ประชาสัมพันธ์ขอมูลของโรงเรียนละชุมชนได 

     
รวม  7 ผลการเรียนรู้ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ20202 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      ภาคเรียนที่  2  เวลา   40   ชั่วโมง 
        จ านวน  1  หน่วยกิต   
 

ศึกษาภาษาท่ีใชในการขอรอง การแนะน า การช้ีแจง และค าอธิบาย การสนทนา แลกเปล่ียนขอมูลใส
ถานการณ์ตางๆ ในชีวิตประจ าวัน และใชภาษา น้ าเสียง และกิริยาทาทาง เหมาะสมกับบุคคล สถานท่ี และ
โอกาสตามมารยาท สังคม และวัฒนธรรม ของเจาของภาษา ฝึกทักษะ การฟังพูด เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 
รวมท้ังส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถโตตอบ และแสดงความคิดเห็นและสามารถน าเสนอผลงาน 
ใชภาษาอังกฤษในการส่ือสาร เผยแพรประชาสัมพันธ์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา
ทองถิ่นสูสากล 

โดยเลือกใชทักษะกระบวนการฟัง พูด อาน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความ
กระบวนการท างานกลุม/คู  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแกปัญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

เพื่อใหนักเรียน เป็นผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดลอม สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ชุมชนรวมพัฒนา บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. พูดและปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอรอง ค าแนะน า ค าช้ีแจงและค าอธิบายงายๆท่ีฟังได 
2. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตาง ๆใกลตัว สถานการณ์ ขาว เรื่องท่ีอยูในความ

สนใจของสังคม และส่ือสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม  
3. พูดบรรยายเกี่ยวกับตัวเอง ประสบการณ์ ขาว เหตุการณ์ เรื่อง ประเด็นตางๆท่ีอยูในความสนใจของสังคม 
4. เลือกใชภาษาน้ าเสียงและกริยาทาทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม

ของเจาของภาษา 
5. คนควา รวบรวมและสรุปขอมูล ขอเท็จจริง ท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดลอมจากแหลง

เรียนรูอื่น และน าเสนอดวยการพูด  
6. สนทนาบอกเลา แสดงความรูสึก และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีและภูมิปัญญาทองถิ่น 
7. ใชภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรูแสดงความคิดเห็นท้ังสารคดี และบันเทิงคดี 
8. มีทักษะในการใชภาษาในการเผยแพร ประชาสัมพันธ์ขอมูลของโรงเรียนละชุมชนได 

 
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      ภาคเรียนที่  1  เวลา   40   ชั่วโมง 
        จ านวน  1  หน่วยกิต   

ศึกษาวิเคราะห์การฟังและการพูดจาก ค าส่ัง ขอรอง ค าแนะน าหรือจากส่ือประเภทตางๆ เกี่ยวกับ
ตนเองและส่ิงแวดลอม เรียนรูค าศัพท์ท่ีใชในการพูดส่ือสารแลกเปล่ียนขอมูลระหวางบุคคล พรอม กับแสดง
ความคิดเห็น ความรูสึกอยางมีเหตุผล พูดส่ือสารสนทนาเพื่อขอและใหขอมูลของตนเองและผูอื่น จาก
สถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้น  

โดยใชกระบวนการฝึกปฏิบัติการพูดสนทนา ส่ือสารเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลและแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นจากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลอง เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะดานการส่ือสาร 
พูดสนทนาและแสดงความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค์ เขา รวมกิจกรรมทางภาษา เกิดทัศนคติท่ีดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษเบื้องตน มีความใฝุรูใฝุเรียน ฝึกฝน ตนเองตามความสามารถเพื่อสงเสริมศักยภาพดาน
ภาษาอังกฤษ สามารถน าไปประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวัน เห็นความส าคัญของการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร เป็นแนวทางในการศึกษาตอระดับสูงขึ้น  

ผลการเรียนรู้  
1. ผูเรียนสามารถส่ือสารสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองได  
2. ผูเรียนสามารถพูดเพื่อขอและใหขอมูลของตนเองและผูอื่นได  
3. ผูเรียนสามารถส่ือสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีก าหนดใหได  
4. ผูเรียนเกิดทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อใชในการส่ือสารในชีวิตประจ าวันได 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ21202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2   
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      ภาคเรียนที่  2  เวลา   40   ชั่วโมง 
        จ านวน  1  หน่วยกิต   

ศึกษา คนควาวิเคราะห์ขอความ ประโยคจากบทรอยกรอง หรือส่ือประเภทตางๆ เกี่ยวกับตนเอง 
และ ส่ิงแวดลอม อานเพื่อจับใจความส าคัญในการเรียนรูค าศัพท์ เขียนขอความ ประโยคตามโครงสรางทาง 
ภาษาเพื่อการส่ือสารแลกเปล่ียนขอมูลระหวางบุคคล กิจกรรม และสถานการณ์ตางๆ ในชีวิตประจ าวัน แสดง
ความคิดเห็น แสดงความรูสึกอยางมีเหตุผล น าเสนอความสัมพันธ์ระหวางภาษากับวัฒนธรรมของ เจาของ
ภาษาและวัฒนธรรมไทยไดอยางเหมาะสม  
            โดยใชกระบวนการฝึกทักษะทางภาษา เชน การอาน การเขียน เพื่อแลกเปล่ียนความรูความคิดกับ 
เจาของภาษาผานการเขียนเพื่อขอหรือใหขอมูลในการส่ือสาร  
            เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะทางภาษา เห็นคุณคาของภาษาเพื่อการศึกษาและน าไปประยุกต์ใชไดจริง ใน
ชีวิตประจ าวัน การการศึกษาคนควาขอมูล หรือเพื่อประกอบอาชีพ เกิดทักษะการฟัง พูด มีความใฝุรูใฝุ เรียน
และมีความเขาใจในการภาษาและน าไปใชในการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ผลการเรียนรู้  

1. ผูเรียนเขียนแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือใน 
สถานการณ์ตางๆ ไดอยางเหมาะสม  

2. ผูเรียนเขียนเพื่อขอและใหขอมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังได  

3. ผูเรียนอานเรื่องและสรุปใจความส าคัญของเรื่องท่ีไดศึกษาตามความสนใจได 

รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ20203 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      ภาคเรียนที่  1  เวลา   40   ชั่วโมง 
        จ านวน  1  หน่วยกิต   

ศึกษาการฝึกทักษะการใชภาษา การฟัง การพูด การอาน และการเขียน สามารถส่ือสารและใช
ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ตางๆ และสามารถอานจับใจความส าคัญ  การสะกดค า เปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ  การล าดับค าตามโครงสรางทางภาษา 
ประโยค ของเจาของภาษา และภาษาไทย ตามหัวขอเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอม 
อาหาร เครื่องด่ืม เครื่องใช เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อขาย ลมฟูาอากาศ 
การศึกษาและอาชีพ การเดินทางการทองเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษาและเทคโนโลยี นิทานและเรื่องส้ัน
จากส่ือใกลตัว และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล ใชภาษาน าเสียงกริยาทาทางในการสนทนาตามมารยาท
ทางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา  บรรยายความเป็นมาและความส าคัญของเทศกาลตางๆ ใช
ภาษาอังกฤษในการคนควาขอมูลจากส่ือเทคโนโลยี แหลงเรียนรูตางๆ โดยใชกระบวนการทางภาษา เนน
ทักษะการฟัง พูด อาน เขียน การเลือกใชทักษะกระบวนการฟัง พูด อาน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์
และเขียน ส่ือความกระบวนการท างานกลุม/คู  และสมรรถนะ 5 รวมถึง นักเรียนเป็นผูมี คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดลอม สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบาย ภาษาทาทาง น้ าเสียง ความรูสึกของผูพูดรวมท้ังเขาใจค าส่ัง ค าขอรอง ค าแนะน า 
ค าอธิบาย ท่ีพบในชีวิตประจ าวันได 

2. ใชภาษาตามมารยาททางสังคม เพื่อสรางความสัมพันธ์ระหวางบุคคล และสามารถด าเนินการ
ส่ือสารอยางเหมาะสม 

3. น าเสนอขอมูล เรื่องราว รายงานเกี่ยวกับประสบการณ์ และเหตุการณ์เรื่องท่ัวไปไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 

4. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียง ประโยคตางๆ การล าดับค า 
ตามโครงสรางประโยคไดถูกตองตามหลักการใชของเจาของภาษา 

5. เขียนประโยคหรือเขียน ยอหนาส้ันๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอานท่ีเกี่ยวกับตนเอง และ
เรื่องใกลตัว 

6. ใชทักษะ การฟัง การพูด การอาน และการเขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารตามสถานการณ์
ตางๆ ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นทั้งในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

7. ใชภาษาอังกฤษในการคนควาและน าเสนอขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆอยางเหมาะสม 

 รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ20204 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      ภาคเรียนที่  2  เวลา   40   ชั่วโมง 
        จ านวน  1  หน่วยกิต   

ศึกษาการฝึกทักษะการใชภาษา การฟัง การพูด การอาน และการเขียน สามารถส่ือสารและใช
ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ตางๆ และสามารถอานจับใจความส าคัญ  การสะกดค า เปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ  การล าดับค าตามโครงสรางทางภาษา 
ประโยค ของเจาของภาษา และภาษาไทย ตามหัวขอเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอม 
อาหาร เครื่องด่ืม เครื่องใช เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อขาย ลมฟูาอากาศ 
การศึกษาและอาชีพ การเดินทางการทองเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษาและเทคโนโลยี นิทานและเรื่องส้ัน
จากส่ือใกลตัว และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล ใชภาษาน าเสียงกริยาทาทางในการสนทนาตามมารยาท
ทางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา  บรรยายความเป็นมาและความส าคัญของเทศกาลตางๆ ใช
ภาษาอังกฤษในการคนควาขอมูลจากส่ือเทคโนโลยี แหลงเรียนรูตางๆ โดยใชกระบวนการทางภาษา เนน
ทักษะการฟัง พูด อาน เขียน 

การเลือกใชทักษะกระบวนการฟัง พูด อาน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความ
กระบวนการท างานกลุม/คู  และสมรรถนะ 5 รวมถึง นักเรียนเป็นผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีจิต
สาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดลอม สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ชุมชนรวมพัฒนา บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบาย ภาษาทาทาง น้ าเสียง ความรูสึกของผูพูดรวมท้ังเขาใจค าส่ัง ค าขอรอง ค าแนะน า 
ค าอธิบาย ท่ีพบในชีวิตประจ าวันและส่ือประเภทตางๆ 

2. ใชภาษาตามมารยาททางสังคม เพื่อสรางความสัมพันธ์ระหวางบุคคล และสามารถด าเนินการ
ส่ือสารอยางเหมาะสม 

3. น าเสนอขอมูล เรื่องราว รายงานเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง  ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
4. เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือน และความแตกตางระหวางการออกเสียง ประโยคตางๆ  

การล าดับค า ตามโครงสรางประโยคไดถูกตองตามหลักการใชของเจาของภาษา 
5. เขียนประโยคหรือเขียน ยอหนาส้ันๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอานท่ีเกี่ยวกับตนเอง และ

เรื่องใกลตัว 
6. ใชทักษะ การฟัง การพูด การอาน และการเขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารตามสถานการณ์

ตางๆ ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นทั้งในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
7. ใชภาษาอังกฤษในการคนควาและน าเสนอขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆอยางเหมาะสม 

รวม 7  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      ภาคเรียนที่  1  เวลา   40   ชั่วโมง 
        จ านวน  1  หน่วยกิต   

ศึกษา คนควาวิเคราะห์การใชภาษาและทาทางเพื่อการส่ือสาร การสรางความสัมพันธ์ แนะน า ตนเอง
ใหขอมูล ส่ือความหมายจากเรื่องท่ีฟังและอาน แสดงความตองการตางๆ โดยการเสนอความตองการ แสดง
ความคิดเห็นไดอยางมีเหตุผล การน าเสนอความสัมพันธ์ระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และ
วัฒนธรรมไทย 

 โดยใชกระบวนการฝึกทักษะทางภาษา เชน การพูด การฟัง เพื่อแลกเปล่ียนความรูความคิดกับ 
เจาของภาษาในสถานการณ์จริง เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะทางภาษาเพื่อการส่ือสารสนทนาภาษาอังกฤษ และ
เห็นคุณคาและ ประโยชน์ของการเรียนภาษาเพื่อการศึกษาและน าไปประยุกต์ใชไดจริงในชีวิตประจ าวัน 
การศึกษาคนควา ขอมูล  

เพื่อประกอบอาชีพ เกิดทักษะการพูด ฟัง มีความใฝุเรียนรู มุงมั่นในการท างานท่ีไดรับมอบหมาย 
และสราง ทัศนคติท่ีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ  

ผลการเรียนรู้  

1. ผูเรียนสนทนาแลกเปล่ียนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตางๆใกลตัว และสถานการณ์ตางๆใน 
ชีวิตประจ าวันได  

2. ผูเรียนพูดเพื่อขอและใหขอมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออานได  
3. ผูเรียนเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยค ชนิด

ตางๆ ได 

รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                                    ภาคเรียนที่  1  เวลา   40   ช่ัวโมง                     
                                                                                 จ านวน  1  หน่วยกิต  

            ศึกษา คนควาวิเคราะห์ขอความ ประโยคใหมีความสัมพันธ์กันกับส่ือท่ีไมใชความเรียงในรูปแบบ 
ตางๆ การอานหัวขอเรื่อง อานเพื่อจับใจความส าคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุนและแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอาน ฝึกเขียนโครงสรางประโยคทางภาษาอังกฤษเพี่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน เขียน
เพื่อขอและใหขอมูลของตนเองและผูอื่น  
            โดยใชกระบวนการฝึกทักษะทางภาษา เชน การอาน การเขียน เพื่อแลกเปล่ียนความรูความคิดกับ 
เจาของภาษาในสถานการณ์จริง  
            เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะทางภาษา เห็นคุณคาของภาษาเพื่อการศึกษาและน าไปประยุกต์ใชไดจริง ใน
ชีวิตประจ าวัน การศึกษาคนควาขอมูล หรือเพื่อประกอบอาชีพ เกิดทักษะอาน การเขียนท่ีดี มีความใฝุรู ใฝุ
เรียน และมีความเขาใจในการภาษาและน าไปใชในการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ผลการเรียนรู้  

            1. ผูเรียนเขียนประโยค และระบุขอความใหสัมพันธ์กับส่ือท่ีไมใชความเรียงได  
   2. ผูเรียนอานเพื่อจับใจความส าคัญของเรื่อง โดยบอกรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นได  
            3. ผูเรียนเขียนเพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง หรืออานได 
            4. ผูเรียนเปรียบเทียบความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของเจาของภาษากับวัฒนธรรมไทยได  
            5. ผูเรียนอานจับใจความส าคัญเกี่ยวกับขอมูล ขาวสาร และเขียนสรุปเหตุการณ์เป็น ภาษาอังกฤษ
ไดถูกตอง 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

         ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกทักษะต้ังประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามในเรื่องท่ีสนใจโดยเริ่มจากตนเอง  เช่ือมโยง
จากชุมชน  ทองถิ่นและประเทศ  ต้ังสมมุติฐานและใหเหตุผลโดยใชความรูจากศาสตร์สาขาตางๆ  คนควา
แสวงหาความรูเกี่ยวกับสมมุติฐานท่ีต้ังไวจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ออกแบบวางแผน รวบรวมขอมูล   

วิเคราะห์ขอมูลโดยใชวิธีการท่ีเหมาะสม  ท างานบรรลุผลตามเปูาหมายภายในกรอบการด าเนินงานท่ี
ก าหนด  โดยการก ากับดูแล  ชวยเหลือของครูอยางตอเนื่อง  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู 
และรวมกับเสนอแนวคิด  วิธีการแกปัญหาอยางเป็นระบบ  ดวยกระบวนการคิด  กระบวนการสืบคนขอมูล  
กระบวนการแกปัญหา  กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุมในการวิพากษ์   

เพื่อใหเกิดทักษะในการคนควาแสวงหาความรู  เปรียบเทียบเช่ือมโยงองค์ความรูสังเคราะห์  สรุป  
อภิปราย  เพื่อใหเห็นประโยชน์และคุณคาของการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 
1.  ต้ังประเด็นปัญหา  โดยเลือกประเด็นท่ีสนใจ  เริ่มจากตนเอง  ชุมชน ทองถิ่น  และประเทศ 
2.  ต้ังสมมุติฐานประเด็นปัญหาท่ีตนสนใจ  
3.  ออกแบบ  วางแผน  และใชกระบวนการรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
4.  แสวงหาความรูจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายและระบุแหลงท่ีมาของขอมูลไดถูกตอง 
5.  เสนอแนวคิด  วิธีการแกปัญหาอยางเป็นระบบ 
6.  ศึกษารวบรวมขอมูลอยางเป็นระบบ  ถูกตองครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
7.  สังเคราะห์ขอมูล  สรุปองค์ความรูและเปรียบเทียบเช่ือมโยงความรูโดยใชกระบวนการกลุมในการ

อภิปราย วิพากษ์  และแลกเปล่ียนความคิดเห็นองค์ความรูท่ีไดจากการคนพบ 
8.  บอกประโยชน์และคุณคาของการศึกษาคนควาได 

รวม  8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

I20202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

         ศึกษา  เรียบเรียง  และถายทอดความคิดอยางชัดเจน  เป็นระบบจากขอมูลองค์ความรู   จาก
การศึกษาคนควาในรายวิชาศึกษาคนควาและสรางองค์ความรู  (Research  and  Knowledge  Formation)   

เขียนโครงราง  บทน า  เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ  โดยใชค าจ านวน  2,500  ค า  
มีการอางอิงแหลงความรูท่ีเช่ือถือไดอยางหลากหลาย  เรียบเรียงและถายทอดอยางชัดเจน  เป็นระบบ  มีการ
น าเสนอในรูปแบบเด่ียว  (Oral  Individual Presentation)  หรือกลุม  (Oral  Panel  Presentation)  โดย
ใชส่ือประกอบท่ีหลากหลาย  และเผยแพรผลงานสูสาธารณะ   

เพื่อใหเกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  และทักษะการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  เห็น
ประโยชน์และคุณคาในการสรางสรรค์งานและถายทอดส่ิงท่ีเรียนรูใหเป็นประโยชน์แกสาธารณะ 

ผลการเรียนรู้ 
1.  วางโครงรางการเขียนตามหลักเกณฑ์  องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงราง 
2.  เขียนรายงานการศึกษาคนควาเชิงวิชาการ  ภาษาไทยความยาว 2,500 ค า 
3.  น าเสนอขอคนพบ  ขอสรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว  (Oral Individual 

Presentation) หรือกลุม (Oral Panel Presentation)  
4. ใชส่ือ  อุปกรณ์ในการน าเสนอไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
5.  เผยแพรผลงานการศึกษาคนควาในรูปแบบบทความวิชาการ  บทความวิจัย  นิทรรศการผลงานสู

สาธารณะ 
6.  บอกประโยชน์และคุณคาในการสรางสรรค์งานและถายทอดส่ิงท่ีเรียนรูแกสาธารณะ 

รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ20205 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 5 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      ภาคเรียนที่  1  เวลา   40   ชั่วโมง 
        จ านวน  1  หน่วยกิต   

ศึกษา ขอความ รูปแบบของค า  วลี  ประโยค ขอมูลขาวสารทั้งท่ีเป็นความเรียงและไมเป็นความเรียง
อยางงายๆ เกี่ยวกับขอความ ขาว โฆษณา นิทาน  เพลง และบทรอยกรองส้ันๆ พรอมท้ังเลือก  /ระบุ/ เขียน
หัวขอเรื่อง ใจความส าคัญ เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียง 
โครงสรางประโยค  ชีวิตความเป็นอยูและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทย คนควา  รวบรวม และสรุป
ขอมูล/ขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงการเรียนรู และน าเสนอดวยการพูดและการ
เขียนใชภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม  
ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา รวบรวม  และสรุปความรู /ขอมูลตางๆ จากส่ือและแหลงการเรียนรู
ตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ  เผยแพร /ประชาสัมพันธ์ขอมูล ขาวสารของโรงเรียน  ชุมชน และ
ทองถิ่น เป็นภาษาตางประเทศ  ใชทักษะกระบวนการฟัง พูด อาน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์และเขียนส่ือความ กระบวนการท างานเป็นกลุม/คู  ทักษะการส่ือสารในสถานการณ์จริงและ
สถานการณ์จ าลองอยางเหมาะสมกับระดับของบุคคล  เวลา โอกาส และสถานท่ี ถูกตองตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา  

โดยเลือกใชทักษะกระบวนการฟัง พูด อาน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความ
กระบวนการท างานกลุม/คู  และสมรรถนะ 5 สมรรถะ เป็นผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อนุรักษ์พลังงาน
และส่ิงแวดลอม สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ชุมชนรวมพัฒนา บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
1. อานออกเสียงขอความ ขาว โฆษณา และบทรอยกรองส้ันๆ ถูกตองตามหลักการอาน 
2. ระบุและเขียนส่ือท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆใหสัมพันธ์กับประโยค และขอความท่ีฟังหรืออาน 
3. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องตางๆใกลตัว  สถานการณ์ ขาว เรื่องท่ีอยูใน

ความสนใจของสังคมและส่ือสารอยางตอเนื่องและเหมาะสมโดยใชโครงสรางท่ีก าหนด 
4. อานและเขียนสรุปใจความส าคัญ / แกนสาระ หัวขอเรื่องท่ีไดจากการวิเคราะห์เรื่อง/ขาว/

เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ีอยูในความสนใจของสังคม 
5. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ 

และการล าดับค าตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ20206 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 6 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      ภาคเรียนที่  2  เวลา   40   ชั่วโมง 
        จ านวน  1  หน่วยกิต   

ศึกษา ขอความ รูปแบบของค า  วลี  ประโยค ขอมูลขาวสารทั้งท่ีเป็นความเรียงและไมเป็นความเรียง
อยางงายๆ เกี่ยวกับขอความ ขาว โฆษณา นิทาน  เพลง และบทรอยกรองส้ันๆ พรอมท้ังเลือก  /ระบุ/ เขียน
หัวขอเรื่อง ใจความส าคัญ เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียง 
โครงสรางประโยค  ชีวิตความเป็นอยูและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทย คนควา  รวบรวม และสรุป
ขอมูล/ขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงการเรียนรู และน าเสนอดวยการพูดและการ
เขียนใชภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม  
ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา รวบรวม  และสรุปความรู /ขอมูลตางๆ จากส่ือและแหลงการเรียนรู
ตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ  เผยแพร /ประชาสัมพันธ์ขอมูล ขาวสารของโรงเรียน  ชุมชน และ
ทองถิ่น เป็นภาษาตางประเทศ  ใชทักษะกระบวนการฟัง พูด อาน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์และเขียนส่ือความ กระบวนการท างานเป็นกลุม/คู  ทักษะการส่ือสารในสถานการณ์จริงและ
สถานการณ์จ าลองอยางเหมาะสมกับระดับของบุคคล  เวลา โอกาส และสถานท่ี ถูกตองตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา  

โดยเลือกใชทักษะกระบวนการฟัง พูด อาน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความ
กระบวนการท างานกลุม/คู  และสมรรถนะ 5 สมรรถะ เป็นผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อนุรักษ์พลังงาน
และส่ิงแวดลอม สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ชุมชนรวมพัฒนา บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
1. อานออกเสียงขอความ ขาว โฆษณา และบทรอยกรองส้ันๆ ถูกตองตามหลักการอาน 
2. ระบุและเขียนส่ือท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆใหสัมพันธ์กับประโยค และขอความท่ีฟังหรืออาน 
3. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องตางๆใกลตัว  สถานการณ์ ขาว เรื่องท่ีอยูใน

ความสนใจของสังคมและส่ือสารอยางตอเนื่องและเหมาะสมโดยใชโครงสรางท่ีก าหนด 
4. อานและเขียนสรุปใจความส าคัญ / แกนสาระ หัวขอเรื่องท่ีไดจากการวิเคราะห์เรื่อง/ขาว/

เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ีอยูในความสนใจของสังคม 
5. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ  

และการล าดับค าตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5   
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      ภาคเรียนที่  1  เวลา   40   ชั่วโมง 
        จ านวน  1  หน่วยกิต   

               ศึกษา คนควาวิเคราะห์การใชภาษาเพื่อใชในการส่ือสารระหวางบุคคล สถานการณ์ ขาวสาร 
เหตุการณ์ท่ีอยูในความสนใจในชีวิตประจ าวัน ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายจากท่ีฟังและอาน สนทนา 
และเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตางๆใกลตัวและส่ือสารอยางตอเนื่องเหมาะสม สรุปใจวาม ส าคัญ
จากเรื่องท่ีอาน อธิบายขนบธรรมเนียมประเพณีของเจาของภาษาจากส่ือและแหลงการเรียนรูอื่นๆ ได
หลากหลายเพื่อใชในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ  
               โดยใชกระบวนการฝึกทักษะทางภาษา การพูด ฟัง อานและเขียน เพื่อแลกเปล่ียนความรูความคิด 
กับเจาของภาษาในสถานการณ์จริงทักษะ/กระบวนการท างานกลุม การคิดวิเคราะห์ การคิดสรางสรรค์ 
เพื่อใหเกิดความสามารถตามทักษะทางภาษา  
               เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะทางภาษา เห็นคุณคาและประโยชน์ของการเรียนภาษาเพื่อการศึกษาและ 
น าไปประยุกต์ใชไดจริงในชีวิตประจ าวัน การศึกษาคนควาขอมูล หรือเพื่อประกอบอาชีพ มีความใฝุรูใฝุ เรียน
มุงมั่นในการศึกษาตอเพื่อใชภาษาในระดับสูง มีความเขาใจในการใชภาษาและน าไปใชส่ือสารไดอยาง มี
ประสิทธิภาพ 

ผลการเรียนรู้ 

              1. ผูเรียนปฏิบัติตนตามค าช้ีแจง ค าขอรอง ค าแนะน าจากเรื่องท่ีฟังและอานได 
              2. ผูเรียนสนทนาแลกเปล่ียนขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกลตัวได 
              3. ผูเรียนอาน และเขียนสรุปใจความส าคัญจากเหตุการณ์ หรือเรื่องท่ีตนสนใจได 
              4. ผูเรียนพูดส่ือสารแลกเปล่ียนความรู และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
              5. ผูเรียนน าเสนอผลงานในรูปแบบการจัดนิทรรศการได 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ23202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6   
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      ภาคเรียนที่  2  เวลา   40   ชั่วโมง 
        จ านวน  1  หน่วยกิต   

                 ศึกษา คนควาวิเคราะห์ขอมูล บทความ สารคดีบันเทิง บทกวีรอยกรอง ตามวัฒนธรรมของเจาของ 

ภาษา จากส่ือส่ิงพิมพ์ บรรยายความรูสึก และแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆโดยให เหตุผล

ประกอบ น าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรูจากการเขารวมกิจกรรมท้ังในและนอกสถานศึกษา  

                โดยใชกระบวนการฝึกทักษะทางภาษา การพูด ฟัง อานและเขียน เพื่อแลกเปล่ียนความรู

ความคิด กับเจาของภาษาในสถานการณ์จริงทักษะ/กระบวนการท างานกลุม มีความรูความสามารถในการใช

ทักษะ การคิดวิเคราะห์ การคิดสรางสรรค์ เพื่อใหเกิดความสามารถตามทักษะทางภาษา  

เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะทางภาษา เห็นคุณคาและประโยชน์ของการเรียนภาษาเพื่อการศึกษาและ 

น าไปประยุกต์ใชไดจริงในชีวิตประจ าวัน การการศึกษาคนควาขอมูล หรือเพื่อประกอบอาชีพ มีความใฝุรูใฝุ 

เรียนมุงมั่นในการศึกษาตอเพื่อใชภาษาในระดับสูง มีความเขาใจในการใชภาษาและน าไปใชส่ือสารไดอยาง มี

ประสิทธิภาพสามารถปรับตัวเขากับสังคม ส่ิงแวดลอมและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนภาษา 

ผลการเรียนรู้  

1. ผูเรียนอานออกเสียงขอความ ขาว บทรอยกรองตามหลักการอานได  
2. ผูเรียนเขียนบรรยายความรูสึกเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ท่ีสนใจได  
3. ผูเรียนน าเสนผลงานท่ีเขารวมการจัดกิจกรรมทางภาษาในและนอกหองเรียนได  
4. ผูเรียนแสดงบทบาทสมมติในวันส าคัญ เทศกาล ท่ีเกี่ยวของกับบริบทในทองถิ่นได  
5. ผูเรียนเขียนสรุปขอมูล แสดงความคิดเห็นประกอบเหตุผลจากสถานการณ์จริงหรือ สถานการณ์

จ าลองได 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
 
 

อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
รายวิชา พื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        เวลา  40 ชั่วโมง 

ศึกษาวิเคราะห์ขอมูลหรือขอความตาง ๆ จากการฟัง การพูด การอาน และการเขียนโดยใชค าศัพท์ 
ส านวน และโครงสรางเพิ่มเติม ฟังบทสนทนา เรื่องเลา และขอความตาง ๆ พูดส่ือความเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 
บรรยาย อธิบาย สามารถปฏิบัติตามค าแนะน าอยางงาย ๆ เชนการบอกทิศทาง เป็นตน เลือกใชค าขอรอง ให
ค าแนะน า ค าช้ีแจงอยางคลองแคลว พูดแสดงความตองการเสนอ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือใน
สถานการณ์ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม พูดสรุปใจความส าคัญแกนสาระท่ีไดจากการวิเคราะห์เรื่อง และ
สถานการณ์ตามความสนใจ พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในทองถิ่นและสังคม ใชภาษา น้ าเสียง
และกิริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานท่ีตามมารยาท สังคมและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา เขารวม แนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมได สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลท่ี
เกี่ยวของกับกลุมสาระอื่นรวมไปถึงการใชภาษาเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ตาง ๆ เชน ในหองเรียน ชุมชน 
อานออกเสียงขอความ โฆษณา เชน โฆษณาสินคา ประกาศ ไดถูกตองตามหลักการอาน สืบคน รวบรวมขอมูล 
และการเผยแพร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทองถิ่น ประเทศชาติ รวมถึงการรวบรวมแหลงการเรียนรูตาง ๆ ใน
การศึกษาและประกอบอาชีพโดยใชกระบวนการการเรียนรูทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรูดวย
ตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ ทักษะกระบวนการ และกระบวนการสรางเสริมคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถน าไปใชในชีวิตประจ าวัน มีความคิดสรางสรรค์ แสวงหาความรู
เพื่อขยายโลกทัศน์ เพื่อการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพ และมีเจคติท่ีดีตอภาษาตางประเทศ และการใช
ภาษาตางประเทศเพื่อการส่ือสารบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รหัสตัวชี้วัด 

             ต 1.1 ม.4-6/1 ต 2.1 ม.4-6/3 

             ต 1.1 ม.4-6/4 ต 2.2 ม.4-6/1 

             ต 1.2 ม.4-6/3 ต 3.1 ม.4-6/1 

             ต 2.1 ม.4-6/1 ต 4.2 ม.4-6/1 

             ต 2.1 ม.4-6/2 ต 4.2 ม.4-6/2 

รวม 10 ตัวชี้วัด 

 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
รายวิชา พื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        เวลา  40 ชั่วโมง 

ศึกษาวิเคราะห์ขอมูลหรือขอความตาง ๆ จากการฟัง การพูด การอาน และการเขียนโดยใชค าศัพท์ 
ส านวน และโครงสรางเพิ่มเติม ฟังบทสนทนา เรื่องเลา และขอความตาง ๆ พูดส่ือความเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 
บรรยาย อธิบาย สามารถปฏิบัติตามค าแนะน าอยางงาย ๆ เชนการบอกทิศทาง เป็นตน เลือกใชค าขอรอง ให
ค าแนะน า ค าช้ีแจงอยางคลองแคลว พูดแสดงความตองการเสนอ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือใน
สถานการณ์ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม พูดสรุปใจความส าคัญแกนสาระท่ีไดจากการวิเคราะห์เรื่อง และ
สถานการณ์ตามความสนใจ พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในทองถิ่นและสังคม ใชภาษา น้ าเสียง
และกิริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานท่ีตามมารยาท สังคมและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา เขารวม แนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมได สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลท่ี
เกี่ยวของกับกลุมสาระอื่นรวมไปถึงการใชภาษาเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ตาง ๆ เชน ในหองเรียน ชุมชน 
อานออกเสียงขอความ โฆษณา เชน โฆษณาสินคา ประกาศ ไดถูกตองตามหลักการอาน สืบคน รวบรวมขอมูล 
และการเผยแพร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทองถิ่น ประเทศชาติ รวมถึงการรวบรวมแหลงการเรียนรูตาง ๆ ใน
การศึกษาและประกอบอาชีพโดยใชกระบวนการการเรียนรูทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรูดวย
ตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ ทักษะกระบวนการ และกระบวนการสรางเสริมคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถน าไปใชในชีวิตประจ าวัน มีความคิดสรางสรรค์ แสวงหาความรู
เพื่อขยายโลกทัศน์ เพื่อการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพ และมีเจคติท่ีดีตอภาษาตางประเทศ และการใช
ภาษาตางประเทศเพื่อการส่ือสารบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
มาตรฐานและตัวชี้วัด 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

     ต 1.1 ม.4-6/1 ต 2.1 ม.4-6/3  
     ต 1.1 ม.4-6/4 ต 2.2 ม.4-6/1  
     ต 1.2 ม.4-6/3 ต 3.1 ม.4-6/1  
     ต 2.1 ม.4-6/1 ต 4.2 ม.4-6/1  
     ต 2.1 ม.4-6/2 ต 4.2 ม.4-6/2  
 
รวม 10 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
รายวิชา พื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       เวลา  40 ชั่วโมง 

ศึกษาวิเคราะห์ขอมูลหรือขอความตาง ๆ จากการฟัง การพูด การอาน และการเขียนโดยใชค าศัพท์ 
ส านวน และโครงสรางเพิ่มเติม ฟังบทสนทนา เรื่องเลา และขอความตาง ๆ พูดส่ือความเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 
บรรยาย อธิบาย สามารถปฏิบัติตามค าช้ีแจง ค าแนะน าในการใชงานตางๆอยางคลองแคลว พูดแสดงความ
ตองการเสนอ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณ์ตางๆไดอยางเหมาะสม พูดสรุปใจความ
ส าคัญแกนสาระท่ีไดจากการวิเคราะห์เรื่อง และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ในทองถิ่นและสังคม ใชภาษา น้ าเสียงและกิริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานท่ี
ตามมารยาท สังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา เขารวม แนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ได สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลท่ีเกี่ยวของกับกลุมสาระอื่นรวมไปถึงการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร
ในสถานการณ์ตาง ๆ เชน ในหองเรียน ชุมชน อานออกเสียงขอความ โฆษณา เชน โฆษณาสินคา ประกาศ ได
ถูกตองตามหลักการอาน สืบคน รวบรวมขอมูล และการเผยแพร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทองถิ่น ประเทศชาติ 
รวมถึงการรวบรวมแหลงการเรียนรูตาง ๆ ในการศึกษาและประกอบอาชีพโดยใชกระบวนการการเรียนรูทาง
ภาษา กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ ทักษะกระบวนการ 
และกระบวนการสรางเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถน าไปใชใน
ชีวิตประจ าวัน มีความคิดสรางสรรค์ แสวงหาความรูเพื่อขยายโลกทัศน์ เพื่อการศึกษาตอหรือการประกอบ
อาชีพ และมีเจคติท่ีดีตอภาษาตางประเทศ และการใชภาษาตางประเทศเพื่อการส่ือสารไดถูกตองเหมาะสม
ตามสถานการณ์อยางมีความสุขบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวชี้วัด   
   ต 1.1   ตัวชี้วัด  ต 1.1 ม4/1, ม4/2, ม4/3, ม4/4 
   ต 1.2   ตัวชี้วัด  ต 1.2 ม4/1, ม4/2, ม4/3, ม4/4, ม4/5 
   ต 1.3   ตัวชี้วัด  ต 1.3 ม4/1, ม4/2, ม4/3 
   ต 2.1   ตัวชี้วัด  ต 2.1 ม4/1, ม4/2, ม4/3 
   ต 2.2   ตัวชี้วัด  ต 2.2 ม4/1, ม4/2 
   ต 3.1   ตัวชี้วัด  ต 3.1 ม4/1 
   ต 4.1   ตัวชี้วัด  ต 4.1 ม4/1 
  ต4.2    ตัวชี้วัด  ต 4.2 ม4/1, ม4/2 

