
 
บทที่  1 
ส่วนน ำ 

1.1  ควำมน ำ 
 

   จากการที่กระทรวงศึกษาธิการให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ดําเนินการทบทวน 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544  เพ่ือพัฒนาไปสู่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2551  โดยนําผลการศึกษา  ข้อมูลการวิจัย  และข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที  10 (พ.ศ.2550 - 2554)  มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมชัดเจนกับท้องถิ่นโดยมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน ให้มีกระบวนการนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน์  จุดหมาย  
สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  โครงสร้างเวลาเรียน  
ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให้มี ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถ
กําหนดทิศทางในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้น  โดยมีกรอบ
แกนกลางเป็นแนวทางท่ีชัดเจนเพ่ือตอบสนองคุณภาพที่สังคม  ผู้ปกครองคาดหวัง  มีการกําหนดทิศทางทีชัดเจนสู  ่ 
พลเมืองสังคมอาเซียนทีมีคุณภาพในอนาคตทีมีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพ  มีความรู้อย่างแท้จริง                        
  หลักสูตรโรงเรียนสวนพระยาวิทยา พุทธศักราช 2553  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง  2556) ได้ดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามตามคําสั่ งกระทรวงศึกษาธิการ          
ที่  สพฐ  293/2551 ลงวันที  11 กรกฎาคม  2551  เรื่อง ให้ ใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน    
พุทธศักราช 2551   จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551    ต้ังแต่ปีการศึกษา  2553  เป็นต้นมา  จึงพัฒนาโดยอาศัย
ความร่วมมือของชุมชน และเกิดจากความต้องการของชุมชนเป็นหลัก ซ่ึงเป็นแนวทาง หรือข้อกําหนดอันเป็น
ประสบการณ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสวนพระยาวิทยา ในการจัดการหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด ซึงมีเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  มีศักยภาพใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ และ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา อารมณ์
และสังคม อีกทั้งมีความรู้และทักษะทีจําเป็น สําหรับการดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  จุดเน้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 การอยู่ร่วมกันในสังคมยุคปัจจุบัน  ดังนั้น หลักสูตรโรงเรียนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  
2553  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง  2556)     จึงประกอบด้วย
สาระสําคัญของหลักสูตรแกนกลาง สาระความรู้ทีเกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น  และสาระสําคัญที่สถานศึกษาพัฒนา
เพ่ิมเติมโดยจัดเป็นสาระการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด       และสาระการเรียนรู้
รายวิชาเพ่ิมเติม  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนเป็นรายภาค และกําหนดคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของ
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สถานศึกษาตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      พุทธศักราช   2551 
และกําหนดเพ่ิมเติมตามบริบทของโรงเรียนทีมุ่ งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พ้ืนฐานการประกอบอาชีพสู่สากล 
สามารถอยู่รว่มกันอยา่งมีความสุขตามที่หลักสูตรคาดหวังและความต้องการของจุดเน้นของท้องถิ่นสู่สากล  
       

 

 

 หลักสูตรโรงเรียนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

1.2 วิสัยทัศนโ์รงเรียน 
 

โรงเรียนสวนพระยาวิทยา    เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร เน้นพัฒนาความรู้
ความสามารถทางวิชาการ เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกอาชีพที่มั่นคงในอนาคต ส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จรยิธรรม เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

 

1.3 สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

 ในการพัฒนาผู้เรียนของหลักสูตรโรงเรียนสวนพระยาวิทยา พุทธศักราช  2553  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง  2556)    มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่กําหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 

 สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรโรงเรียนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2556)  มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ควำมสำมำรถในกำรคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ     ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
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 4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทํางาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้าง
เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทํางาน  การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 

หลักสูตรโรงเรียนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง 2556) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

 

1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการทํางาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
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บทที่  2 
โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ 

 
 หลักสูตรโรงเรียนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง 2556) จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือมุ่งพัฒนาคุณภาพพ้ืนฐาน
ของผู้เรียน  และให้ผู้เรียนได้ค้นพบความถนัด   ความสนใจของตนเองเพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป    
ดังนั้น ในชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในรายวิชาพ้ืนฐานที่โรงเรียนจัดให้เหมือนกันทุกคน  และ
ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามความถนัดและความสนใจ 
 การจัดโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง 2556) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีองค์ประกอบสําคัญ  
2  ประการ คือ   

1. สาระการเรียนรู้พ้ืนฐานและสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม    ซึ่งได้วิเคราะห์และจัดทําเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน
และรายวิชาเพ่ิมเติมใน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังนี้ 

   1.1   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   1.2   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   1.3   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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   1.4   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
   1.5   กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
   1.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   1.7  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   1.8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 2.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แบ่งเป็น 3 ลักษณะดังนี้ 
      2.1  กิจกรรมแนะแนว 
      2.2  กิจกรรมนักเรียน 
  2.2.1   กิจกรรม ลูกเสือ  เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาการ 
  2.2.2   กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
      2.3  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 
 

 
 
 
 
 
 

1. โครงสร้ำงเวลำเรียน หลักสูตรโรงเรียนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553 ตามหลักสูตรแกนกลาง  
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   (ฉบับปรับปรุง  2556)  กําหนดโครงสร้างเวลาเรียน  ดังนี้  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลำเรียน 

ระดับมัธยมศึกษำตอนตน้ 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 
 กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

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

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

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

สังคมศึกษำ ศำสนำ  

และวัฒนธรรม 
160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 

o ประวัติศาสตร์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม    
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o หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และ
การดําเนินชีวิตในสังคม 

120(3นก.) 120(3นก.) 120(3นก.)) 

o ภูมิศาสตร์    
o เศรษฐศาสตร์    

    สุขศึกษำและพลศึกษำ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 

    ศิลปะ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 

    กำรงำนอำชีพและ 

     เทคโนโลยี 
80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 

    ภำษำต่ำงประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 

 รายวิชาเพ่ิมเติม  ปีละไม่น้อยกว่า 200 ช่ัวโมง 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
o กิจกรรมแนะแนว    
o กิจกรรมนักเรียน    

-  ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 120 120 120 
-  ชุมนุม    

o  กิจกรรมเพื่อสังคมและ  
สาธารณประโยชน ์

   

รวมเวลำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 120 120 
รวมเวลำเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่ำ 1,200 ชั่วโมง/ปี 

 
 
 

2. โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นปี  เป็นโครงสร้างที่แสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพ้ืนฐาน           
รายวิชาเพ่ิมเติม  และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละชั้นปี 

 
โครงสรำ้งหลกัสตูร วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 

  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
 

ภำคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/ชม.) ภำคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต / 
ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน 11(440) รำยวิชำพื้นฐำน 11(440) 
ท21101   ภาษาไทย 1 1.5(60) ท21102  ภาษาไทย 2 1.5(60) 

ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5(60) ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5(60) 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5(60) ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5(60) 
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ส21101  สังคมศึกษา 1 1.5(60) ส21103 สังคมศึกษา 2 1.5(60) 
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5(20) ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5(20) 

พ21101 สุขศึกษา 1 0.5(20) พ21103 สุขศึกษา 2 0.5(20) 

พ21102 พลศึกษา 1 0.5(20) พ21104 พลศึกษา 2 0.5(20) 
ศ21101 ศิลปะ 1 1.0(40) ศ21102 ศิลปะ 2 1.0(40) 

ง20101 เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร 1 

1.0(40) ง20103 การดํารงชีวิตกบัอาชีพ 1 1.0(40) 

อ21101  ภาษาอังกฤษ 1 1.5(60) อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5(60) 