รวม 21 ตัวชี้วัด    
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
รายวิชา พื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       เวลา  40 ชั่วโมง 

ศึกษาวิเคราะห์ขอมูลหรือขอความตาง ๆ จากการฟัง การพูด การอาน และการเขียนโดยใชค าศัพท์ 
ส านวน และโครงสรางเพิ่มเติม ฟังบทสนทนา เรื่องเลา และขอความตาง ๆ พูดส่ือความเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 
บรรยาย อธิบาย สามารถปฏิบัติตามค าช้ีแจง ค าแนะน าในการใชงานตางๆอยางคลองแคลว พูดแสดงความ
ตองการเสนอ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณ์ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม พูดสรุป
ใจความส าคัญแกนสาระท่ีไดจากการวิเคราะห์เรื่อง และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเหตุการณ์ในทองถิ่นและสังคม ใชภาษา น้ าเสียงและกิริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส 
สถานท่ีตามมารยาท สังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา เขารวม แนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมได สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลท่ีเกี่ยวของกับกลุมสาระอื่นรวมไปถึงการใชภาษาเพื่อ
การส่ือสารในสถานการณ์ตาง ๆ เชน ในหองเรียน ชุมชน อานออกเสียงขอความ โฆษณา เชน โฆษณาสินคา 
ประกาศ ไดถูกตองตามหลักการอาน สืบคน รวบรวมขอมูล และการเผยแพร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทองถิ่น 
ประเทศชาติ รวมถึงการรวบรวมแหลงการเรียนรูตาง ๆ ในการศึกษาและประกอบอาชีพโดยใชกระบวนการ
การเรียนรูทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ 
ทักษะกระบวนการ และกระบวนการสรางเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสง ค์เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ 
สามารถน าไปใชในชีวิตประจ าวัน มีความคิดสรางสรรค์ แสวงหาความรูเพื่อขยายโลกทัศน์ เพื่อการศึกษาตอ
หรือการประกอบอาชีพ และมีเจคติท่ีดีตอภาษาตางประเทศ และการใชภาษาตางประเทศเพื่อการส่ือสารได
ถูกตองเหมาะสมตามสถานการณ์อยางมีความสุขบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวชี้วัด   
   ต 1.1   ตัวชี้วัด  ต 1.1 ม4/1, ม4/2, ม4/3, ม4/4 
   ต 1.2   ตัวชี้วัด  ต 1.2 ม4/1, ม4/2, ม4/3, ม4/4, ม4/5 
   ต 1.3   ตัวชี้วัด  ต 1.3 ม4/1, ม4/2, ม4/3 
   ต 2.1   ตัวชี้วัด  ต 2.1 ม4/1, ม4/2, ม4/3 
   ต 2.2   ตัวชี้วัด  ต 2.2 ม4/1, ม4/2 
   ต 3.1   ตัวชี้วัด  ต 3.1 ม4/1 
   ต 4.1   ตัวชี้วัด  ต 4.1 ม4/1 
  ต 4.2    ตัวชี้วัด  ต 4.2 ม4/1, ม4/2  

รวม 21 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
รายวิชา พื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       เวลา  40 ชั่วโมง 

ศึกษาวิเคราะห์ขอมูลหรือขอความตาง ๆ จากการฟัง การพูด การอาน และการเขียนโดยใชค าศัพท์ 

ส านวน และโครงสรางเพิ่มเติม ฟังบทสนทนา เรื่องเลา และขอความตาง ๆ พูดส่ือความเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

บรรยาย อธิบาย สามารถปฏิบัติตามค าแนะน าอยางงาย ๆ เชนการบอกทิศทาง เป็นตน เลือกใชค าขอรอง ให

ค าแนะน า ค าช้ีแจงอยางคลองแคลว พูดแสดงความตองการเสนอ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือใน

สถานการณ์ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม พูดสรุปใจความส าคัญแกนสาระท่ีไดจากการวิเคราะห์เรื่อง และ

สถานการณ์ตามความสนใจ พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในทองถิ่นและสังคม ใชภาษา น้ าเสียง

และกิริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานท่ีตามมารยาท สังคมและวัฒนธรรมของเจาของ

ภาษา เขารวม แนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมได สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลท่ี

เกี่ยวของกับกลุมสาระอื่นรวมไปถึงการใชภาษาเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ตาง ๆ เชน ในหองเรียน ชุมชน 

อานออกเสียงขอความ โฆษณา เชน โฆษณาสินคา ประกาศ ไดถูกตองตามหลักการอาน สืบคน รวบรวมขอมูล 

และการเผยแพร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทองถิ่น ประเทศชาติ รวมถึงการรวบรวมแหลงการเรียนรูตาง ๆ ใน

การศึกษาและประกอบอาชีพ 

โดยใชกระบวนการการเรียนรูทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการ
เรียนรูแบบบูรณาการ ทักษะกระบวนการ และกระบวนการสรางเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถน าไปใชในชีวิตประจ าวัน มีความคิดสรางสรรค์ แสวงหาความรู
เพื่อขยายโลกทัศน์ เพื่อการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพ และมีเจคติท่ีดีตอภาษาตางประเทศ และการใช
ภาษาตางประเทศเพื่อการส่ือสารไดถูกตองเหมาะสมตามสถานการณ์อยางมีความสุขบนฐานแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ต 1.1 ม4-6/1, ม4-6/2, ม4-6/3, ม4-6/4    ต 1.2 ม4-6/1, ม4-6/2, ม4-6/3, ม4-6/4, ม4-6/5 
 ต 1.3 ม4-6/1, ม4-6/2, ม4-6/3     ต 2.1 ม4-6/1, ม4-6/2, ม4-6/3 
 ต 2.2 ม4-6/1, ม4-6/2      ต 3.1 ม4-6/1 
 ต 4.1 ม4-6/1       ต 4.2 ม4-6/1, ม4-6/2 

รวม  21 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
รายวิชา พื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       เวลา  40 ชั่วโมง 

ศึกษาวิเคราะห์ขอมูลหรือขอความตาง ๆ จากการฟัง การพูด การอาน และการเขียนโดยใชค าศัพท์ 
ส านวน และโครงสรางเพิ่มเติม ฟังบทสนทนา เรื่องเลา และขอความตาง ๆ พูดส่ือความเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 
บรรยาย อธิบาย สามารถปฏิบัติตามค าแนะน าอยางงาย ๆ เชนการบอกทิศทาง เป็นตน เลือกใชค าขอรอง ให
ค าแนะน า ค าช้ีแจงอยางคลองแคลว พูดแสดงความตองการเสนอ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือใน
สถานการณ์ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม พูดสรุปใจความส าคัญแกนสาระท่ีไดจากการวิเคราะห์เรื่อง และ
สถานการณ์ตามความสนใจ พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในทองถิ่นและสังคม ใชภาษา น้ าเสียง
และกิริยาทาทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส สถานท่ีตามมารยาท สังคมและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา เขารวม แนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมได สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลท่ี
เกี่ยวของกับกลุมสาระอื่นรวมไปถึงการใชภาษาเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ตาง ๆ เชน ในหองเรียน ชุมชน 
อานออกเสียงขอความ โฆษณา เชน โฆษณาสินคา ประกาศ ไดถูกตองตามหลักการอาน สืบคน รวบรวมขอมูล 
และการเผยแพร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทองถิ่น ประเทศชาติ รวมถึงการรวบรวมแหลงการเรียนรูตาง ๆ ใน
การศึกษาและประกอบอาชีพ 

โดยใชกระบวนการการเรียนรูทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการ
เรียนรูแบบบูรณาการ ทักษะกระบวนการ และกระบวนการสรางเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถน าไปใชในชีวิตประจ าวัน มีความคิดสรางสรรค์ แสวงหาความรู
เพื่อขยายโลกทัศน์ เพื่อการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพ และมีเจคติท่ีดีตอภาษาตางประเทศ และการใช
ภาษาตางประเทศเพื่อการส่ือสารไดถูกตองเหมาะสมตามสถานการณ์อยางมีความสุขบนฐานแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รหัสตัวชี้วัด 
  ต 1.1 ม4-6/1, ม4-6/2, ม4-6/3, ม4-6/4 
  ต 1.2 ม4-6/1, ม4-6/2, ม4-6/3, ม4-6/4, ม4-6/5 
  ต 1.3 ม4-6/1, ม4-6/2, ม4-6/3 
  ต 2.1 ม4-6/1, ม4-6/2, ม4-6/3 
  ต 2.2 ม4-6/1, ม4-6/2 
  ต 3.1 ม4-6/1 
  ต 4.1 ม4-6/1 
                ต 4.2 ม4-6/1, ม4-6/2  

รวม  21 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
 
 

อ31201 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1     
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4      ภาคเรียนที่  1  เวลา   60   ชั่วโมง 
        จ านวน  1.5  หน่วยกิต   

เขาใจน้ าเสียง ความรูสึกของผูพูด ค าส่ัง ค าขอรอง ค าแนะน า ความแตกตางดานภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณี อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียง และเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีอาน ตีความ 
วิเคราะห์ ขอความ ขอมูล ขาวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี ส่ือท่ีเป็นความเรียงและไมใชความเรียงแบบ
ตางๆ จากส่ือส่ิงพิมพ์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในหัวขอตางๆ  เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอม 
อาหาร เครื่องด่ืม ความสัมพันธ์ระหวางบุคคล เวลาวางและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การซื้อขาย ลมฟูา
อากาศ  การเดินทางทองเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใชภาษาตามมารยาท
ทางสังคม สรางความสัมพันธ์ระหวางบุคคล แสดงความคิดเห็น ความตองการ อธิบาย บรรยาย แลกเปล่ียน
ความรู และใหเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ  เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยใชประโยชน์จากส่ือ
เทคโนโลยี ส่ือการเรียนทางภาษา และผลจากการฝึกทักษะตางๆ  แสวงหาวิธีการเรียนท่ีเหมาะสมกับตนเอง 
สามารถน าเสนอขอมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น เจรจาโนมนาว ตอรองเกี่ยวกับประสบการณ์และ
เหตุการณ์ตางๆ  ในทองถิ่น ดวยวิธีการท่ีหลากหลายอยางสรางสรรค์และมีประสิทธิภาพ น าเสนอบทกวีหรือ
บทละครส้ัน  โดยใชเคาโครงตามแนวคิดของเจาของภาษาดวยความเพลิดเพลิน เขารวมกิจกรรม เปรียบเทียบ
และน าความรูดานภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือไปใชอยางมีวิจารณญาณ เห็นประโยชน์ของการรู
ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูเพื่อขยายโลกทัศน์  การเขาสูสังคมและอาชีพ สามารถใชภาษาส่ือสารใน
รูปแบบตางๆ ตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและชุมชนบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
1.  อานออกเสียงขอความ ขาวประกาศ และบทรอยกรองส้ัน  ๆ  ถูกตองตามหลักการอาน 
2. ฟังและพูดส่ือสารระหวางบุคคล เชน การทักทาย กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูด แทรก

อยางสุภาพ การแลกเปล่ียน ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกลตัว สถานการณ์ตาง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
3.  พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออานอยาง

เหมาะสม 
4.  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ  

และการล าดับค าตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 



 

 

512 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

5.  สนทนา แลกเปล่ียนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตาง ๆ   ใกลตัว  และสถานการณ์ตาง ๆ ใน

ชีวิตประจ าวันอยางเหมาะสม 

6. คนควา รวบรวม และสรุปขอมูล/ ขอเท็จ จริงท่ีเกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากการแหลง

เรียนรูและน าเสนอดวยการพูด/การเขียน 

7. ใชภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จ าลอง ท่ีเกิดขึ้นในหองเรียน  สถานศึกษาชุมชน

และสังคม 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ31202 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2     
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ภาคเรียนที่  2  เวลา   60   ชั่วโมง 
        จ านวน  1.5  หน่วยกิต   

เขาใจน้ าเสียง ความรูสึกของผูพูด ค าส่ัง ค าขอรอง ค าแนะน า ความแตกตางดานภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณี อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียง และเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีอาน ตีความ 
วิเคราะห์ ขอความ ขอมูล ขาวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี ส่ือท่ีเป็นความเรียงและไมใชความเรียงแบบ
ตางๆ จากส่ือส่ิงพิมพ์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในหัวขอตางๆ  เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอม 
อาหาร เครื่องด่ืม ความสัมพันธ์ระหวางบุคคล เวลาวางและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การซื้อขาย ลมฟูา
อากาศ  การเดินทางทองเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใชภาษาตามมารยาท
ทางสังคม สรางความสัมพันธ์ระหวางบุคคล แสดงความคิดเห็น ความตองการ อธิบาย บรรยาย แลกเปล่ียน
ความรู และใหเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ  เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยใชประโยชน์จากส่ือ
เทคโนโลยี ส่ือการเรียนทางภาษา และผลจากการฝึกทักษะตางๆ  แสวงหาวิธีการเรียนท่ีเหมาะสมกับตนเอง 
สามารถน าเสนอขอมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น เจรจาโนมนาว ตอรองเกี่ยวกับประสบการณ์และ
เหตุการณ์ตางๆ  ในทองถิ่น ดวยวิธีการท่ีหลากหลายอยางสรางสรรค์และมีประสิทธิภาพ น าเสนอบทกวีหรือ
บทละครส้ัน  โดยใชเคาโครงตามแนวคิดของเจาของภาษาดวยความเพลิดเพลิน เขารวมกิจกรรม เปรียบเทียบ
และน าความรูดานภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือไปใชอยางมีวิจารณญาณ เห็นประโยชน์ของการรู
ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูเพื่อขยายโลกทัศน์  การเขาสูสังคมและอาชีพ สามารถใชภาษาส่ือสารใน
รูปแบบตางๆ ตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและชุมชนบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
1. อานออกเสียงขอความ ขาวประกาศ และบทรอยกรองส้ัน  ๆ  ถูกตองตามหลักการอาน 
2. ฟังและพูดส่ือสารระหวางบุคคล เชน การทักทาย กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูด แทรก

อยางสุภาพ การแลกเปล่ียน ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกลตัว สถานการณ์ตาง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
3.  พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออานอยาง

เหมาะสม 
4.  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ขาว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นตาง ๆ ท่ีอยูใน

ความสนใจของสังคม 
5.  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ  

และการล าดับค าตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย 
6. สนทนา แลกเปล่ียนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่ องตาง ๆ  ใกลตัว  และสถานการณ์ตาง ๆ ใน

ชีวิตประจ าวันอยางเหมาะสม 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

7. คนควา รวบรวม และสรุปขอมูล/ ขอเท็จ จริงท่ีเกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากการแหลง

เรียนรูและน าเสนอดวยการพูด/การเขียน 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ31203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ภาคเรียนที่  1  เวลา   40   ชั่วโมง 
           จ านวน  1  หน่วยกิต   

ฝึกทักษะพัฒนาการฟังและพูด  โดยฝึกปฏิบัติจริงตามช้ันตอน และทักษะยอยของกระบวนการการ
ส่ือสาร และเหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาททางสังคมโดยใช กระบวนการเรียนรูทางภาษา ส านวน
โครงสรางทางภาษา ไดถูกตองตามวัตถุประสงค์ของการส่ือสาร และเหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาททาง
สังคม เพื่อใหเกิด ความรู ความเขาใจ มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน เห็นประโยชน์ของการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ในการแสวงหาความรูเพื่อขยายโลกทัศน์จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย เพื่อการเขาสูสังคมและอาชีพ สามารถ
ใชภาษาส่ือสารในรูปแบบตาง ๆ ตามสถานการณ์ตาง ๆ ในสถานศึกษาและชุมชนบนฐานแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
1. ฟังและพูดส่ือสารระหวางบุคคล เชน การทักทาย กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูด แทรก

อยางสุภาพ การชักชวน การแลกเปล่ียน ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกลตัว สถานการณ์ตาง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ขาว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นตาง ๆ ท่ีอยูใน
ความสนใจของสังคม 

3. พูดส่ือสารในสถานการณ์จริง/ สถานการณ์จ าลอง 
4. การเลือกใชภาษา น้ าเสียงและกริยาทาทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ

เจาของภาษา เชน การชมเชย การใชสีหนาทาทางประกอบการพูด การสัมผัส การโบกมือ การแสดงความรูสึก 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ31204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ภาคเรียนที่  2  เวลา   40   ชั่วโมง 
           จ านวน  1  หน่วยกิต   

ฝึกพูดบทสนทนา และเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตาง ๆ ใก ลตัว ประสบการณ์ 
สถานการณ์ ขาว เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยูในความสนใจของสังคม เลือกใชค าขอรอง ใหค าแนะน า ค าช้ีแจง 
แสดงความตองการเสนอ และใหความชวยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณ์ตาง 
ๆ อยางเหมาะสม ใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ 
 โดยใชกระบวนการทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุม 
 เพื่อใหสามารถส่ือสารดานการพูดไดตามสถานการณ์ตาง ๆ เห็นคุณคาของการเรียนทางภาษา
ตลอดจนคานิยม จริยธรรม ท่ีพึงประสงค์บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
1. สนทนาและเขียนส่ือสารระหวางบุคคล การทักทาย กลาวลา ขอบคุณ ชมเชย การพูดสอดแทรก  

การชักชวน การแลกเปล่ียนขอมูล 
2. พูดเพื่อขอรอง ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบาย ท่ีมีข้ันตอน 
3. พูดส่ือสารแสดงความตองการเสนอและใหความชวยเหลือในสถานการณ์ตาง ๆ 
4. พูดและเขียนค าศัพท์ ส านวนภาษา ประโยค และขอความท่ีใชในการขอ และใหขอมูล บรรยาย  

 หรืออธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นขาว หรือเหตุการณ์ท่ีฟัง และ อาน 
5. พูดแสดงความรูสึก ความคิดเห็น และใหเหตุผลประกอบ เชน ชอบ ไมชอบ ดีใจ เสียใจ 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ31205 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1     
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ภาคเรียนที่  1  เวลา   20   ช่ัวโมง 

         จ านวน  0.5  หน่วยกิต   

            ฟัง พูดค าช้ีแจง  ค าบรรยาย  ค าแนะน า ในการสรางความสัมพันธ์ระหวางบุคคลในการ   บรรยาย

ลักษณะบุคคล  การสมัครงาน  ขอและใหขอมูล ความชวยเหลือ และบริการผูอื่น  ถายโอนขอมูลท่ีไดฟัง  อาน

ออกเสียง ค าวลี ส านวนงายๆ ประโยคค าส่ัง ค าขอรอง ค าแนะน าค าอธิบาย  ขอความท่ีซับซอน ขอมูล บท

อาน เรื่องราวส้ันๆ ท้ังท่ีเป็นความเรียงและไมใชความเรียง จากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็คทรอนิคส์ แลวถายโอน

เป็นค าพูดของตนเอง ในรูปแบบตาง ๆ สรุป แสดงความคิดเห็น  ความตองการ ความรูสึกเกี่ยวกับ

ประสบการณ์ของตนเองเพื่อเปรียบเทียบขอมูล ขาวสาร  เหตุการณ์ส าคัญตาง ๆ ในชีวิตประจ าวัน  ทองถิ่น  

สังคม  ประสบการณ์สวนตัว การศึกษาการท างาน ภูมิปัญญาทองถิ่น วันส าคัญของชาติ  ศาสนา วัฒนธรรม

ไทย และวัฒนธรรมของเจาของภาษา ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต  เห็นคุณคาของ

ภาษาอังกฤษ  เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม   สามารถใชภาษาเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู

เพิ่มเติมและเช่ือมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 

ผลการเรียนรู้ 

 1. นักเรียนฟังและพูด บรรยายลักษณะ นิสัย ของบุคคล กิจวัตรประจ าวัน และใชภาษาไดเหมาะสมตาม
สถานการณ์จ าลอง สถานการณ์จริง 
 2. นักเรียนฟังและพูดเพื่อขอและใหขอมูล  แสดงความคิดเห็น ชอบ ไมชอบ  ใชภาษาในการสมัครงานได 
 3. นักเรียนฟังและพูดอธิบายเกี่ยวกับการซื้อขาย  การตอรองราคา  การเสนอ และ ยอมรับเกี่ยวกับสินคา  
โดยใชภาษาไดเหมาะสมกับสถานการณ์  
 4. นักเรียนฟัง และพูด ส่ือสารในสถานการณ์จริง /สถานการณ์จ าลองเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทาน
อาหาร  การพูดคุยเกี่ยวกับรายการอาหาร  และใชภาษาบรรยายเกี่ยวกับอาหารไดเหมาะสม 
 5. นักเรียนฟังและพูด ส่ือสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จ าลอง  ในการเดินทางทองเท่ียว  พูด
บรรยายเหตุการณ์ ท่ีเกิดขึ้นใชภาษาในการกลาวรองทุกข์ไดเหมาะสม ( ทองถิ่น) 

 รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ31206 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2     
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ภาคเรียนที่  2  เวลา   20   ช่ัวโมง 

         จ านวน  0.5  หน่วยกิต   

               ฟัง พูด ค าช้ีแจง  ค าบรรยาย  ค าแนะน า  ในการสรางความสัมพันธ์ระหวางบุคคลในการ   
บรรยายลักษณะบุคคล  การสมัครงาน  ขอและใหขอมูล  ความชวยเหลือ  และบริการผูอื่น ถายโอนขอมูลท่ีได
ฟัง   อานออกเสียง ค า วลี  ส านวนงาย ๆ ประโยคค าส่ัง  ค าขอรอง  ค าแนะน า ค าอธิบาย  ขอความท่ี
ซับซอน  ขอมูล บทอาน เรื่องราวส้ัน ๆ ท้ังท่ีเป็นความเรียงและไมใชความเรียง จากส่ือส่ิงพิมพ์  และส่ือ
อิเล็คทรอนิคส์  แลวถายโอนเป็นค าพูดของตนเอง  ในรูปแบบตางๆ สรุป แสดงความคิดเห็น  ความตองการ  
ความรูสึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง  เพื่อเปรียบเทียบขอมูล ขาวสาร  เหตุการณ์ส าคัญตาง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน ทองถิ่น สังคม ประสบการณ์สวนตัว  การศึกษา การท างาน  ภูมิปัญญาทองถิ่น  วันส าคัญของ
ชาติ  ศาสนา วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของเจาของภาษา ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด ารงชีวิต   เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ  เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม   สามารถใชภาษาเป็น
เครื่องมือแสวงหาความรูเพิ่มเติมและเช่ือมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น  
ผลการเรียนรู้    

1. นักเรียนฟังและพูด  บรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อความบันเทิง ดูหนัง ฟังเพลง รายการโทรทัศน์ ท่ี
นักเรียนชอบท าในเวลาวาง และแสดงบทบาทสมมติโดยใชภาษาไดเหมาะสมกับ 

2. นักเรียนฟังและพูด อธิบายเกี่ยวกับวิธีการอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติ  แสดงปฏิกิริยาโตตอบ
เมื่อนักเรียนไดฟงัขาวเกี่ยวกับการคาสัตว์ปุาอยางผิดกฎหมาย 

3. นักเรียนฟัง  และพูด  อธิบายเกี่ยวกับขอดีขอเสียของการเลนกีฬา  การดูแลตนเองใหปลอดภัย
ขณะเลนกีฬา  และสามารถใหค าแนะน า ผูท่ีมีปัญหาดานสุขภาพได 

4. นักเรียนฟัง พูด และจัดการเกี่ยวกับ งานเฉลิมฉลอง ตามเทศกาลของ วัฒนธรรมไทยและตางชาติ
ได    

5. นักเรียนฟัง พูด อธิบาย แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับขอดี ขอเสีย ของการใชเทคโนโลยีในการศึกษา 
และแสดงบทบาทสมมติได  

6.ฟัง  พูด  ตีความ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือท่ีเป็นความเรียงในรูปแบบตางๆ  ถายโอนเป็น
ถอยค าของตนเองได  

  รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ31207 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 1      
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ภาคเรียนที่  1  เวลา   20   ชั่วโมง 
           จ านวน  0.5  หน่วยกิต   

ศึกษาอานภาษาอังกฤษจากขอมูล ขอความ ขาวสาร เรื่องราว เหตุการณ์ ประสบการณ์ บทความท่ี
เป็นสารคดีและบันเทิงคดี โฆษณา ตาราง แผนภูมิ สลากสินคา ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือเรื่องท่ีสนใจ 
เขาใจ รูความหมายของค าศัพท์ ความหมายเหมือนของค าศัพท์ บอกรายละเอียด จับประเด็น ล าดับเหตุการณ์ 
ตอบค าถามไดอยางถูกตอง วิเคราะห์ ตีความ และสรุปใจความ ถายโอนเป็นขอความไดอยางเหมาะสม ใช
ขั้นตอนของวิธีการอานใหเกิดประโยชน์ และเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

โดยฝึกปฏิบัติตามข้ันตอนและทักษะของกระบวนการอาน สามารถใชค าศัพท์ ส านวนโครงสรางทาง
ภาษา     ชวยในการวิเคราะห์ แลกเปล่ียนเรียนรู โดยมุงเนนใหเกิดความรู ความเขาใจ รูความหมายของ
ค าศัพท์ การแกปัญหา การใชทักษะชีวิต การใชเทคโนโลยีในการเรียนภาษาตางประเทศ และสามารถน าไปใช
ไดอยางถูกตอง สามารถตอบค าถาม ตีความ สรุปความ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงท่ีอานใน
รูปแบบตางๆ  
           เพื่อใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน การคนควา รูจักวิธีแสวงหาความรู รูวิธีสืบคน/คนควาความรู ขอมูล
ตางๆจากส่ือและแหลงเรียนรูอื่นๆ มีเจตคติท่ีดี และเห็นคุณคาของการอาน เกิดความเพลิดเพลินในการอาน 
สามารถน าไปใชประโยชน์ เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน ประเทศชาติไดอยางเหมาะสม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มี
วินัย ใฝุเรียนรู มุงมั่นในการท างานและ  รักษ์ความเป็นไทย 

ผลการเรียนรู้ 

 1. อานส ารวจสวนตางๆของหนังสือ และเลือกอานเฉพาะสวนท่ีตรงกับจุดมุงหมายในการอานได 
 2. อานและใชประโยชน์จากขอมูลท่ีปรากฏในสวนตางๆของหนังสือได 
 3. อานเรื่อง หรือขอความจากส่ิงพิมพ์ประเภทตางๆแลวเขาใจ หาความหมายของค าศัพท์ 
จากบริบทได 
 4. อานเรื่อง กราฟ ตาราง แลวเขาใจ ใชประโยชน์จากขอมูลท่ีอานได 
 5. อานบท คัดบทความจากส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์แลวเขาใจ บอกหัวเรื่องได 
 6. อานบทความแลวเขาใจ บอกใจความส าคัญได 
 7. อานเรื่องแลวเขาใจ บอกรายละเอียดของขอมูลท่ีอานได 
 8. อานบทความแลวเขาใจ ล าดับเหตุการณ์กอน-หลังได 

รวม 5 ผลการเรียนรู้     
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

  อ31208 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 2      
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ภาคเรียนที่  2  เวลา   20   ชั่วโมง 
           จ านวน  0.5  หน่วยกิต   

 ศึกษาอานภาษาอังกฤษจากขอมูล ขอความ ขาวสาร เรื่องราว เหตุการณ์ ประสบการณ์ บทความท่ี
เป็นสารคดีและบันเทิงคดี โฆษณา ตาราง แผนภูมิ สลากสินคา ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือเรื่องท่ีสนใจ 
เขาใจ รูความหมายของค าศัพท์ ความหมายเหมือนของค าศัพท์ บอกรายละเอียด จับประเด็น ล าดับเหตุการณ์ 
ตอบค าถามไดอยางถูกตอง วิเคราะห์ ตีความ และสรุปใจความ ถายโอนเป็นขอความไดอยางเหมาะสม ใช
ขั้นตอนของวิธีการอานใหเกิดประโยชน์ และเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

โดยฝึกปฏิบัติตามข้ันตอนและทักษะของกระบวนการอาน สามารถใชค าศัพท์ ส านวนโครงสรางทาง
ภาษา     ชวยในการวิเคราะห์ แลกเปล่ียนเรียนรู โดยมุงเนนใหเกิดความรู ความเขาใจ รูความหมายของ
ค าศัพท์ การแกปัญหา การใชทักษะชีวิต การใชเทคโนโลยีในการเรียนภาษาตางประเทศ และสามารถน าไปใช
ไดอยางถูกตอง สามารถตอบค าถาม ตีความ สรุปความ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงท่ีอานใน
รูปแบบตางๆ  

เพื่อใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน การคนควา รูจักวิธีแสวงหาความรู รูวิธีสืบคน/คนควาความรู ขอมูล
ตางๆจากส่ือและแหลงเรียนรูอื่นๆ มีเจตคติท่ีดี และเห็นคุณคาของการอาน เกิดความเพลิดเพลินในการอาน 
สามารถน าไปใชประโยชน์ เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน ประเทศชาติไดอยางเหมาะสม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มี
วินัย ใฝุเรียนรู มุงมั่นในการท างานและ  รักษ์ความเป็นไทย 

ผลการเรียนรู้ 

           1. อานเรื่องอยางรวดเร็ว จับประเด็นหลักท่ีส าคัญของเรื่องได 
2. อานเรื่องอยางละเอียด ตอบค าถาม บอกรายละเอียดหรือขอมูลสนับสนุนประเด็นหลัก  

              ตีความหมาย   ของเรื่องได 
 3. อานเรื่อง แลวบอกความหมายของค า กลุมค า หรือประโยคในขอความกับค าอางอิงท่ีใชในเรื่องท่ี
อานได 

4. อานและตอบค าถามเกี่ยวกับบทความ ขาว จากหนังสือพิมพ์ได และแปลหัวขอขาวโดยใชภาษาได
อยางเหมาะสม 

5. อานค าศัพท์ แลวบอกความหมายเหมือนของค าศัพท์นั้นๆได 
 6. อานเรื่อง แลวแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และตีความเกี่ยวกับส่ิงท่ีอานได 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ32201 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3   
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      ภาคเรียนที่  1  เวลา   60   ชั่วโมง 
           จ านวน  1.5  หน่วยกิต   

  พูดขอและใหขอมูล  สนทนาโตตอบเกี่ยวกับตนเอง  บุคคล  กิจกรรมยามวาง  อาชีพ  การศึกษ า  
อายุ  สถานภาพ  วันท่ี  เวลา ความสามารถของบุคคล  ทิศทาง  ท่ีต้ังของส่ิงของและสถานท่ี  สถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันตางๆ  ไดถูกตอง  เหมาะสมกับสถานการณ์  เขาใจ  จับใจความส าคัญ  บอกรายละเอียด  
ปฏิบัติตามค าส่ังและเขียนบันทึกขอมูลจากเรื่องหรือบทสนทนาท่ีฟัง 
 โดยการใชกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อใหเกิดความรูและทักษะใน
การฟัง การอาน การเขียน การพูด และการคิดวิเคราะห์ พรอมกับทักษะการใชเทคโนโลยี  มีความสามารถใน
การส่ือสาร เขาใจความแตกตางในวัฒนธรรมเจาของภาษา มีทักษะชีวิต เป็นผูใฝุรูใฝุเรียน มุงมั่นในการท างาน 
มีวินัย รักความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม ด ารงชีวิตอยูอยางพอเพียง รักความเป็น
ไทย มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้   
     1.  สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องตาง ๆ ใกลตัว สถานการณ์  ขาว  เรื่องท่ีอยูใน
ความสนใจของสังคมและส่ือสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม 
     2.   พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออานอยาง
เหมาะสม 
     3.  เลือกหัวขอเรื่อง ใจความส าคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง
และอาน  พรอมท้ังใหเหตุผลและยกตัวอยางงาย ๆ ประกอบ 

4.  อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล  
วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู และประเพณีของเจาของภาษา 

     5.   คนควา รวบรวม และสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรู 
และน าเสนอดวยการพูดและการเขียน 

รวม   5    ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ32202 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4   
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      ภาคเรียนที่  2  เวลา   60   ชั่วโมง 
           จ านวน  1.5  หน่วยกิต   

ศึกษาวิเคราะห์ ขอมูล ขาวสาร บทความ สารคดี บันเทิง บทกวี หรือบทละครส้ัน วัฒนธรรมของ
เจาของภาษา จากส่ือส่ิงพิมพ์ ท่ีเป็นความเรียงและไมเป็นความเรียงหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท้ังในและนอก
สถานศึกษา 

โดยใชกระบวนการ อาน เขียน วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น น าเสนอขอมูล ใชภาษาเพื่อการขอและ
ใหขอมูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบแลกเปล่ียนความรูการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นและการเสรอมสราง
ลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ น าไปใชประโยชน์และเห็นคุณคาของการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
ประยุกต์ใชเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม การศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมและมี
ความสุขบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
1. อานออกเสียงขอความ  ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง และบทละครส้ัน (skit) ถูกตอง 

ตามหลักการอาน 
2. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตาง ๆ ใกลตัว ประสบการณ์ขาว/   

เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยูในความสนใจของสังคม และส่ือสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม 
3. เขียนบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องตางๆ  กิจกรรม  

ประสบการณ์  และขาว/เหตุการณ์อยางมีเหตุผล 
4. คนควา/สืบคน บันทึก  สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลท่ีเกี่ยวของกับกลุมสาระการ 

เรียนรูอื่นจากแหลงเรียนรูตาง ๆ และน าเสนอดวยการพูดและการเขียน 
5. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมและเหตุการณ์ท้ังในทองถิ่น สังคมและโลกพรอมท้ัง 

ใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบได 
6. อานจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟัง 

และอานเรื่องท่ีเป็นสาระคดี บันเทิงคดี พรอมท้ังใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบไดเหมาะสม 

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ32203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3     
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      ภาคเรียนที่  1  เวลา   40   ช่ัวโมง 

         จ านวน  1.0  หน่วยกิต   

      ใชภาษาในการฟัง พูด  ค าช้ีแจง ค าบรรยาย  ค าแนะน า  ในการสรางความสัมพันธ์ระหวางบุคคลในการ
บรรยายบุคลิกลักษณะบุคคล ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ขอและใหขอมูล ความชวยเหลือ และบริการ
ผูอื่น ถายโอนขอมูลท่ีไดฟัง อานออกเสียง ค า วลี  ส านวนงาย ๆ  ประโยคค าส่ัง ค า ขอรอง ค าแนะน า 
ค าอธิบาย ขอความท่ีซับซอน ขอมูล บทอาน เรื่องราวส้ัน ๆ ท้ังท่ีเป็นความเรียงและไมใชความเรียง จากส่ือ
ส่ิงพิมพ์ และส่ืออิเล็คทรอนิคส์ แลวถายโอนเป็นค าพูดของตนเองในรูปแบบตางๆ  สรุป แสดงความคิดเห็น 
ความตองการ ความรูสึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง  เพื่อเปรียบเทียบขอมูล ขาวสาร  เหตุการณ์ส าคัญ
ตาง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ทองถิ่น สังคม ประสบการณ์สวนตัว การศึกษา การท างาน ภูมิปัญญาทองถิ่น วัน
ส าคัญของชาติ  ศาสนา วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของเจาของภาษา ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การด ารงชีวิต เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม สามารถใชภาษาเป็น
เครื่องมือแสวงหาความรูเพิ่มเติม และเช่ือมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น  เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนให เป็นผูท่ีมี
ความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะ เป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารสองภาษา ล้ าหนาทางความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค์ 
รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก ปฏิเสธในสถานการณ์ตางๆ เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมขอ  

ผลการเรียนรู้ 
 1. สนทนาเพื่อขอและใหขอมูล แสดงความตองการ   การเสนอ การแนะน า   การตอบรับและปฏิเสธ 
การใหความชวยเหลือเกี่ยวกับเรื่องสวนตัวและผูอื่นในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอยางเหมาะสม   
 2. พูดบรรยาย อธิบาย  เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/  ประเด็น/ ขาว/เหตุการณ์ท่ี
ฟังเพื่อการศึกษาความรูเพิ่มเติมและเพื่อความบันเทิงอยางถูกตองตามหลักภาษา   
 3. สนทนาเพื่อวิเคราะห์/ อภิปรายความเหมือนความแตกตางเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือท่ีมา
ของขนบธรรมเนียม ประเพณีของเจาของภาษา และของไทยอยางมีเหตุผล 
 4. ใชภาษาส่ือสาร เผยแพร ประชาสัมพันธ์ขอมูลขาวสารของโรงเรียน ชุมชน ทองถิ่น ประเทศชาติ ใน
สถานการณ์จริง/ สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ      
 5. ใชภาษาเพื่อการคนควา/สืบคน บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลท่ีเกี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอื่น จากแหลงการเรียนรูตางๆ พรอมการน ามาเสนอเพิ่มเติมดวยการพูด    

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ32204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4    
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      ภาคเรียนที่  2  เวลา   40   ชั่วโมง 

         จ านวน  1.0 หน่วยกิต   

ใชภาษาในการฟัง พูด  ค าช้ีแจง ค าบรรยาย ค าแนะน า ในการสรางความสัมพันธ์ระหวางบุคคลใน
การบรรยายความสนใจ กิจกรรมตาง ๆ  การขอและใหขอมูล ความชวยเหลือ และบริการผูอื่น ถายโอนขอมูล
ท่ีไดฟัง อานออกเสียง ค า วลี  ส านวนงาย ๆ ประโยคค าส่ัง ค าขอรอง ค าแนะน า  ค าอธิบาย ขอความท่ี
ซับซอน ขอมูล บทอาน เรื่องราวส้ัน ๆ ท้ังท่ีเป็นความเรียงและไมใชความเรียง จากส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ือ
อิเล็คทรอนิคส์ แลวถายโอนเป็นค าพูดของตนเองในรูปแบบตาง ๆ สรุป แสดงความคิดเห็น ความตองการ 
ความรูสึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง  เพื่อเปรียบเทียบขอมูล ขาวสาร เหตุการณ์ส าคัญตาง ๆ  ใน
ชีวิตประจ าวัน ทองถิ่น สังคม  ประสบการณ์สวนตัว การศึกษา การท างาน ภูมิปัญญาทองถิ่น วันส าคัญของ
ชาติ ศาสนา  วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของเจาของภาษา เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ เขารวมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรม สามารถใชภาษาเป็นเครื่องมือแสวงหาความรูเพิ่มเติมและเช่ือมโยงกับกลุมสาระการ
เรียนรูอื่น เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนให เป็นผูท่ีมีความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยู
อยางพอเพียง มุงมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ เป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารสองภาษา ล้ า
หนาทางความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค์ รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก ปฏิเสธในสถานการณ์ตางๆ เขา
ใจความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตางชาติ  

ผลการเรียนรู้ 
1. สนทนาเพื่อขอและใหขอมูล แสดงความตองการ   การเสนอ การแนะน า   การตอบรับและปฏิเสธ 

การใหความชวยเหลือเกี่ยวกับเรื่องสวนตัวและผูอื่นในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอยางเหมาะสม   
2. พูดบรรยาย อธิบาย  เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/  ประเด็น/ ขาว/เหตุการณ์

ท่ีฟังเพื่อการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมและเพื่อความบันเทิงอยางถูกตองตามหลักภาษา    
3. สนทนาเพื่อวิเคราะห์/ อภิปรายความเหมือนความแตกตางเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือท่ีมา

ของขนบธรรมเนียม ประเพณีของเจาของภาษา และของไทยอยางมีเหตุผล  
4. ใชภาษาส่ือสาร เผยแพร ประชาสัมพันธ์ขอมูลขาวสารของโรงเรียน ชุมชน ทองถิ่น ประเทศชาติ 

ในสถานการณ์จริง/  สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ  
5. ใชภาษาเพื่อการคนควา/สืบคน บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ

กลุมสาระการเรียนรูอื่น จากแหลงการเรียนรูตางๆ พรอมการน ามาเสนอเพิ่มเติมดวยการพูด 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
 
 



 

 

525 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

  อ32209 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 3   
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      ภาคเรียนที่  1  เวลา   20   ชั่วโมง 
           จ านวน  0.5  หน่วยกิต  

 ศึกษาค าส่ัง ปฏิบัติตามค าแนะน า ปูายประกาศเตือนภัยตางๆ ยาและการใชยา อานออกเสียงไดอยาง

ถูกตองตามหลักการอานตามพจนานุกรม จับใจความส าคัญ สรุปความ ตีความจากการฟังและการอาน พูด

และเขียนสรุปแกนสาระท่ีไดจากการวิเคราะห์เรื่อง ขาวเหตุการณ์   

โดยใชกระบวนการทางภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการกลุมใหเกิดองค์ความรูความ

เขาใจ เพื่อใหตระหนักในคุณคาของภาษาอังกฤษ มีความใฝุรู มุงมั่นในการท างานและมีวินัย   

ผลการเรียนรู้  

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน าท่ีฟังหรืออาน  
2. อานออกเสียงไดถูกตองตามหลักการอาน  
3. จับใจความส าคัญ สรุปความ ตีความจากการฟังหรืออาน  
4. พูดและสรุปใจความส าคัญท่ีไดจากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ขาวเหตุการณ์                   

รวม 4 ผลการเรียนรู้  
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ32210 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 4   
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      ภาคเรียนที่  2  เวลา   20   ชั่วโมง 

         จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

 ศึกษาค าส่ัง ปฏิบัติตามค าแนะน า ปูายประกาศเตือนภัยตางๆ ยาและการใชยา อานออกเสียงไดอยาง

ถูกตองตามหลักการอานตามพจนานุกรม จับใจความส าคัญ สรุปความ ตีความจากการฟังและการอาน พูด

และเขียนสรุปแกนสาระท่ีไดจากการวิเคราะห์เรื่อง ขาวเหตุการณ์   

โดยใชกระบวนการทางภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการกลุมใหเกิดองค์ความรูความ

เขาใจ  

เพื่อใหตระหนักในคุณคาของภาษาอังกฤษ มีความใฝุรู มุงมั่นในการท างานและมีวินัย   

ผลการเรียนรู้  
1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน าท่ีฟังหรืออาน  
2. อานออกเสียงไดถูกตองตามหลักการอาน  
3. จับใจความส าคัญ สรุปความ ตีความจากการฟังหรืออาน  
4. พูดและสรุปใจความส าคัญท่ีไดจากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ขาวเหตุการณ์                   

รวม 4 ผลการเรียนรู้  
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์  ฝึกทักษะต้ังประเด็นปัญหา/ต้ังค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก  

ต้ังสมมุติฐานและใหเหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโตแยงประเด็นความรู  โดยใชความรูจากศาสตร์สาขาตางๆ และมี
ทฤษฏีรองรับ ออกแบบ วางแผน รวบรวมขอมูล คนควาแสวงหาความรูเกี่ยวกับสมมุติฐานท่ีต้ังไวจากแหลง
เรียนรูทัง้ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสารสนเทศ อยางมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความนาเช่ือถือของแหลงเรียนรู
อยางมีวิจารณญาณ  เพื่อใหไดขอมูลท่ีครบถวนสมบูรณ์     

วิเคราะห์ขอมูลโดยใชวิธีการท่ีเหมาะสม  สังเคราะห์สรุปองค์ความรูรวมกัน  มีกระบวนการกลุม 
ในการวิพากษ์  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  โดยใชความรูจากวิชาสาขาตางๆ  เสนอแนวคิด  วิธีการแกปัญหา
อยางเป็นระบบ  ดวยกระบวนการคิด  กระบวนการแกปัญหา  กระบวนการปฏิบัติ    

เพื่อใหเกิดทักษะในการคนควา  แสวงหาความรู  สังเคราะห์  สรุป  อภิปรายผลเปรียบเทียบเช่ือมโยง
ความรู  ความเป็นมาของศาสตร์  เขาใจหลักการและวิธีคิดในส่ิงท่ีศึกษา  เห็นประโยชน์และคุณคาของ
การศึกษาดวยตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ต้ังประเด็นปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
 2. ต้ังสมมุติฐานและใหเหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโตแยงประเด็นความรูโดยใชความรู 
จากวิชาสาขาตางๆ และมีทฤษฏีรองรับ 
 3. ออกแบบ วางแผน ใชกระบวนการรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. ศึกษา คนควา แสวงหาความรูเกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหลงเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
 5. ตรวจสอบความนาเช่ือถือของแหลงท่ีมาของขอมูล 
 6. วิเคราะห์ขอคนพบดวยสถิติท่ีเหมาะสม 
 7. สังเคราะห์ สรุปองค์ความรูดวยกระบวนการกลุม 
 8. เสนอแนวคิดการแกปัญหาอยางเป็นระบบดวยองค์ความรูจากการคนพบ 
 
รวม  8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
         ศึกษา  เรียบเรียง  และถายทอดความคิดอยางชัดเจน  เป็นระบบจากขอมูลองค์ความรู   จาก
การศึกษาคนควาในรายวิชาศึกษาคนควาและสรางองค์ความรู  (Research  and  Knowledge  Formation)   

เขียนโครงราง  บทน า  เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ  โดยใชค าจ านวน  2,500  ค า  
มีการอางอิงแหลงความรูท่ีเช่ือถือไดอยางหลากหลาย  เรียบเรียงและถายทอดอยางชัดเจน  เป็นระบบ  มีการ
น าเสนอในรูปแบบเด่ียว  (Oral  Individual Presentation)  หรือกลุม  (Oral  Panel  Presentation)  โดย
ใชส่ือประกอบท่ีหลากหลาย  และเผยแพรผลงานสูสาธารณะ   

เพื่อใหเกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  และทักษะการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  เห็น
ประโยชน์และคุณคาในการสรางสรรค์งานและถายทอดส่ิงท่ีเรียนรูใหเป็นประโยชน์แกสาธารณะ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  วางโครงรางการเขียนตามหลักเกณฑ์  องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงราง 
2.  เขียนรายงานการศึกษาคนควาเชิงวิชาการ  ภาษาไทยความยาว 2,500 ค า 
3.  น าเสนอขอคนพบ  ขอสรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว  (Oral Individual 

Presentation) หรือกลุม (Oral Panel Presentation)  
4. ใชส่ือ  อุปกรณ์ในการน าเสนอไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
5.  เผยแพรผลงานการศึกษาคนควาในรูปแบบบทความวิชาการ  บทความวิจัย  นิทรรศการผลงานสู

สาธารณะ 
6.  บอกประโยชน์และคุณคาในการสรางสรรค์งานและถายทอดส่ิงท่ีเรียนรูแกสาธารณะ 
 

รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 อ33201 ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน 1 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่  1  เวลา   40   ชั่วโมง 

         จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

เขาใจ ตีความ ค าส่ัง ค าขอรอง ค าแนะน า ขอความ ส่ือท่ีไมใชความเรียง เรื่องส้ัน เรื่องเลา จากส่ือ
ส่ิงพิมพ์หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อธิบาย บรรยาย ขอขอมูล แสดงความตองการและความรูสึก แลกแปล่ียน
ขอมูล ขาวสาร น าเสนอบทเพลง บทกวี บทละครส้ันๆ ขอมูล ความคิดรวบยอด ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจวัตร
ประจ าวัน ประสบการณ์ท่ัวไป เรื่องราวตามสถานการณ์ตางๆ ในสังคมและทองถิ่น โดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยู
ในแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียนไดอยางสรางสรรค์ ใชภาษาในการแสวงหาความรูท่ีเกี่ยวกับกลุมสาระ
การเรียนรูอื่นและความบันเทิง เห็นคุณคาของภาษาและวัฒนธรรมและเขารวมกิจกรรมตามความสนใจบน
ฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
1. อานออกเสียงบทอานไดถูกตอง ตามหลักการออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีอาน 
2. ใชภาษางายๆ และทาทางในการส่ือสารไดเหมาะสมกับระดับบุคคลและวัฒนธรรมของเจาของ

ภาษา 
3. ใชภาษางายๆ ตามมารยาททางสังคม เพื่อสรางความสัมพันธ์ระหวางบุคคลและสามารถส่ือสาร

โดยใชส่ือท่ีมีอยูในแหลงเรียนรูในสถานศึกษา 
4. เขาใจและตีความส่ือท่ีมิใชความเรียงในรูปแบบงายๆ 
5. ใชภาษางายๆเพื่อขอและใหขอมูล อธิบายเรื่องราวตางๆ ในชีวิตประจ าวันและส่ิงท่ีตนสนใจโดย

ใชประโยชน์จากส่ือการเรียนทางภาษา 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ33202 ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน 6 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่  2  เวลา   40   ชั่วโมง 

         จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

เขาใจ ตีความ ค าส่ัง ค าขอรอง ค าแนะน า ขอความ ส่ือท่ีไมใชความเรียง เรื่องส้ัน เรื่องเลา จากส่ือ
ส่ิงพิมพ์หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อธิบาย บรรยาย ขอขอมูล แสดงความตองการและความรูสึก แลกเปล่ียนขอมูล 
ขาวสาร น าเสนอบทเพลง บทกวี บทละครส้ันๆ ขอมูล ความคิดรวบยอด ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับกิจวัตร
ประจ าวัน ประสบการณ์ท่ัวไป เรื่องราวตามสถานการณ์ตางๆ ในสังคมและทองถิ่น โดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยู
ในแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียนไดอยางสรางสรรค์ ใชภาษาในการแสวงหาความรูท่ีเกี่ยวกับกลุมสาระ
การเรียนรูอื่นและความบันเทิง เห็นคุณคาของภาษาและวัฒนธรรมและเขารวมกิจกรรมตามความสนใจบน
ฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
1. เขาใจเนื้อหาสาระภาษาตางประเทศเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ของ ASEAN 
2. อานออกเสียงบทอานไดถูกตอง ตามหลักการออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีอาน 
3. สามารถส่ือสารดวยถอยค า ส านวน และประโยคงายๆ กับเจาของภาษา 
4. ใชภาษางายๆเพื่อขอและใหขอมูล อธิบายเรื่องราวตางๆ ในชีวิตประจ าวันและส่ิงท่ีตนสนใจโดย

ใชประโยชน์จากส่ือการเรียนทางภาษา 
5. เขาใจความแตกตางของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ระหวางชาติตะวันตกและประเทศ

ไทย 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ33204  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 5     
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่  1  เวลา   40   ชั่วโมง 
           จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ใช้ภาษา ทาทาง น้ าเสียง เหมาะสมตามมารยาททางสังคม เพื่อสรางความสัมพันธ์ระหวางบุคคล 
ภาษาท่ีใชในการแสดงความคิดเห็น  ความตองการ เสนอบริหาร การอธิบาย ภาษาท่ีใชในการน าเสนอความ
คิดเห็นท่ีมีตอเหตุการณ์ตาง ๆ กิจกรรม สินคาในทองถิ่น  บทละครส้ัน ภาษาท่ีใชในการแสวงหาความรู การ
เขาสูสังคม กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ภาษาท่ีใชในการประกอบอาชีพ การศึกษาตอ ภาษาท่ีใชในการ
เผยแพร ประชาสัมพันธ์ ขอมูล ขาวสารของชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ 
 โดยการฝึกทักษะทางภาษาในการส่ือสารดานการฟังเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น ความตองการ 
การขอ และการใหขอมูล การอธิบาย การน าเสนอความคิดเห็นท่ีมีตอเหตุการณ์ตาง ๆ ฝึกพูดบทละครส้ัน 
สนทนาภาษาท่ีใชในการประกอบอาชีพ และศึกษาตอ การประชาสัมพันธ์ขอมูลขาวสารของชุมชน ทองถิ่น 
และประเทศชาติ การเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
 เพื่อให้ตระหนักในคุณคาของภาษา และวัฒนธรรมท่ีเรียน ตลอดจนเขารวมกิจกรรมทางภาษา  มี
ความใฝุรู ใฝุเรียน มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์ มุงมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ  และน าความรู ความ
เขาใจ เกี่ยวกับภาษามาประยุกต์ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมบนฐานแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
1. ใชภาษาเพื่อส่ือสารในสถานการณ์ตาง ๆ ภายในสถานศึกษา ทองถิ่น และชุมชนได 
2. เขาใจภาษา ทาทาง น้ าเสียง พูดโตตอบในเรื่องการแสดงความคิดเห็น แสดงความตองการ และ

เสนอบริการได 
3. น าเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับขอความ ขอมูล ขาวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี จากส่ือ 

ส่ิงพิมพ์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ ได 
4. ใชภาษา และทาทางในการส่ือสาร ไดเหมาะสมกับระดับบุคคล และวัฒนธรรมของเจาของภาษา

ได 
5. บอกเหตุผลความเป็นมาของวันส าคัญ เทศกาล และวัฒนธรรมของเจาของภาษาได 
6. ฝึกพูดภาษาท่ีใชในการสมัครงาน การท างาน การประกอบอาชีพ การศึกษาตอ และการ

ประชาสัมพันธ์ขอมูล ขาวสารของชุมชน  ทองถิ่นได 

รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
 
 



 

 

532 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ33205  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 6     
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่  2  เวลา   40   ชั่วโมง 
           จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ใชภาษา เพื่อส่ือสารในสถานการณ์ตาง ๆ เชน การแนะน า การทักทาย การกลาวลา การเช้ือเชิญ 
การเสนอแนะ การขอรอง การเสนอใหความชวยเหลือ การขออนุญาต การกลาวขอโทษ การแสดงความเห็นใจ 
การกลาวชมเชย การกลาวแสดงความยินดี และการกลาวอวยพร อานจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุป
ความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากบทอาน ส่ือส่ิงพิมพ์ภาษาอังกฤษ ท้ังท่ีเป็นความเรียง และไมใชความ
เรียงอธิบายเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง วลี ประโยค ขอความ ส านวนโครงสรางทางภาษา และ
ไวยากรณ์ เพื่อใชในการส่ือสาร และศึกษาตอ รวมทั้ง สรุปความรู ขอมูลตาง ๆ จากส่ือและแหลงเรียนรู เพื่อใช
ในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ เผยแพรประชาสัมพันธ์ขอมูล ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน ทองถิ่น เขา
รวมแนะน ากิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมของเจาของภาษาอยางเหมาะสม  

โดยการฝึกทักษะกระบวนการทางภาษาในการส่ือสาร  การเขียนการอาน การน าเสนอความคิดเห็นท่ี
มีตอเหตุการณ์ตาง ๆ  เพื่อน าไปใชในการในการประกอบอาชีพ และการศึกษาตอ การประชาสัมพันธ์ขอมูล
ขาวสารของชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ รวมท้ังการเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 

เพื่อใหตระหนักในคุณคาของภาษา และวัฒนธรรมท่ีเรียน มีความใฝุรู ใฝุเรียน มีวินัยในตนเอง มี
ความซื่อสัตย์ มุงมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ  และน าความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับภาษามาประยุกต์ใน
การพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ผลการเรียนรู้ 
1. เขาใจลักษณะขอสอบสวนตาง ๆ เชน Conversation ,Error , 

Identification , Sentences ,Completion , Cloze Passage , Reading passage และอื่น 
ๆ 

2. บอกความหมายค าศัพท์ท่ีพบบอยในขอสอบ ค าศัพท์เหมือน และค าตรง
ขาม การใช Prefix , Suffix รวมท้ังการเดาค าศัพท์ในบริบท (contextual ) ท่ีตางกัน 

3. เขาใจวัฒนธรรมการใชภาษาในการสนทนาตามสถานการณ์ท่ีตางกัน 
4. ใชเทคนิคการอานในการท าขอสอบแบบตางๆ ได เชน เทคนิคการหา

ความคิดหลัก( Main Idea)  หัวเรื่อง  (Topic) ช่ือเรื่อง ( Title ) การสรุป  ( Inference ) 
ความมุงหมาย ( Purpose ) ได 

5. เขาใจประโยค Sentence Structure และกฎไวยากรณ์ภาษาเพื่อวิเคราะห์
ขอสอบในสวน Error  Recognition 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ33207  ภาษาอังกฤษ ฟัง- พูด 5     
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่  1  เวลา   40   ชั่วโมง 
           จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

      พัฒนาทักษะการฟังและการพูด โดยฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและทักษะยอยของกระบวนการฟัง 
กระบวนการพูดใชภาษาส่ือสารในรูปแบบการสนทนาในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย โดยใชค าศัพท์ ส านวน 
โครงสรางภาษาไดถูกตองตามวัตถุประสงค์ทางการส่ือสาร และมารยาททางสังคมเพื่อสรางความสัมพันธ์
ระหวางบุคคล เกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ขาว เหตุการณ์ เรื่องราว ท้ังในทองถิ่น สังคม และโลก เห็น
คุณคาของภาษาอังกฤษสามารถใชเป็นเครื่องมือแสวงหาความรูเพิ่มเติม และเช่ือมโยงกับกลุมสาระการเรียนรู
อื่น ใชชีวิตภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นพื้นฐานในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ  

ผลการเรียนรู้    
 1. ปฏิบัติตามค าช้ีแจง ต าอธิบาย และค าบรรยายท่ีฟัง มีทักษะในการฟังโดยสามารถตีความวิเคราะห์ส่ิง
ท่ีฟัง น้ าเสียง กริยาทาทาง และสรุปความ ถายโอนเป็นภาษาพูด และเขียนไดอยางสรางสรรค์ 
 2. พูดน าเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ขาว / เหตุการณ์เรื่องราวและสถานการณ์ตามความ
สนใจ  
 3. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ กิจกรรมประสบการณ์ และเหตุการณ์ ท้ังในทองถิ่น สังคม และโลก 
พรอมใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบอยางสรางสรรค์ 
 4. สนทนาแลกเปล่ียนขอมูลและสรางความสัมพันธ์ระหวางบุคคล โดยใชค าศัพท์ ส านวน โครงสราง
ภาษาใหเหมาะกับสถานการณ์ และมารยาททางสังคม 
 5. พูดสรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีคนควาสืบคนและบันทึกสรุป 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ33208  ภาษาอังกฤษ ฟัง- พูด 6     
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่  1  เวลา   40   ชั่วโมง 
           จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

      พัฒนาทักษะการฟังและการพูด โดยฝึกปฏิบัติตามข้ันตอนและทักษะยอยของกระบวนการฟงั 
กระบวนการพูดใชภาษาส่ือสารในรูปแบบการสนทนาในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย โดยใชค าศัพท์ ส านวน 
โครงสรางภาษาไดถูกตองตามวัตถุประสงค์ทางการส่ือสาร และมารยาททางสังคมเพื่อสรางความสัมพันธ์
ระหวางบุคคล เกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ขาว เหตุการณ์ เรื่องราว ท้ังในทองถิ่น สังคม และโลก เห็น
คุณคาของภาษาอังกฤษสามารถใชเป็นเครื่องมือแสวงหาความรูเพิ่มเติม และเช่ือมโยงกับกลุมสาระการเรียนรู
อื่น ใชชีวิตภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นพื้นฐานในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ  

ผลการเรียนรู้    
1. ปฏิบัติตามค าช้ีแจง ต าอธิบาย และค าบรรยายท่ีฟัง มีทักษะในการฟังโดยสามารถตีความวิเคราะห์

ส่ิงท่ีฟัง น้ าเสียง กริยาทาทาง และสรุปความ ถายโอนเป็นภาษาพูด และเขียนไดอยางสรางสรรค์ 
2. พูดน าเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง / ประสบการณ์ขาว / เหตุการณ์เรื่องราวและสถานการณ์ตาม

ความสนใจ  
3. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ  กิจกรรมประสบการณ์ และเหตุการณ์  ท้ังในทองถิ่น สังคม และ

โลก พรอมใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบอยางสรางสรรค์ 
4. สนทนาแลกเปล่ียนขอมูลและสรางความสัมพันธ์ระหวางบุคคล โดยใชค าศัพท์ ส านวน โครงสราง

ภาษาใหเหมาะกับสถานการณ์ และมารยาททางสังคม 
5. พูดสรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีคนควาสืบคนและบันทึกสรุป 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

อ33211  ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 5 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่  1  เวลา   20   ชั่วโมง 
           จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

ศึกษาและฝึกการใชค าศัพท์ส านวน ค าบรรยาย ขอความโฆษณาประโยคท่ีใชในการแสดงความคิดเห็น

ภาษาท่ีใชในการแสดงความรูสึกและ ความคิดเห็นภาษาท่ีใชในการส่ือสารระหวางบุคคล 

โดยใชกระบวนการปฏิบัติตามค าแนะน าและค าบรรยายท่ีฟังและอาน อธิบายและเขียนประโยคและ

ขอความใหสัมพันธ์กับส่ือท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆท่ีอานศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางศัพท์ใน

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะท้ัง 4 ดานอยางเหมาะสมรวมทั้งระบุและเขียนส่ือท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ

ใหสัมพันธ์กับประโยคและขอความท่ีฟังหรืออานออกแบบ สรางสรรค์ จับใจความส าคัญวิเคราะห์ความ สรุป

ความตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอานพรอมท้ังใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ สนทนา

และเขียนโตตอบขอมูลและส่ือสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม การเปรียบเทียบความเหมือนและความ

แตกตางของหุนยนต์ เทคโนโลยีท่ีใชในครัวเรือน การดูแลสุขภาพรางกาย การใหเหตุผลตางๆประกอบ

ค าอธิบายโดยใชภาษาอังกฤษและผูเรียนจะไดฝึกการใชภาษาอังกฤษในสถานการณ์เหมือนจริงศึกษาและฝึก

ปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางศัพท์ในภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะท้ัง 4 ดานอยางเหมาะสม 

เพื่อใหผูเรียนมีความรับผิดชอบในการท างาน ตัดสินใจอยางชาญฉลาดและมีเหตุผล ขยันหมั่นเพียร 

ท างานเต็มความสามารถ มีความอดทน สามารถท างานรวมกับผูอื่นได มีความคิดริเริ่มสรางสรรค์ เช่ือมั่นใน

ตนเอง มีเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษไมวาจะเป็นตอการเรียน การศึกษาในระดับอุดมศึกษาตอไป 

ผลการเรียนรู้ 

1.  ใชภาษาอังกฤษในการเปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็น ใหเหตุผลจากเรื่องท่ีฟังหรืออานได 
2.  ใชภาษาอังกฤษในการเปรียบเทียบขอดีขอเสียแสดงความคิดเห็นได 
3.  บอกความหมายค าศัพท์ส านวนจากการอานได 
4.  ใชภาษาอังกฤษในการตีความขอดีขอเสียแสดงความคิดเห็นยกตัวอยางได  
5.  ใชภาษาอังกฤษในการวิเคราะห์ สรางสรรค์ แสดงความคิดเห็นจากการฟังและอาน ได 
6.  ใชภาษาอังกฤษในการเปรียบเทียบ ความเหมือนความตาง คิดออกแบบ ตีความสรุปเรื่องราว  
    ประเด็นส าคัญ และแสดงความคิดเห็นใหเหตุผลได 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

  อ33212  ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 6 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่  2  เวลา   20   ชั่วโมง 
           จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 

            ศึกษาและฝึกการใชค าศัพท์ส านวน ค าบรรยาย ขอความประโยคท่ีใชในการแสดงความคิดเห็นภาษา
ท่ีใชในการแสดงความรูสึกและ ความคิดเห็นภาษาท่ีใชในการส่ือสารระหวางบุคคล 
 โดยใชกระบวนการปฏิบัติตามค าแนะน าและค าบรรยายท่ีฟังและอานศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
โครงสรางศัพท์ในภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะท้ัง 4 ดานอยางเหมาะสม อธิบายและเขียนประโยคและ
ขอความใหสัมพันธ์กับส่ือท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆท่ีอาน รวมท้ังระบุและเขียนส่ือท่ีไมใชความเรียง
รูปแบบตางๆใหสัมพันธ์กับประโยคและขอความท่ีฟังหรืออาน คิดออกแบบ สรางสรรค์ จับใจความส าคัญ
วิเคราะห์ความ สรุปความตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอานพรอมท้ังใหเหตุผลและยกตัวอยาง
ประกอบ สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลและส่ือสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม การเปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกตางขอดีและขอเสีย สาเหตุและผลกระทบ ของการเพิ่มขึ้นและสูญหายของภาษา ความงาม 
ภาวะโลกรอน และการน าสัตว์มาท าเป็นอาหารการใหเหตุผลตางๆประกอบค าอธิบายโดยใชภาษาอังกฤษและ
ผูเรียนจะไดฝึกการใชภาษาอังกฤษในสถานการณ์เหมือนจริงเพื่อจะไดน าไปใชในชีวิตจริงอยางมีประสิทธิภาพ 

เพื่อใหผูเรียนมีความรับผิดชอบในการท างาน ตัดสินใจอยางชาญฉลาดและมีเหตุผล ขยันหมั่นเพียร 
ท างานเต็มความสามารถ มีวามอดทน สามารถท างานรวมกับผูอื่นได มีความคิดริเริ่มสรางสรรค์ เช่ือมั่นใน
ตนเอง มีเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษไมวาจะเป็นตอการเรียน การศึกษาในระดับอุดมศึกษาตอไป  

ผลการเรียนรู้ 
 

 1.  ใชภาษาอังกฤษในการแยกแยะขอความท่ีเป็นจริง ขอความท่ีแสดงถึงความคิดเห็น  
 2.  ใชภาษาอังกฤษในการสรุปประเด็นหลักของ แสดงความคิดเห็นจากการฟังและอานพรอมท้ังให 

เหตุผลและยกตัวอยางประกอบ ใชภาษาอังกฤษในการคิดออกแบบ สรางสรรค์ จับใจความส าคัญ 
           3. ใชภาษาอังกฤษในการระบุขอความท่ีเป็นจริง ขอความท่ีแสดงถึงความคิดเห็น สรุปเรื่องราว 
           4. ประเด็นส าคัญ แสดงความคิดเห็นใหเหตุผลหาสาเหตุและผลลัพธ์ได้ 

 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
 

จ21201 ภาษาจีน 1 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      ภาคเรียนที่  1  เวลา   40   ชั่วโมง 
           จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาทักษะการปฏบิัติตามค าส่ังงายๆ ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอานออกเสียง และประสมเสียง
ค างายๆ ตามหลักการออกเสียง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุมค า และประโยค  
จากการฟังหรือการอาน พูดโตตอบดวยประโยคส้ันๆ เพื่อส่ือสารระหวางบุคคล เขียนอักษรจีนตามหลักการ
เขียน ค าศัพท์งายๆ บอกความเหมือน หรือความแตกตางของเสียงตัวอักษร ค า กลุมค า  ประโยค และ
ขอความของภาษาจีนกับภาษาไทย โดยเลือกใชทักษะกระบวนการฟัง พูด อาน เขียน ทักษะการจ า คิด 
วิเคราะห์และเขียน ส่ือความกระบวนการท างานกลุม/คู  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถใน
การส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปัญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
เพื่อใหนักเรียน เป็นผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยู
อยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดลอม สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ชุมชนรวมพัฒนา บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  นักเรียนสามารถอาน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได 
 2.  ใชค าศัพท์ภาษาจีนเบ้ืองตนในการฟัง พูด อานเขียนได 
 3.  รูและเขาใจความแตกตางและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน 

รวม 3 ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ภาษาจีน 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

จ21202 ภาษาจีน 2 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      ภาคเรียนที่  2  เวลา   40   ชั่วโมง 
           จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาทักษะการปฏิบัติตามค าส่ังงายๆ ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอานออกเสียง และประสมเสียง
ค างายๆ ตามหลักการออกเสียง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุมค า และประโยค  
จากการฟังหรือการอาน พูดโตตอบดวยประโยคส้ันๆ เพื่อส่ือสารระหวางบุคคล เขียนอักษรจีนตามหลักการ
เขียน ค าศัพท์งายๆ บอกความเหมือน หรือความแตกตางของเสียงตัวอักษร ค า กลุมค า  ประโยค และ
ขอความของภาษาจีนกับภาษาไทย 
โดยเลือกใชทักษะกระบวนการฟัง พูด อาน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความกระบวนการ
ท างานกลุม/คู  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแกปัญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อให
นักเรียน เป็นผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยูอยาง
พอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดลอม สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ชุมชนรวมพัฒนา บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  นักเรียนสามารถอาน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได 

 2.  ใชประโยคภาษาจีนเบ้ืองตนในการฟัง พูด อานเขียนได 

 3.  รูและเขาใจความแตกตางและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน 

 4.  เขียนอักษรจีนตามล าดับไดอยางถูกตอง 

รวม    4    ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

จ22201 ภาษาจีน 3 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2      ภาคเรียนที่  1  เวลา   20   ชั่วโมง 
           จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

ศึกษาทักษะการปฏิบัติตามค าส่ังงายๆ ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอานออกเสียง และประสมเสียง
ค างายๆ ตามหลักการออกเสียง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุมค า และประโยค  
จากการฟังหรือการอาน พูดโตตอบดวยประโยคส้ันๆ เพื่อส่ือสารระหวางบุคคล เขียนอักษรจีนตามหลักการ
เขียน ค าศัพท์งายๆ บอกความเหมือน หรือความแตกตางของเสียงตัวอักษร ค า กลุมค า  ประโยค และ
ขอความของภาษาจีนกับภาษาไทย 
โดยเลือกใชทักษะกระบวนการฟัง พูด อาน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความกระบวนการ
ท างานกลุม/คู  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแกปัญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
เพื่อใหนักเรียน เป็นผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยู
อยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดลอม สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ชุมชนรวมพัฒนา บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  นักเรียนสามารถอาน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได 
 2.  เขียนภาษาจีนไดถูกตองตามหลักการเขียน 
 3.  ใชประโยคภาษาจีนเบ้ืองตนในการฟัง  พูดอานเขียนได 
 4.  เรียนรูและเขาใจความแตกตางและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน 
 5. สามารถถายทอดกิจกรรมทางภาษา เป็นภาษาพูดและเขียนได 

รวม   5    ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

จ22202 ภาษาจีน 4 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      ภาคเรียนที่  2  เวลา   20   ชั่วโมง 
           จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