รำยวิชำเพิ่มเติม 4.0 (160) รำยวิชำเพิ่มเติม 4.0 (160) 
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1 1.0(40) ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  2 1.0(40) 
ว21201 วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 1 1.0(40) ว21202 วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2 1.0(40) 

ส21201 หน้าที่พลเมือง 1 0.5(20) ส21202 หน้าที่พลเมือง 2 0.5(20) 
ส21204 อิสลามศึกษา 1  0.5(20) ส21206   อิสลามศึกษา 2 0.5(20) 

อ20201 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 1 1.0(40) อ20202 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 2 1.0(40) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 68 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 67 
• กิจกรรมแนะแนว 20 • กิจกรรมแนะแนว 20 

• กิจกรรมนักเรียน      
         ลูกเสือ / เนตรนารี        
         ชุมนุม 

 
20 
20 

• กิจกรรมนักเรียน 
         ลูกเสือ / เนตรนารี        
         ชุมนุม 

 
20 
20 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

8 
• กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

7 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 668 รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 667 

 
 
 
 

โครงสรำ้งหลกัสตูรห้องเรยีนพิเศษวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 

  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
ภำคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/ชม.) ภำคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/

ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน 11(440) รำยวิชำพื้นฐำน 11(440) 
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ท22101   ภาษาไทย 3 1.5(60) ท22102  ภาษาไทย 4 1.5(60) 
ค22101   คณิตศาสตร์ 3 1.5(60) ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5(60) 

ว22101   วิทยาศาสตร์ 3 1.5(60) ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5(60) 

ส22101   สังคมศึกษา 3 1.5(60) ส22103   สังคมศึกษา 4 1.5(60) 
ส22102   ประวัติศาสตร์ 3 0.5(20) ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5(20) 

พ22101   สุขศึกษา 3 0.5(20) พ22103 สุขศึกษา 4 0.5(20) 
พ22102   พลศึกษา 3 0.5(20) พ22104 พลศึกษา 4 0.5(20) 

ศ22101   ศิลปะ 3 1.0(40) ศ22102 ศิลปะ 4 1.0(40) 
ง20105   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) ง20106 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1.0(40) 

อ22101   ภาษาอังกฤษ 3 1.5(60) อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5(60) 

รำยวิชำเพิ่มเติม 4.0(160) รำยวิชำเพิ่มเติม 4.0(160) 
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  3 1.0(40) ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  4 1.0(40) 

ว22201 วิทยาศาสตร์โลกทัง้ระบบ 1 1.0(40) ว22202 วิทยาศาสตร์โลกทัง้ระบบ 2 1.0(40) 
ส22201 หน้าที่พลเมือง 3 0.5(20) ส22202 หน้าที่พลเมือง 4 0.5(20) 

ส22204 อิสลามศึกษา 3 0.5(20) ส22206 อิสลามศึกษา 4 0.5(20) 
อ20203 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 3 1.0(40) อ20204 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 4 1.0(40) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 68 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 67 
• กิจกรรมแนะแนว 20 • กิจกรรมแนะแนว 20 

• กิจกรรมนักเรียน      
         ลูกเสือ / เนตรนารี        
         ชุมนุม 

 
20 
20 

• กิจกรรมนักเรียน 
         ลูกเสือ / เนตรนารี        
         ชุมนุม 

 
20 
20 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 8 • กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 7 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 668 รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 667 
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โครงสรำ้งหลกัสตูรห้องเรยีนพิเศษวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 

  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
 

ภำคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/ชม.) ภำคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน 11(440) รำยวิชำพื้นฐำน 11(440) 
ท23101   ภาษาไทย 5 1.5(60) ท23102 ภาษาไทย 6 1.5(60) 

ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5(60) ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5(60) 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5(60) ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5(60) 

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5(60) ส23103 สังคมศึกษา 6 1.5(60) 
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5(20) ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5(20) 

พ23101 สุขศึกษา 5 0.5(20) พ23103 สุขศึกษา 6 0.5(20) 
พ23102 พลศึกษา 5 0.5(20) พ23104 พลศึกษา 6 0.5(20) 

ศ23101 ศิลปะ 5 1.0(40) ศ23102 ศิลปะ 6 1.0(40) 
ง20102 เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร 2  
1.0(40) ง20104 การดํารงชีวิตกบัอาชีพ 2 0.5(20) 

   ง20107 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5(20) 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5(60) อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5(60) 

รำยวิชำเพิ่มเติม 4.0 (160) รำยวิชำเพิ่มเติม 4.0 (160) 
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.0(40) ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.0(40) 
ว20207 แสงและทัศนูปกรณ ์ 1.0(40) ว20206 โครงงานวิทยาศาสตร ์ 1.0(40) 

ส23201 หน้าที่พลเมือง 5 0.5(20) ส23202 หน้าที่พลเมือง 6 0.5(20) 

ส22204 อิสลามศึกษา 5 0.5(20) ส22206 อิสลามศึกษา 6 0.5(20) 
อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 1.0(40) อ23202   ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 1.0(40) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 68 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 67 
• กิจกรรมแนะแนว 20 • กิจกรรมแนะแนว 20 

• กิจกรรมนักเรียน      
         ลูกเสือ / เนตรนารี        
         ชุมนุม 

 
20 
20 

• กิจกรรมนักเรียน 
         ลูกเสือ / เนตรนารี        
         ชุมนุม 

 
20 
20 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

8 • กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 7 
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รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 668 รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 667 

 
 
 

 
โครงสร้ำงหลักสูตร   ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 

 

ภำคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/ชม.) ภำคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน 11(440) รำยวิชำพื้นฐำน 11(440) 
ท21101   ภาษาไทย 1 1.5(60) ท21102  ภาษาไทย 2 1.5(60) 

ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5(60) ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5(60) 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5(60) ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5(60) 

ส21101  สังคมศึกษา 1 1.5(60) ส21103 สังคมศึกษา 2 1.5(60) 
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5(20) ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5(20) 

พ21101 สุขศึกษา 1 0.5(20) พ21103 สุขศึกษา 2 0.5(20) 
พ21102 พลศึกษา 1 0.5(20) พ21104 พลศึกษา 2 0.5(20) 

ศ21101 ศิลปะ 1 1.0(40) ศ21102 ศิลปะ 2 1.0(40) 
ง20101 เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร 1 
1.0(40) ง20103 การดํารงชีวิตกบัอาชีพ 1 1.0(40) 

อ21101  ภาษาอังกฤษ 1 1.5(60) อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5(60) 

รำยวิชำเพิ่มเติม* 4.0 (160) รำยวิชำเพิ่มเติม* 4.0 (160) 
ท20208 การอ่านสะกดคาํ 1.0(40) ท20207 การเขียนสะกดคํา 1.0(40) 

ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1 1.0(40) ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  2 1.0(40) 
ส21201 หน้าที่พลเมือง 1 0.5(20) ส21202 หน้าที่พลเมือง 2 0.5(20) 

ส21204 อิสลามศึกษา 1 0.5(20) ส21206 อิสลามศึกษา 2 0.5(20) 

อ20201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 1.0(40) อ20202 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 2 1.0(40) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 68 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 67 
• กิจกรรมแนะแนว 20 • กิจกรรมแนะแนว 20 
• กิจกรรมนักเรียน      
         ลูกเสือ / เนตรนารี        
         ชุมนุม 

 
20 
20 

• กิจกรรมนักเรียน 
         ลูกเสือ / เนตรนารี        
         ชุมนุม 

 
20 
20 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ 8 • กิจกรรมเพื่อสังคมและ 7 
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สาธารณประโยชน ์ สาธารณประโยชน ์

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 668 รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 667 
หมำยเหตุ  :  * สามารถเลือกรายวิชาอื่นที่เปิดในหลักสตูร 

 
 
 
 

 
 
 

โครงสร้ำงหลักสูตร   ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
ภำคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต / 

ชม.) 
ภำคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต / 

ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน 11(440) รำยวิชำพื้นฐำน 11(440) 
ท22101   ภาษาไทย 3 1.5(60) ท22102  ภาษาไทย 4 1.5(60) 

ค22101   คณิตศาสตร์ 3 1.5(60) ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5(60) 
ว22101   วิทยาศาสตร์ 3 1.5(60) ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5(60) 

ส22101   สังคมศึกษา 3 1.5(60) ส22103   สังคมศึกษา 4 1.5(60) 
ส22102   ประวัติศาสตร์ 3 0.5(20) ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5(20) 

พ22101   สุขศึกษา 3 0.5(20) พ22103 สุขศึกษา 4 0.5(20) 

พ22102   พลศึกษา 3 0.5(20) พ22104 พลศึกษา 4 0.5(20) 
ศ22101   ศิลปะ 3 1.0(40) ศ22102 ศิลปะ 4 1.0(40) 

ง20105   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0(40) ง20106 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1.0(40) 
อ22101   ภาษาอังกฤษ 3 1.5(60) อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5(60) 

รำยวิชำเพิ่มเติม* 3.5(140) รำยวิชำเพิ่มเติม* 4.0(160) 
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  3 1.0(40) ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  4 1.0(40) 

ง20244 ตารางการทาํงาน 1.0(40) ง20245 การสร้างเวปเพจ 1.0(40) 
ส22201 หน้าที่พลเมือง 3 0.5(20) ส22202 หน้าที่พลเมือง 4 0.5(20) 

ส22204 อิสลามศึกษา 3 0.5(20) ส22206 อิสลามศึกษา 4 0.5(20) 

อ20203 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 3 1.0(40) อ20204 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 4 1.0(40) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 68 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 67 
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• กิจกรรมแนะแนว 20 • กิจกรรมแนะแนว 20 
• กิจกรรมนักเรียน      
         ลูกเสือ / เนตรนารี        
         ชุมนุม 

 
20 
20 

• กิจกรรมนักเรียน 
         ลูกเสือ / เนตรนารี        
         ชุมนุม 

 
20 
20 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

8 • กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 7 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 668 รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 667 
 

หมำยเหตุ  :  * สามารถเลือกรายวิชาอื่นที่เปิดในหลักสตูร 

 
 
 
 

 
 
 

โครงสร้ำงหลักสูตร   ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
 

ภำคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต / 
ชม.) 

ภำคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต / 
ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน 11(440) รำยวิชำพื้นฐำน 11(440) 
ท23101   ภาษาไทย 5 1.5(60) ท23102 ภาษาไทย 6 1.5(60) 

ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5(60) ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5(60) 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5(60) ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5(60) 

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5(60) ส23103 สังคมศึกษา 6 1.5(60) 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5(20) ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5(20) 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5(20) พ23103 สุขศึกษา 6 0.5(20) 

พ23102 พลศึกษา 5 0.5(20) พ23104 พลศึกษา 6 0.5(20) 
ศ23101 ศิลปะ 5 1.0(40) ศ23102 ศิลปะ 6 1.0(40) 

ง20102 เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร 2  

1.0(40) ง20104 การดํารงชีวิตกบัอาชีพ 2 0.5(20) 

   ง20107 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5(20) 
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อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5(60) อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5(60) 

รำยวิชำเพิ่มเติม* 4.0 (160) รำยวิชำเพิ่มเติม* 4.0 (160) 
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.0(40) ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.0(40) 

ส23201 หน้าที่พลเมือง 5 0.5(20) ส23202 หน้าที่พลเมือง 6 0.5(20) 

ส23204 อิสลามศึกษา 5 0.5(20) ส23206 อิสลามศึกษา 6 0.5(20) 

ง20242 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 1 1.0(40) ง20243 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 2 1.0(40) 
ง23201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 1.0(40) ง23202 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2 1.0(40) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 68 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 67 
• กิจกรรมแนะแนว 20 • กิจกรรมแนะแนว 20 

• กิจกรรมนักเรียน      
         ลูกเสือ / เนตรนารี        
         ชุมนุม 

 
20 
20 

• กิจกรรมนักเรียน 
         ลูกเสือ / เนตรนารี        
         ชุมนุม 

 
20 
20 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

8 • กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 7 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 648 รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 667 
หมำยเหตุ  : *  สามารถเลือกรายวิชาอื่นที่เปิดในหลักสตูร 

  
  
 

 
 

รายวิชาพื้นฐานและเพ่ิมเติม  ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
รำยวิชำพื้นฐำน    
ท21101 ภาษาไทย 1 จํานวน  60   ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ท21102 ภาษาไทย 2 จํานวน  60   ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ท22101 ภาษาไทย 3 จํานวน  60   ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ท22102 ภาษาไทย 4 จํานวน  60   ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ท23101 ภาษาไทย 5 จํานวน  60   ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
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ท23102 ภาษาไทย 6 จํานวน  60   ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 

      รำยวิชำเพิ่มเติม 
ท21201 นิทานพื้นบ้าน จํานวน  20   ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ท21202 ภาษากับการสื่อสาร จํานวน  20   ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ท20201 การใช้ห้องสมุด 1 จํานวน  20   ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ท20202 การใช้ห้องสมุด 2 จํานวน  20   ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ท20203 ประลองภาษา จํานวน  20   ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ท20204 ภาษาเสนาะ(ร้อยแก้ว )     จํานวน  20   ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ท20205 ภาษาเสนาะ(ร้อยกรอง)      จํานวน  20   ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ท20206 ภาษากับการสืบค้นข้อมูล จํานวน  20   ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ท20207 การเขียนสะกดคํา                          จํานวน  40   ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ท20208 การอ่านสะกดคํา        จํานวน  40   ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

      รำยวิชำพื้นฐำน 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1        จํานวน   60     ชั่วโมง      1.5  หน่วยกิต   
ค21102 คณิตศาสตร์ 2 จํานวน   60     ชั่วโมง      1.5  หน่วยกิต   
ค22101 คณิตศาสตร์ 3        จํานวน   60     ชั่วโมง      1.5  หน่วยกิต   
ค22102 คณิตศาสตร์ 4       จํานวน   60     ชั่วโมง      1.5  หน่วยกิต   
ค23101 คณิตศาสตร์ 5        จํานวน   60     ชั่วโมง      1.5  หน่วยกิต   
ค23102 คณิตศาสตร์ 6        จํานวน   60     ชั่วโมง      1.5  หน่วยกิต   

       
      รำยวิชำเพิ่มเติม 

ค20201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1          จํานวน   60     ชั่วโมง      1.5  หน่วยกิต   
ค20202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2          จํานวน   40     ชั่วโมง                      1.0  หน่วยกิต 
ค20203            คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3           จํานวน   40     ชั่วโมง                     1.0  หน่วยกิต 
ค20204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4           จํานวน   40     ชั่วโมง                     1.0  หน่วยกิต 
ค20205 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5          จํานวน   40     ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
ค20206 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6          จํานวน    40    ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
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ค21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมพูนประสบการณ์ 1 จํานวน    20    ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
ค21202 คณิตศาสตร์เพ่ิมพูนประสบการณ์ 2 จํานวน    20    ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
ค22201 คณิตศาสตร์เพ่ิมพูนประสบการณ์ 3 จํานวน    20    ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
ค22202 คณิตศาสตร์เพ่ิมพูนประสบการณ์ 4 จํานวน    20    ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
ค23201 คณิตศาสตร์เพ่ิมพูนประสบการณ์ 5 จํานวน    20    ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
ค23202 คณิตศาสตร์เพ่ิมพูนประสบการณ์ 6 จํานวน    20    ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
    