ศึกษาค าส่ัง ค าขอรอง ภาษาทาทาง และประโยคท่ีใชในสถานการณ์ใกลตัว การอานออกเสียงสัท
อักษร ค า  กลุมค า ประโยคไดถูกตองคลองแคลวชัดเจน  และเขาใจหลักการใชสัทอักษรไดถูกตอง หลักการ
อานออกเสียงค า กลุมค า   ใหขอมูลเกี่ยวกับบุคคลและส่ิงตาง ๆ  รอบตัว วิธีการเรียนภาษาจีน   ขอมูลกิจวัตร
ประจ าวัน กิจกรรมทางภาษา    ความแตกตางระหวางภาษาจีน กับภาษาไทยในเรื่อง เสียง สระ พยัญชนะ ค า 
วลี ประโยค และขอความ ประโยชน์ของการรูภาษาจีน กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ถายทอด 
ความหมายของค า และกลุมค าท่ีเกี่ยวกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ใชภาษาตางประเทศตามสถานการณ์ตาง ๆ 
เขาใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และน าเรื่องการใชเวลาวางใหเป็นประโยชน์น าไปใชในชีวิตประจ าวันบนฐาน
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
 1.  นักเรียนสามารถอาน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได 
 2.  เขียนภาษาจีนไดถูกตองตามหลักการเขียน 
 3.  ใชประโยคภาษาจีนเบ้ืองตนในการฟัง  พูดอานเขียนได 
 4.  เรียนรูและเขาใจความแตกตางและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน 
 5. สามารถถายทอดกิจกรรมทางภาษา เป็นภาษาพูดและเขียนได 
 6.  ใชประโยคสนทนาไดอยางถูกตองไวยากรณ์และเหมาะสมตามสถานการณ์ได 

รวม    6    ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

จ23201 ภาษาจีน 5 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      ภาคเรียนที่  1  เวลา   20   ชั่วโมง 
           จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

อาน   เขียน   สัทอักษรโดยออกเสียงสระ   กลุมค า   และประโยคงาย ๆ ไดถูกตอง  เขียนอักษรจีน
ถูกตองตามหลักการเขียน  ใชทักษะภาษาจีนในการฟัง  พูด  อาน   ค าอธิบาย   บทสนทนา   ขอความท่ีเป็น
ความเรียงและไมเป็นความเรียง    ตลอดจนเขาใจภาษาทาทางในการส่ือสารตามสถานการณ์ตาง ๆ
แลกเปล่ียนน าเสนอขอมูลขาวสาร   ใชประโยคตามโครงสรางไวยากรณ์ท่ีใชส่ือความหมายตามบริบทตาง ๆ 
ในการสนทนา   ท้ังท่ีเป็นทางการและไมเป็นทางการ    และใชประโยคงาย ๆ ไดถูกตอง  รูและเขาใจ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา   เขาใจ   ตีความ   ตอขอความ   ขอมูล   เกี่ยวกับเรื่องท่ีอยูในความสนใจเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวันไดอยางมีประสิทธิภาพ    เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษาบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  นักเรียนสามารถอาน   เขียนและออกเสียงสัทอักษรได 

 2.  เขียนอักษรจีนไดถูกตองตามหลักการเขียน 

 3.  ใชภาษาจีนเบ้ืองตนในการฟัง   พูด   อาน   เขียน   ไดถูกตองตามหลัก 

 4.  เรียกช่ือขีดพื้นฐานในอักษรจีนไดถูกตอง 

 5. เรียนรูและเขาใจความแตกตางและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน 

รวม    4    ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

จ23202 ภาษาจีน 6 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      ภาคเรียนที่  2  เวลา   20   ชั่วโมง 
           จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

อาน   เขียน   สัทอักษรโดยออกเสียงสระ  กลุมค า   และประโยคงาย ๆ ไดถูกตอง    ใชทักษะ
ภาษาจีนในการฟัง   พูด    อาน   เขียน    ค าอธิบาย   บทสนทนา    ขอความท่ีเป็นความเรียงและไมเป็น  
ความเรียง ตลอดจนเขาใจภาษาทาทางในการส่ือสารตามสถานการณ์ตาง ๆ  โตตอบใชประโยคตามโครงสราง
ไวยากรณ์ท่ีใชส่ือความหมายตามบริบทตาง ๆ ในการสนทนา   ท้ังท่ีเป็นทางการและไมเป็นทางการ    และใช
ประโยคงาย ๆ ไดถูกตอง    ใชภาษาและทาทางในการส่ือสารไดอยางเหมาะสมกับระดับบุคคล สถานท่ี 
โอกาสและวัฒนธรรมของเจาของภาษา เขาใจความแตกตางระหวางภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่องค า  วลี 
ส านวน ประโยค ขอความตางๆ และน าไปใชในสถานการณ์ตางๆอยางถูกตองเหมาะสม  สนใจและมีสวนรวม
ในกิจกรรมวันส าคัญตางๆทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมของไทย และของเจาของภาษา ใชภาษาในการ
แสดงความเห็นเกี่ยวกับบทสนทนา นิทาน และเรื่องส้ัน ตามความสนใจ พรอมท้ังเสนอความคิดรวบยอดท่ีมีตอ
เหตุการณ์หรือเรื่องราวอยางสรางสรรค์ 

รูและเขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษา  เขาใจ   ตีความ และแสดงความคิดเห็นตอขอความ  ขอมูล   
เกี่ยวกับเรื่องท่ีอยูในความสนใจในชีวิตประจ าวันไดอยางมีประสิทธิภาพ    เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
และวัฒนธรรมของเจาของภาษาบนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 

1.  นักเรียนสามารถอาน  เขียนและออกเสียงสัทอักษรได 

2.  เขียนอักษรจีนไดถูกตองตามตามหลักการเขียน 

3.  ใชประโยคสนทนาไดอยางถูกตองไวยากรณ์และเหมาะสมตามสถานการณ์ได 

4.  รูและเขาใจวัฒนธรรมไทย - จีน 

5.  เรียกช่ือขีดพื้นฐานในอักษรจีนไดถูกตอง 

รวม 5 ผลลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

จ31201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ภาคเรียนที่  1  เวลา   40   ชั่วโมง 
           จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอรอง ค าแนะน า และอธิบายท่ีฟังและอานงาย ๆ  อานออกเสียงตัวอักษร 
ค าศัพท์ ตามระบบพินอิน  เลือกภาพตรงกับความหมายของค าและกลุมค าท่ีฟัง เขียนค า กลุมค า ประโยคส้ัน 
ๆ งาย ๆ ใหสัมพันธ์กับส่ือท่ีเป็นความเรียงและไมใชความเรียง พูดโตตอบดวยค าและประโยคส้ัน ๆ งาย ๆ ใน
การส่ือสารระหวางบุคคล ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกลตัว พูดและท าทาทางสุภาพตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของจีน บอกความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ ใกลตัว ใหขอมูลเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ 
งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยูงาย ๆ ของเจาของภาษาโดยใชกระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุม 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด 
 เพื่อใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ ใชภาษาในการส่ือสาร ไดอยางเหมาะสม เขาใจวัฒนธรรม
เจาของภาษา ตลอดจนใชภาษาจีนในการแสวงหาความรู  ท้ังภายในและภายนอกหองเรียนดวยความ
เพลิดเพลิน โดยใชภูมิปัญญาทองถิ่น ส่ือเทคโนโลยี บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอรอง ค าแนะน า และอธิบายท่ีฟังและอานงาย ๆ 
2. อานออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ ตามระบบพินอิน 
3. เลือกภาพตรงกับความหมายของค าและกลุมค าท่ีฟัง 
4. เขียนค า กลุมค า ประโยคส้ัน ๆ งาย ๆ ใหสัมพันธ์กับส่ือท่ีเป็นความเรียงและไมใชความเรียง 
5. พูดโตตอบดวยค าและประโยคส้ัน ๆ งาย ๆ ในการส่ือสารระหวางผลการเรียนรู 
6. ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกลตัว 
7. พูดและท าทาทางสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 
8. บอกความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ ใกลตัว 
9. ใหขอมูลเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยูงาย ๆ ของเจาของภาษา 

 
รวม 9 ผลการเรียนรู้    
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

จ31202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ภาคเรียนที่  2  เวลา   40   ชั่วโมง 
           จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 

ศึกษาทักษะการปฏิบัติตามค าส่ังงายๆ ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอานออกเสียง และประสมเสียง
ค างายๆ ตามหลักการออกเสียง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุมค า และประโยค  
จากการฟังหรือการอาน พูดโตตอบดวยประโยคส้ันๆ เพื่อส่ือสารระหวางบุคคล เขียนอักษรจีนตามหลักการ
เขียน ค าศัพท์งายๆ บอกความเหมือน หรือความแตกตางของเสียงตัวอักษร ค า กลุมค า  ประโยค และ
ขอความของภาษาจีนกับภาษาไทย 

โดยใชกระบวนการฟัง การพูด การอาน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใชภาษาเป็น
เครื่องมือในการรับสารและสงสารไดอยางคลองแคลวถูกตอง เขาถึงสารไดอยางชัดเจนรวมท้ังกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูกระบวนการกลุม การอภิปราย และมีความสามารถในการสืบคนขอมูล  
เพื่อใหนักเรียน เป็นผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยู
อยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดลอม     
สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ชุมชนรวมพัฒนา บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอรอง ค าแนะน า และอธิบายท่ีฟังและอานงาย ๆ 
2. อานออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ ตามระบบพินอิน 
3. เลือกภาพตรงกับความหมายของค าและกลุมค าท่ีฟัง 
4. เขียนค า กลุมค า ประโยคส้ัน ๆ งาย ๆ ใหสัมพันธ์กับส่ือท่ีเป็นความเรียงและไมใชความเรียง 
5. พูดโตตอบดวยค าและประโยคส้ัน ๆ งาย ๆ ในการส่ือสารระหวางผลการเรียนรู 
6. ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกลตัว 
7. พูดและท าทาทางสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 
8. บอกความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ ใกลตัว 
9. ใหขอมูลเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยูงาย ๆ ของเจาของภาษา 

รวม 9 ผลการเรียนรู้    
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

จ32201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      ภาคเรียนที่  1  เวลา   20   ชั่วโมง 
           จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

ศึกษาทักษะการระบุประโยคและขอความ หรือตอบค าถามใหสัมพันธ์กับส่ือท่ีไมใชความเรียงท่ีอาน
ตอบค าถาม จากการฟังและอานบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ พูดหรือเขียนโตตอบใน
การส่ือสารระหวางบุคคล พูดหรือเขียนแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธใน
ชีวิตประจ าวัน พูดเพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และส่ิงใกลตัว พูดหรือเขียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ หรือเรื่องใกลตัว บอกขอมูล และความส าคัญของเทศกาล วัน
ส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยูของจีน บอกความเหมือน หรือความแตกตางระหวางการออกเสียง
ประโยคชนิดตางๆ  การใชเครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสรางประโยคของภาษาจีนและ
ภาษาไทย 

โดยเลือกใชทักษะกระบวนการฟัง พูด อาน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความ
กระบวนการท างานกลุม/คู  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแกปัญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
เพื่อใหนักเรียน เป็นผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยู
อยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดลอม สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ชุมชนรวมพัฒนา บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน า  และค าอธิบาย  ท่ีฟังและอาน 
 2. บอกความเหมือนและความแตกตางของตัวอักษร ค า กลุมค า ของภาษาจีนและภาษาไทย 
 3. ใชภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษาและ     
ชุมชน 
 4. พูดหรือเขียนเพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกลตัว 
 5. ใชค าขอรอง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายในสถานการณ์ตาง ๆ 
 6. ใชภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน และชุมชน 
 7. อธิบายชีวิตความเป็นอยู ความคิด ความเช่ือ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน 
 8. พูดและเขียนน าเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ขาว เหตุการณ์ หรือประเด็นตาง ๆ ท่ีอยูใน 
ความสนใจของสังคม 

รวม 8 ผลการเรียนรู้  
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

จ32202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      ภาคเรียนที่  2  เวลา   20   ชั่วโมง 
           จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

 

ศึกษาทักษะการระบุประโยคและขอความ หรือตอบค าถามใหสัมพันธ์กับส่ือท่ีไมใชความเรียงท่ีอาน
ตอบค าถาม จากการฟังและอานบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ พูดหรือเขียนโตตอบใน
การส่ือสารระหวางบุคคล พูดหรือเขียนแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธใน
ชีวิตประจ าวัน พูดเพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และส่ิงใกลตัว พูดหรือเขียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ หรือเรื่องใกลตัว บอกขอมูล และความส าคัญของเทศกาล วัน
ส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยูของจีน บอกความเหมือน หรือความแตกตางระหวางการออกเสียง
ประโยคชนิดตางๆ  การใชเครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสรางประโยคของภาษาจีนและ
ภาษาไทย 

โดยเลือกใชทักษะกระบวนการฟัง พูด อาน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความ
กระบวนการท างานกลุม/คู  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแกปัญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
เพื่อใหนักเรียน เป็นผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู อยู
อยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดลอม สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ชุมชนรวมพัฒนา บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใชภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 
2. เลือกใชภาษา ฟังเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับบุคคล โอกาสและสถานท่ีตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมจีน 
 3. พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ กิจกรรม 
ประสบการณ์ ขาว เหตุการณ์ พรอมใหเหตุผลประกอบ 
 4. พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง
และอาน 

5. พูดหรือเขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตประจ าวัน 
6. พูดและเขียนแสดงความตองการ ขอและเสนอใหความชวยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธใน

สถานการณ์ตาง ๆ 
 7. เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
 8. บอกความเหมือนและความแตกตางระหวางเทศกาลงานฉลอง และประเพณีของจีนกับของไทย 
และประเทศอาเซียน 
 รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

จ33201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่  1  เวลา   20   ชั่วโมง 
           จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

ศึกษาทักษะการระบุประโยคและขอความ หรือตอบค าถามใหสัมพันธ์กับส่ือท่ีไมใชความเรียงท่ีอาน
ตอบค าถาม จากการฟังและอานบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ พูดหรือเขียนโตตอบใน
การส่ือสารระหวางบุคคล พูดหรือเขียนแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิ เสธใน
ชีวิตประจ าวัน พูดเพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และส่ิงใกลตัว พูดหรือเขียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ หรือเรื่องใกลตัว บอกขอมูล และความส าคัญของเทศกาล วัน
ส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยูของจีน บอกความเหมือน หรือความแตกตางระหวางการออกเสียง
ประโยคชนิดตางๆ  การใชเครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสรางประโยคของภาษาจีนและ
ภาษาไทย 

โดยเลือกใชทักษะกระบวนการฟัง พูด อาน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความ
กระบวนการท างานกลุม/คู  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแกปัญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

เพื่อใหนักเรียน เป็นผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดลอม สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ชุมชนรวมพัฒนา บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
     1. สนทนาอยางตอเนื่องหรือเขียนโตตอบขอมูลขาวสารเรื่องตางๆใกลตัว ประสบการณ์ และเรื่องท่ีอยู

ในความสนใจของสังคมโลก 

     2. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน า ค าขอรอง ค าช้ีแจง และค าอธิบายท่ีฟังและอาน 

     3. ใชค าขอรอง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายในสถานการณ์ตาง ๆ  

     4. พูดและเขียนแสดงความรูสึก ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกลตัวพรอมใหเหตุผลประกอบ 

     5. พูดและเขียนแสดงความตองการ ขอและเสนอใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธใน

สถานการณ์ตางๆ 

     6. เลือกใชภาษาน้ าเสียง กิริยาทาทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมวัฒนธรรมของ

จีนและประเทศอาเซียน       
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

     7. ใชภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ชุมชน และ 

สังคมโลก   

     8. พูดและเขียนบรรยายแสดงความรูสึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ กิจกรรม 

ประสบการณ์ ขาว เหตุการณ์พรอมใหเหตุผลประกอบ 

     9. วิเคราะห์หรืออภิปรายความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิต ความเช่ือ และวัฒนธรรม

ของเจาของภาษากับของไทยและน าไปใชอยางมีเหตุผล 

10. เขารวม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 

รวม 10 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

549 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

จ33202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่  2  เวลา   20   ชั่วโมง 
           จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

ศึกษาทักษะการระบุประโยคและขอความ หรือตอบค าถามใหสัมพันธ์กับส่ือท่ีไมใชความเรียงท่ีอาน
ตอบค าถาม จากการฟังและอานบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ พูดหรือเขียนโตตอบใน
การส่ือสารระหวางบุคคล พูดหรือเขียนแสดงความตองการ ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธใน
ชีวิตประจ าวัน พูดเพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และส่ิงใกลตัว พูดหรือเขียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ หรือเรื่องใกลตัว บอกขอมูล และความส าคัญของเทศกาล วัน
ส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยูของจีน บอกความเหมือน หรือความแตกตางระหวางการออกเสียง
ประโยคชนิดตางๆ  การใชเครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสรางประโยคของภาษาจีนและ
ภาษาไทย 

โดยเลือกใชทักษะกระบวนการฟัง พูด อาน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความ
กระบวนการท างานกลุม/คู  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแกปัญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

เพื่อใหนักเรียน เป็นผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดลอม สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ชุมชนรวมพัฒนา บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
1. สนทนาอยางตอเนื่องหรือเขียนโตตอบขอมูลขาวสารเรื่องตางๆใกลตัว ประสบการณ์ และเรื่องท่ีอยู

ในความสนใจของสังคมโลก 

2. ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน า ค าขอรอง ค าช้ีแจง และค าอธิบายท่ีฟังและอาน 

3. ใชค าขอรอง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายในสถานการณ์ตาง ๆ  

4. พูดและเขียนแสดงความรูสึก ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกลตัวพรอมใหเหตุผลประกอบ 

5. พูดและเขียนแสดงความตองการ ขอและเสนอใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธใน

สถานการณ์ตางๆ 

6. เลือกใชภาษาน้ าเสียง กิริยาทาทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมวัฒนธรรมของ

จีนและประเทศอาเซียน       
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

7. ใชภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ชุมชน และ 

สังคมโลก   

8. พูดและเขียนบรรยายแสดงความรูสึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ กิจกรรม 

ประสบการณ์ ขาว เหตุการณ์พรอมใหเหตุผลประกอบ 

9. วิเคราะห์หรืออภิปรายความเหมือนและความแตกตางระหวางวิถีชีวิต ความเช่ือ และวัฒนธรรม

ของเจาของภาษากับของไทยและน าไปใชอยางมีเหตุผล 

10. เขารวม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 

รวม 10 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

 

ก20950 กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมแนะแนว        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง  
    
 เขาใจและคนหาจุดเดนและจุดดอยของตนเอง มีความพึงพอใจในตนเองตามสภาพที่เป็นอยู  สามารถ
แกปัญหาดวยตนเองไดอยางเหมาะสมกับวัย มีทักษะในการตัดสินใจไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ์  มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง และช่ืนชมผูอื่น การรูและเขาใจความตองการและปัญหาของตนเอง ความสามารถในการ
ส่ือความรูสึก ใหผูอื่นไดรับรู เรียนรูความรูสึกของตนเองและผูอื่น และมีทักษะในการแสดงออกของอารมณ์ท่ี
เหมาะสมกับวัย  
 โดยใชกระบวนการการอ านวยการเรียนรู ใชกิจกรรมกลุม ระดมสมอง การสืบคนขอมูล การสืบเสาะ
หาความรู  การส ารวจตรวจสอบ  และการอภิปรายเพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ สามารถน าเสนอ  
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู  และมีความสามารถในการตัดสินใจ   
เห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น เห็นความส าคัญของการน าความรูไปใชประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รักการ
คนควา ใหความส าคัญกับการวางแผนการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตอยางเป็นระบบ มีความคิด
สรางสรรค์ น าเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจ าวันอยางมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะ 
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้  
 1. ส ารวจความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเองได  
 2. คนหาความหมายและสาเหตุของปัญหาได  
 3. สามารถตัดสินใจและแกไขปัญหาของตนเอง  
 4. คนหาจุดเดนและความสามารถพิเศษของตนเองได  
 5. ส ารวจความสนใจในอาชีพและบุคลิกภาพของตนเองได    
 6. สามารถใชแหลงเรียนรูที่มีอยูในโรงเรียนได  
 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

ค าอธิบายสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมนักเรียน 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก20999 กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมแนะแนว        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง  
 
 รูจักเรียนรูและยอมรับส่ิงตางๆ ท่ีเกิดขึ้น มีความสามารถในการตัดสินใจ และแกปัญหางาย ๆ ของ
ตนเอง  มีความสามารถในการคนหาขอมูลจากแหลงท่ีอยูใกลตัว ความสามารถเลือกในการใชขอมูลใหเป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต มีคานิยมท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและครอบครัว มีทักษะในการก าหนดเปูาหมาย  วางแผนอนาคตอยางเป็นระบบ  มีขอมูล
ประกอบท่ีถูกตอง  มีความภูมิใจในความเป็นไทย มีความรูเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมของประเทศไทยเพื่อ
เขาสูประชาคมอาเซียน บอกบทบาทและความส าคัญของประเทศไทยท่ีมีตออาเซียน วิเคราะห์การเมืองและ
การปกครองระหวางประเทศไทยตอประเทศสมาชิกอาเซียน และตระหนักตอการเตรียมความพรอมของ
ประเทศไทยเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 
 โดยใชกระบวนการการอ านวยการเรียนรู ใชกิจกรรมกลุม ระดมสมอง การสืบคนขอมูล การสืบเสาะ
หาความรู  การส ารวจตรวจสอบ  และการอภิปรายเพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ สามารถน าเสนอ  
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู  และมีความสามารถในการตัดสินใจ   
เห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น เห็นความส าคัญของการน าความรูไปใชประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  รักการ
คนควา ใหความส าคัญกับการวางแผนการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตอยางเป็นระบบ มีความคิด
สรางสรรค์ น าเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจ าวันอยางมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะ 
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้  
 1. ส ารวจนิสัยการเรียนและผลการเรียนภาคเรียนท่ี 1  
 2. ส ารวจขอดีของตนเองและผูอื่นได   
 3. สามารถส่ือสารและใชภาษาไทยไดถูกตองชัดเจน  
 4. สามารถจ าแนกอารมณ์ตางๆท่ีเกิดขึ้นกับตนได  
 5. สามารถแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  
 6. ใชสาธารณสมบัติอยางถูกวิธีและเกิดประโยชน์สูงสุด  
 7. สามารถท างานเป็นกลุมและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
 
รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก22909 กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมแนะแนว        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง  
 
 ศึกษารวบรวมขอมูล การส ารวจผลการเรียน รูจักปรับตัว สรางความสัมพันธ์กับผูอื่น การคบเพื่อน
การรูจักมองสวนดีของผูอื่น การยอมรับและปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเอง การรูจักส่ิงแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอ
บุคลิกภาพ วิธีการเรียนในแตละรายวิชา  มีทักษะในการท างานกลุมการท างานกลุม รูจักการสรางจินตนาการ
ผอนคลายความเครียด รูจักคานิยมพื้นฐานและคานิยมของบุคคล         
 โดยใชกระบวนการการอ านวยการเรียนรู ใชกิจกรรมกลุม ระดมสมอง การสืบคนขอมูล การสืบเสาะ
หาความรู  การส ารวจตรวจสอบ  และการอภิปรายเพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ สามารถน าเสนอ  
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู  และมีความสามารถในการตัดสินใจ   
เห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น เห็นความส าคัญของการน าความรูไปใชประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รักการ
คนควา ใหความส าคัญกับการวางแผนการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตอยางเป็นระบบ มีความคิด
สรางสรรค์ น าเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจ าวันอยางมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะ 
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้  
 1. มีทักษะการตัดสินใจและแกไขปัญหาของตนเองได  
 2. สามารถพัฒนาจุดเดนและความสามารถพิเศษของตนเอง  
 3. สามารถพัฒนาและปรับปรุงตนเองดานการเรียนและบุคลิกภาพ  
 4. สามารถพัฒนาสวนดีและแกไขขอบกพรองของตนเอง  
 5. แสดงความช่ืนชมในความดีงามของผูอื่นได 
 6. แสวงหาขอมูลจากแหลงตางๆ ได  
 7. สามารถเลือกสรรขอมูลขาวสารที่เป็นประโยชน์ตอตนเอง  
 
รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก22910 กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมแนะแนว        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง  

 รูจักบริหารเวลาใหเกิดประโยชนอ์ยางสูงสุด มีทักษะในการบรหิารเวลาเพ่ือสรางความส าเร็จ
ใหกับตนเอง รับรูความสนใจ ความถนัด เพื่อที่จะวางแผนและพัฒนาทักษะทางการเรียน การ
เสริมสรางทักษะทางสังคมเพื่ออยูอยางมคีวามสุข การเตรียมตัวเขาสูอาชีพ มีเจตคติที่ดีตออาชีพ
สุจริต มีคานยิมที่ดี เรียนรูขอมลูอาชีพและการวิเคราะห์เครือขายอาชีพ รูและวิเคราะห์เกี่ยวกับการ
เกิดภัยธรรมชาติ ปัญหาการคุมครองสภาพแวดลอม ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และการเตรียมความพรอมหากเกิดภัยพิบัติในประเทศสมาชิกอาเซียน 

 โดยใชกระบวนการการอ านวยการเรียนรู ใชกิจกรรมกลุม ระดมสมอง การสืบคนขอมูล การสืบเสาะ
หาความรู  การส ารวจตรวจสอบ  และการอภิปรายเพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ สามารถน าเสนอ  
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู  และมีความสามารถในการตัดสินใจ   
เห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น เห็นความส าคัญของการน าความรูไปใชประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รักการ
คนควา ใหความส าคัญกับการวางแผนการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตอยางเป็นระบบ มีความคิด
สรางสรรค์ น าเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจ าวันอยางมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะ 
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้  
 1. มีทักษะในการบริหารเวลาเพื่อสรางความส าเร็จใหกับตนเอง  
 2. เขาใจและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล  
 3. สามารถใชภาษาไทยถูกตองชัดเจน  
 4. สามารถใชสติปัญญาในการแกปัญหาใหกับตนเอง  
 5. สามารถสรางสัมพันธภาพท่ีดีตอผูอื่น  
 6. ระบุหนาท่ีท่ีส าคัญของตนเองท่ีมีตอครอบครัว สังคม และประเทศชาติได  
 7. สามารถท างานเป็นทีมได 
 
รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก23999 กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมแนะแนว        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง  
 

รูจักส ารวจจุดยืนของตนเอง รูจักยอมรับตนเองและผูอื่น ค านึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  มี
ทักษะในการควบคุมอารมณ์ ส ารวจนิสัยทางการเรียน รูจักวิธีเรียนท่ีหลากหลาย การรูจักเลือกและวิธีการรับ
ขอมูลตางๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอการเรียน คานิยมในอาชีพ เรียนรูบุคลิกภาพท่ีน าไปสูอาชีพ คนหาความถนัด
และความชอบในอาชีพ รูจักเปูาหมายชีวิตของตนเอง 
 โดยใชกระบวนการการอ านวยการเรียนรู ใชกิจกรรมกลุม ระดมสมอง การสืบคนขอมูล การสืบเสาะ
หาความรู  การส ารวจตรวจสอบ  และการอภิปรายเพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ สามารถน าเสนอ  
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู  และมีความสามารถในการตัดสินใจ   
เห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น เห็นความส าคัญของการน าความรูไปใชประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รักการ
คนควา ใหความส าคัญกับการวางแผนการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตอยางเป็นระบบ มีความคิด
สรางสรรค์ น าเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจ าวันอยางมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะ 
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้  
 1. เพื่อใหนักเรียนรูจัก เขาใจ รักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น 
 2. การวางแผนดานการศึกษา อาชีพ ชีวิตและสังคม 
 3. เพื่อใหผูเรียนมีการปรับตัวและอยูรวมกับผูอื่นอยางเหมาะสม และมีความสุข      
 4. การรัก นับถือตนเองและผูอื่น  
 5. การวิเคราะห์ขอมูลและน าเสนอขอมูล  
 6. การเลือกสรรขอมูลขาวสารท่ีเป็นประโยชน์ตอตนเองและสังคม  
 7. การรวมตัดสินใจและแกไขปัญหาของโรงเรียนและชุมชน 
 
รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก23998 กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมแนะแนว        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง  
 

รูจักแผนการเรียนและหลักสูตรการเรียนในการศึกษาตอ เรียนรูขอมูลโลกกวางทางการศึกษา รูจัก
การคิดแกปัญหา การวางแผนและการพัฒนาทักษะทางการเรียน การเตรียมตัวเขาสูอาชีพ การตัดสินใจในการ
เลือกศึกษาตอและการประกอบอาชีพ รูและวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประชาคมอาเซียนกับประเทศ
ตางๆ และองค์กรระหวางประเทศ และรูจักบุคคลส าคัญของประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีไดรับรางวัลระดับโลก
และภูมิภาคโดยใชกระบวนการการอ านวยการเรียนรู ใชกิจกรรมกลุม ระดมสมอง การสืบคนขอมูล การ
สืบเสาะหาความรู  การส ารวจตรวจสอบ  และการอภิปรายเพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ สามารถ
น าเสนอ  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู  และมีความสามารถในการตัดสินใจ   
เห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น เห็นความส าคัญของการน าความรูไปใชประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รักการ
คนควา ใหความส าคัญกับการวางแผนการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตอยางเป็นระบบ มีความคิด
สรางสรรค์ น าเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจ าวันอยางมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะ 
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้  
 1. รูจักแผนการเรียนและหลักสูตรการเรียนในการศึกษาตอ 
 2. รูจักการคิดแกปัญหา 
 3. บอกความส าคัญและขั้นตอนการปฏิเสธและยืนยันการปฏิเสธในสถานการณ์ท่ีไมตองการหรือเป็น
ภัยตอชีวิต 
 4. อธิบายความส าคัญของการวางแผนศึกษาตอโดยใชขอมูลรอบดานท่ีถูกตองและเป็นจริง 
 5. บอกอารมณ์ ความคิด ความรูสึกของเพศชายและเพศหญิงท่ีมีตอสถานการณ์ตางๆ 
ทางเพศ 
 6. อธิบายความหมายและคุณลักษณะของคนสูชีวิตและบอกวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเผชิญกับปัญหาและ
การปรับตัวเพื่อด ารงชีวิตอยางมีความสุขตามสภาพของตน 
 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก30907 กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมแนะแนว        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง  
 
 ศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับผลการกระท าของตนเอง การส ารวจจุดเดนและความสามารถพิเศษใน
ตนเองการส ารวจความชอบความสนใจในดานการเรียน อาชีพ และบุคลิกภาพ การมองโลกในแงดี การรูจัก 
แหลงขอมูลตางๆ การเลือกรับขอมูลขาวสาร โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหเป็นบุคคลท่ีรักและเห็นคุณคาใน
ตนเองและผูอื่น รูจักแสวงหาและใชขอมูลสารสนเทศ ใหสามารถวางแผนการเรียน อาชีพ การด าเนินชีวิตและ
สังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต มี
คานิยมท่ีดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  
 
ผลการเรียนรู้  
 1. บอกคุณลักษณะสวนดีและขอบกพรองของตน พรอมบอกวิธีการพฒันาและปรับปรุงสวน
บกพรองของตนเองได 
 2.บอกความตองการพื้นฐานทางจิตใจของมนุษย์และแนวทางการปฏิบัติตนในการอยูรวมกับ
ผูอื่นอยางเขาใจ 
 3. อธิบายหลักสูตร การวัดและประเมินผล คุณคาของการเรียน คุณคารายวิชาตามหลักสูตร 
และบอกวิธีการปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพได 
 4. บอกปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง อธิบายกระบวนการแกไขปัญหาพรอมบอกวิธีการจัดการกับ
ปัญหาของตนเองได 
 5.บอกความส าคัญและประโยชน์ของการฟังอยางเขาใจท้ังเนื้อหาและความรูสึกและสามารถ
ส่ือสารกับผูอื่นไดอยางสอดคลองกับเนื้อหาและความรูสึก 
 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก30908 กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมแนะแนว        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง  
 
 ศึกษาเกี่ยวกับปัญหากับการพัฒนาตน การรูจักตนเองและเพื่อน ทักษะการส่ือสาร การส ารวจ
และพัฒนาความฉลาดทางดานอารมณ์ การท าประโยชน์เพื่อสังคม และการอยูรวมกับผูอื่น โดยมุงเนนการ
พัฒนาผูเรียนใหเป็นบุคคลท่ีรักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น รูจักแสวงหาและใชขอมูลสารสนเทศ ให
สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ การด าเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวใหอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข มีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต มีคานิยมท่ีดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึก
รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
 
ผลการเรียนรู้  
 1. รูและเขาใจปัญหาท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาตนเอง  
 2. ส ารวจตนเองเพื่อการรูจักตนเองและเขาใจเพื่อน 
 3. มีทักษะการส่ือสาร   
 4. ส ารวจและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของตนเอง  
 5. สามารถพัฒนาและท าประโยชน์เพื่อสังคม  
 6. รูจักวิธีการแสดงออกและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

559 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก32907 กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมแนะแนว        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง  
 
 ศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับ ผลการกระท าของตนเอง การพัฒนาจุดเดน และความสามารถพิเศษ
การปรับปรุงพัฒนาทางดานการเรียนและบุคลิกภาพ การพัฒนาสวนดีและแกไขขอบกพรองในตนเอง การช่ืน
ชมยินดีในความดีงามของผูอื่น การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอมูล โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหเป็นบุคคลท่ี
รักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น รูจักแสวงหาและใชขอมูลสารสนเทศ ใหสามารถวางแผนการเรียน อาชีพ
การด าเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีเจตคติท่ีดี
ตออาชีพสุจริต มีคานิยมท่ีดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคม และ 
ประเทศชาติ 
 
ผลการเรียนรู้  
 1. สามารถยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง  
 2. สามารถพัฒนาจุดเดนและความสามารถพิเศษของตนเอง  
 3. สามารถปรับปรุงและพัฒนาดานการเรียนและบุคลิกภาพของตนเอง  
 4. สามารถพัฒนาสวนดีและแกไขขอบกพรองของตนเอง  
 5. แสดงความช่ืนชมยินดีในความดีงามของผูอื่น  
 6. วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอมูลสารสนเทศท่ีมีผลตอชีวิตประจ าวัน  
 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก32908 กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมแนะแนว        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง  
 
 ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกรับขอมูลขาวสาร ผลกระทบของการตัดสินใจ การแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ชีวิตทักษะการส่ือสาร การเปล่ียนวิกฤติ ให เป็นโอกาส คนดีศรีสังคม และการสรางมนุษย์
สัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองในดานตางๆยอมรับ ช่ืนชมตนเองและผูอื่น สามารถ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอมูลได มีทักษะในการส่ือสารมี ความสามารถในการเปล่ียนวิกฤติใหเป็นโอกาส 
สามารถน าคุณ ธรรมความดีของคนดี ศรีสังคมไปปรับใชกับชีวิตของตนเอง และมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีกับบุคคล
ท่ัวไป โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหเป็นบุคคลท่ีรักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น รูจักแสวงหาและใช
ขอมูล สารสนเทศ ใหสามารถวางแผนการเรียน อาชีพ การด าเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพ
และปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต มีคานิยมท่ีดี มีวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
 
ผลการเรียนรู้  
 1. สามารถเลือกรับขอมูลขาวสารที่ดีและมีประโยชน์ตอชีวิตประจ าวัน  
 2. สามารถยอมรับผลกระทบท่ีเกิดจากการตัดสินใจของตนเอง  
 3. น าเสนอและแลกเปล่ียนประสบการณ์ชีวิต  
 4. มีทักษะในการส่ือสาร  
 5. สามารถเปล่ียนวิกฤติใหเป็นโอกาส  
 6. สามารถน าคุณธรรมความดีของคนดีศรีสังคมไปปรับใชกับชีวิตของตนเอง 
 7. สามารถสรางมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลท่ัวไป  
 
รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก33959 กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมแนะแนว        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง  
 
 ศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับผลการกระท าของตนเอง ความพึงพอใจและภาคภูมิใจในเอกลักษณ์
ของตนเองการตัดสินใจเลือกแนวทางศึกษาตอ การยกยองความดีงามของตนเองและผูอื่น การน าขอมูลท่ีผาน
การวิเคราะห์ไปใชใหเกิดประโยชน์ การเลือกสรรขอมูลท่ีกอประโยชน์ตอตนเองและสังคม โดยมุงเนนการ
พัฒนาผูเรียนใหเป็นบุคคลท่ีรักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น รูจักแสวงหาและใชขอมูลสารสนเทศ ให
สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ การด าเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวใหอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุขมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต มีคานิยมท่ีดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึก
รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
 