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

      รำยวิชำพื้นฐำน 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 จํานวน    60   ชัว่โมง        1.5  หน่วยกิต 
ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 จํานวน    60   ชัว่โมง        1.5  หน่วยกิต 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 จํานวน    60   ชัว่โมง        1.5  หน่วยกิต 
ว22102 วิทยาศาสตร์ 4    จํานวน    60   ชัว่โมง        1.5  หน่วยกิต 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 จํานวน    60   ชัว่โมง        1.5  หน่วยกิต 
ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 จํานวน    60   ชัว่โมง        1.5  หน่วยกิต 

       
      รำยวิชำเพิ่มเติม 

ว21201 วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 1 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ว21202 วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ 2 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ว22201 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 1 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ว22202 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 2 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ว23201 วิทยาศาสตร์อาหารและยา จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5  หน่วยกิต 
ว23202 วิทยาศาสตร์พลังงาน จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5  หน่วยกิต 
ว20201   เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์ จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ว20202   มหัศจรรย์ป่าชายเลน จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ว20203   สารเคมีในชีวิตประจําวัน                  จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ว20204    ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์                  จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ว20205 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ว20206 โครงงานวิทยาศาสตร์                    จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ว20207     แสงและทัศนูปกรณ์ จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
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ว20208 ธรณีวิทยาเบื้องต้น จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ว20209 ลุ่มแม่น้ําบางนรา จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ว20210 วิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ว20211 นาโนเทคโนโลยี จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ว20212 การจัดการพลังงานตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 
จํานวน    40   ชัว่โมง 1.0  หน่วยกิต 

ว20213 เครื่องกลและเครื่องมือ จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ว20214 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ว20215 พันธุกรรมเบื้องต้น จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ว20216 ป่าพรุ จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ว20217 วิทยาศาสตร์กับความงาน จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ว20218 เชื้อเพลิงเพ่ือการคมนาคม จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ว20219 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 

                         
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

      รำยวิชำพื้นฐำน    
ส21101 สังคมศึกษา  1 จํานวน    60   ชัว่โมง        1.5  หน่วยกิต 
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5  หน่วยกิต 
ส21103 สังคมศึกษา  2 จํานวน    60   ชัว่โมง        1.5  หน่วยกิต 
ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5  หน่วยกิต 
ส22101 สังคมศึกษา  3 จํานวน    60   ชัว่โมง        1.5  หน่วยกิต 
ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5  หน่วยกิต 
ส22103 สังคมศึกษา 4 จํานวน    60   ชัว่โมง        1.5  หน่วยกิต 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5  หน่วยกิต 
ส23101 สังคมศึกษา 5 จํานวน    60   ชัว่โมง        1.5  หน่วยกิต 
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5  หน่วยกิต 
ส23103 สังคมศึกษา 6 จํานวน    60   ชัว่โมง        1.5  หน่วยกิต 
ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5  หน่วยกิต 

 
       รำยวิชำเพิ่มเติม 

ส20201 กฎหมายน่ารู้ จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5 หน่วยกิต 



   

หลักสตูรโรงเรยีนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

  

 

17 

ส20202 สิ่งแวดล้อมศึกษา จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5 หน่วยกิต 
ส20203 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5 หน่วยกิต 
ส20204 นราธิวาส จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5 หน่วยกิต 
ส20205 
ส20206 
ส20207 
ส20208 
ส20209 
ส20210 
ส20211 
ส20212 
ส21201 
ส21202 
ส22201 
ส22202 
ส23201 
ส23202 

สันติศึกษา 
อัล – กุรฺอาน 
อัล – หะดีษ 
อัล – อะกีดะฮฺ  (หลักศรัทธา) 
อัล – ฟิกฮฺ  (ศาสนบัญญัติ) 
อัตตารีค  (ศาสนประวัติ) 
อัล – อัคลาก  (จริยธรรม) 
อาเซียนศึกษา 
หน้าที่พลเมือง 1 
หน้าที่พลเมือง 2 
หน้าที่พลเมือง 3 
หน้าที่พลเมือง 4 
หน้าที่พลเมือง 5 
หน้าที่พลเมือง 6 

จํานวน    20   ชัว่โมง 
จํานวน    20   ชัว่โมง 
จํานวน    20   ชัว่โมง 
จํานวน    20   ชัว่โมง 
จํานวน    20   ชัว่โมง 
จํานวน    20   ชัว่โมง 
จํานวน    20   ชัว่โมง 
จํานวน    20   ชัว่โมง 
จํานวน    20   ชัว่โมง
จํานวน    20   ชัว่โมง
จํานวน    20   ชัว่โมง
จํานวน    20   ชัว่โมง
จํานวน    20   ชัว่โมง
จํานวน    20   ชัว่โมง 

0.5 หน่วยกิต 
0.5 หน่วยกิต 
0.5 หน่วยกิต 
0.5 หน่วยกิต 
0.5 หน่วยกิต 
0.5 หน่วยกิต 
0.5 หน่วยกิต 
0.5 หน่วยกิต
0.5 หน่วยกิต
0.5 หน่วยกิต
0.5 หน่วยกิต
0.5 หน่วยกิต
0.5 หน่วยกิต
0.5 หน่วยกิต 

ส21203 พระพุทธศาสนา 1 จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5 หน่วยกิต 
ส21204 อิสลามศึกษา 1 จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5 หน่วยกิต 
ส21205 พระพุทธศาสนา 2 จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5 หน่วยกิต 
ส21206 อิสลามศึกษา 2 จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5 หน่วยกิต 
ส22203 พระพุทธศาสนา 3 จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5 หน่วยกิต 
ส22204 อิสลามศึกษา 3 จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5 หน่วยกิต 
ส22205 พระพุทธศาสนา 4 จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5 หน่วยกิต 
ส22206 อิสลามศึกษา 4 จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5 หน่วยกิต 
ส23203 พระพุทธศาสนา 5 จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5 หน่วยกิต 
ส23204 อิสลามศึกษา 5 จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5 หน่วยกิต 
ส23205 พระพุทธศาสนา 6 จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5 หน่วยกิต 
ส23206 อิสลามศึกษา 6 จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5 หน่วยกิต 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
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      รำยวิชำพื้นฐำน 
พ21101 สุขศึกษา 1 จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5  หน่วยกิต 
พ21102 พลศึกษา 1 จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5  หน่วยกิต 
พ21103 สุขศึกษา 2 จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5  หน่วยกิต 
พ21104 พลศึกษา 2 จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5  หน่วยกิต 
พ22101 สุขศึกษา 3 จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5  หน่วยกิต 
พ22102 พลศึกษา 3 จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5  หน่วยกิต 
พ22103 สุขศึกษา 4 จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5  หน่วยกิต 
พ22104 พลศึกษา 4 จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5  หน่วยกิต 
พ23101 สุขศึกษา 5 จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5  หน่วยกิต 
พ23102 พลศึกษา 5 จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5  หน่วยกิต 
พ23103 สุขศึกษา 6 จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5  หน่วยกิต 
พ23104 พลศึกษา 6 จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5  หน่วยกิต 

 
      รำยวิชำเพิ่มเติม 

พ20201 ฟุตบอล  จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5  หน่วยกิต 
พ20202 แบตมนิตัน  จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5  หน่วยกิต 
พ20203 ยืดหยุ่น 1 จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5  หน่วยกิต 
พ20204 ยืดหยุ่น 2 จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5  หน่วยกิต 
พ20205 ฟุตซอล  จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5  หน่วยกิต 
พ20206 เปตอง  จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5  หน่วยกิต 
พ20207 ตะกร้อ จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5  หน่วยกิต 
พ20208 มวยไทย จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5  หน่วยกิต 
พ20209 กิจกรรมเข้าจังหวะ จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5  หน่วยกิต 
พ20210 เทเบิลเทนนิส จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5  หน่วยกิต 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

      รำยวิชำพื้นฐำน 
ศ21101 ศิลปะ 1 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ศ21102 ศิลปะ 2 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ศ22101 ศิลปะ 3 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
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ศ22102 ศิลปะ 4 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ศ23101 ศิลปะ 5  จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ศ23102 ศิลปะ 6  จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 

        
      รำยวิชำเพิ่มเติม 

ศ20201 การออกแบบ 1 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ศ20202 การออกแบบ 2  จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ศ20203 จิตรกรรม 1 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ศ20204 จิตรกรรม 2 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ศ20205 จินตนาการสร้างสรรค์ 1 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ศ20206 จินตนาการสร้างสรรค์ 2 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ศ20207 ช่างเขียนสีบนผลิตภัณฑ์ 1 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ศ20208 ช่างเขียนสีบนผลิตภัณฑ์  2 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ศ20209 ดนตรีไทย-ขับร้องไทย  1  จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ศ20210 ดนตรีไทย-ขับร้องไทย  2  จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ศ20211 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ศ20212 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ศ20213 ดนตรีสากลปฏิบัติ 1 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ศ20214 ดนตรีสากลปฏิบัติ 2 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ศ20215 นาฏศิลป์ไทย 1  จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ศ20216 นาฏศิลป์ไทย 2 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ศ20217 นาฏศิลป์สากล 1  จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ศ20218 นาฏศิลป์สากล 2 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ศ20219 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 1  จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ศ20220 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 2 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 

 
 

กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
      รำยวิชำพื้นฐำน 

ง20101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ง20102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
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ง20103 การดํารงชีวิตกับอาชีพ 1 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0 หน่วยกิต 
ง20104 การดํารงชีวิตกับอาชีพ 2 จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5  หน่วยกิต 
ง20105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ง20106 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 จํานวน    20   ชัว่โมง        1.0  หน่วยกิต 
ง20107 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 จํานวน    20   ชัว่โมง        0.5 หน่วยกิต 

 
      รำยวิชำเพิ่มเติม 
 กลุ่มกำรด ำรงชีวิตและครอบครัว 

ง20201 อาหารว่างน่ารู้ จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0 หน่วยกติ 
ง20202 ขนมไทยเพื่อเศรษฐกิจ จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0 หน่วยกิต 
ง20203 ช่างปักด้วยมือ จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0 หน่วยกิต 

 
 กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ง20241 ช่างซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์ จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0 หน่วยกิต 
ง20242 คอมพิวเตอร์ประยุกต์  1 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0 หน่วยกิต 
ง20243 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 2 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0 หน่วยกิต 
ง20244 ตารางการทํางาน จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0 หน่วยกิต 
ง20245 การสร้างเว็บเพจ จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0 หน่วยกิต 

 
กลุ่มกำรอำชีพ 

ง20261 การจัดสวน จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0 หน่วยกิต 
ง20262 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0 หน่วยกิต 
ง20263 การขยายพันธุ์พืช จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0 หน่วยกิต 
ง20264 ช่างซ่อมเครื่องเสียง จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0 หน่วยกิต 
ง20265 นักประดิษฐ์ จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0 หน่วยกิต 
ง20266 การมัดย้อม จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0 หน่วยกิต 
ง20267 ช่างกัดกระจก จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0 หน่วยกิต 
ง20268 พิมพ์ดีดภาษาไทย 1 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0 หน่วยกิต 
ง20269 พิมพ์ดีดภาษาไทย 2 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0 หน่วยกิต 

 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  
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      รำยวิชำพื้นฐำน 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 จํานวน    60   ชัว่โมง        1.5 หน่วยกิต 
อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 จํานวน    60   ชัว่โมง        1.5  หน่วยกิต 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 จํานวน    60   ชัว่โมง        1.5  หน่วยกิต 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 จํานวน    60   ชัว่โมง        1.5  หน่วยกิต 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 จํานวน    60   ชัว่โมง        1.5  หน่วยกิต 
อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 จํานวน    60   ชัว่โมง        1.5  หน่วยกิต 

 

      รำยวิชำเพิ่มเติม 
อ20201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0 หน่วยกิต 
อ20202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0 หน่วยกิต 
อ20203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0 หน่วยกิต 
อ20204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0 หน่วยกิต 
อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0 หน่วยกิต 
อ23202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0 หน่วยกิต 
จ20201 ภาษาจีน 1 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0 หน่วยกิต 
จ20202 ภาษาจีน 2 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0 หน่วยกิต 
จ20203 ภาษาจีน 3 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0 หน่วยกิต 
จ20204 ภาษาจีน 4 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0 หน่วยกิต 
จ20205 ภาษาจีน 5 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0 หน่วยกิต 
จ20206 ภาษาจีน 6 จํานวน    40   ชัว่โมง        1.0 หน่วยกิต 
ม20201 
ม20202 
จ20203 
ร20201 
ร20202 
ร20203 

ภาษามลายู 1 
ภาษามลายู 2 
ภาษามลายู 3 
ภาษาอาหรับ 1 
ภาษาอาหรับ 2 
ภาษาอาหรับ 3 

จํานวน    20   ชัว่โมง 
จํานวน    20   ชัว่โมง 
จํานวน    20   ชัว่โมง 
จํานวน    20   ชัว่โมง 
จํานวน    20   ชัว่โมง 
จํานวน    20   ชัว่โมง      

0.5 หน่วยกิต 
0.5 หน่วยกิต 
0.5 หน่วยกิต 
0.5 หน่วยกิต 
0.5 หน่วยกิต 
0.5 หน่วยกิต 
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บทที่ 3 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

       
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ท21101  ภำษำไทย  1                                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  1 ภำคเรียนที่  1                                     เวลำ 60 ชั่วโมง  จ ำนวน  1.5   หน่วยกิต  

.............................................................................................................. ........................................................... 
ศึกษาวิเคราะห์ และฝึกทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง การอ่านจับใจความสําคัญจากเรื่องที่

อ่าน การระบุเหตุผล ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น การระบุและอธิบายคําเปรียบเทียบและคําที่มีหลายความหมายใน
บริบทต่าง ๆ  การวิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลาย  มารยาทในการอ่าน  การคัด
ลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  การเขียนสื่อสาร  การเขียนบรรยายประสบการณ์  การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา 
การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า มารยาทในการเขียน    การพูดสรุปใจความสําคัญ การเล่าเรื่องย่อ   มารยาท
ในการฟัง การพูดและการดู เสียงในภาษา  การสร้างคําในภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง  การสรุปเนื้อหา
วรรณคดีและวรรณกรรม   การวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม   การอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม  
การสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันการท่องจําบทอาขยาน 

โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการทางภาษา   กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม   
กระบวนสร้างความรู้  ความเข้าใจ กระบวนการจัดการ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการคิด 
กระบวนการสืบค้น กระบวนการทางสังคม   กระบวนการปฏิบัติ    