ผลการเรียนรู้  
 1. สามารถยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง  
 2. มีความพึงพอใจและภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของตนเอง  
 3. สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางศึกษาตอตามความถนัดและความสนใจของตนเอง  
 4. สามารถแสดงความยกยองความดีงามของตนเองและผูอื่น 
 5. น าเสนอและวิเคราะห์ขอมูลเพื่อน าไปใชประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
 6. สามารถเลือกสรรขอมูลท่ีเป็นประโยชน์ตอตนเองและสังคม 
 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก33960 กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมแนะแนว        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง  
 
 ศึกษาเกี่ยวกับการรวมตัดสินใจแกปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับชุมชนและสังคม การยอมรับในศักด์ิศรี ของ
ความเป็นมนุษย์ การคิดในทางท่ีดี และมีชีวิตอยูอยางสรางสรรค์ วิธีเอาชนะอุปสรรคและความมุงมั่นในการ
ท างาน คาของคนอยูท่ีผลของการเสียสละและชวยเหลือผูอื่น การท างานเป็นกลุม โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียน
ใหเป็น บุคคลท่ีรักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น รูจักแสวงหาและใชขอมูลสารสนเทศ ใหสามารถวาง
แผนการเรียน อาชีพ การด าเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข มีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต มีคานิยมท่ีดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบตอตนเอง 
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
 
ผลการเรียนรู้  
 1. สามารถรวมตัดสินใจแกปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับชุมชนและสังคมได  
 2. สามารถยอมรับในศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์  
 3. มีความคิดในทางท่ีดีและมีชีวิตอยูอยางสรางสรรค์  
 4. มีวิธีเอาชนะอุปสรรคและความมุงมั่นในการท างาน   
 5. รูจักและเห็นคุณคาของผูท่ีเสียสละและชวยเหลือผูอื่น 
 6. สามารถท างานเป็นกลุมรวมกับผูอื่น 
 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

 

ก20901  ลูกเสือ เนตรนารี 

กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      ภาคเรียนที่  1  เวลา   20   ชั่วโมง 

 

ศึกษาจุดมุงหมาย และหลักการ กิจกรรมการเดินทางส ารวจ การบริการ ผจญภัย นักบุกเบิก 

ธรรมชาติวิทยา กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เสริมสรางทักษะและความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 

สามารถ น าความรู ประสบการณ์จริงไปประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันและแกปัญหาสังคม บนฐานแนวคิดตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้  

1. ลูกเสือบอกความหมายของการเดินทางส ารวจได  
2. ลูกเสือบอกข้ันตอนการเตรียมการเดินทางส ารวจได  
3. ลูกเสือจัดเตรียมอาหารในการเดินทางส ารวจได  
4. ลูกเสือท ารายงานการเดินทางส ารวจได  
5. ลูกเสืออธิบายความหมายของการบริการชุมชนและความตองการในการพัฒนาชุมชนได  
6. ลูกเสือบอกข้ันตอนการใหบริการในชุมชนตามกฎของลูกเสือได  
7. ลูกเสือบอกความหมายการผจญภัย  
8. ลูกเสือสามารถรวมกันคิดแกปัญหา ตัดสินใจ ใหสามารถผานเหตุการณ์ท่ีเผชิญไดดวยความส าเร็จ 

และปลอดภัยดวยกันทุกคน  
9. ลูกเสือสามารถรวมกันคิดแกปัญหา ตัดสินใจ ใหสามารถท ากิจกรรมบุกเบิกไดดวยความส าเร็จ 

และปลอดภัยดวยกันทุกคน  
10. ลูกเสือสามารถปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ได  

รวม  10 ผลการเรยีนรู้ 

 
 
 

ค าอธิบายสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมนักเรียน 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก20951  ลูกเสือ เนตรนารี 

กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      ภาคเรียนที่  2  เวลา   20   ชั่วโมง 

 

ศึกษาจุดมุงหมาย ประวัติและกิจการขององค์การลูกเสือโลก ลูกเสือไทย บทบาทลูกเสือสามัญรุนใหญ

กฎของลูกเสือ และค าปฏิญาณ ระเบียบแถว การบรรจุเครื่องหลัง การกางและการเก็บรักษาเต็นท์ กอจุดไฟ

กลางแจงและการประกอบอาหารแบบชาวคาย แผนท่ีเข็มทิศ เงื่อนและวิธีการใชเงื่อน การปฐมพยาบาลความ

ปลอดภัยในการรวมกิจกรรมของลูกเสือ กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ผูเรียน น าความรู ประสบการณ์จริง

ไปประยุกต์ใชในชีวิตประจาวันและแกปัญหาสังคม บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้  

1. ลูกเสืออธิ บายความหมาย จุดมุงหมาย ขอบขายกิจการ วิธีการ ตลอดจนสาระส าคัญของกิจการ
ลูกเสือโลก  
          2. ลูกเสืออธิบายความหมาย จุดมุงหมาย ขอบขายกิจการ วิธีการ ตลอดจนสาระส าคัญของกิจการ
คณะลูกเสือแหงชาติ  
          3. ลูกเสือบอกโครงสรางของการบริหารงานของกองลูกเสือในโรงเรียนได  
          4. ลูกเสือบอกบทบาทลูกเสือสามัญรุนใหญ  
          5. ลูกเสือมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือสามัญ 
รุนใหญ  
          6. ลูกเสือมีความรูความเขาใจระเบียบแถวลูกเสือและไดรับการฝึก  
          7. ลูกเสือบอกสวนประกอบท่ีส าคัญของเต็นท์ไดและวิธีการกางเต็นท์ท่ีถูกตองได  
          8. ลูกเสือบอกถึงอุปกรณ์สวนตัวที่ใชในการเดินทางไกลและพักแรมได  
          9. ลูกเสือบอกถึงอุปกรณ์สวนรวมท่ีใชในการเดินทางไกลและพักแรมได  
         10.ลูกเสือ สามารถบรรจุส่ิงของลงถุงหรือเครื่องหลังไดอยางถูกตองและเหมาะสม  
         11. ลูกเสือบอกและสาธิตวิธีใชแผนท่ีและเข็มทิศได  
         12. ลูกเสือบอกและสาธิตการผูกเงื่อนและวิธีใชได  
         13. ลูกเสือบอกและสาธิตการปฐมพยาบาลได  
         14. ลูกเสือบอกหลักการและปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยในการรวมกิจกรรมของลูกเสือ   
         15. ลูกเสือสามารถปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ได  

รวม  15 ผลการเรยีนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก22951  ลูกเสือ เนตรนารี 

กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      ภาคเรียนที่  1  เวลา   20   ชั่วโมง 
 

ศึกษาและปฏิบติัตนเกี่ยวกับกฎระเบียบการปฏิบัติตัวในการเรียนวิชาลูกเสือ เนตรนารี หนาท่ีพลเมือง 

ส่ิงแวดลอม การเดินทางส ารวจ การต้ังคายพักแรม การแสดงออกทางศิลปะและกิจกรรมท่ีสนใจเป็นพิเศษ 

ศิลปะทางอักษรและศิลปวิจารณ์ ศิลปะการแสดง สมรรถภาพทางกาย กีฬาไทยและกีฬาสากล ยาเสพติดให

โทษ ค าปฏิญาณตนและกฎของลูกเสือ หลักส าคัญในพระพุทธศาสนา การบริการ การปฐมพยาบาล เพื่อให

เกิดความรูความเขาใจในการเป็นลูกเสือสามัญรุนใหญ มีความรักความผูกพัน รวมมือกันอนุรักษ์ส่ิงแวดลอม    

มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้  

1. บอกกฎระเบียบในการปฏิบัติตัวในการเรียนวิชาลูกเสือ – เนตรนารี  
2. อธิบายถึงการเป็นพลเมืองดีได  
3. เลาประวัติของลูกเสือไทยได  
4. อธิบายวิธีดาเนินการของขบวนการลูกเสือได  
5. เขียนรายงานการตรวจเย่ียมหนวยงานได   
6. อธิบายความหมายและความส าคัญของส่ิงแวดลอมได  
7. บอกวิธีการอนุรักษ์พืชและสัตว์ได  
8. บอกวิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติได  
9. อธิบายข้ันตอนการวางแผนการเดินทางส ารวจได  
10. อธิบายวิธีการเตรียมการเดินทางส ารวจได  
11. อธิบายหลักในการเดินทางส ารวจดวยเทาได  
12. ทาแบบรายงายการส ารวจได  
13. อธิบายหลักการเลือกสถานท่ีส าหรับการตั้งคายพักแรมได  
14. กำหนดรายการอาหารได 1 
15. เตรียมอุปกรณ์เครื่องใชท่ีจ าเป็นได  
16. เขียนรายงานการตั้งคายพักแรมได  
17. อธิบายความหมายและความส าคัญของศิลปะได  

รวม 17 ผลการเรยีนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก22902  ลูกเสือ เนตรนารี 

กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      ภาคเรียนที่  2  เวลา   20   ชั่วโมง 
 

ศึกษาและปฏิบติัตนเกี่ยวกับกฎระเบียบการปฏิบัติตัวในการเรียนวิชาลูกเสือเนตรนารี หนาท่ีพลเมือง  

ส่ิงแวดลอม การเดินทางส ารวจ การต้ังคายพักแรม การแสดงออกทางศิลปะและกิจกรรมท่ีสนใจเป็นพิเศษ

ศิลปะทางอักษรและศิลปวิจารณ์ ศิลปะการแสดง สมรรถภาพทางกาย กีฬาไทยและกีฬาสากล ยาเสพติดให

โทษ ค าปฏิญาณตนและกฎของลูกเสือ หลักส าคัญในพระพุทธศาสนา การบริการ การปฐมพยาบาล เพื่อให

เกิดความรูความเขาใจในการเป็นลูกเสือสามัญรุนใหญ มีความรักความผูกพัน รวมมือกันอนุรักษ์ส่ิงแวดลอม มี

ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้  

1. อธิบายความหมายของศิลปะการแสดงได 
2. บอกประเภทของศิลปะการแสดงได  
3. รูและเขาใจกิจกรรมท่ีตนเองสนใจ  
4. อธิบายความหมายและความส าคัญของสมรรถภาพทางกายได  
5. บอกลักษณะของผูท่ีมีสมรรถภาพทางกายท่ีดีได  
6. บอกเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกายได  
7. บอกลักษณะวิธีการเลนกีฬาไทยและกีฬาสากลได  
8. อธิบายความหมายและประเภทของยาเสพติดได  
9. บอกชนิดของยาเสพติด อาการเมื่อเสพและโทษของยาเสพติดชนิดตางๆ ได  
10. อธิบายและปฏิบัติตนตามค าปฏิญาณตนและกฎของลูกเสือได  
11. อธิบายหลักส าคัญในพระพุทธศาสนาได  
12. อธิบายหลักของศีล 5 และศีล 8 ได  
13. อาราธนาศีล อาราธนาธรรมและอาราธนาพระปริตรได 
14. อธิบายความหมายและความส าคัญของการบริการชุมชนและพัฒนาชุมชนได 
15. บอกหลักในการใหบริการได 
16. ระบุกิจกรรมเกี่ยวกับการพฒันาชุมชนได 
17. อธิบายการบริการชุมชนตามกฎของลูกเสือได  
18. บอกความหมายและความส าคัญของการปฐมพยาบาลได  
19. อธิบายหลักการปฐมพยาบาลได  
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

20. ปฏิบติัตัวตามการปฐมพยาบาลผูปุวยประเภทตางๆ  

รวม  20 ผลการเรยีนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

568 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก23901  ลูกเสือ เนตรนารี 

กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      ภาคเรียนที่  1  เวลา   20   ชั่วโมง 
 

ศึกษาบทบาท หนาท่ีพลเมือง ส่ิงแวดลอม นักธรรมชาติวิทยา การเดินทางส ารวจ การจัดงานแสดง

ศิลปะ ในท่ีสาธารณะ สมรรถภาพทางกาย อุดมคติ กิจกรรมท่ีสนใจเป็นพิเศษ การบริการ การฝึกเป็นผูน า 

ระเบียบแถว การสวนสนาม เพื่อใหผูเรียนพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ใหเป็นพลเมืองดี มี

ความรับผิดชอบ ชวยสรางสรรค์สังคม ใหมีความเจริญกาวหนา ความสงบสุขและความมันคงของประเทศชาติ 

บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้  

1. อธิบายบทบาทหนาท่ีพลเมืองได  
2. อธิ บายถึงความส าคัญของส่ิงแวดลอมท่ีมีตอส่ิงมีชีวิตได 
3. บอกถึงความจ าเป็นในการอนุรักษ์ธรรมชาติได  
4. อธิบายหลักการเดินทางส ารวจได  
5. สามารถจัดงานแสดงศิลปะในท่ีสาธารณะได  
6. ทดสอบสมรรถภาพทางกายได  
7. มีอุดมคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน   
8. ปฏิบติักิจกรรมท่ีสนใจเป็นพิเศษได  
9. บอกความหมายของคาวาการบริการและการบริการแบบลูกเสือได  
10. อธิบายความหมาย ความจ าเป็นท่ีตองมีผูน าและบอกคุณสมบัติของผูน าได 
11. ปฏิบติักิจกรรมระเบียบแถวทามือเปลาได   
12. ปฏิบติักิจกรรมสวนสนามได 

รวม 12 ผลการเรยีนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก23902  ลูกเสือ เนตรนารี 

กิจกรรมนักเรียน       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      ภาคเรียนที่  2  เวลา   20   ชั่วโมง 
 

ศึกษาบทบาทหนาท่ีพลเมือง นักอุตุนิยมวิทยา นักบุกเบิก การฝึกเป็นผูน า พลาธิการ เรื่องท่ีสนใจ 

การอนุรักษ์ธรรมชาติ และการจัดคายพักแรม เพื่อใหผูเรียนพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให

เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบสรางสรรค์สังคม ใหมีความเจริญกาวหนา ความสงบสุขและความมั่นคงของ

ประเทศชาติ  บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลการเรียนรู้  

1. อธิบายและปฏิบติัหนาท่ีพลเมืองท่ีดีได  
2. อธิบายและบอกประโยชน์ของการเป็นนักอุตุนิยมวิทยาได  
3. อธิบายหลักการเป็นนักบุกเบิกได  
4. บอกลักษณะของผูน าและอธิบายถึงผูน าทางลูกเสือได  
5. บอกความหมายและบทบาทหนาท่ีของพลาธิการได  
6. ปฏิบติักิจกรรมตามความสนใจและความถนัดได   
7. อธิบายความส าคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและตระหนักถึงความจ าเป็นในการอนุรักษ์

ธรรมชาติได  
8. อธิบายหลักการเลือกสถานท่ีสาหรับการตั้งคายพักแรมได  

รวม 8 ผลการเรยีนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก20903 ยุวกาชาด 

กิจกรรมนักเรียน                                                       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1               ภาคเรียนที่  1      เวลา  20  ชั่วโมง             

กลุ่มกิจกรรมยุวกาชาดและยุวกาชาด สงเสริมใหสมาชิกยุวกาชาดมีความรูความเขาใจในหลักการ

และอุดมการณ์ของกาชาดและยุวกาชาด มีศรัทธาในการเขารวมกิจกรรมดวยความเสียสละ เป็นคนดี มี

คุณธรรม สรางสรรค์สังคม เป็นผูน าในการเผยแพรกิจการยุวกาชาด สงเสริมสันติภาพ กฎหมายมนุษยธรรม

ระหวางประเทศ และเห็นคุณคาของความเป็นมนุษย์ 

กลุ่มกิจกรรมสุขภาพ  เพื่อสมาชิกยุวกาชาดไดศึกษาและฝึกฝนทักษะการปูองกันชีวิตและสุขภาพ 

การเสริมสรางสมรรถภาพ มีความรูและทักษะในการรักษาอนามัยของตนเอง และสงเสริมอนามัยของผูอื่น 

การปฐมพยาบาลและเคหพยาบาล การเตรียมตัวปูองกันอุบัติภัยและภยันตรายตางๆ มีทักษะในการปูองกัน

ตนเองใหพนจากการถูกลวงละเมิดทางเพศจากอิทธิพลของส่ือและส่ิงแวดลอม และมีทักษะการใชชีวิตและ

ครอบครัว 

บุคลิกภาพและมารยาทสังคม เพื่อไดรูจักตนเอง มีระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพท่ีดี รูจักปรับตัวเขากับ

ผูอื่นและสังคมไดดี มีความสามัคคีมีสัมพนัธภาพและความเขาใจอันดีกับบุคคลท่ัวไป ยอมรับความแตกตาง

ระหวางบุคคลท่ีมีพื้นฐานการด ารงชีวิตและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน สามารถท างานรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุข มีการติดติดตอพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ของยุวกาชาดท่ีปฏิบัติงานสราง

เสริมสันติภาพซึ่งเป็นพื้นฐานของการท างานดานอื่น 

จัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในระบบหนวย กลุม หมู 

เพื่อใหมีความรู ความเขาใจและเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด การคุมครอง 

กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การชวยเหลือการักษาสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี บ าเพ็ญตนใหเป็น

ประโยชน์ตอ สวนรวม อนุรักษ์ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม การสรางสัมพันธภาพและความเขาใจอันดีอันจะ

น าไปสูสันติภาพ กอใหเกิด ความสุขในการอยูรวมกันทุกแหงหน  

ผลการเรียนรู้ 

 1. อธิบายอธิบายความเป็นมาและความส าคัญของกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศได 
2. มีความสามารถในการส่ือสารเพื่ออธิบายเนื้อหาท่ีศึกษาตามระดับช้ันท่ีก าหนด 
3. มีความสามารถในการแกปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูในเนื้อหาท่ีศึกษาตาม

ระดับช้ันท่ีก าหนด 
4. มีความสามารถในการใชทักษะชีวิตเพื่อปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูและเสริมสรางทักษะรวมกับ

สมาชิกยุวกาชาดคนอื่นในเนื้อหาท่ีศึกษาตามระดับช้ันท่ีก าหนด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

5. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเองและถายทอกความรูของเนื้อหา

ตามระดับช้ัน 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก20953 ยุวกาชาด 

กิจกรรมนักเรียน                                                       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1               ภาคเรียนที่  2      เวลา  20  ชั่วโมง             

กลุ่มกิจกรรมส้มพันธ์ภาพและความเข้าใจอ้นดี เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกยุวกาชาดปฏิบัติ
ตนเพื่อสนองตออุดมการณ์และวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด มีความภูมิใจในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และมรดกของชาติ พรอมท่ีจะอนุรักษ์สภาพแวดลอมและธรรมชาติ เป็นผูท่ีมีความเสียสละ และบ าเพ็ญตนให
เป็นประโยชน์แกสวนรวม 

 กิจกรรมพิเศษ เพื่อสรางเสริมความรูความสามารถพื้นฐานในการด ารงชีวิตประจ าวันในสังคมตาม

ความเหมาะสมกับวัยและความตองการของทองถิ่น ซึ่งสมาชิกยุวกาชาดสามารถเลือกเขารวมในกิจกรรมได

ตามความสนใจและความถนัด 

จัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในระบบหนวย กลุม หมู 

เพื่อใหมีความรู ความเขาใจและเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด การคุมครอง 

กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การชวยเหลือการักษาสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี บ าเพ็ญตนใหเป็น

ประโยชน์ตอ สวนรวม อนุรักษ์ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม การสรางสัมพันธภาพและความเขาใจอันดีอันจะ

น าไปสูสันติภาพ กอใหเกิด ความสุขในการอยูรวมกันทุกแหงหน 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความสามารถในการส่ือสารเพื่ออธิบายเนื้อหาท่ีศึกษาตามระดับช้ัน 
2. มีความสามารถในการคิดเพื่อเช่ือมโยงองค์ความรูท่ีศึกษาและปฏิบัติตามท่ีก าหนด 
3. มีความสามารถในการแกปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูในเนื้อหาในเนื้อหาท่ีศึกษา

ตามระดับช้ัน 
4. มีความสามารถในการใชทักษะชีวิตเพื่อปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูและสรางเสริมทักษะรวมกับ

สมาชิกคนอื่นในเนื้อหาท่ีศึกษาตามระดับช้ันท่ีก าหนด 
          5. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเองและถายทอดความรูของเนื้อหา
ท่ีศึกษาตามระดับช้ัน 

6. มีความสามารถแกปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูในเนื้อหาท่ีก าหนดในกลุมกิจกรรม
พิเศษ 

7. มีความสามารถในกนการใชทักษะชีวิตเพื่อปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูและสรางเสริมทักษะรวมกบั
สมาชิกคนอื่นในเนื้อหาท่ีศึกษาตามระดับช้ันท่ีก าหนดในกลุมกิจกรรมพิเศษ 
          8. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเองและถายทอดความรูของเนื้อหา
ตามระดับช้ันใหกับสมาชิกยุวกาชาดคนอื่นในกลุมกิจกรรมพิเศษ 
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก22905 ยุวกาชาด 

กิจกรรมนักเรียน                                                       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  2               ภาคเรียนที่  1      เวลา  20  ชั่วโมง             

กลุ่มกิจกรรมส้มพันธ์ภาพและความเข้าใจอ้นดี สงเสริมใหสมาชิกยุวกาชาดมีความรูความเขาใจใน
หลักการและอุดมการณ์ของกาชาดและยุวกาชาด มีศรัทธาในการเขารวมกิจกรรมดวยความเสียสละ เป็นคนดี 
มีคุณธรรม สรางสรรค์สังคม เป็นผูน าในการเผยแพรกิจการยุวกาชาด สงเสริมสันติภาพ กฎหมายมนุษยธรรม
ระหวางประเทศ และเห็นคุณคาของความเป็นมนษย์ 

 กลุ่มกิจกรรมสุขภาพ  เพื่อสมาชิกยุวกาชาดไดศึกษาและฝึกฝนทักษะการปูองกันชีวิตและสุขภาพ 

การเสริมสรางสมรรถภาพ มีความรูและทักษะในการรักษาอนามัยของตนเอง และสงเสริมอนามัยของผูอื่น 

การปฐมพยาบาลและเคหพยาบาล การเตรียมตัวปูองกันอุบัติภัยและภยันตรายตางๆ มีทักษะในการปูองกัน

ตนเองใหพนจากการถูกลวงละเมิดทางเพศจากอิทธิพลของส่ือและส่ิงแวดลอม และมีทักษะการใชชีวิตและ

ครอบครัว 

บุคลิกภาพและมารยาทสังคม เพื่อไดรูจักตนเอง มีระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพท่ีดี รูจักปรับตัวเขากับ

ผูอื่นและสังคมไดดี มีความสามัคคีมีสัมพันธภาพและความเขาใจอันดีกับบุคคลท่ัวไป ยอมรับความแตกตาง

ระหวางบุคคลท่ีมีพื้นฐานการด ารงชีวิตและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน สามารถท างานรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุข มีการติดติดตอพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ของยุวกาชาดท่ีปฏิบัติงานสราง

เสริมสันติภาพซึ่งเป็นพื้นฐานของการท างานดานอื่น 

จัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในระบบหนวย กลุม หมู 

เพื่อใหมีความรู ความเขาใจและเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด การคุมครอง 

กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การชวยเหลือการักษาสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี บ าเพ็ญตนใหเป็น

ประโยชน์ตอ สวนรวม อนุรักษ์ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม การสรางสัมพันธภาพและความเขาใจอันดีอันจะ

น าไปสูสันติภาพ กอใหเกิด ความสุขในการอยูรวมกันทุกแหงหน 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. อธิบายอธิบายความเป็นมาและความส าคัญของกฏหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศได 
2. มีความสามารถในการส่ือสารเพื่ออธิบายเนื้อหาท่ีศึกษาตามระดับช้ันท่ีก าหนด 
3. มีความสามารถในการแกปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูในเนื้อหาท่ีศึกษาตาม

ระดับช้ันท่ีก าหนด 
4. มีความสามารถในการใชทักษะชีวิตเพื่อปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูและเสริมสรางทักษะรวมกับ

สมาชิกยุวกาชาดคนอื่นในเนื้อหาท่ีศึกษาตามระดับช้ันท่ีก าหนด 



 

 

574 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 5. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเองและถายทอกความรูของเนื้อหา
ตามระดับช้ัน 
 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก22906 ยุวกาชาด 

กิจกรรมนักเรียน                                                       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2               ภาคเรียนที่  2      เวลา  20  ชั่วโมง             

กลุ่มกิจกรรมส้มพันธ์ภาพและความเข้าใจอ้นดี เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกยุวกาชาดปฏิบัติ
ตนเพื่อสนองตออุดมการณ์และวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด มีความภูมิใจในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และมรดกของชาติ พรอมท่ีจะอนุรักษ์สภาพแวดลอมและธรรมชาติ เป็นผูท่ีมีความเสียสละ และบ าเพ็ญตนให
เป็นประโยชน์แกสวนรวม 

 กิจกรรมพิเศษ เพื่อสรางเสริมความรูความสามารถพื้นฐานในการด ารงชีวิตประจ าวันในสังคมตาม

ความเหมาะสมกับวัยและความตองการของทองถิ่น ซึ่งสมาชิกยุวกาชาดสามารถเลือกเขารวมในกิจกรรมได

ตามความสนใจและความถนัด 

จัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในระบบหนวย กลุม หมู 

เพื่อใหมีความรู ความเขาใจและเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด การคุมครอง 

กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การชวยเหลือการักษาสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี บ าเพ็ญตนใหเป็น

ประโยชน์ตอ สวนรวม อนุรักษ์ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม การสรางสัมพันธภาพและความเขาใจอันดีอันจะ

น าไปสูสันติภาพ กอใหเกิด ความสุขในการอยูรวมกันทุกแหงหน 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความสามารถในการส่ือสารเพื่ออธิบายเนื้อหาท่ีศึกษาตามระดับช้ัน 
2. มีความสามารถในการคิดเพื่อเช่ือมโยงองค์ความรูท่ีศึกษาและปฏิบัติตามท่ีก าหนด 
3. มีความสามารถในการแกปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูในเนื้อหาในเนื้อหาท่ีศึกษา

ตามระดับช้ัน 
4. มีความสามารถในการใชทักษะชีวิตเพื่อปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูและสรางเสริมทักษะรวมกับ

สมาชิกคนอื่นในเนื้อหาท่ีศึกษาตามระดับช้ันท่ีก าหนด 
5. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเองและถายทอดความรูของเนื้อหา

ท่ีศึกษาตามระดับช้ัน 
6. มีความสามารถแกปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูในเนื้อหาท่ีก าหนดในกลุมกิจกรรม

พิเศษ 
7. มีความสามารถในกนการใชทักษะชีวิตเพื่อปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูและสรางเสริมทักษะรวมกบั

สมาชิกคนอื่นในเนื้อหาท่ีศึกษาตามระดับช้ันท่ีก าหนดในกลุมกิจกรรมพิเศษ 
8. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเองและถายทอดความรูของเนื้อหา

ตามระดับช้ันใหกับสมาชิกยุวกาชาดคนอื่นในกลุมกิจกรรมพิเศษ 
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก23903 ยุวกาชาด 

กิจกรรมนักเรียน                                                       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3              ภาคเรียนที่  1      เวลา  20  ชั่วโมง             

กลุ่มกิจกรรมส้มพันธ์ภาพและความเข้าใจอ้นดี สงเสริมใหสมาชิกยุวกาชาดมีความรูความเขาใจใน
หลักการและอุดมการณ์ของกาชาดและยุวกาชาด มีศรัทธาในการเขารวมกิจกรรมดวยความเสียสละ เป็นคนดี 
มีคุณธรรม สรางสรรค์สังคม เป็นผูน าในการเผยแพรกิจการยุวกาชาด สงเสริมสันติภาพ กฎหมายมนุษยธรรม
ระหวางประเทศ และเห็นคุณคาของความเป็นมนษย์ 

 กลุ่มกิจกรรมสุขภาพ  เพื่อสมาชิกยุวกาชาดไดศึกษาและฝึกฝนทักษะการปูองกันชีวิตและสุขภาพ 

การเสริมสรางสมรรถภาพ มีความรูและทักษะในการรักษาอนามัยของตนเอง และสงเสริมอนามัยของผูอื่น 

การปฐมพยาบาลและเคหพยาบาล การเตรียมตัวปูองกันอุบัติภัยและภยันตรายตางๆ มีทักษะในการปูองกัน

ตนเองใหพนจากการถูกลวงละเมิดทางเพศจากอิทธิพลของส่ือและส่ิงแวดลอม และมีทักษะการใชชีวิตและ

ครอบครัว 

กลุ่มสัมพันธภาพและความเข้าใจอนัดี เพื่อไดรูจักตนเอง มีระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพท่ีดี รูจัก

ปรับตัวเขากับผูอื่นและสังคมไดดี มีความสามัคคีมีสัมพันธภาพและความเขาใจอันดีกับบุคคลท่ัวไป ยอมรับ

ความแตกตางระหวางบุคคลท่ีมีพื้นฐานการด ารงชีวิตและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน สามารถท างานรวมกับผูอื่น

ไดอยางมีความสุข มีการติดติดตอพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ของยุวกาชาดท่ี

ปฏิบัติงานสรางเสริมสันติภาพซึ่งเป็นพื้นฐานของการท างานดานอื่น 

จัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการท่ีมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู 

คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีความรู กลุม หมู เพื่อใหมีความรู ความเขาใจและเกิด

ทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด การคุมครอง กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน 

การชวยเหลือการรักษาสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี บ าเพ็ญตนใหเป็นประโยชน์ตอ สวนรวม อนุรักษ์ธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม การสรางสัมพันธภาพและความเขาใจอันดีอันจะน าไปสูสันติภาพ กอใหเกิด ความสุขในการ

อยูรวมกันทุกแหง 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. อธิบายอธิบายความเป็นมาและความส าคัญของกฏหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศได 
2. มีความสามารถในการส่ือสารเพื่ออธิบายเนื้อหาท่ีศึกษาตามระดับช้ันท่ีก าหนด 
3. มีความสามารถในการแกปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูในเนื้อหาท่ีศึกษาตาม

ระดับช้ันท่ีก าหนด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

4. มีความสามารถในการใชทักษะชีวิตเพื่อปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูและเสริมสรางทักษะรวมกับ
สมาชิกยุวกาชาดคนอื่นในเนื้อหาท่ีศึกษาตามระดับช้ันท่ีก าหนด 
 5. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเองและถายทอกความรูของเนื้อหา
ตามระดับช้ัน 
 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก23904 ยุวกาชาด 

กิจกรรมนักเรียน                                                       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3               ภาคเรียนที่  2      เวลา  20  ชั่วโมง             

กลุ่มกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกยุวกาชาดปฏิบัติตนเพื่อสนองตอ
อุดมการณ์และวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด มีความภูมิใจในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและมรดกของ
ชาติ พรอมท่ีจะอนุรักษ์สภาพแวดลอมและธรรมชาติ เป็นผูท่ีมีความเสียสละ และบ าเพ็ญตนใหเป็นประโยชน์
แกสวนรวม 

 กิจกรรมพิเศษ เพื่อสรางเสริมความรูความสามารถพื้นฐานในการด ารงชีวิตประจ าวันในสังคมตาม

ความเหมาะสมกับวัยและความตองการของทองถิ่น ซึ่งสมาชิกยุวกาชาดสามารถเลือกเขารวมในกิจกรรมได

ตามความสนใจและความถนัด 

จัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการท่ีมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู 

คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีความรู กลุม หมู เพื่อใหมีความรู ความเขาใจและเกิด

ทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด การคุมครอง กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน 

การชวยเหลือการรักษาสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี บ าเพ็ญตนใหเป็นประโยชน์ตอ สวนรวม อนุรักษ์ธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม การสรางสัมพันธภาพและความเขาใจอันดีอันจะน าไปสูสันติภาพ กอใหเกิด ความสุขในการ

อยูรวมกันทุกแหง 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความสามารถในการส่ือสารเพื่ออธิบายเนื้อหาท่ีศึกษาตามระดับช้ัน 
2. มีความสามารถในการคิดเพื่อเช่ือมโยงองค์ความรูท่ีศึกษาและปฏิบัติตามท่ีก าหนด 
3. มีความสามารถในการแกปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูในเนื้อหาในเนื้อหาท่ีศึกษา

ตามระดับช้ัน 
4. มีความสามารถในการใชทักษะชีวิตเพื่อปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูและสรางเสริมทักษะรวมกับ

สมาชิกคนอื่นในเนื้อหาท่ีศึกษาตามระดับช้ันท่ีก าหนด 
5. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเองและถายทอดความรูของเนื้อหา

ท่ีศึกษาตามระดับช้ัน 
6. มีความสามารถแกปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูในเนื้อหาท่ีก าหนดในกลุมกิจกรรม

พิเศษ 
7. มีความสามารถในกนการใชทักษะชีวิตเพื่อปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูและสรางเสริมทักษะรวมกบั

สมาชิกคนอื่นในเนื้อหาท่ีศึกษาตามระดับช้ันท่ีก าหนดในกลุมกิจกรรมพิเศษ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

8. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเองและถายทอดความรูของเนื้อหา
ตามระดับช้ันใหกับสมาชิกยุวกาชาดคนอื่นในกลุมกิจกรรมพิเศษ 

 
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก20904 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
กิจกรรมนักเรียน                                                       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1               ภาคเรียนที่  1      เวลา  20  ชั่วโมง             

 กิจกรรมผูบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นกระบวนการในการท างานเพื่อใหนักเรียนมีโอกาสเทาเทียมกัน

ในการพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ โดยในการฝึกจะตองใหสมาชิกไดรับการพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพและ

ครบถวนท้ังท้ัง 6 ดาน คือ รายกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา จิตใจและคุณธรรม 

       โปรแกรมการจัดกิจกรรมผูบ าเพ็ญ มีสาระของกิจกรรม 10 โปรแกรม ดังนี้ 1.การบ าเพ็ญ

ประโยชน์ (Giving  Service)  2.การเป็นพลเมืองดี (Citizenship)  3.วัฒนธรรมและมรดกของชาติ  (Culture 

and Heritage)  4.ส่ิงแวดลอม (Environment)  5.การอยูรวมกับผูอื่น (Relationships)         6.สุขภาพ 

(Health) 7.ประสบการณ์นานาชาติ (International Understanding)  8. เทคโนโลยี (Technology) 9. 