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการสื่อสารทั้งการอ่าน การเขียน   การฟัง   การดู       และ
การพูด  รู้และเข้าใจหลักภาษา การวิเคราะห์ประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม    สามารถนําความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาพัฒนาทักษะชีวิต ได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีมารยาทในการอ่าน การเขียน  
การฟังการดูและการพูด  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท1.1     ม. 1/1   ม.1/2  ม. 1/3   ม.1/4  
ท2.1     ม. 1/1  ม. 1/2  ม. 1/3  ม. 1/4   
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ท3.1     ม. 1/1   ม.1/2  ม. 1/3   ม.1/4  
ท4.1     ม. 1/1   ม.1/2  ม. 1/3   ม.1/4  
ท5.1     ม. 1/1   ม.1/2  ม. 1/3   ม.1/4  
รวมทั้งหมด     20     ตัวชี้วัด             

 
 
 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท21102  ภำษำไทย 2                                         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ภำคเรียนที่ 2                               เวลำ  60  ชั่วโมง   จ ำนวน 1.5  หน่วยกิต   

............................................................................................................................. ............................................ 
 ศึกษา วิเคราะห์และฝึกทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและบทร้อยกรอง     การอ่านระบุ

ข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียน การปฏิบัติตามคู่มือแนะนําวิธีการใช้งานของเครื่องมือเครื่องใช้ใน
ระดับที่ยากขึ้น    การตีความคํายากในเอกสารวิชาการ การวิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่าง
หลากหลายเพ่ือนําไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต มารยาทในการอ่าน  การเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน   การเขียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระที่ได้รับ  การเขียนจดหมายส่วนตัวและกิจธุระ  การเขียนรายงานโครงงาน  มารยาทใน
การเขียน  การพูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ การประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ การ
พูดรายงานเรื่องที่ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆในชุมชนหรือท้องถิ่น มารยาทในการฟัง การดูและการพูด  
การวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคําในประโยค การวิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน การแต่ง
บทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานีได้ถูกต้องตามลักษณะบังคับ   การจําแนกและใช้สํานวนที่เป็นคําพังเพยและ
สุภาษิต การวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ  การอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน     การสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง    

โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนสร้างความรู้
ความเข้าใจ กระบวนความคิด กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
กระบวนการสืบค้น กระบวนการทางสังคม   กระบวนการสร้างองค์ความรู้  กระบวนการพูด  โครงงาน   

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง เขียนสื่อสารได้ถูกต้อง
ชัดเจน ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ นําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะได้
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อย่างสร้างสรรค์ มีมารยาทในการอ่านการเขียนการฟัง การดูและการพูด มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่
พึงประสงค ์
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ท1.1     ม. 1/1   ม.1/2  ม. 1/3   ม.1/4  
ท2.1     ม. 1/1   ม.1/2  ม. 1/3  ม. 1/4   
ท3.1     ม. 1/1   ม.1/2  ม. 1/3   ม.1/4  
ท4.1     ม. 1/1   ม.1/2  ม. 1/3   ม.1/4  
ท5.1     ม. 1/1   ม.1/2  ม. 1/3   ม.1/4  
รวมทั้งหมด  20  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท22101  ภำษำไทย 3                       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 ภำคเรียนที่ 1                   เวลำ 60 ชั่วโมง   จ ำนวน 1.5 หน่วยกิต  

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

ศึกษาวิเคราะห์และฝึกทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง อ่านจับใจความสําคัญจากสื่อ
หลากหลาย  อ่านตามความสนใจ  การคัดลายมือ  การเขียนบรรยายและพรรณนา  เขียนเรียงความ ย่อความจาก
สื่อต่างๆ การเขียนรายงาน เขียนจดหมายกิจธุระ  เขียนวิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความรู้ความคิดเห็นการพูดสรุป
ความ พูดในโอกาสต่างๆ การพูดวิเคราะห์ วิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู การพูดรายงานจากการศึกษาค้ นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ การสร้างคําสมาส  วิเคราะห์โครงสร้างของประโยค  การแต่งบทร้อยกรองกลอนสุภาพ การใช้คํา
ราชาศัพท์ คําที่มาจากภาษาต่างประเทศ ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีวรรณกรรม  และ
วรรณกรรมท้องถิ่นบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการสร้างความรู้  
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 
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 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการฟัง การดู การพูด การอ่าน การ
เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทักษะชีวิตแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ท1.1  ม. 2/1  ม. 2/2  ม. 2/3  
ท2.1  ม. 2/1  ม. 2/2  ม. 2/3  
ท3.1  ม. 2/1  ม. 2/2  ม. 2/3  
ท4.1  ม. 2/1  ม. 2/2  ม. 2/3  
ท5.1  ม. 2/1  ม. 2/2  ม. 2/3  
รวมทั้งหมด  15  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท22102  ภำษำไทย 4                         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 ภำคเรียนที่ 2          เวลำ  60 ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.5 หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษาวิเคราะห์และฝึกทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง อ่านจับใจความสําคัญจากสื่อ

หลากหลาย  อ่านตามความสนใจ  การคัดลายมือ  การเขียนบรรยายและพรรณนา  เขียนเรียงความ ย่อความจาก
สื่อต่างๆ การเขียนรายงาน เขียนจดหมายกิจธุระ  เขียนวิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความรู้ความคิดเห็นการพูดสรุป
ความ พูดในโอกาสต่างๆ การพูดวิเคราะห์ วิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู การพูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ การสร้างคําสมาส  วิเคราะห์โครงสร้างของประโยค  การแต่งบทร้อยกรองกลอนสุภาพ การใช้คํา
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ราชาศัพท์ คําที่มาจากภาษาต่างประเทศ ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีวรรณกรรม  และ
วรรณกรรมท้องถิ่นบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการสร้างความรู้  
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการฟัง การดู การพูด การอ่าน การ
เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทักษะชีวิตแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
 

รหัสตัวช้ีวัด   
ท1.1  ม. 2/1  ม. 2/2  ม. 2/3  
ท2.1  ม. 2/1  ม. 2/2  ม. 2/3  
ท3.1  ม. 2/1  ม. 2/2  ม. 2/3  
ท4.1  ม. 2/1  ม. 2/2  ม. 2/3  
ท5.1  ม. 2/1  ม. 2/2  ม. 2/3  
รวมทั้งหมด 15  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท23101    ภำษำไทย 5                                                        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชัน้มัธยมศึกษำปีท่ี 3 ภำคเรยีนที่  1                      เวลำ  60 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.5 หน่วยกิต 

............................................................................................................................. ............................................   
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           ศึกษาวิเคราะห์ และฝึกทักษะ   การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว   ร้อยกรอง   การอ่านจับใจความสําคัญจาก
สื่อหลากหลาย  การอ่านตามความสนใจ  การคัดลายมือ  การเขียนตัวเลขไทย  การเขียนอัตชีวประวัติและ
ชีวประวัติบุคคลสําคัญในท้องถิ่น  การย่อความ  การเขียนอธิบายชี้แจงแสดงความคิดเห็น  การเขียนวิเคราะห์
วิจารณ์  แสดงความคิดเห็นหรือโต้แย้งจากสื่อต่าง ๆ  การกรอกแบบสมัครงาน  การเขียนรายงานโครงงาน การฟัง  
ดู  พูด  จับใจความสําคัญจากสื่อต่าง ๆ  การพูดวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู  การพูดในโอกาสต่างๆ  การ
โต้วาที  การย่อวาที  การอภิปราย  การพูดโน้มน้าวในโอกาสต่างๆ เช่น การประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  การแต่งโคลงสี่สุภาพ  การวิเคราะห์วิถีไทย และคุณค่าจากวรรณคดี  วรรณกรรม  การท่องจําบท
อาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า  มารยาทในการฟัง  ดู  พูด  อ่าน  เขียน 
           โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้      กระบวนการคิด  กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์จริง  กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง   กระบวนการจัดการ  กระบวนการวิจัย  
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 
           เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ   มีความสามารถในการคิด สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการดู  
พูด  อ่าน  เขียน  การแก้ปัญหา   การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร   เห็นคุณค่าในการนําความรู้ไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาทในการฟัง    ดู    พูด   อ่าน    เขียน  และ
พึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาไทย 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ท 1.1    ม. 3/1  ม. 3/2 
ท 2.1    ม. 3/1  ม. 3/2  
ท 3.1    ม. 3/1  ม. 3/2 
ท 4.1    ม. 3/1  ม. 3/2 
ท 5.1    ม. 3/1  ม. 3/2  
รวมทั้งหมด  10  ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท23102   ภำษำไทย 6                          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ภำคเรยีนที่ 2                                    เวลำ 60  ชั่วโมง  จ ำนวน 3 หน่วยกิต 

................................................................................... ......................................................................................   
                ศึกษา วิเคราะห์ และฝึกทักษะ  การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว   ร้อยกรอง     การอ่านจับใจความสําคัญ 
การเขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาสต่าง ๆ การเขียนจดหมายกิจธุระ การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า  
คําท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ   ระดับภาษา   คําทับศัพท์   คําศัพท์บัญญัติ      คําศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
 ประโยคที่ซับซ้อน การวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าของวรรณคดี  วรรณกรรมร่วมสมัย   วรรณกรรม
ท้องถิ่น  วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  
การพูดแสดงความคิดเห็น  และประเมินค่าเรื่องจากการฟัง การดู  มารยาทในการฟัง ดู  พูด  อ่าน  และเขียน 
            โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้   กระบวนการคิด    กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์การจริง   กระบวนการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง     กระบวนการจัดการ     
กระบวนการวิจัย  กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง    และกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย    
              เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิด  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการ
ฟัง  การดู    การพูด  การอ่าน  และการเขียน    การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร  เห็นคุณค่าในการ
นําความรู้ไปพัฒนาทักษะชีวิต  พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาทในการฟัง  ดู  
พูด  อ่าน  เขียน   และพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาไทย  
  

รหัสตัวช้ีวัด     
ท 1.1    ม. 3/1  ม. 3/2 
ท 2.1    ม. 3/1  ม. 3/2  
ท 3.1    ม. 3/1  ม. 3/2 
ท 4.1    ม. 3/1  ม. 3/2 
ท 5.1    ม. 3/1  ม. 3/2  
รวมทั้งหมด  10  ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท21201     นิทำนพื้นบ้ำน                                             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำไทย 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ภำคเรียนที่ 1                  เวลำ 20 ชั่วโมง  จ ำนวน 0.5 หน่วยกิต   

............................................................................................................. ............................................................ 
 ศึกษาวิเคราะห์นิทาน นิยาย หรือตํานานพ้ืนบ้านในท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส เนื้อเรื่อง สํานวนภาษา 
แนวคิดที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิด หรือค่านิยม ความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม  
บทบาทและคุณค่าของนิทานพ้ืนบ้าน 
 โดยใช้กระบวนการเล่า  กระบวนการอ่าน  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการสืบค้น  
กระบวนการคิด   โครงงาน 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง  นิทานแต่ละประเภท   สํานวนภาษา  แนวคิด  ความเชื่อ  ค่านิยม  
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม  บทบาทและคุณค่าของนิทานพ้ืนบ้าน รักและเห็นคุณค่า มรดกของไทย
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนราธิวาส 
2. มีความรู้ความเข้าใจลักษณะที่แตกต่างระหว่างนิทานพ้ืนบ้านกับนิทานทั่วไป 
3. มีความรู้ความเข้าใจลักษณะของนิทานพ้ืนบ้านแต่ละประเทศ 
4. อธิบายคุณค่า  ความเชื่อ  ค่านิยม  แนวคิดท่ีปรากฏในนิทานพ้ืนบ้านได้ถูกต้อง 
5.  รักและเห็นคุณค่ามรดกของไทยและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวมทั้งหมด  5 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ท21202     ภำษำกับกำรสื่อสำร                                         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  1 ภำคเรยีนที่ 2                        เวลำ  20 ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต   

......................................................................... ................................................................................................  
                 ศึกษาวิเคราะห์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร         การจําแนกระดับภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร  
การใช้ทักษะ การฟัง การดู การพูด การอ่าน  การเขียน เพ่ือการสื่อสาร                การพูดแสดงความคิดเห็น
อย่างสร้างสรรค์  มารยาทในการพูดการฟังและการดู  การอ่านจับใจความสําคัญบทความ  สารคดีที่มีเรื่องราว
เกี่ยวกับอาเซียน      การอ่านวิเคราะห์คุณค่างานเขียนประเภทวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน  
มารยาทในการอ่าน  การเขียนสื่อสารเพ่ือรณรงค์การประหยัดพลังงานโดยใช้ถ้อยคําถูกต้อง เหมาะสม   การเขียน
บรรยายประสบการณ์เก่ียวกับสถานที่สําคัญ วัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น    การเขียน
จดหมายกิจธุระ มารยาทในการเขียน 
                  โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้   กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน กระบวนการคิด    
กระบวนการปฏิบัติ   การสืบค้นข้อมูล การนําเสนอ 
                   เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิดความเข้าใจและเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสมในการ
สื่อสาร   มีทักษะในสื่อสาร  มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด และการเขียน และมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
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1. มีความรู้ ความเข้าใจ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารและจําแนกระดับภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร 
2. มีทักษะการพูดสรุปความ   พูดเล่าเรื่องย่อ พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์  จากการฟัง การดู 
3. มีทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว อ่านจับใจความสําคัญเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียน  และการวิเคราะห์คุณค่าท่ี

ได้รับจากงานเขียนประเภทวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน 
4. มีทักษะการเขียนบรรยายประสบการณ์เกี่ยวกับสถานที่สําคัญ วัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชีวิตของชุมชนใน

ท้องถิ่น      เขียนจดหมายกิจธุระ     การเขียนสื่อสารเพ่ือรณรงค์การประหยัดพลังงานโดยใช้ถ้อยคําถูกต้อง  
เหมาะสม 

5. มีนิสัยรักการอ่าน  มีมารยาทในการฟัง การดู  การพูด  การเขียนและมีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์  
รวมทั้งหมด  5  ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท20201     กำรใช้ห้องสมุด  1                                         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                      เวลำ  20 ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต   

........................................................ .................................................................................................................  
 ศึกษาความสําคัญของห้องสมุดประเภทของสิ่งพิมพ์และสิ่งอ่ืนๆ ที่จัดเก็บในห้องสมุด วิธีการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศและการริการห้องสมุด วิธีการจําแนกหมวดหมู่หนังสือ  การสืบค้นหนังสือจากบัตรรายการ ระเบียบข้อ
ปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด 
 เห็นคุณค่าของห้องสมุดในด้านเป็นแหล่งความรู้ที่หลากหลาย ซึ่งใช้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่าง
อิสระ มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ รักการอ่าน สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของตนเอง 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการของห้องสมุด 
2. อธิบายความหมาย  ความสําคัญ และทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด 
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3. บอกแหล่งสารสนเทศท่ีเป็นสถาบัน  บุคคล  สื่อมวลชนและสถานที่ได้ 
4. เลือกใช้บริการสารสนเทศในห้องสมุด ประโยชน์ และความสําคัญขอการจัดการทรัพยากรสารสนเทศใน