ครอบครัว (Family life)  10.วิสัยทัศน์ (My Vision)      

 

ผลการเรียนรู้  

 1.  อธิบายเกี่ยวกับกิจการผูบ าเพ็ญประโยชน์ได 

 2.  ฝึกฝนทักษะตาง ๆ ใหเป็นผูท่ีชวยเหลือผูอื่นเสมอแสดง ความเมตตากรุณาเพื่อใหไปบ าเพ็ญ

ประโยชน์ตอครอบครัว ชุมชนและสังคม 

 3.  ฝึกฝนตนเองใหเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ โดยการปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง ครอบครัว 

โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติดวยความเต็มใจ 

 4. ปฏิบัติตามค าปฏิญาณ และกฎของผูบ าเพ็ญประโยชน์ 

 5. มีความรู ความเขาใจ ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเช่ือ และมรดก

ของชาติ พรอมท่ีจะอนุรักษ์และชวยเผยแพรส่ิงท่ีดีงามนี้แกผูอื่น 

 6.  มีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงคุณคาของส่ิงแวดลอม 

 7. รูจักตนเองและรูจักผูอื่นดวยการเป็นมิตรและเรียนรูการท างานรวมกับผูอื่นโดยกระบวนการของระบบหมู 

 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก20954 ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์  
กิจกรรมนักเรียน                                                       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1               ภาคเรียนที่  2      เวลา  20  ชั่วโมง             

 กิจกรรมผูบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นกระบวนการในการท างานเพื่อใหนักเรียนมีโอกาสเทาเทียมกัน

ในการพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ โดยในการฝึกจะตองใหสมาชิกไดรับการพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพและ

ครบถวนท้ังท้ัง 6 ดาน คือ รายกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา จิตใจและคุณธรรม 

       โปรแกรมการจัดกิจกรรมผูบ าเพ็ญ มีสาระของกิจกรรม 10 โปรแกรม ดังนี้ 1.การบ าเพ็ญ

ประโยชน์ (Giving  Service)  2.การเป็นพลเมืองดี (Citizenship)  3.วัฒนธรรมและมรดกของชาติ  (Culture 

and Heritage)  4.ส่ิงแวดลอม (Environment)  5.การอยูรวมกับผูอื่น (Relationships)  6.สุขภาพ (Health) 

7.ประสบการณ์นานาชาติ (International Understanding)  8.เทคโนโลยี (Technology) 9.ครอบครัว 

(Family life)  10.วิสัยทัศน์ (My Vision)      
 

ผลการเรียนรู้  

 1.  มีสุภาพดี มีสติปัญญา  มีอารมณ์มั่นคง  และรูจักปรับตัวเขากับผูอื่นและสังคมไดเป็นอยางดี 

 2.  มีความรู ความเขาใจอันดี  ระหวางชาติและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลซึ่งมีพื้นฐานวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน 

 3. เรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมนานาชาติ ภาษาตางประเทศและกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ของประเทศตาง ๆ  

เรื่องเกี่ยวกับองค์การผูบ าเพ็ญประโยชน์แหงโลก  ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  และสายใยแหงความสัมพันธ์ของสมาชิก

ผูบ าเพ็ญประโยชน์ท่ัวโลก 

 4. เรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีมีทักษะและสามารถน าเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจ าวันไดอยางเหมาะสม 

 5. รูและเขาใจบทบาทความรับผิดชอบและหนาท่ีของตนท่ีมีตอครอบครัว 

 6. คนหาความตองการ ความสามารถ ความสนใจ และวิสัยทัศน์ของตนเอง ไดเรียนรูทักษะใหม ๆ เพื่อ

เตรียมตัวเองใหสามารถตัดสินใจท่ีจะเลือกอาชีพท่ีถนัดและสนใจในอนาคตได 

 

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก22907 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
กิจกรรมนักเรียน                                                       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2               ภาคเรียนที่  1      เวลา  20  ชั่วโมง             

 กิจกรรมผูบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นกระบวนการในการท างานเพื่อใหนักเรียนมีโอกาสเทาเทียมกัน

ในการพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ โดยในการฝึกจะตองใหสมาชิกไดรับการพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพและ

ครบถวนท้ังท้ัง 6 ดาน คือ รายกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา จิตใจและคุณธรรม 

       โปรแกรมการจัดกิจกรรมผูบ าเพ็ญ มีสาระของกิจกรรม 10 โปรแกรม ดังนี้ 1.การบ าเพ็ญ

ประโยชน์ (Giving  Service)  2.การเป็นพลเมืองดี (Citizenship)  3.วัฒนธรรมและมรดกของชาติ  (Culture 

and Heritage)  4.ส่ิงแวดลอม (Environment)  5.การอยูรวมกับผูอื่น (Relationships)  6.สุขภาพ (Health) 

7.ประสบการณ์นานาชาติ (International Understanding)  8.เทคโนโลยี (Technology) 9.ครอบครัว 

(Family life)  10.วิสัยทัศน์ (My Vision)      
 

ผลการเรียนรู้  

 1.  อธิบายเกีย่วกับกิจการผูบ าเพ็ญประโยชน์ได 

 2.  ฝึกฝนทักษะตาง ๆ ใหเป็นผูท่ีชวยเหลือผูอื่นเสมอแสดง ความเมตตากรุณาเพื่อใหไปบ าเพ็ญ

ประโยชน์ตอครอบครัว ชุมชนและสังคม 

 3.  ฝึกฝนตนเองใหเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ โดยการปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง ครอบครัว 

โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติดวยความเต็มใจ 

 4. ปฏิบัติตามค าปฏิญาณ และกฎของผูบ าเพ็ญประโยชน์ 

 5. มีความรู ความเขาใจ ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเช่ือ และมรดก

ของชาติ พรอมท่ีจะอนุรักษ์และชวยเผยแพรส่ิงท่ีดีงามนี้แกผูอื่น 

 6.  มีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงคุณคาของส่ิงแวดลอม 

 7. รูจักตนเองและรูจักผูอื่นดวยการเป็นมิตรและเรียนรูการท างานรวมกับผูอื่นโดยกระบวนการของระบบหมู 

  

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก22908 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
กิจกรรมนักเรียน                                                       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2               ภาคเรียนที่  2      เวลา  20  ชั่วโมง             

 กิจกรรมผูบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นกระบวนการในการท างานเพื่อใหนักเรียนมีโอกาสเทาเทียมกัน

ในการพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ โดยในการฝึกจะตองใหสมาชิกไดรับการพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพและ

ครบถวนท้ังท้ัง 6 ดาน คือ รายกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา จิตใจและคุณธรรม 

       โปรแกรมการจัดกิจกรรมผูบ าเพ็ญ มีสาระของกิจกรรม 10 โปรแกรม ดังนี้ 1.การบ าเพ็ญ

ประโยชน์ (Giving  Service)  2.การเป็นพลเมืองดี (Citizenship)  3.วัฒนธรรมและมรดกของชาติ  (Culture 

and Heritage)  4.ส่ิงแวดลอม (Environment)  5.การอยูรวมกับผูอื่น (Relationships)  6.สุขภาพ (Health) 

7.ประสบการณ์นานาชาติ (International Understanding)  8.เทคโนโลยี (Technology) 9.ครอบครัว 

(Family life)  10.วิสัยทัศน์ (My Vision)      
 

ผลการเรียนรู้  

 1.  มีสุภาพดี มีสติปัญญา  มีอารมณ์มั่นคง  และรูจักปรับตัวเขากับผูอื่นและสังคมไดเป็นอยางดี 

 2.  มีความรู ความเขาใจอันดี  ระหวางชาติและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลซึ่งมีพื้นฐานวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน 

 3. เรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมนานาชาติ ภาษาตางประเทศและกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ของประเทศตาง ๆ  

เรื่องเกี่ยวกับองค์การผูบ าเพ็ญประโยชน์แหงโลก  ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  และสายใยแหงความสัมพันธ์ของสมาชิก

ผูบ าเพ็ญประโยชน์ท่ัวโลก 

 4. เรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีมีทักษะและสามารถน าเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจ าวันไดอยางเหมาะสม 

 5. รูและเขาใจบทบาทความรับผิดชอบและหนาท่ีของตนท่ีมีตอครอบครัว 

 6. คนหาความตองการ ความสามารถ ความสนใจ และวิสัยทัศน์ของตนเอง ไดเรียนรูทักษะใหม ๆ เพื่อ

เตรียมตัวเองใหสามารถตัดสินใจท่ีจะเลือกอาชีพท่ีถนัดและสนใจในอนาคตได 

 

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก23907 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
กิจกรรมนักเรียน                                                       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3               ภาคเรียนที่  1      เวลา  20  ชั่วโมง             

 กิจกรรมผูบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นกระบวนการในการท างานเพื่อใหนักเรียนมีโอกาสเทาเทียมกัน

ในการพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ โดยในการฝึกจะตองใหสมาชิกไดรับการพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพและ

ครบถวนท้ังท้ัง 6 ดาน คือ รายกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา จิตใจและคุณธรรม 

       โปรแกรมการจัดกิจกรรมผูบ าเพ็ญ มีสาระของกิจกรรม 10 โปรแกรม ดังนี้ 1.การบ าเพ็ญ

ประโยชน์ (Giving  Service)  2.การเป็นพลเมืองดี (Citizenship)  3.วัฒนธรรมและมรดกของชาติ  (Culture 

and Heritage)  4.ส่ิงแวดลอม (Environment)  5.การอยูรวมกับผูอื่น (Relationships)  6.สุขภาพ (Health) 

7.ประสบการณ์นานาชาติ (International Understanding)  8.เทคโนโลยี (Technology) 9.ครอบครัว 

(Family life)  10.วิสัยทัศน์ (My Vision)      
 

ผลการเรียนรู้  

 1.  อธิบายเกี่ยวกับกิจการผูบ าเพ็ญประโยชน์ได 

 2.  ฝึกฝนทักษะตาง ๆ ใหเป็นผูท่ีชวยเหลือผูอื่นเสมอแสดง ความเมตตากรุณาเพื่อใหไปบ าเพ็ญ

ประโยชน์ตอครอบครัว ชุมชนและสังคม 

 3.  ฝึกฝนตนเองใหเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ โดยการปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง ครอบครัว 

โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติดวยความเต็มใจ 

 4. ปฏิบัติตามค าปฏิญาณ และกฎของผูบ าเพ็ญประโยชน์ 

 5. มีความรู ความเขาใจ ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเช่ือ และมรดก

ของชาติ พรอมท่ีจะอนุรักษ์และชวยเผยแพรส่ิงท่ีดีงามนี้แกผูอื่น 

 6.  มีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงคุณคาของส่ิงแวดลอม 

 7. รูจักตนเองและรูจักผูอื่นดวยการเป็นมิตรและเรียนรูการท างานรวมกับผูอื่นโดยกระบวนการของระบบหมู 

  

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 

 

 



 

 

585 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก23908 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
กิจกรรมนักเรียน                                                       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3               ภาคเรียนที่  2      เวลา  20  ชั่วโมง             

 กิจกรรมผูบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นกระบวนการในการท างานเพื่อใหนักเรียนมีโอกาสเทาเทียมกัน

ในการพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ โดยในการฝึกจะตองใหสมาชิกไดรับการพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพและ

ครบถวนท้ังท้ัง 6 ดาน คือ รายกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา จิตใจและคุณธรรม 

       โปรแกรมการจัดกิจกรรมผูบ าเพ็ญ มีสาระของกิจกรรม 10 โปรแกรม ดังนี้ 1.การบ าเพ็ญ

ประโยชน์ (Giving  Service)  2.การเป็นพลเมืองดี (Citizenship)  3.วัฒนธรรมและมรดกของชาติ  (Culture 

and Heritage)  4.ส่ิงแวดลอม (Environment)  5.การอยูรวมกับผูอื่น (Relationships)  6.สุขภาพ (Health) 

7.ประสบการณ์นานาชาติ (International Understanding)  8.เทคโนโลยี (Technology) 9.ครอบครัว 

(Family life)  10.วิสัยทัศน์ (My Vision)      
 

ผลการเรียนรู้  

 1.  มีสุภาพดี มีสติปัญญา  มีอารมณ์มั่นคง  และรูจักปรับตัวเขากับผูอื่นและสังคมไดเป็นอยางดี 

 2.  มีความรู ความเขาใจอันดี  ระหวางชาติและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลซึ่งมีพื้นฐานวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน 

 3. เรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมนานาชาติ ภาษาตางประเทศและกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ของประเทศตาง ๆ  

เรือ่งเกี่ยวกับองค์การผูบ าเพ็ญประโยชน์แหงโลก  ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  และสายใยแหงความสัมพันธ์ของสมาชิก

ผูบ าเพ็ญประโยชน์ท่ัวโลก 

 4. เรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีมีทักษะและสามารถน าเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจ าวันไดอยางเหมาะสม 

 5. รูและเขาใจบทบาทความรับผิดชอบและหนาท่ีของตนท่ีมีตอครอบครัว 

 6. คนหาความตองการ ความสามารถ ความสนใจ และวิสัยทัศน์ของตนเอง ไดเรียนรูทักษะใหม ๆ เพื่อ

เตรียมตัวเองใหสามารถตัดสินใจท่ีจะเลือกอาชีพท่ีถนัดและสนใจในอนาคตได 

 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
 
 

ก21903 ชุมนุมส่งเสริมวิชาการ 
กิจกรรมนักเรียน                                                            กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                ภาคเรียนที่  1      เวลา  12  ชั่วโมง    

             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพในเรื่อง
ของกิจกรรมท่ีเลือก  รูจักเขาใจและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น  การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื่น เป็น
การเปิดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง และรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

              เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ในกิจกรรมดานวิชาการ หรือกิจกรรมการใฝุรูใฝุเรียน หรือกิจกรรม
ดานกีฬา นันทนาการและการสงเสริมสุขภาพ หรือดานศิลปะดนตรีและนาฏศิลป หรือ  ดานการอนุรักษ์ขนม
ธรรมเนียมประเพณีหรือสภาพแวดลอม เพื่อการปฏิบัติตนจนเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และเห็นคุณคาใน
ตนเองและผูอื่น  สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  มีเจตคติท่ีดีตอกิจกรรม
ชุมนุม มีคานิยมท่ีดี มีความรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู  อยูอยางพอเพียง มุงมั่น
ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรับผิดชอบตอตนเอง คร อบครัว สังคมและ
ประเทศชาติและสามารถน าหลักการของชุมนุมไปใชใน  การด าเนินชีวิตประจ าวันและอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  เกิดความรูความเขาใจในกิจกรรมชุมนุมสงเสริมวิชาการ 

 2. สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนและกระบวนการเรยีนรูที่กิจกรรมชุมนุมสงเสริมวิชาการก าหนดไวได 

 3. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยูรวมกับสมาชิกในกิจกรรมชุมนุมไดอยางมีความสุข 

 4. มีเจตคติท่ีดีตอกิจกรรมชุมนุม มีคานิยมท่ีดี รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู 
อยูอยางพอเพียง มุงมัน่ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  มีจิตส านึกรับผิดชอบสวนรวม  ชุมชน 
และประเทศชาติ 

 5. สามารถน าหลักการที่ไดไปใชในการด าเนินชีวิตและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 6.  มีเวลาและเขารวมกิจกรรมท่ีชุมนุมจัดไมนอยกวา   80 % 

 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 

ค าอธิบายสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมชุมนุม 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก21904 ชุมนุมส่งเสริมวิชาการ 
กิจกรรมนักเรียน                                                            กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                ภาคเรียนที่  2      เวลา  13  ชั่วโมง    

             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพในเรื่อง
ของกิจกรรมท่ีเลือก  รูจักเขาใจและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น  การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื่น เป็น
การเปิดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง และรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

              เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ในกิจกรรมดานวิชาการ หรือกิจกรรมการใฝุรูใฝุเรียน หรือกิจกรรม
ดานกีฬา นันทนาการและการสงเสริมสุขภาพ หรือดานศิลปะดนตรีและนาฏศิลป หรือ  ดานการอนุรักษ์ขนม
ธรรมเนียมประเพณีหรือสภาพแวดลอม เพื่อการปฏิบัติตนจนเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และเห็นคุณคาใน
ตนเองและผูอื่น  สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  มีเจตคติท่ีดีตอกิจกรรม
ชุมนุม มีคานิยมท่ีดี มีความรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู  อยูอยางพอเพียง มุงมั่น
ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติและสามารถน าหลักการของชุมนุมไปใชใน  การด าเนินชีวิตประจ าวันและอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  เกิดความรูความเขาใจในกิจกรรมชุมนุมสงเสริมวิชาการ 

 2. สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนและกระบวนการเรยีนรูที่กิจกรรมชุมนุมสงเสริมวิชาการก าหนดไวได 

 3. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยูรวมกับสมาชิกในกิจกรรมชุมนุมไดอยางมีความสุข 

 4. มีเจตคติท่ีดีตอกิจกรรมชุมนุม มีคานิยมท่ีดี รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู 
อยูอยางพอเพียง มุงมัน่ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  มีจิตส านึกรับผิดชอบสวนรวม  ชุมชน 
และประเทศชาติ 

 5. สามารถน าหลักการที่ไดไปใชในการด าเนินชีวิตและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 6.  มีเวลาและเขารวมกิจกรรมท่ีชุมนุมจัดไมนอยกวา   80 % 

 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก22913 ชุมนุมส่งเสริมวิชาการ 
กิจกรรมนักเรียน                                                            กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                ภาคเรียนที่  1      เวลา  12  ชั่วโมง    

             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพในเรื่อง
ของกิจกรรมท่ีเลือก  รูจักเขาใจและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น  การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื่น เป็น
การเปิดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง และรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

              เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ในกิจกรรมดานวิชาการ หรือกิจกรรมการใฝุรูใฝุเรียน หรือกิจกรรม
ดานกีฬา นันทนาการและการสงเสริมสุขภาพ หรือดานศิลปะดนตรีและนาฏศิลป หรือ  ดานการอนุรักษ์ขนม
ธรรมเนียมประเพณีหรือสภาพแวดลอม เพื่อการปฏิบัติตนจนเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และเห็นคุณค าใน
ตนเองและผูอื่น  สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  มีเจตคติท่ีดีตอกิจกรรม
ชุมนุม มีคานิยมท่ีดี มีความรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู  อยูอยางพอเพียง มุงมั่น
ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติและสามารถน าหลักการของชุมนุมไปใชใน  การด าเนินชีวิตประจ าวันและอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  เกิดความรูความเขาใจในกิจกรรมชุมนุมสงเสริมวิชาการ 

 2. สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนและกระบวนการเรยีนรูที่กิจกรรมชุมนุมสงเสริมวิชาการก าหนดไวได 

 3. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยูรวมกับสมาชิกในกิจกรรมชุมนุมไดอยางมีความสุข 

 4. มีเจตคติท่ีดีตอกิจกรรมชุมนุม มีคานิยมท่ีดี รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู 
อยูอยางพอเพียง มุงมัน่ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  มีจิตส านึกรับผิดชอบสวนรวม  ชุมชน 
และประเทศชาติ 

 5. สามารถน าหลักการที่ไดไปใชในการด าเนินชีวิตและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 6.  มีเวลาและเขารวมกิจกรรมท่ีชุมนุมจัดไมนอยกวา   80 % 

 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก22952 ชุมนุมส่งเสริมวิชาการ 
กิจกรรมนักเรียน                                                            กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                ภาคเรียนที่  2      เวลา  13  ชั่วโมง    

             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพในเรื่อง
ของกิจกรรมท่ีเลือก  รูจักเขาใจและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น  การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื่น เป็น
การเปิดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง และรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

              เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ในกิจกรรมดานวิชาการ หรือกิจกรรมการใฝุรูใฝุเรียน หรือกิจกรรม
ดานกีฬา นันทนาการและการสงเสริมสุขภาพ หรือดานศิลปะดนตรีและนาฏศิลป หรือ  ดานการอนุรักษ์ขนม
ธรรมเนียมประเพณีหรือสภาพแวดลอม เพื่อการปฏิบัติตนจนเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และเห็นคุณคาใน
ตนเองและผูอื่น  สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  มีเจตคติท่ีดีตอกิจกรรม
ชุมนุม มีคานิยมท่ีดี มีความรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู  อยูอยางพอเพียง มุงมั่น
ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติและสามารถน าหลักการของชุมนุมไปใชใน  การด าเนินชีวิตประจ าวันและอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  เกิดความรูความเขาใจในกิจกรรมชุมนุมสงเสริมวิชาการ 

 2. สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนและกระบวนการเรยีนรูที่กิจกรรมชุมนุมสงเสริมวิชาการก าหนดไวได 

 3. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยูรวมกับสมาชิกในกิจกรรมชุมนุมไดอยางมีความสุข 

 4. มีเจตคติท่ีดีตอกิจกรรมชุมนุม มีคานิยมท่ีดี รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู 
อยูอยางพอเพียง มุงมัน่ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  มีจิตส านึกรับผิดชอบสวนรวม  ชุมชน 
และประเทศชาติ 

 5. สามารถน าหลักการที่ไดไปใชในการด าเนินชีวิตและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 6.  มีเวลาและเขารวมกิจกรรมท่ีชุมนุมจัดไมนอยกวา   80 % 

 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก23963 ชุมนุมเสริมปัญญา 
กิจกรรมนักเรียน                                                            กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                ภาคเรียนที่  1      เวลา  12  ชั่วโมง    

             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพในเรื่อง
ของกิจกรรมท่ีเลือก  รูจักเขาใจและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น  การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื่น เป็น
การเปิดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง และรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

              เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ในกิจกรรมดานวิชาการ หรือกิจกรรมการใฝุรูใฝุเรียน หรือกิจกรรม
ดานกีฬา นันทนาการและการสงเสริมสุขภาพ หรือดานศิลปะดนตรีและนาฏศิลป หรือ  ดานการอนุรักษ์ขนม
ธรรมเนียมประเพณีหรือสภาพแวดลอม เพื่อการปฏิบัติตนจนเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และเห็นคุณคาใน
ตนเองและผูอื่น  สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  มีเจตคติท่ีดีตอกิจกรรม
ชุมนุม มีคานิยมท่ีดี มีความรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู  อยูอยางพอเพียง มุงมั่น
ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติและสามารถน าหลักการของชุมนุมไปใชใน  การด าเนินชีวิตประจ าวันและอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  เกิดความรูความเขาใจในกิจกรรมชุมนุมเสริมปัญญา 

 2. สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนและกระบวนการเรยีนรูที่กิจกรรมชุมนุมสงเสริมวิชาการก าหนดไวได 

 3. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยูรวมกับสมาชิกในกิจกรรมชุมนุมไดอยางมีความสุข 

 4. มีเจตคติท่ีดีตอกิจกรรมชุมนุม มีคานิยมท่ีดี รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู 
อยูอยางพอเพียง มุงมัน่ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  มีจิตส านึกรับผิดชอบสวนรวม  ชุมชน 
และประเทศชาติ 

 5. สามารถน าหลักการที่ไดไปใชในการด าเนินชีวิตและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 6.  มีเวลาและเขารวมกิจกรรมท่ีชุมนุมจัดไมนอยกวา   80 % 

 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก23964 ชุมนุมเสริมปัญญา 
กิจกรรมนักเรียน                                                            กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                ภาคเรียนที่  2      เวลา  13  ชั่วโมง    

             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพในเรื่อง
ของกิจกรรมท่ีเลือก  รูจักเขาใจและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น  การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื่น เป็น
การเปิดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง และรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

              เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ในกิจกรรมดานวิชาการ หรือกิจกรรมการใฝุรูใฝุเรียน หรือกิจกรรม
ดานกีฬา นันทนาการและการสงเสริมสุขภาพ หรือดานศิลปะดนตรีและนาฏศิลป หรือ  ดานการอนุรักษ์ขนม
ธรรมเนียมประเพณีหรือสภาพแวดลอม เพื่อการปฏิบัติตนจนเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และเห็นคุณคาใน
ตนเองและผูอื่น  สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  มีเจตคติท่ีดีตอกิจกรรม
ชุมนุม มีคานิยมท่ีดี มีความรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู  อยูอยางพอเพียง มุงมั่น
ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติและสามารถน าหลักการของชุมนุมไปใชใน  การด าเนินชีวิตประจ าวันและอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  เกิดความรูความเขาใจในกิจกรรมชุมนุมเสริมปัญญา 

 2. สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนและกระบวนการเรยีนรูที่กิจกรรมชุมนุมสงเสริมวิชาการก าหนดไวได 

 3. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยูรวมกับสมาชิกในกิจกรรมชุมนุมไดอยางมีความสุข 

 4. มีเจตคติท่ีดีตอกิจกรรมชุมนุม มีคานิยมท่ีดี รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู 
อยูอยางพอเพียง มุงมัน่ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  มีจิตส านึกรับผิดชอบสวนรวม  ชุมชน 
และประเทศชาติ 

 5. สามารถน าหลักการที่ไดไปใชในการด าเนินชีวิตและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 6.  มีเวลาและเขารวมกิจกรรมท่ีชุมนุมจัดไมนอยกวา   80 % 

 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก30913 ชุมนุมส่งเสริมวิชาการ 
กิจกรรมนักเรียน                                                            กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                ภาคเรียนที่  1      เวลา  20  ชั่วโมง    

             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพในเรื่อง
ของกิจกรรมท่ีเลือก  รูจักเขาใจและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น  การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื่น เป็น
การเปิดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง และรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

              เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ในกิจกรรมดานวิชาการ หรือกิจกรรมการใฝุรูใฝุเรียน หรือกิจกรรม
ดานกีฬา นันทนาการและการสงเสริมสุขภาพ หรือดานศิลปะดนตรีและนาฏศิลป หรือ  ดานการอนุรักษ์ขนม
ธรรมเนียมประเพณีหรือสภาพแวดลอม เพื่อการปฏิบัติตนจนเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และเห็นคุณคาใน
ตนเองและผูอื่น  สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  มีเจตคติท่ีดีตอกิจกรรม
ชุมนุม มีคานิยมท่ีดี มีความรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู  อยูอยางพอเพียง มุงมั่น
ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติและสามารถน าหลักการของชุมนุมไปใชใน  การด าเนินชีวิตประจ าวันและอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  เกิดความรูความเขาใจในกิจกรรมชุมนุมสงเสริมวิชาการ 

 2. สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนและกระบวนการเรยีนรูที่กิจกรรมชุมนุมสงเสริมวิชาการก าหนดไวได 

 3. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยูรวมกับสมาชิกในกิจกรรมชุมนุมไดอยางมีความสุข 

 4. มีเจตคติท่ีดีตอกิจกรรมชุมนุม มีคานิยมท่ีดี รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู 
อยูอยางพอเพียง มุงมัน่ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  มีจิตส านึกรับผิดชอบสวนรวม  ชุมชน 
และประเทศชาติ 

 5. สามารถน าหลักการที่ไดไปใชในการด าเนินชีวิตและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 6.  มีเวลาและเขารวมกิจกรรมท่ีชุมนุมจัดไมนอยกวา   80 % 

 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก30914 ชุมนุมส่งเสริมวิชาการ 
กิจกรรมนักเรียน                                                            กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                ภาคเรียนที่  2      เวลา  20  ชั่วโมง    

             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพในเรื่อง
ของกิจกรรมท่ีเลือก  รูจักเขาใจและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น  การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื่น เป็น
การเปิดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง และรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

              เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ในกิจกรรมดานวิชาการ หรือกิจกรรมการใฝุรูใฝุเรียน หรือกิจกรรม
ดานกีฬา นันทนาการและการสงเสริมสุขภาพ หรือดานศิลปะดนตรีและนาฏศิลป หรือ  ดานการอนุรักษ์ขนม
ธรรมเนียมประเพณีหรือสภาพแวดลอม เพื่อการปฏิบัติตนจนเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และเห็นคุณคาใน
ตนเองและผูอื่น  สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  มีเจตคติท่ีดีตอกิจกรรม
ชุมนุม มีคานิยมท่ีดี มีความรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู  อยูอยางพอเพียง มุงมั่น
ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติและสามารถน าหลักการของชุมนุมไปใชใน  การด าเนินชีวิตประจ าวันและอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  เกิดความรูความเขาใจในกิจกรรมชุมนุมสงเสริมวิชาการ 

 2. สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนและกระบวนการเรยีนรูที่กิจกรรมชุมนุมสงเสริมวิชาการก าหนดไวได 

 3. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยูรวมกับสมาชิกในกิจกรรมชุมนุมไดอยางมีความสุข 

 4. มีเจตคติท่ีดีตอกิจกรรมชุมนุม มีคานิยมท่ีดี รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู 
อยูอยางพอเพียง มุงมัน่ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  มีจิตส านึกรับผิดชอบสวนรวม  ชุมชน 
และประเทศชาติ 

 5. สามารถน าหลักการที่ไดไปใชในการด าเนินชีวิตและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 6.  มีเวลาและเขารวมกิจกรรมท่ีชุมนุมจัดไมนอยกวา   80 % 

 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก32917 ชุมนุมส่งเสริมวิชาการ 
กิจกรรมนักเรียน                                                            กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                ภาคเรียนที่  1      เวลา  20  ชั่วโมง    

             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพในเรื่อง
ของกิจกรรมท่ีเลือก  รูจักเขาใจและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น  การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื่น เป็น
การเปิดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง และรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

              เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ในกิจกรรมดานวิชาการ หรือกิจกรรมการใฝุรูใฝุเรียน หรือกิจกรรม
ดานกีฬา นันทนาการและการสงเสริมสุขภาพ หรือดานศิลปะดนตรีและนาฏศิลป หรือ  ดานการอนุรักษ์ขนม
ธรรมเนียมประเพณีหรือสภาพแวดลอม เพื่อการปฏิบัติตนจนเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และเห็นคุณคาใน
ตนเองและผูอื่น  สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  มีเจตคติท่ีดีตอกิจกรรม
ชุมนุม มีคานิยมท่ีดี มีความรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู  อยูอยางพอเพียง มุงมั่น
ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติและสามารถน าหลักการของชุมนุมไปใชใน  การด าเนินชีวิตประจ าวันและอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  เกิดความรูความเขาใจในกิจกรรมชุมนุมสงเสริมวิชาการ 

 2. สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนและกระบวนการเรยีนรูที่กิจกรรมชุมนุมสงเสริมวิชาการก าหนดไวได 

 3. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยูรวมกับสมาชิกในกิจกรรมชุมนุมไดอยางมีความสุข 

 4. มีเจตคติท่ีดีตอกิจกรรมชุมนุม มีคานิยมท่ีดี รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู 
อยูอยางพอเพียง มุงมัน่ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  มีจิตส านึกรับผิดชอบสวนรวม  ชุมชน 
และประเทศชาติ 

 5. สามารถน าหลักการที่ไดไปใชในการด าเนินชีวิตและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 6.  มีเวลาและเขารวมกิจกรรมท่ีชุมนุมจัดไมนอยกวา   80 % 

 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก32920 ชุมนุมส่งเสริมวิชาการ 
กิจกรรมนักเรียน                                                            กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                ภาคเรียนที่  2      เวลา  40  ชั่วโมง    

             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพในเรื่อง
ของกิจกรรมท่ีเลือก  รูจักเขาใจและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น  การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื่น เป็น
การเปิดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง และรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

              เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ในกิจกรรมดานวิชาการ หรือกิจกรรมการใฝุรูใฝุเรียน หรือกิจกรรม
ดานกีฬา นันทนาการและการสงเสริมสุขภาพ หรือดานศิลปะดนตรีและนาฏศิลป หรือ ดานการอนุรักษ์ขนม
ธรรมเนียมประเพณีหรือสภาพแวดลอม เพื่อการปฏิบัติตนจนเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และเห็นคุณคาใน
ตนเองและผูอื่น  สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  มีเจตคติท่ีดีตอกิจกรรม
ชุมนุม มีคานิยมท่ีดี มีความรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู  อยูอยางพอเพียง มุงมั่น
ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติและสามารถน าหลักการของชุมนุมไปใชใน  การด าเนินชีวิตประจ าวันและอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  เกิดความรูความเขาใจในกิจกรรมชุมนุมสงเสริมวิชาการ 

 2. สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนและกระบวนการเรยีนรูที่กิจกรรมชุมนุมสงเสริมวิชาการก าหนดไวได 

 3. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยูรวมกับสมาชิกในกิจกรรมชุมนุมไดอยางมีความสุข 

 4. มีเจตคติท่ีดีตอกิจกรรมชุมนุม มีคานิยมท่ีดี รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู 
อยูอยางพอเพียง มุงมัน่ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  มีจิตส านึกรับผิดชอบสวนรวม  ชุมชน 
และประเทศชาติ 

 5. สามารถน าหลักการที่ไดไปใชในการด าเนินชีวิตและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 6.  มีเวลาและเขารวมกิจกรรมท่ีชุมนุมจัดไมนอยกวา   80 % 

 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก33965 ชุมนุมติวเตอร์ 
กิจกรรมนักเรียน                                                            กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                ภาคเรียนที่  1      เวลา  40  ชั่วโมง    

             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพในเรื่อง
ของกิจกรรมท่ีเลือก  รูจักเขาใจและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น  การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื่น เป็น
การเปิดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง และรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

              เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ในกิจกรรมดานวิชาการ หรือกิจกรรมการใฝุรูใฝุเรียน หรือกิจกรรม
ดานกีฬา นันทนาการและการสงเสริมสุขภาพ หรือดานศิลปะดนตรีและนาฏศิลป หรือ ดานการอนุรักษ์ขนม
ธรรมเนียมประเพณีหรือสภาพแวดลอม เพื่อการปฏิบัติตนจนเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และเห็นคุณคาใน
ตนเองและผูอื่น  สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  มีเจตคติท่ีดีตอกิจกรรม
ชุมนุม มีคานิยมท่ีดี มีความรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู  อยูอยางพอเพียง มุงมั่น
ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติและสามารถน าหลักการของชุมนุมไปใชใน  การด าเนินชีวิตประจ าวันและอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  เกิดความรูความเขาใจในกิจกรรมชุมนุมติวเตอร์ 

 2. สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนและกระบวนการเรยีนรูที่กิจกรรมชุมนุมสงเสริมวิชาการก าหนดไวได 

 3. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยูรวมกับสมาชิกในกิจกรรมชุมนุมไดอยางมีความสุข 

 4. มีเจตคติท่ีดีตอกิจกรรมชุมนุม มีคานิยมท่ีดี รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู 
อยูอยางพอเพียง มุงมัน่ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  มีจิตส านึกรับผิดชอบสวนรวม  ชุมชน 
และประเทศชาติ 

 5. สามารถน าหลักการที่ไดไปใชในการด าเนินชีวิตและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 6.  มีเวลาและเขารวมกิจกรรมท่ีชุมนุมจัดไมนอยกวา   80 % 

 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก33966 ชุมนุมติวเตอร์ 
กิจกรรมนักเรียน                                                            กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  6                ภาคเรียนที่  2      เวลา  40  ชั่วโมง    

             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพในเรื่อง
ของกิจกรรมท่ีเลือก  รูจักเขาใจและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น  การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื่น เป็น
การเปิดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง และรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

              เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ในกิจกรรมดานวิชาการ หรือกิจกรรมการใฝุรูใฝุเรียน หรือกิจกรรม
ดานกีฬา นันทนาการและการสงเสริมสุขภาพ หรือดานศิลปะดนตรีและนาฏศิลป หรือ ดานการอนุรักษ์ขนม
ธรรมเนียมประเพณีหรือสภาพแวดลอม เพื่อการปฏิบัติตนจนเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และเห็นคุณคาใน
ตนเองและผูอื่น  สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  มีเจตคติท่ีดีตอกิจกรรม
ชุมนุม มีคานิยมท่ีดี มีความรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู  อยูอยางพอเพียง มุงมั่น
ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติและสามารถน าหลักการของชุมนุมไปใชใน  การด าเนินชีวิตประจ าวันและอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  เกิดความรูความเขาใจในกิจกรรมชุมนุมสงเสริมวิชาการ 

 2. สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนและกระบวนการเรยีนรูที่กิจกรรมชุมนุมสงเสริมวิชาการก าหนดไวได 

 3. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยูรวมกับสมาชิกในกิจกรรมชุมนุมไดอยางมีความสุข 

 4. มีเจตคติท่ีดีตอกิจกรรมชุมนุม มีคานิยมท่ีดี รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู 
อยูอยางพอเพียง มุงมัน่ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  มีจิตส านึกรับผิดชอบสวนรวม  ชุมชน 
และประเทศชาติ 

 5. สามารถน าหลักการที่ไดไปใชในการด าเนินชีวิตและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 6.  มีเวลาและเขารวมกิจกรรมท่ีชุมนุมจัดไมนอยกวา   80 % 

 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
 
 

ก21901  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสารธารณประโยชน์                              กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                ภาคเรียนที่  1 เวลา  8  ชั่วโมง             

 

              จัดกิจกรรมท่ีมุงเนนและสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบและความ
ตระหนัก รักและเห็นคุณคาของกิจกรรมท่ีจัดให  รวมท้ังการรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

                เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในกิจกรรม สามารถปฏิบัติตน จนเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ใน
ความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู  อยูอยางพอเพียง มุงมั่นท างาน รักความเป็น
ไทย และมีจิตสาธารณะ  เห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น  สามารถพัฒนาความคิด ปรับตัวอยูในสังคมได  มี
ความคิดสรางสรรค์ มีความคิดริเริ่ม กลาแสดงออก  มีคานิยมท่ีดีงาม  สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอยางและ
เขารวมกิจกรรมตางๆ ดวยความเต็มใจและมีความสุข 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1.   เขารวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดและก าหนดอยางสม่ าเสมอ 

 2.  เขารวมกิจกรรมท่ีชุมชน สังคมจัดในดานวันส าคัญของชาติ ศาสนา และขนมธรรมเนียมประเพณี 

 3.   เขารวมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในท่ีสาธารณะและการเดินรนณรงค์กิจกรรมทางสังคมตางๆ  

 4.   เขารวมกิจกรรมรักษาความสะอาด รักษาส่ิงแวดลอมท้ังในและนอกสถานศึกษา 

 5.   รวมดูแลรักษา ท าความสะอาดและไมท าลายทรัพย์สมบัติท่ีเป็นของสาธารณะ 

 6.    การรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

 7. มีจิตส านึกในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 

 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

ค าอธิบายสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก21902  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสารธารณประโยชน์                              กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                ภาคเรียนที่  2 เวลา  7  ชั่วโมง             

 

              จัดกิจกรรมท่ีมุงเนนและสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบและความ
ตระหนัก รักและเห็นคุณคาของกิจกรรมท่ีจัดให  รวมท้ังการรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

                เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในกิจกรรม สามารถปฏิบัติตน จนเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ใน
ความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู  อยูอยางพอเพียง มุงมั่นท างาน รักความเป็น
ไทย และมีจิตสาธารณะ  เห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น  สามารถพัฒนาความคิด ปรับตัวอยูในสังคมได  มี
ความคิดสรางสรรค์ มีความคิดริเริ่ม กลาแสดงออก  มีคานิยมท่ีดีงาม  สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอยางและ
เขารวมกิจกรรมตางๆ ดวยความเต็มใจและมีความสุข 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1.   เขารวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดและก าหนดอยางสม่ าเสมอ 

 2.  เขารวมกิจกรรมท่ีชุมชน สังคมจัดในดานวันส าคัญของชาติ ศาสนา และขนมธรรมเนียมประเพณี 

 3.   เขารวมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในท่ีสาธารณะและการเดินรนณรงค์กิจกรรมทางสังคมตางๆ  

 4.   เขารวมกิจกรรมรักษาความสะอาด รักษาส่ิงแวดลอมท้ังในและนอกสถานศึกษา 

 5.   รวมดูแลรักษา ท าความสะอาดและไมท าลายทรัพย์สมบัติท่ีเป็นของสาธารณะ 

 6.    การรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

 7. มีจิตส านึกในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 

 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก22969  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสารธารณประโยชน์                              กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                ภาคเรียนที่  1 เวลา  8  ชั่วโมง             

 

              จัดกิจกรรมท่ีมุงเนนและสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบและความ
ตระหนัก รักและเห็นคุณคาของกิจกรรมท่ีจัดให  รวมท้ังการรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

                เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในกิจกรรม สามารถปฏิบัติตน จนเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ใน
ความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู  อยูอยางพอเพียง มุงมั่นท างาน รักความเป็น
ไทย และมีจิตสาธารณะ  เห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น  สามารถพัฒนาความคิด ปรับตัวอยูในสังคมได  มี
ความคิดสรางสรรค์ มีความคิดริเริ่ม กลาแสดงออก  มีคานิยมท่ีดีงาม  สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอยางและ
เขารวมกิจกรรมตางๆ ดวยความเต็มใจและมีความสุข 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1.   เขารวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดและก าหนดอยางสม่ าเสมอ 

 2.  เขารวมกิจกรรมท่ีชุมชน สังคมจัดในดานวันส าคัญของชาติ ศาสนา และขนมธรรมเนียมประเพณี 

 3.   เขารวมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในท่ีสาธารณะและการเดินรนณรงค์กิจกรรมทางสังคมตางๆ  

 4.   เขารวมกิจกรรมรักษาความสะอาด รักษาส่ิงแวดลอมท้ังในและนอกสถานศึกษา 

 5.   รวมดูแลรักษา ท าความสะอาดและไมท าลายทรัพย์สมบัติท่ีเป็นของสาธารณะ 

 6.    การรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

 7. มีจิตส านึกในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 

 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 



 

 

601 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก22970  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสารธารณประโยชน์                              กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                ภาคเรียนที่  2  เวลา  7  ชั่วโมง             

 

              จัดกิจกรรมท่ีมุงเนนและสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบและความ
ตระหนัก รักและเห็นคุณคาของกิจกรรมท่ีจัดให  รวมท้ังการรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

                เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในกิจกรรม สามารถปฏิบัติตน จนเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ใน
ความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู  อยูอยางพอเพียง มุงมั่นท างาน รักความเป็น
ไทย และมีจิตสาธารณะ  เห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น  สามารถพัฒนาความคิด ปรับตัวอยูในสังคมได  มี
ความคิดสรางสรรค์ มีความคิดริเริ่ม กลาแสดงออก  มีคานิยมท่ีดีงาม  สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอยางและ
เขารวมกิจกรรมตางๆ ดวยความเต็มใจและมีความสุข 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1.   เขารวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดและก าหนดอยางสม่ าเสมอ 

 2.  เขารวมกิจกรรมท่ีชุมชน สังคมจัดในดานวันส าคัญของชาติ ศาสนา และขนมธรรมเนียมประเพณี 

 3.   เขารวมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในท่ีสาธารณะและการเดินรนณรงค์กิจกรรมทางสังคมตางๆ  

 4.   เขารวมกิจกรรมรักษาความสะอาด รักษาส่ิงแวดลอมท้ังในและนอกสถานศึกษา 

 5.   รวมดูแลรักษา ท าความสะอาดและไมท าลายทรัพย์สมบัติท่ีเป็นของสาธารณะ 

 6.    การรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

 7. มีจิตส านึกในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 

 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก23953  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสารธารณประโยชน์                              กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                ภาคเรียนที่  1 เวลา  8  ชั่วโมง             

 

              จัดกิจกรรมท่ีมุงเนนและสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบและความ
ตระหนัก รักและเห็นคุณคาของกิจกรรมท่ีจัดให  รวมท้ังการรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

                เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในกิจกรรม สามารถปฏิบัติตน จนเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ใน
ความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู  อยูอยางพอเพียง มุงมั่นท างาน รักความเป็น
ไทย และมีจิตสาธารณะ  เห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น  สามารถพัฒนาความคิด ปรับตัวอยูในสังคมได  มี
ความคิดสรางสรรค์ มีความคิดริเริ่ม กลาแสดงออก  มีคานิยมท่ีดีงาม  สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอยางและ
เขารวมกิจกรรมตางๆ ดวยความเต็มใจและมีความสุข 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1.   เขารวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดและก าหนดอยางสม่ าเสมอ 

 2.  เขารวมกิจกรรมท่ีชุมชน สังคมจัดในดานวันส าคัญของชาติ ศาสนา และขนมธรรมเนียมประเพณี 

 3.   เขารวมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในท่ีสาธารณะและการเดินรนณรงค์กิจกรรมทางสังคมตางๆ  

 4.   เขารวมกิจกรรมรักษาความสะอาด รักษาส่ิงแวดลอมท้ังในและนอกสถานศึกษา 

 5.   รวมดูแลรักษา ท าความสะอาดและไมท าลายทรัพย์สมบัติท่ีเป็นของสาธารณะ 

 6.    การรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

 7. มีจิตส านึกในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 

 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก23954  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสารธารณประโยชน์                              กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                ภาคเรียนที่  2  เวลา  7  ชั่วโมง             

 

              จัดกิจกรรมท่ีมุงเนนและสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบและความ
ตระหนัก รักและเห็นคุณคาของกิจกรรมท่ีจัดให  รวมท้ังการรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

                เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในกิจกรรม สามารถปฏิบัติตน จนเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ใน
ความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู  อยูอยางพอเพียง มุงมั่นท างาน รักความเป็น
ไทย และมีจิตสาธารณะ  เห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น  สามารถพัฒนาความคิด ปรับตัวอยูในสังคมได  มี
ความคิดสรางสรรค์ มีความคิดริเริ่ม กลาแสดงออก  มีคานิยมท่ีดีงาม  สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอยางและ
เขารวมกิจกรรมตางๆ ดวยความเต็มใจและมีความสุข 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1.   เขารวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดและก าหนดอยางสม่ าเสมอ 

 2.  เขารวมกิจกรรมท่ีชุมชน สังคมจัดในดานวันส าคัญของชาติ ศาสนา และขนมธรรมเนียมประเพณี 

 3.   เขารวมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในท่ีสาธารณะและการเดินรนณรงค์กิจกรรมทางสังคมตางๆ  

 4.   เขารวมกิจกรรมรักษาความสะอาด รักษาส่ิงแวดลอมท้ังในและนอกสถานศึกษา 

 5.   รวมดูแลรักษา ท าความสะอาดและไมท าลายทรัพย์สมบัติท่ีเป็นของสาธารณะ 

 6.    การรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

 7. มีจิตส านึกในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 

 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก30907  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสารธารณประโยชน์                              กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                ภาคเรียนที่  1 เวลา  10  ชั่วโมง             

 

              จัดกิจกรรมท่ีมุงเนนและสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบและความ
ตระหนัก รักและเห็นคุณคาของกิจกรรมท่ีจัดให  รวมท้ังการรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

                เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในกิจกรรม สามารถปฏิบัติตน จนเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ใน
ความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู  อยูอยางพอเพียง มุงมั่นท างาน รักความเป็น
ไทย และมีจิตสาธารณะ  เห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น  สามารถพัฒนาความคิด ปรับตัวอยูในสังคมได  มี
ความคิดสรางสรรค์ มีความคิดริเริ่ม กลาแสดงออก  มีคานิยมท่ีดีงาม  สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอยางและ
เขารวมกิจกรรมตางๆ ดวยความเต็มใจและมีความสุข 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1.   เขารวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดและก าหนดอยางสม่ าเสมอ 

 2.  เขารวมกิจกรรมท่ีชุมชน สังคมจัดในดานวันส าคัญของชาติ ศาสนา และขนมธรรมเนียมประเพณี 

 3.   เขารวมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในท่ีสาธารณะและการเดินรนณรงค์กิจกรรมทางสังคมตางๆ  

 4.   เขารวมกิจกรรมรักษาความสะอาด รักษาส่ิงแวดลอมท้ังในและนอกสถานศึกษา 

 5.   รวมดูแลรักษา ท าความสะอาดและไมท าลายทรัพย์สมบัติท่ีเป็นของสาธารณะ 

 6.    การรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

 7. มีจิตส านึกในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 

 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก30908  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสารธารณประโยชน์                              กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                ภาคเรียนที่  2  เวลา  10  ชั่วโมง             

 

              จัดกิจกรรมท่ีมุงเนนและสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบและความ
ตระหนัก รักและเห็นคุณคาของกิจกรรมท่ีจัดให  รวมท้ังการรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

                เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในกิจกรรม สามารถปฏิบัติตน จนเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ใน
ความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู  อยูอยางพอเพียง มุงมั่นท างาน รักความเป็น
ไทย และมีจิตสาธารณะ  เห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น  สามารถพัฒนาความคิด ปรับตัวอยูในสังคมได  มี
ความคิดสรางสรรค์ มีความคิดริเริ่ม กลาแสดงออก  มีคานิยมท่ีดีงาม  สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอยางและ
เขารวมกิจกรรมตางๆ ดวยความเต็มใจและมีความสุข 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1.   เขารวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดและก าหนดอยางสม่ าเสมอ 

 2.  เขารวมกิจกรรมท่ีชุมชน สังคมจัดในดานวันส าคัญของชาติ ศาสนา และขนมธรรมเนียมประเพณี 

 3.   เขารวมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในท่ีสาธารณะและการเดินรนณรงค์กิจกรรมทางสังคมตางๆ  

 4.   เขารวมกิจกรรมรักษาความสะอาด รักษาส่ิงแวดลอมท้ังในและนอกสถานศึกษา 

 5.   รวมดูแลรักษา ท าความสะอาดและไมท าลายทรัพย์สมบัติท่ีเป็นของสาธารณะ 

 6.    การรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

 7. มีจิตส านึกในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 

 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก32945  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสารธารณประโยชน์                              กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                ภาคเรียนที่  1 เวลา  10  ชั่วโมง             

 

              จัดกิจกรรมท่ีมุงเนนและสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบและความ
ตระหนัก รักและเห็นคุณคาของกิจกรรมท่ีจัดให  รวมท้ังการรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

                เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในกิจกรรม สามารถปฏิบัติตน จนเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ใน
ความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู  อยูอยางพอเพียง มุงมั่นท างาน รักความเป็น
ไทย และมีจิตสาธารณะ  เห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น  สามารถพัฒนาความคิด ปรับตัวอยูในสังคมได  มี
ความคิดสรางสรรค์ มีความคิดริเริ่ม กลาแสดงออก  มีคานิยมท่ีดีงาม  สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอยางและ
เขารวมกิจกรรมตางๆ ดวยความเต็มใจและมีความสุข 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1.   เขารวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดและก าหนดอยางสม่ าเสมอ 

 2.  เขารวมกิจกรรมท่ีชุมชน สังคมจัดในดานวันส าคัญของชาติ ศาสนา และขนมธรรมเนียมประเพณี 

 3.   เขารวมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในท่ีสาธารณะและการเดินรนณรงค์กิจกรรมทางสังคมตางๆ  

 4.   เขารวมกิจกรรมรักษาความสะอาด รักษาส่ิงแวดลอมท้ังในและนอกสถานศึกษา 

 5.   รวมดูแลรักษา ท าความสะอาดและไมท าลายทรัพย์สมบัติท่ีเป็นของสาธารณะ 

 6.    การรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

 7. มีจิตส านึกในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 

 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก32946  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสารธารณประโยชน์                              กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                ภาคเรียนที่  2  เวลา  10  ชั่วโมง             

 

              จัดกิจกรรมท่ีมุงเนนและสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบและความ
ตระหนัก รักและเห็นคุณคาของกิจกรรมท่ีจัดให  รวมท้ังการรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

                เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในกิจกรรม สามารถปฏิบัติตน จนเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ใน
ความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู  อยูอยางพอเพียง มุงมั่นท างาน รักความเป็น
ไทย และมีจิตสาธารณะ  เห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น  สามารถพัฒนาความคิด ปรับตัวอยูในสังคมได  มี
ความคิดสรางสรรค์ มีความคิดริเริ่ม กลาแสดงออก  มีคานิยมท่ีดีงาม  สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอยางและ
เขารวมกิจกรรมตางๆ ดวยความเต็มใจและมีความสุข 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1.   เขารวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดและก าหนดอยางสม่ าเสมอ 

 2.  เขารวมกิจกรรมท่ีชุมชน สังคมจัดในดานวันส าคัญของชาติ ศาสนา และขนมธรรมเนียมประเพณี 

 3.   เขารวมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในท่ีสาธารณะและการเดินรนณรงค์กิจกรรมทางสังคมตางๆ  

 4.   เขารวมกิจกรรมรักษาความสะอาด รักษาส่ิงแวดลอมท้ังในและนอกสถานศึกษา 

 5.   รวมดูแลรักษา ท าความสะอาดและไมท าลายทรัพย์สมบัติท่ีเป็นของสาธารณะ 

 6.    การรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

 7. มีจิตส านึกในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 

 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก33957  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสารธารณประโยชน์                              กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                ภาคเรียนที่  1 เวลา  10  ชั่วโมง             

 

              จัดกิจกรรมท่ีมุงเนนและสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบและคว าม
ตระหนัก รักและเห็นคุณคาของกิจกรรมท่ีจัดให  รวมท้ังการรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

                เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในกิจกรรม สามารถปฏิบัติตน จนเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ใน
ความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู  อยูอยางพอเพียง มุงมั่นท างาน รักความเป็น
ไทย และมีจิตสาธารณะ  เห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น  สามารถพัฒนาความคิด ปรับตัวอยูในสังคมได  มี
ความคิดสรางสรรค์ มีความคิดริเริ่ม กลาแสดงออก  มีคานิยมท่ีดีงาม  สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอยางและ
เขารวมกิจกรรมตางๆ ดวยความเต็มใจและมีความสุข 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1.   เขารวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดและก าหนดอยางสม่ าเสมอ 

 2.  เขารวมกิจกรรมท่ีชุมชน สังคมจัดในดานวันส าคัญของชาติ ศาสนา และขนมธรรมเนียมประเพณี 

 3.   เขารวมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในท่ีสาธารณะและการเดินรนณรงค์กิจกรรมทางสังคมตางๆ  

 4.   เขารวมกิจกรรมรักษาความสะอาด รักษาส่ิงแวดลอมท้ังในและนอกสถานศึกษา 

 5.   รวมดูแลรักษา ท าความสะอาดและไมท าลายทรัพย์สมบัติท่ีเป็นของสาธารณะ 

 6.    การรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

 7. มีจิตส านึกในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 

 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ก33258  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสารธารณประโยชน์                              กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                ภาคเรียนที่  2  เวลา  10  ชั่วโมง             

 

              จัดกิจกรรมท่ีมุงเนนและสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบและความ
ตระหนัก รักและเห็นคุณคาของกิจกรรมท่ีจัดให  รวมท้ังการรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

                เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในกิจกรรม สามารถปฏิบัติตน จนเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ใน
ความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝุเรียนรู  อยูอยางพอเพียง มุงมั่นท างาน รักความเป็น
ไทย และมีจิตสาธารณะ  เห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น  สามารถพัฒนาความคิด ปรับตัวอยูในสังคมได  มี
ความคิดสรางสรรค์ มีความคิดริเริ่ม กลาแสดงออก  มีคานิยมท่ีดีงาม  สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอยางและ
เขารวมกิจกรรมตางๆ ดวยความเต็มใจและมีความสุข 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1.   เขารวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดและก าหนดอยางสม่ าเสมอ 

 2.  เขารวมกิจกรรมท่ีชุมชน สังคมจัดในดานวันส าคัญของชาติ ศาสนา และขนมธรรมเนียมประเพณี 

 3.   เขารวมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในท่ีสาธารณะและการเดินรนณรงค์กิจกรรมทางสังคมตางๆ  

 4.   เขารวมกิจกรรมรักษาความสะอาด รักษาส่ิงแวดลอมท้ังในและนอกสถานศึกษา 

 5.   รวมดูแลรักษา ท าความสะอาดและไมท าลายทรัพย์สมบัติท่ีเป็นของสาธารณะ 

 6.    การรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

 7. มีจิตส านึกในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 

 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
 
 

I20903  การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพิ่มเติม                  กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                       ภาคเรียนที่  1  เวลา  20  ชั่วโมง             

 เป็นกิจกรรมท่ีน าความรู  หรือประยุกต์ใชความรูจากส่ิงท่ีศึกษาคนควาและเรียนรูจากส่ิงท่ีศึกษา
คนควาและเรียนรูจากรายวิชาเพิ่มเติม การศึกษาคนควาและสรางองค์ความรู (Research  and  Knowledge  
Formation : IS1) และการส่ือสารและการน าเสนอ (Communication  and  Presentation : IS2 ) ไปสู
การปฏิบัติในการสรางสรรค์โครงงาน/โครงการตางๆ ท่ีกอใหเกิดประโยชน์ตอสาธารณะหรือบริการสังคม  
ชุมชน  ประเทศหรือสังคมโลก  มีการก าหนดเปูาหมาย  วัตถุประสงค์  วางแผนการท างาน  และตรวจสอบ
ความกาวหนา  วิเคราะห์  วิจารณ์ผลท่ีไดจากการปฏิบัติกิจกรรม 
หรือโครงงาน/โครงการโดยใชกระบวนการกลุมเพือ่ใหผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรค์  เป็นกิจกรรมจิตอาสา
ท่ีไมมีคาจางตอบแทน  เป็นกิจกรรมท่ีใหมีความรูตระหนักรู  มีส านึกความรับผิดชอบตอตนเองและตอสังคม 
 
เป้าหมายการด าเนินกิจกรรม 

1. วิเคราะห์องค์ความรูหรือประสบการณ์จากการเรียนในสาระ  IS1  และ  IS2  
เพื่อก าหนดแนวทางไปสูการปฏิบัติใหเกิดประโยชน์ตอสังคม  (Public  Service) 

2. เขียนเปูาหมาย/วัตถุประสงค์  เคาโครง  กิจกรรม/โครงการและแผนปฏิบัติโครงงาน/ 
โครงการ 

3. ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความกาวหนาทางการปฏิบัติโครงงาน/โครงการ 
4. รวมแสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์  วิพากษ์  การปฏิบัติโครงงาน/โครงงาน 
5. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงงาน/โครงการ  และแสดงความรูสึก  ความคิดเห็น   

ตอผลการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม  ซึ่งแสดงถึงการตระหนักรู  มีส านึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
 6.  แสดงผลงานตอชุมชน 
 7.  เห็นประโยชน์และคุณคาในการสรางสรรค์งานและถายทอดส่ิงท่ีเรียนรู 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

I30903  การน าความรู้ไปใช้บริการสังคม 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพิ่มเติม                  กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                       ภาคเรียนที่  1  เวลา  20  ชั่วโมง             

 เป็นกิจกรรมท่ีน าความรู  หรือประยุกต์ใชความรูจากส่ิงท่ีศึกษาคนควาและเรียนรูจากส่ิงท่ีศึกษา
คนควาและเรียนรูจากรายวิชาเพิ่มเติม การศึกษาคนควาและสรางองค์ความรู (Research  and  Knowledge  
Formation : IS1) และการส่ือสารและการน าเสนอ (Communication  and  Presentation : IS2 ) ไปสู
การปฏิบัติในการสรางสรรค์โครงงาน/โครงการตางๆ ท่ีกอใหเกิดประโยชน์ตอสาธารณะหรือบริการสังคม  
ชุมชน  ประเทศหรือสังคมโลก  มีการก าหนดเปูาหมาย  วัตถุประสงค์  วางแผนการท างาน  และตรวจสอบ
ความกาวหนา  วิเคราะห์  วิจารณ์ผลท่ีไดจากการปฏิบัติกิจกรรม 
หรือโครงงาน/โครงการโดยใชกระบวนการกลุมเพือ่ใหผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรค์  เป็นกิจกรรมจิตอาสา
ท่ีไมมีคาจางตอบแทน  เป็นกิจกรรมท่ีใหมีความรูตระหนักรู  มีส านึกความรับผิดชอบตอตนเองและตอสังคม 
 
เป้าหมายการด าเนินกิจกรรม 

1. วิเคราะห์องค์ความรูหรือประสบการณ์จากการเรียนในสาระ  IS1  และ  IS2  
เพื่อก าหนดแนวทางไปสูการปฏิบัติใหเกิดประโยชน์ตอสังคม  (Public  Service) 

2. เขียนเปูาหมาย/วัตถุประสงค์  เคาโครง  กิจกรรม/โครงการและแผนปฏิบัติโครงงาน/ 
โครงการ 

3. ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความกาวหนาทางการปฏิบัติโครงงาน/โครงการ 
4. รวมแสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์  วิพากษ์  การปฏิบัติโครงงาน/โครงงาน 
5. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงงาน/โครงการ  และแสดงความรูสึก  ความคิดเห็น   

ตอผลการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม  ซึ่งแสดงถึงการตระหนักรู  มีส านึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
 6.  แสดงผลงานตอชุมชน 
 7.  เห็นประโยชน์และคุณคาในการสรางสรรค์งานและถายทอดส่ิงท่ีเรียนรู 
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ส่วนที่ 5  

เกณฑ์การจบหลักสูตร 

 

 จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผู เรียนตองอยูบนหลักการพื้นฐานสองประการ  คือ   
เป็นการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียนรู  การท่ีจะบรรลุ จุดมุงหมายแรกได
จะตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการเรียนรูของผูเรียนในระหวางการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง บันทึก 
วิเคราะห์ แปลความหมายขอมูล  แลวน ามาใชในการสงเสริมหรือปรับปรุงแกไขการเรียนรูของผูเรียนและการ
สอนของครู  การวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเป็นเรื่องท่ีสัมพันธ์กัน  หากขาดส่ิงหนึ่งส่ิงใดการเรียนการ
สอนก็ขาดประสิทธิภาพ  การประเมินระหวางการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูเชนนี้ เรียกวา 
Formative  assessment  เป็นการวัดและประเมินผลท่ีเกิดขึ้นในหองเรียนทุกวัน เป็นการประเมินเพื่อใหรู
จุดเดน จุดท่ีตองปรับปรุง จึงเป็นขอมูลเพื่อใชในการพัฒนา  ซึ่งในปัจจุบันงานวิจัยบงช้ีวาถาใชการประเมินผล
ยอยอยางถูกวิธี การประเมินผลยอยจะเป็นเครื่องมือท่ีทรงพลังในการก าหนดเปูาหมาย การเรียนการสอน  แต
ท้ังนี้ผูสอนตองมีทักษะในการใชวิธีการและเครื่องมือการประเมินท่ีหลากหลาย เชน  การสังเกต  การซักถาม  
การระดมความคิดเห็นเพื่อใหไดมติขอสรุปของประเด็นท่ีก าหนด  การใชแฟูมสะสมงาน  การใชภาระงานท่ี
เนนการปฏิบัติ การประเมินความรูเดิม  การใหผูเรียนประเมินตนเอง การใหเพื่อนประเมินเพื่อน  การใชเกณฑ์
การใหคะแนน (Rubrics) และท่ีส าคัญการใหขอมูลยอนกลับโดยผูสอนตองสามารถใหค าแนะน าเพื่อเช่ือมโยง
ความรูเดิมกับความรูใหมท าใหการเรียนรูพอกพูน  นอกจากนี้ยังตองรูจักใชผลท่ีไดจากการประเมินมาวางแผน
และทบทวนการสอนของตนอีกดวย 
 ส าหรับจุดมุงหมายท่ีสองคือ การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนรู เป็นการประเมิน
สรุปผลการเรียนรู เรียกวา Summative assessment เมื่อเรียนจบหนวยการเรียน หรือจบรายวิชาเพื่อตัดสิน
ใหคะแนนหรือใหระดับผลการเรียน หรือใหการรับรองความรูความสามารถของผูเรียนวาผานรายวิชาหรือไม  
ควรไดรับการเล่ือนช้ันหรือไม หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม  โดยสถานศึกษามีหนาท่ีในการอนุมัติและ
รายงานผลการเรียน  งานวิจัยเสนอแนะวาการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนท่ีดีตองใหโอกาสผูเรียน
แสดงออกซึ่งความรู  ความสามารถ ดวยวิธีการที่หลากหลายและพิจารณาตัดสินบนพื้นฐานของเกณฑ์ผลการ
ปฏิบัติมากกวาใชเปรียบเทียบระหวางนักเรียน   
  
 การก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา 

 การจัดการศึกษาในปัจจุบันนอกจากใหท่ัวถึงแลวยังมุงเนนคุณภาพดวย  ผูปกครอง สังคมและรัฐ
ตองการเห็นหลักฐานอันเป็นผลมาจากการจัดการศึกษา  นั่นคือ คุณภาพของผูเรียนท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการ
เรียนรูตามท่ีหลักสูตรก าหนด  หนวยงานท่ีรับผิดชอบนับต้ังแตสถานศึกษา ตนสังกัด หนวยงานระดับชาติท่ีไดรับ
มอบหมาย  จึงมีบทบาทหนาท่ีในการตรวจสอบคุณภาพผูเรียนตามความคาดหวังของหลักสูตร  ดังนั้นหลักสูตร
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แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  จึงก าหนดใหมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูใน  ๔  
ระดับ  ไดแก  ระดับช้ันเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับชาติ  ทุกระดับ   มี
เจตนารมณ์เชนเดียวกัน คือ ตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียนเพื่อน าผลการประเมินมาใชเป็น
ขอมูลในการพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป 

 การประเมินระดับชั้นเรียน  
 เป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยูในกระบวนการจัดการเรียนรู  ผูสอนด าเนินการเป็นปกติและ
สม่ าเสมอในการจัดการเรียนการสอน ใชเทคนิคการประเมินท่ีหลากหลาย เชน การซักถาม การสังเกต  
การตรวจการบาน การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน แฟูมสะสมงาน การใชแบบทดสอบ ฯลฯ  โดย
ผูสอนเป็นผูประเมินเอง หรือเปิดโอกาสให ผู เ รียนประเมินตนเอง  เพื่ อนประเมินเพื่ อน ผูปกครอง 
รวมประเมิน  
 การประเมนิระดับช้ันเรียนเป็นการตรวจสอบวา ผูเรียนมีพัฒนาการความกาวหนาในการเรียนรู อัน
เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไมและมากนอยเพียงใด  มีส่ิงท่ีจะตองไดรับการพัฒนาปรับปรุง
และสงเสริมในดานใด  นอกจากนี้ยังเป็นขอมูลใหผูสอนใชปรับปรุงการเรียนการสอนของตนดวย  ท้ังนี้โดยให
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 
 การประเมินระดับสถานศึกษา 
 เป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผูเรียนเป็นรายปี/รายภาค  ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห์
และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และเป็นการประเมินเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาวาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปูาหมายหรือไม  ผูเรียนมีส่ิงท่ีตองไดรับ
การพัฒนาในดานใด  รวมท้ังสามารถน าผลการเรียนของผูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ
และระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นขอมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุง
นโยบาย  หลักสูตร  โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายง านผลการจัดการศึกษาตอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ผูปกครองและชุมชน   

 การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 เป็นการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใชเป็นขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ  สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพของผูเรียนดวยวิธีการและ
เครื่องมือท่ีเป็นมาตรฐานท่ีจัดท าและด าเนินการโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือดวยความรวมมือกับหนวยงานตน
สังกัดและหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือจากการตรวจสอบขอมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
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 การประเมินระดับชาติ 
 เป็นการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติ ตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนท่ีเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓  ช้ันประถม ศึกษาปี
ท่ี ๖  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  เขารับการประเมิน  ผลจากการประเมินใชเป็นขอมูล
ในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตางๆ เพื่อน าไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพ การจัดการ
ศึกษา  ตลอดจนเป็นขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ขอมูลการประเมินในระดับตางๆ ขางตน  เป็นประโยชน์ตอสถานศึกษาในการตรวจสอบ ทบทวน 
พัฒนาคุณภาพผูเรียน  ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะตองจัดระบบดูแลชวยเหลือ ปรับปรุง
แกไข สงเสริมสนับสนุน เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกตางระหวางบุคคลท่ี
จ าแนกตามสภาพปัญหาและความตองการ ไดแก  กลุมผูเรียนท่ัวไป  กลุมผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  กลุม
ผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  กลุมผูเรียนท่ีมีปัญหาดานวินัยและพฤติกรรม กลุมผูเรียนท่ีปฏิเสธ
โรงเรียน  กลุมผูเรียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม  กลุมพิการทางรางกายและสติปัญญา  เป็นตน  ขอมูล
จากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการด าเนินการชวยเหลือผูเรียนไดทันทวงที  เป็นโอกาสให
ผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน 

 การจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  
 สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา จะตองจัดท าระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาใหสอดคลองและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็นขอก าหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของทุกฝุายถือปฏิบัติรวมกัน  
 ระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นกรอบภาระงานและ
แนวปฏิบัติดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ซึ่งจะตองเช่ือมโยงกับการเรียนรูเป็นกระบวนการเดียวกัน  
สาระของระเบียบดังกลาวก าหนดบนพื้นฐานของนโยบายดานการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล
การเรียนรูตามหลักสูตรของสถานศึกษา  หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักวิชา  หลักเกณฑ์การ
วัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  กฎระเบียบท่ี
เกี่ยวของและแนวปฏิบัติท่ีสถานศึกษาก าหนดเพิ่มเติม อันจะสะทอนมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ี
สรางความมั่นใจในกระบวนการด าเนินงานและความเช่ือมั่นแกสังคม ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพตามเปูาหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ก าหนดวาการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูเป็นกระบวนการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียนและตัดสินวาผูเรียนมีความรู  ความสามารถ 
ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัดใน
ระดับใด  สามารถท่ีจะไดรับการเล่ือนช้ันเรียน หรือจบการศึกษาไดหรือไม  สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบ
จัดการศึกษาจะตองจัดท าระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรของสถานศึกษาให
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สอดคลองและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบั ติท่ีเป็นขอก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ โดยมีการด าเนินการในเรื่องตอไปนี้   
 ๑.  การตัดสินผลการเรียน ก าหนดใหมีการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงกับการเรียนการสอนโดยผูสอนตองเก็บ
ขอมูลของผูเรียนทุกดานอยางสม่ าเสมอและตอเนื่องในแตละปี/ภาค  ตลอดจนใหมีการสอนซอมเสริมผูเรียนในดาน
ท่ีตองไดรับการพัฒนาและสนับสนุนในดานท่ีเดน เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
     การตัดสินผลการเรียนเพื่อพิจารณาเล่ือนช้ัน  ก าหนดใหระดับประถมศึกษาตัดสินผลการเรียน
ปลายปีเพื่อการเล่ือนช้ันเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนเป็นหนวยกิตให
ตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาคเรียน เพื่อน าไปใชในการพิจารณาการเล่ือนช้ันเมื่อส้ินปีการศึกษา  นอกจากนี้
ยังก าหนดใหมีการซ้ าช้ันโดยใหค านึงถึงวุฒิภาวะและความรูความสามารถของผูเรียนเป็นส าคัญ   
 ๒.  การใหระดับผลการเรียนในระดับประถมศึกษา  สามารถใหระดับผลการเรียนไดหลายลักษณะ  
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาก าหนดใหใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น   ๘ 
ระดับ  ส าหรับการอาน คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใหระดับผลการประเมินเป็นดีเยี่ยม 
ดี และผาน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหระดับผลการประเมินเป็นผานและไมผาน 
 ๓.  การรายงานผลการเรียน  ก าหนดใหสถานศึกษารายงานผลการเรียนใหผูเรียน  ผูปกครองและ
ผูเกี่ยวของรับทราบความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๔.  เกณฑ์การจบการศึกษา  ก าหนดคุณสมบัติของผูจบการศึกษาระดับประถมศึกษา  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผูจบการศึกษาส าหรับกลุมเปูาหมายเฉพาะ 
 ๕.  เอกสารหลักฐานการศึกษา  ก าหนดใหสถานศึกษาตองจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียน 
ประกาศนียบัตรและแบบรายงานผูส าเร็จการศึกษา  โดยใชแบบพิมพ์ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดและ
เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดท าขึ้นเพื่อบันทึกผลการประเมินและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับผูเรียน 
 ๖.  การเทียบโอนผลการเรียน  สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเรียนไดในกรณีตาง 
ๆ  ไดแก  การยายสถานศึกษา  การศึกษาจากตางประเทศและขอเขาศึกษาตอในประเทศ  การยายหลักสูตร  
การเปล่ียนรูปแบบการศึกษา  การขอกลับเขาศึกษาตอของผูท่ีออกกลางคัน  ตลอดจนการเทียบโอนความรู ทักษะ 
ประสบการณ์จากแหลงการเรียนรูอื่นๆ   
 ๗.  การประเมินคุณภาพผูเรียน  สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนไดเขารับการประเมินระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา/หนวยงานท่ีเกี่ยวของและระดับชาติดวย  เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศของผูเรียนน าไปใชใน การ
ปรับปรุงพัฒนาผูเรียนและการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตอไป 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาอาจเพิ่มเติมประเด็นอื่นๆ  ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 



 

 

616 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 การจัดการระบบงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การด าเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรูของสถานศึกษา ครอบคลุมงาน ๒ สวน  ไดแก งานวัด
และประเมินผลการเรียนรูและงานทะเบียน  สถานศึกษาโดยท่ัวไปจะก าหนดผูรับผิดชอบแตละงาน อยางไรก็
ตามสถานศึกษาขนาดเล็กมักจะรวมงานท้ังสองและมอบหมายผูรับผิดชอบคนเดียว 
 งานวัดและประเมินผลการเรียนรู มีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการใหภาระงานวัดและประเมินผลการ
เรียนรูของสถานศึกษาเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ  ใหค าปรึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล    การเรียนรู
กับผูสอนและผูเรียน  ตลอดจนด าเนินการเกี่ยวกับการสรางเสริมความเขมแข็งในเทคนิควิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูใหบุคลากรของสถานศึกษา  ส าหรับงานทะเบียนรับผิดชอบดานเอกสารหลักฐาน
การศึกษา  เอกสารการประเมินผลตางๆ เพื่อการบันทึกหลักฐานการศึกษา  การจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
การศึกษาอยางเป็นระบบ  การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา  เป็นตน 
 ภาระงานวัดและประเมินผลการเรียนรูมีความเกี่ยวของกับฝุายตางๆ ในสถานศึกษานับต้ังแตระดับ
นโยบาย  ในการก าหนดนโยบายการวัดผล  การจัดท าระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนรูของ
สถานศึกษา  เพื่อใหบุคลากรทุกฝุายท่ีเกี่ยวของถือปฏิบัติและยังเกี่ยวของกับผูเรียนทุกคนต้ังแตเขาเรียนจนจบ
การศึกษาและออกจากสถานศึกษา  จึงจ าเป็นท่ีสถานศึกษาตองวิเคราะห์ภาระงาน  ก าหนดกระบวนการท างาน
และผูรับผิดชอบแตละขั้นตอนอยางชัดเจนเหมาะสม  ดังในแผนภาพท่ี ๑.๑ ไดแสดงถึงระบบ การบริหารการ
วัดและประเมินผลการเรียนรูของสถานศึกษาท่ีก าหนดขึ้น โดยน านโยบายการจัดการเรียนการสอนและการวัด
และประเมินผลการเรียนรู  ตลอดจนหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานมาวิเคราะห์ภาระงาน และตารางท่ี ๑.๑ แสดงถึงการมอบหมาย ภารกิจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การเรียนรูใหแกบุคลากรฝุายตางๆ ของสถานศึกษารับผิดชอบ 
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แผนภาพที่ ๑  ระบบการบริหารการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
          พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ระเบียบวา
ดวยการวัดและประเมินผลการเรียนรูของ

สถานศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการของสถานศึกษา 

อนุมัติหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบ

วาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนรู

ของสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- จัดการเรียนรูและด าเนินการวัดและ
ประเมินผลตามระเบียบวาดวยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูของสถานศึกษา 
-ตัดสินผลการประเมินรายปี/รายภาค 

 

ใหความเห็นชอบผลการประเมิน 

-  อนุมัติผลการประเมินรายปี/รายภาค 
-  ตัดสินและอนุมัติการเลื่อนชั้น  ซ้ าชั้น   
   การจบการศึกษา 

รายงานผลตอผูเก่ียวของ 

รวบรวมขอมูลจัดท าเอกสารหลักฐาน

การศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการของสถานศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษา 

-  ครูที่ปรึกษา 
-  ครูแนะแนว 
-  คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย 

-  ครูวัดผล 
-  นายทะเบียน 

ก ากับ  ติดตาม   
สนับสนุน  ใหขวัญ

ก าลังใจ 

คณะกรรมการประกัน

คุณภาพของสถานศึกษา 

การเทียบโอน 

ผลการเรียน 

คณะกรรมการ 

เทียบโอนผลการเรียน 

-  ผูสอน 
-  ผูไดรับมอบหมาย 
-  คณะอนุกรรมการกลุมสาระ 
   การเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
-  คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน    
   การอาน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
-  คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน 
   คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

ผู้เก่ียวข้อง ภารกิจ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตารางที่ ๑   การมอบหมายภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรูใหบุคลากรฝุายตาง ๆ                 
  ของสถานศึกษารับผิดชอบ   
 

ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าทีใ่นการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

๑.  คณะกรรมการ 
     สถานศึกษา 
     ขั้นพื้นฐาน 

 ๑.๑  อนุมัติและใหความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรูของสถานศึกษา 
 ๑.๒  อนุมัติและใหความเห็นชอบตอหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัด 
และประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง ๘ กลุม 
 ๑.๓  อนุมัติและใหความเห็นชอบตอหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการ
ประเมิน ความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห์และเขียน 
 ๑.๔  อนุมัติและใหความเห็นชอบตอคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา  เกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสถานศึกษา 
 ๑.๕  อนุมัติและใหความเห็นชอบกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษา  
เกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ๑.๖  อนุมัติและใหความเห็นชอบกระบวนการและวิธีการสอนซอมเสริม
การแกไขผลการเรียนและอื่นๆ  
 ๑.๗  ก ากับ ติดตามการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลุมสาระ 
การเรียนรู การพัฒนาความสามารถดานการอาน คิดวิเคราะห์และเขียน   
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ๑.๘  ก ากับ ติดตาม การวัดและประเมินผล และการตัดสินผลการเรียน 

๒.  คณะกรรมการ 
      บริหารหลักสูตร 
      และวิชาการของ 
      สถานศึกษา 

 ๒.๑  จัดท าระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนรูของ
สถานศึกษา 
 ๒.๒ จัดท าแผนการประเมินผลการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลางและ
สาระเพิ่มเติมของรายวิชาตางๆ ในแตละกลุมสาระการเรียนรู   
โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูและจัดท า
รายวิชาพรอมเกณฑ์การประเมิน 
 ๒.๓ ก าหนดส่ิงท่ีตองการประเมินในการอาน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน           
ของสถานศึกษาพรอมเกณฑ์การประเมินและแนวทางการปรับปรุงแกไข
ผูเรียน 
 ๒.๔ ก าหนดการตรวจสอบและรายงานสมรรถนะส าคัญของผูเรียน  
 ๒.๕ ก าหนดวิธีการเทียบโอนผลการเรียน จ านวนรายวิชา  จ านวนหนวย
กิต  เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน  
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตารางที่ ๑  (ตอ) 
 

ผูปฏิบัติ บทบาทหนาท่ีในการด าเนินงานการวัดและประเมนิผลการเรียนรู 
๓.  คณะอนุกรรมการ 
กลุมสาระการเรียนรู  
และกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

 ๓.๑ ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ  
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนพรอมแนวทางการวดัและประเมินผล 
 ๓.๒ สนับสนุนการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การวัด
และประเมินผลการเรียนรูและตัดสินผลการเรียนตามแนวทางท่ีก าหนดไว 
 ๓.๓ พิจารณาใหความเห็นชอบผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู  
สาระการเรียนรูรายปี/รายภาคและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

๔.  คณะกรรมการพัฒนา  
 และประเมินการอาน 
คิดวเิคราะห์และเขียน 

 ๔.๑ ก าหนดแนวทางในการพัฒนาและการประเมนิความสามารถ 
การอาน คิดวิเคราะห์และเขียนของผูเรียน 
 ๔.๒ ด าเนินการประเมินความสามารถการอาน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
 ๔.๓ ตัดสินผลการพัฒนาความสามารถการอาน คิดวิเคราะห์และเขียน           
ของผูเรียนรายปี/รายภาคและการจบการศึกษาแตละระดับ 

๕.  คณะกรรมการพัฒนา
และประเมินคุณลักษณะ                  
อันพึงประสงค์               
ของสถานศึกษา 

 ๕.๑ ก าหนดแนวทางการพัฒนา แนวทางการประเมินเกณฑ์ การประเมิน 
และแนวทางการปรับปรุงแกไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๕.๒ พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  รายปี/
รายภาคและการจบการศึกษาแตละระดับ 
 ๕.๓ จัดระบบการปรับปรุงแกไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดวยวิธีการอัน
เหมาะสมและสงตอขอมูลเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

๖.  คณะกรรมการ  
เทียบโอนผลการเรียน 

 ๖.๑ จัดท าสาระ เครื่องมือ  และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนของรายวิชา
และกลุมสาระการเรียนรูตางๆ  
 ๖.๒ ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหกับผูเรียนท่ีรองขอ 
 ๖.๓ ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน 
 ๖.๔ เสนอผลการเทียบโอนตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
ของสถานศึกษาใหความเห็นชอบและเสนอผูบริหารสถานศึกษาตัดสินอนุมัติ
การเทียบโอน 

๗.  ผูบริหารสถานศึกษา  ๗.๑ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๗.๒ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของ
สถานศึกษา 
 ๗.๓ อนุมัติผลการประเมินผลการเรียน รายปี/รายภาค และตัดสินอนุมัติ
การเล่ือนช้ันเรียน การซ้ าช้ัน การจบการศึกษา 
 ๗.๔ ใหค าแนะน าขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับการด าเนินงานแกบุคลากรใน
สถานศึกษา 
 ๗.๕ ก ากับ ติดตามใหการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียน
บรรลุเปูาหมาย 
 ๗.๖  น าผลการประเมินไปจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  ก าหนด
นโยบายและวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 



 

 

620 

หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตารางที่ ๑.๑  (ตอ) 
 

ผูปฏิบัติ บทบาทหนาท่ีในการด าเนินงานการวัดและประเมนิผลการเรียนรู 
๘.  ผูสอน  ๘.๑ จัดท าแผนการจัดการเรียนรูแผนการประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาท่ี

รับผิดชอบใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติและปฏิทินปฏิบัติงาน 
 ๘.๒ ท าการวัดและประเมินผลระหวางเรียนควบคูกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามแผนท่ีก าหนดพรอมกับปรับปรุงแกไขผูเรียนท่ีมีขอบกพรอง 
 ๘.๓ ประเมินตัดสินผลการเรียนรูของผูเรียนในรายวิชาท่ีสอน หรือกิจกรรมท่ี
รับผิดชอบเมื่อส้ินสุดการเรียนรายปี/รายภาค สงหัวหนากลุมสาระการเรียนรู
หรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ๘.๔ น าผลการประเมินไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 ๘.๕ ตรวจสอบสมรรถนะส าคัญของผูเรียน 

๙.  ครูวัดผล  ๙.๑ สงเสริมพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ดานตางๆ แกครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๙.๒ ใหค าปรึกษา ติดตาม ก ากับการวัดและประเมินผลการเรียนรูของ
สถานศึกษาใหเป็นไปตามหลักวิชาการและแนวทางท่ีสถานศึกษาก าหนดไว 
 ๙.๓ ตรวจสอบ กล่ันกรอง ปรับปรุงคุณภาพของวิธีการ เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูของสถานศึกษา 
 ๙.๔ ปฏิบัติงานรวมกับนายทะเบียนในการรวบรวม ตรวจสอบและ
ประมวลผลการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนแตละคน 

๑๐.  นายทะเบียน  ๑๐.๑ ปฏิบัติงานรวมกับครูวัดผลในการรวบรวม ตรวจสอบและบันทึก
ผลการประมวลขอมูลผลการเรียนของผูเรียนแตละคน 
 ๑๐.๒ ตรวจสอบและสรุปขอมูลผลการเรียนของผูเรียนรายบุคคล                
แตละช้ันปีและเมื่อจบการศึกษา เพื่อเสนอรายช่ือผูมีคุณสมบัติครบถวน                     
ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาใหความเห็นชอบ 
และเสนอใหผูบริหารสถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการเล่ือนช้ันเรียน และ
จบการศึกษาแตละระดับ 
 ๑๐.๓ จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา  
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 

ระเบียบโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช  ๒๕๕๑  
********************************************************************************* 
 โดยท่ีโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ตามค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ี วก. ๒๙๓/๒๕๕๑  ลงวันท่ี  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  เรื่อง ใหใช
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงเป็นการสมควรท่ีจะก าหนดระเบียบโรงเรียน
เมยวดีพิทยาคม ดวย การวัดและประเมินผลการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ เพื่อใหสามารถด าเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับค าส่ังดังกลาว 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจนามความในมาตรา ๓๙ แหงระเบียบพระราชบัญญัติบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม วาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑”  
 ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหบังคับต้ังแตปีการศึกษา  ๒๕๖๔  เป็นตนไป 
 ขอ ๓  ใหยกเลิก ระเบียบโรงเรียน ขอบังคับหรือค าส่ังอื่นใดในสวนท่ีก าหนดไวในระเบียบนี้ หรือซึ่ง
ขัดหรือแยงกับบรรดาระเบียบ  ขอบังคับหรือค าส่ังอื่นใดในสวนท่ีก าหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึง่ขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ ๔  ใหใชระเบียบนี้  ควบคูกับหลักสูตร โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 ขอ ๕  ใหผูอ านวยการโรงเรียนรักษาการใหเป็นไปตามระเบียบฉบับนี้ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

หมวด  ๑ 
หลักการในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 ขอ ๖  การวัดและประเมินผลการเรียนรูใหเป็นไปตามหลักการ  ดังนี้ 
         โรงเรียนมีหนาท่ีวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการท่ีหลากหลายท้ัง ๘ กลุม
สาระการเรียนรู เป็นรายวิชาใหสอดคลองกับ มาตรฐานการเรียนรู / ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ของแตละกลุม
สาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ท าการวัดและประเมินผล การอาน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 
 ขอ ๗  โรงเรียนมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน เพื่อปรับปรุงพัฒนาผูเรียน   เพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู  และเพื่อตัดสินผลการเรียน 
 ขอ ๘  กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนรูใหถือปฏิบัติดังนี้ 

         ๘.๑  แจงใหผูเรียนทราบมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูท้ัง ๘ กลุมสาระการเรียนรู วิธีการ
วัดและประเมินผล เกณฑ์การผานตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู และเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแตละกลุมสาระ
การเรียนรูรายภาค 

๘.๒  แจงใหนักเรียนทราบผลการเรียนรูแตละกิจกรรม เกณฑ์การตัดสินพฤติกรรม  การปฏิบัติ
กิจกรรม และเวลาเรียน/เขารวมกิจกรรม ในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

๘.๓  แจงใหผูเรียนทราบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน วิธีการวัดและประเมนิผล 
การเรียนรู และเกณฑ์การตัดสิน 

๘.๔  แจงใหผูเรียนทราบเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลความสามารถใน 
การอาน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

๘.๕  กอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอนจะตองวัดและประเมินผลกอนเรียน เพื่อ
ตรวจสอบความรูพื้นฐานและทักษะเบ้ืองตนของผูเรียน 

๘.๖ ระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูสอนวัดและประเมินผลการเรียนของผูเรียนเป็นระยะๆ 
เพื่อตรวจสอบพัฒนาการของผูเรียนวาบรรลุตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด /ผลการเรียนรู ตามท่ีก าหนดไวในแผนการ
จัดการเรียนรู หากผูเรียนมีความรู ความสามารถต่ ากวาเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ใหผูสอนวินิจฉัยหาขอบกพรองของ
ผูเรียนแลวสอนซอมเสริม โดยจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน 
 ขอ ๙  ใหโรงเรียนอนุมัติการเล่ือนช้ัน การซ้ าช้ัน การจบการศึกษาภาคบังคับ  และการจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 ขอ ๑๐  ใหใชตัวเลขแสดงผลการเรียนรู ๘ กลุมสาระการเรียนรู โดยน าคะแนนผลการวัดและ
ประเมินผลระหวางเรียน รวมกับคะแนนการวัดและประเมินผลปลายปี/ภาค ตามสัดสวนท่ีโรงเรียนก าหนด 
แลวน ามาเทียบเพื่อปรับเป็นระดับผลการเรียน โดยใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน ๘ ระดับ  คือ “๔”  
“๓.๕”   “๓”  “๒.๕”  “๒”  “๑.๕”  “๑” และ “๐” 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 ขอ ๑๑  ใหใชค าวา “ผาน” และ “ไมผาน” แสดงผลการวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
และใชค าวา “ดีเยี่ยม” “ดี” และ “ผาน” ในการวัดและประเมิน การอาน  คิดวิเคราะห์ และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผูเรียน   
 ขอ ๑๒  ใหแจงผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเป็นรายบุคคล โดยรายงานผลการเรียนท้ัง ๘ กลุมสาระ
การเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และสมรรถนะส าคัญของผูเรียน  ใหผูปกครองทราบอยางนอย   ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 
แผนภาพที่ ๒ กรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

 
 

แผนภาพที่ ๓ กรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

หมวด  ๒ 
การตัดสินผลการเรียน 

 
 ขอ ๑๓  การตัดสินผลการเรียน ประกอบการพิจารณาการเล่ือนช้ันเรียนสูงขึ้นเมื่อส้ินปีการศึกษา 
ยกเวนในกรณีท่ีพบวาผูเรียนมีผลการเรียนรู ผลการประเมินไมผานเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดและมีความจ าเป็น
อยางยิ่งท่ีจะตองไดรับการพฒันาเพิ่มเติมในดานตาง ๆ เป็นอยางมากก็ใหเรียนซ้ าช้ันได 
 ๑๓.๑ การเล่ือนช้ัน  
 เมื่อส้ินปีการศึกษา ผูเรียนจะไดรับการเล่ือนช้ัน เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังตอไปนี้ 

(๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผูเรียนตองมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้น ๆ 

(๒) ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผานตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
(๓) ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

          (๔) ผูเรียนตองไดรับการประเมิน และมีผลการประเมินผานตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ในการ
อาน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ท้ังนี้ ถาผูเรียนมีขอบกพรองเล็กนอย และพิจารณาเห็นวาสามารถพัฒนาและสอนซอมเสริมได ใหอยู
ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผอนผันใหเล่ือนช้ันได 
 ๑๓.๒ การเรียนซ้ าช้ัน 
 สถานศึกษาจะจัดใหผูเรียนเรียนซ้ าใน ๒ กรณี ดังนี้ 
 กรณีท่ี ๑ การเรียนซ้ ารายวิชา   เมื่อผูเรียนซอมเสริมและสอบแกตัว ๒ ครั้งแลวไมผานเกณฑ์การ
ประเมิน ใหเรียนซ้ ารายวิชานั้น ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา โดยจัดใหเรียนซ้ าในชวงใดชวงหนึ่งท่ี
สถานศึกษาเห็นวาเหมาะสม เชน พักกลางวัน วันหยุด ช่ัวโมงวางหลังเลิกเรียน ภาคฤดูรอน เป็นตน 
 กรณีท่ี ๒ เรียนซ้ าช้ัน มี ๒ ลักษณะ คือ 

- ผูเรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นต่ ากวา ๑.๐๐  และมีแนวโนมวา จะเป็นปัญหาตอการ
เรียนในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 

- ผูเรียนมีผลการเรียน  ๐ , ร , มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น  
ท้ังนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือท้ัง 2 ลักษณะ ใหสถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการ

พิจารณา หากเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควรก็ใหซ้ าช้ัน โดยยกเลิกผลการเรียนเดิม และใหใชผลการเรียนใหม
แทน หากพิจารณาแลวไมตองเรียนซ้ าช้ัน ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแกไขผลการเรียน 

ขอ ๑๔  เกณฑ์การจบการศึกษาไดจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 (๑) ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หนวยกิต และรายวิชา
เพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 (๒) ผูเรียนตองไดหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๗๗ หนวยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ 
หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา ๑๑ หนวยกิต 

(๓) ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผานเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

(๔) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผานเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

(๕) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  (๑) ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  ๔๑ หนวยกิต และรายวิชา
เพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 (๒) ผูเรียนตองไดหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๗๗ หนวยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ 
หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ไมนอยวา ๓๖ หนวยกิต 

(๓) ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผานเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

(๔) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผานเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

(๕) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 ขอ ๑๕  การอนุมัติการจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  นักเรียนท่ี
จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  อนุมัติใหจบการศึกษาภาคบังคับและนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ อนุมัติให
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ขอ ๑๖  นักเรียนไมไดเขารับการประเมินผลปลายปี/ภาค เพราะเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย  โรงเรียน
อาจจัดใหเขารับการประเมินผลปลายภาค ภายหลังได 
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แผนภาพที่ ๔ กระบวนการตัดสินและแกไขผลการเรียน 
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แผนภาพที่ ๕ กระบวนการด าเนินการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
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แผนภาพที่ ๖ ขั้นตอนการด าเนินการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
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แผนภาพที่ ๗ ขั้นตอนการประเมนิกิจกรรมพฒันาผูเรียน 
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หมวด  ๓ 
การเทียบโอนผลการเรียน 

 

 ขอ ๑๗  การเทียบโอนผลการเรียน ใหเป็นไปตามหลักการและแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน 
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระดับต่ ากวาปริญญา ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับ
การเทียบโอนผลการเรียนเขาสูการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งจัดท าโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สิงหาคม ๒๕๔๙)   
  

หมวด  ๔ 
การย้ายที่เรียน 

ขอ ๑๘  นักเรียนคนใดจ าเป็นตองยายท่ีเรียน โรงเรียนตองจัดเอกสารหลักฐานใหนักเรียนน าไปท่ี
โรงเรียนแหงใหมคือ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) และหลักฐานทางการศึกษาอื่นเทาท่ีจ าเป็น เพื่อให
ผูปกครองและผูเรียน น าไปแสดงผลการเรียนรูที่ผานมาใหกับสถานศึกษาแหงใหมพิจารณารับยายผูเรียน 
 

หมวด ๕ 
หลักฐานส าคัญทางการศึกษา 

 

 ขอ ๑๙  เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด มีดังนี้ 
๑๙.๑  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 
๑๙.๒ หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.๒) 
๑๙.๓  แบบรายงานผูส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 

 ขอ ๒๐   เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนด มีดังนี้ 
๒๐.๑  แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา 
๒๐.๒  แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน 
๒๐.๓  ใบรับรองผลการเรียน 
๒๐.๔  ระเบียนสะสม 
๒๐.๕  เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เทาท่ีจ าเป็นท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔    เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

                                             (นายไพรวัลย์ สมภูงา) 
                           ต าแหนง  ผูอ านวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 
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 ภาษาต่างประเทศ.  กรุงเทพฯ  :  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหงประเทศไทยจ ากัด. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2557). แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง.   
 กรุงเทพฯ  :  ผูแตง. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2558). คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้   
 กรุงเทพฯ  :  ผูแตง. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2561). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์  
 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตาม 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้. 
 .กรุงเทพฯ  : ผูแตง. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2561). เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 
 หลักเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง การจัดท ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พงศ. 2560) ตามหลักสูตร 
 แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ  : ผูแตง. 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 
ท่ี   ๑๙๔ / ๒๕๖๔ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

………………………………………………………..………. 
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ไดประกาศใชหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม              

ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยใหใชในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ ต้ังแตปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นตนมา ไดมีการ
ใชและการประเมินหลักสูตรผลการประเมินท าใหพบวา ค าอธิบายรายวิชา และโครงสรางหลักสูตรไมมีความ
ชัดเจน ไมครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ เทาท่ีควร และหลักสูตรไมสามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได และไม
สามารถตอบสนองความตองการของผูเรียน ชุมชน  และโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมไดมีการจัดท าโครงการ
พัฒนาผูท่ีท่ีมีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (Gifted Program : GP) ขึ้นเพื่อ
พัฒนาตอยอดใหแกนักเรียน ใหนักเรียนไดพัฒนาความรู ทักษะ กระบวนการ เจตคติ และการคิดอยาง
สรางสรรค์ เขามาศึกษาเรียนรูประสบการณ์ เป็นการสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยะภาพนักเรียนไปสูความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กันมากขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน 
ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) และเป็นการปลูกฝังดาน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ต้ังแตเยาว์วัย โรงเรียนจึงไดมี
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรขึ้น 
 เพื่อใหการด าเนินการดังกลาวเป็นไปดวยความเรียบรอย  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๓๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๖ และ
มาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแตงต้ัง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ท าหนาท่ีปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔)  ของโรงเรียนเมยวดี
พิทยาคม ดังนี้ 
๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบดวย 

๑.๑  นายเมธี บุญเจริญธนากุล ผูทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายศิริศักด์ิ โคตรพัฒน์  ผูทรงคุณวุฒิ   รองประธานกรรมการ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

๑.๓  นายวิชัย  พลซื่อ  ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๔  ดร.เอกชัย พลซื่อ                  ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๕  นายบุญชวย มหิวรรณ            ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๖  ร.ต.ต.มนตรี พลนิกรด ารงเดช ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๗  นายท าวาน ตรีภพ  ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๘   นายสมศักด์ิ อินทรวิเชียร ผูแทนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการ 
๑.๙  นายภูชิต ถนัดคา  ผูแทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
๑.๑๐  นางกุหลาบ สีแดงงาม  ผูแทนผูปกครอง   กรรมการ 
๑.๑๑ นายบัญชา ยุระหาร  ผูแทนศิษย์เกา   กรรมการ 
๑.๑๒  นายส าเริง สุตระ  ผูแทนครู   กรรมการ 
๑.๑๓ พระครูสันติธรรมประหัฎฐ์(ค าจร ธมมวโร) ผูแทนพระภิกษุ       กรรมการ 
๑.๑๔  พระครูสมุห์สุริยา สุภทฺโท ผูแทนพระภิกษุ         กรรมการ 
๑.๑๕  นายไพรวัลย์  สมภูงา  ผูอ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ใหค าปรึกษา  แนะน า ติดตามการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 
๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)   
๒. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบดวย 

   ๒.๑ นายไพรวัลย์  สมภูงา   ผูอ านวยการ  ประธาน 
   ๒.๒ นางราตรี  โพธิ์สุวรรณ  รองผูอ านวยการ  รองประธาน 
   ๒.๓ นายวิษณุ  นามเดช   รองผูอ านวยการ  กรรมการ 
   ๒.๔ นายอนุรักษ์ โสภาชัย   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๕ นายส าเริง  สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๖ นางบุรี  สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๗ นางจรัสศรี  รมเย็น   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๘ นางสาวรัดดาวรรณ  มานัด  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
   ๒.๙ นางสาวอมร หนองขุนสาร  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หน้าที่  อ านวยการ ใหค าปรึกษา เสนอแนะ ชวยเหลือ แกไขปัญหาตางๆท่ีอาจเกิดขึ้น  และสนับสนุน
งบประมาณ สถานท่ี หรือทรัพยากรอื่นๆ ใหกับคณะกรรมการฝุายตางๆ 
๓. คณะกรรมการด าเนินการ  ประกอบดวย 

 ๓.๑ นางราตรี  โพธิ์สุวรรณ   รองผูอ านวยการ  ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นายวิษณุ  นามเดช   รองผูอ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
 ๓.๓ นางเย็นใจ  สงวนรัตน์   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๔ นางบุรี สุตระ    ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๕ นายศักดิ์สิทธิ์  สาขามุละ  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 ๓.๖ นางสาวกนกวรรณ  คันสินธ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๗ นางอรชร  ศรีขาวรส   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๘ นายพูนสิทธิ์ บุญสินพรอม  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๙ นางทิวา พลซื่อ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๑๐ นางสาวรัดดาวรรณ มานัด  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๑๑ นางสาวอมร  หนองขุนสาร  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๓.๑๒ นายเปรมฤทัย แสงแกว  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๓.๑๓ นายส าเริง  สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๑๔ นางอัมพาพันธ์  สระเกษ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หน้าที่  
๑. วางแผนด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให

สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
๒. รวบรวมขอมูลจากคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู ศึกษา วิเคราะห์ ดูงาน ขอมูล    

ท่ีเกี่ยวของ  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโนมการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ 
มาจัดท ารางหลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)      

๓. น ารางหลักสูตร ฯ เสนอขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมยวดี-
พิทยาคม  
๔. คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและระเบียบวัดประเมินผล 
 ๔.๑  นางราตรี โพธิ์สุวรรณ  รอง ผอ.ฝุายบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 

๔.๒  นายส าเริง สุตระ   ผูชวยฝุายวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
 ๔.๓  นางอัมพาพันธ์ สระเกษ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔.๔  นางสาวปทุมวดี พานทอง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔.๕  นางสาวจิรปรียา กุลาตัน ครู    กรรมการ 
 ๔.๖  นางสาวฉัตรรัตน์  ไชยพิรูณรักษ์ ครู    กรรมการ 
 ๔.๗  นางสาวรัดดาวรรณ มานัด ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ  
 ๔.๘  นางสาวอมร หนองขุนสาร ครูช านาญการ              กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
หน้าที่   ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรและระเบียบวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอตอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการ และตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตอไป 
๕. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบดวย 
 ๕.๑  นางสาวกนกวรรณ คันสินธ์ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๕.๒  นางรุงรัตน์ สุขแสง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

๕.๓  นางอุไรวรรณ รมเย็น  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.๔  นางสาวฉัตรรัตน์  ไชยพิรูณรักษ์ ครู    กรรมการ 
๕.๕  นายปกรณ์กฤษฎ์ ปะกิลาเค ครู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่    
๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ขอมูลท่ีเกี่ยวของ  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโนมการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุมสาระการ
เรียนรู 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอตอประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตอไป 
๖. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประกอบดวย 
  ๖.๑  นางเย็นใจ สงวนรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๖.๒  นายปัญญา สีหาบุญมาก  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖.๓  นายทวิชย์ มะระโช  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖.๔  นายอ านวย  หกพันนา   ครู    กรรมการ       
๖.๕  นางสาวเพ็ญพักตร์ บุญสถิตย์ ครูอัตราจาง   กรรมการ 
๖.๖ นางสาวรัดดาวรรณ มานัด ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    
๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ขอมูลท่ีเกี่ยวของ  บริบทของโรงเรียน  ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโนมการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุมสาระการ
เรียนรู 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เสนอตอประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตอไป 
๗. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบดวย 
  ๗.๑ นายศักดิ์สิทธิ์ สาขามุละ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นางปราณี ใจทาน  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๓ นางสะอาด พลซื่อ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๔ นายธนาคร ศรีแนน  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
 ๗.๕ นางสาวปทุมวดี พานทอง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๖ นางสาวสุกันญา สงเคราะห์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 ๗.๗ นางอุบลรัตน์ ชรารัตน์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๘ นางสาวอมร หนองขุนสาร ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๗.๙ นายณัฐวุฒิ ภูมิชัยโชติ  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๗.๑๐ นางสาวจารุวรรณ  แสงโคตร ครู    กรรมการ 

๗.๑๑ นางสาวภีรนันท์ กลาหาญ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่    

๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ขอมูลท่ีเกี่ยวของ  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโนมการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุมสาระการ
เรียนรู 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอตอประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตอไป 
๘. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ประกอบดวย 
 ๘.๑  นางทิวา  พลซื่อ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๘.๒  นางฉวีวรรณ  ไพรินทร ์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
      ๘.๓  นายอนุรักษ์  โสภาชัย  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

๘.๔  นายทศพร  บุญปก  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ           
๘.๕  นางรัชฎากร  มะระโช  พนักงานราชการ   กรรมการ           
๘.๖  นางสาวสุกัญญา  บุญปก ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ขอมูลท่ีเกี่ยวของ  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโนมการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุมสาระการ
เรียนรู 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอตอประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตอไป 
๙. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  ประกอบดวย 
 ๙.๑  นายเปรมฤทัย  แสงแกว ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 

๙.๒  นายนนท์ธิวัฒน์  ปัตถาทุม ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ          
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หลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ขอมูลท่ีเกี่ยวของ  บริบทของโรงเรี ยน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโนมการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุมสาระการ
เรียนรู 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอตอประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตอไป 
 

๑๐. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประกอบดวย 
  ๑๐.๑  นายพูนสิทธิ์ บุญสินพรอม  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

๑๐.๒  นายนิราศ ศรีขาวรส   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑๐.๓  วาท่ี รอยตรีวัฒนา อินทศิลา  ครูอัตราจาง  กรรมการ  
๑๐.๔  นางอัมพาพันธ์ สระเกษ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ขอมูลท่ีเกี่ยวของ  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโนมการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุมสาระการ
เรียนรู 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอตอประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตอไป  
 

๑๑. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ประกอบดวย 
  ๑๑.๑  นางอรชร ศรีขาวรส  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๑๑.๒  นางวนิดา ไชยแสง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๑.๓  นายอิสรพงศ์ แสนโคก ครูอัตราจาง   กรรมการ 
๑๑.๔  นายระดมพล พลซื่อ  ครู    กรรมการและเลขานุการ          

หน้าที่    
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ขอมูลท่ีเกี่ยวของ  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโนมการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุมสาระการ
เรียนรู 
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอตอประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตอไป 
 

๑๒. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ประกอบดวย 
  ๑๒.๑  นางบุรี สุตระ    ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

๑๒.๒  นายส าเริง สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๑๒.๓  นางจรัสศรี  รมเย็น   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ  
๑๒.๔  นายประสิทธิ์ พิลาศรี   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑๒.๕  นางพนิดา บุญสินพรอม  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑๒.๖  นางสาวศิริธร พลเย่ียม  ครู   กรรมการ 
๑๒.๗  นางสาวจิรปรียา ตุลากัน  ครู   กรรมการ 
๑๒.๘  นางสาววรินทร์พร ฉลองกิตติศักดิ์ ครูอัตราจาง  กรรมการ 
๑๒.๙  นางสาวณัฐวรรณ โกวิทจินดาชัย ครูอัตราจาง  กรรมการ  
๑๒.๑๐ นางพนิดา บุญสินพรอม  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ           

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ขอมูลท่ีเกี่ยวของ  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโนมการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุมสาระการ
เรียนรู 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอตอประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตอไป 
 

๑๓. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบดวย 
  ๑๓.๑  นายธนาคร ศรีแนน  ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๑๓.๒  นางจรัสศรี รมเย็น  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๓.๓  นางบุรี สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๓.๔  นางสาวอมร  หนองขุนสาร ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑๓.๕  นางรุงทิพย์ สาขามุละ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ขอมูลท่ีเกี่ยวของ  บริบทของโรงเรี ยน ชุมชน สังคม 
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

กฎหมาย แนวโนมการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุมสาระการ
เรียนรู 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอตอประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตอไป 
 

๑๔. คณะกรรมการ จัดพิมพ์ ท าส าเนา  และเขา้เล่ม  ประกอบดวย 
๑๔.๑  นางสาวรัดดาวรรณ มานัด ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๑๔.๒  นางอัมพาพันธ์  สระเกษ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๔.๓  นางสาวปทุมวดี พานทอง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๔.๔  นางสาวสุกันญา สงเคราะห์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๔.๕  นางสาวจิรปรียา ตุลากัน ครู    กรรมการ 
๑๔.๗  นางรัชฎากร มะระโช  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๑๔.๘  นางสาวอมร หนองขุนสาร ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

      ๑๔.๙  นางสาวฉัตรรัตน์  ไชยพิรูณรักษ์ ครู    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หน้าที่  จัดพิมพ์ขอมูล พิสูจน์อักษร จัดท าส าเนา และเขาเลมเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดี
พิทยาคม  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   ให
มีจ านวนครบตามกลุมสาระการเรียนรู  

 

 ขอใหคณะกรรมการท่ีไดรับแตงต้ัง อุทิศตน ท างานอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหงานส าเร็จ
เรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค์  กอประโยชน์สูงสุดตอราชการสืบไป 
 
                 ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๗   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 

               (นายไพรวัลย์   สมภูงา) 
              ผูอ านวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 

 
 