ห้องสมุดได้ 
5. ปฏิบัติตนในการใช้ห้องสมุดได้อย่างเหมาะสม 
รวมทั้งหมด 5 ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท20202     กำรใช้ห้องสมุด  2                                         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                 เวลำ  20 ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต   

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

ศึกษา หลักการใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากอุปกรณ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์              เช่น 
อินเทอร์เน็ต  วิธีการเขียนเสนอผลการค้นคว้า โดยระบุแหล่งข้อมูลตามระบบที่ถูกต้อง วิธีการเลือกสื่อ เอกสาร 
ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมที่เหมาะสม 
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เห็นคุณค่าของห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ นําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ 

 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการใช้ห้องสมุด 
2. เข้าใจวิธีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากอุปกรณ์สื่ออิเลกทรอนิกส์ 
3. เขียนแหล่งข้อมูลสารสนเทศระบบงานค้นคว้าได้ถูกต้อง 
4. สามารถเลือกสื่อ ข้อมูลสารสนเทศได้ตรงจุดปะสงค์ 
5. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
รวมทั้งหมด 5 ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท20203     ประลองภำษำ                                                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย 
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ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                       เวลำ  20 ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต   
............................................................................................................................. ............................................ 

           ศึกษาความหมายของคํา  ลักษณะนาม  กลุ่มคํา  เพ่ือนํามาเรียบเรียงเป็นข้อความ  แล้วนํามาตั้งชื่อเรื่อง
โดยใช้หลักการตั้งชื่อ  การจําแนกคําเข้าพวก  การใช้พจนานุกรม  ปริศนาคําทาย  ปริศนาอักษรไขว้  เกมประสม
คํา   นิทานพื้นบ้านภาคใต้    การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว  ร้อยกรอง  การอ่านจับใจความสําคัญ  โดยใช้
กระบวนการความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพ่ือนําไปใช้ใน
ชีวิตจริงเห็นคุณค่าภาษาไทย  มีนิสัยรักการอ่าน  รักการค้นคว้า  มีมารยาทในการพูด  การเขียน  การอ่าน ฟัง  ด ู 
และพูด 

มีคุณธรรม  จริยธรรม  และช่วยอนุรักษ์ภาษาไทยของชาติ  และสามารถนําไปพัฒนาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันของตนเองได้  
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องคํา 
2. นักเรียนจําแนกคําเข้าพวกได้ 
3. นักเรียนรู้จักใช้พจนานุกรมได้ถูกต้อง 
4. นักเรียนไขปัญหาเกมทางภาษาไทยได้ 
5. นักเรียนอ่านได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย 
รวมทั้งหมด 5 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท20204     ภำษำเสนำะ(ร้อยแก้ว)                                                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                      เวลำ  20 ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต   

............................................................................................................................. ............................................ 
             ศึกษา วิเคราะห์ การอ่านร้อยแก้ว   หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอ่านร้อยแก้วประเภทต่าง ๆ  เช่น บันทึก 
ข่าว บทความ สารคดีท้องถิ่นสงขลา  ความเรียง บทวิจารณ์ ชีวประวัติ    เรื่องเล่าประเภทต่าง ๆ  บทละคร นิทาน
พ้ืนบ้านสงขลา ฯลฯ  การอ่านถูกต้องตามอักขรวิธี การใช้เสียง การออกเสียง  คําควบกล้ํา  จังหวะ  การเว้นวรรค
ตอน  การสอดใส่อารมณ์ให้เหมาะสมกับงานเขียนแต่ละประเภท  
             โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
กระบวนการกลุ่ม    กระบวนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
             เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ มีทักษะ สามารถแก้ปัญหา พัฒนาทักษะชีวิตมีความสามารถ
ในการสื่อสารและมีเจตคติที่ดี พึงพอใจในการอ่านบทร้อยแก้วประเภทต่าง ๆ        และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 
2. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงร้อยแก้วประเภทต่าง ๆ 
3.  นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคําควบกล้ําได้ชัดเจนและถูกต้อง 
4. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน เจตคติท่ีดีต่อการอ่าน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวมทั้งหมด 4 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท20205     ภำษำเสนำะ(ร้อยกรอง)                                                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                       เวลำ  20 ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต   

.........................................................................................................................................................................  
              ศึกษา วิเคราะห์ การอ่านร้อยกรอง   มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ   หลักเกณฑ์การอ่านร้อยกรองประเภท
ต่างๆ   เช่น กลอนสุภาพ  กาพย์ยานี  กาพย์ฉบัง   กาพย์สุรางคนางค์  และโคลงสี่สุภาพ เพลงกล่อมเด็กพ้ืนบ้าน
ภาคใต้  การอ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธี การใช้เสียง และจังหวะ  การสอดใส่อารมณ์ให้เหมาะสมกับงานเขียนแต่ละ
ประเภท  การวางพื้นฐานให้การรัก  ชื่นชม  และซาบซึ้งในสุนทรียรสของบทร้อยกรองหรือวรรณคดีกวีนิพนธ์สร้าง
นิสัยรักการอ่าน 
            โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้   กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง   
กระบวนการสร้างลักษณะนิสัย 
           เพ่ือให้เกิดความรู้   ความคิด   ความเข้าใจ มีทักษะ และมีเจตคติที่ดี ต่อการอ่านบทร้อยกรองพัฒนา
คุณภาพชีวิต  พึงพอใจในการอ่านบทร้อยกรองประเภทต่าง ๆ  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการอ่านออกเสียงร้อยกรอง 
2. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงร้อยกรองประเภท กลอนสุภาพ  กาพย์ยานี  กาพย์ฉบัง    กาสุรางคนางค์  

โคลงสี่สุภาพ  เพลงกล่อมเด็กพ้ืนบ้านภาคใต้ได้ถูกต้อง 
3. นักเรียนสามารถอธิบายฉันทลักษณ์ของคําประพันธ์ประเภท กลอนสุภาพ  กาพย์ยานี   กาพย์ฉบัง  กาพย์

สุรางคนางค์  โคลงสี่สุภาพ  เพลงกล่อมเด็กพ้ืนบ้านได้ถูกต้อง 
4.  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน เจตคติท่ีดีต่อการอ่าน  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
รวมทั้งหมด 4 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท20206     ภำษำกับกำรสืบค้นข้อมูล                                               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                       เวลำ  20 ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต   

............................................................................................................................. ............................................ 
  ศึกษาวิเคราะห์ทักษะการอ่าน การฟัง การดู เพ่ือการสืบค้น และการใช้ทักษะการพูดและการเขียนเพ่ือ
นําเสนอผลงานจากการสืบค้น ฟัง ดู      การอ่านจับใจความสําคัญ   การวิเคราะห์คุณค่า   การพูดสรุปความ 
แสดงความรู้  การพูดรายงาน  การเขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีสืบค้น     การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า 
              โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเรียนภาษา การสืบค้นข้อมูล กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
กระบวนการปฏิบัติ  การนําเสนอ 
              เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาความสามารถในการคิด    การแก้ปัญหา       พัฒนาทักษะ
ชีวิตมีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสืบค้น   และตระหนักเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเพ่ือการสืบค้น    มีนิสัยรัก
การอ่าน มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูดและมีลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจ  สามารถ อธิบายความหมายของการสืบค้นข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ 
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2. มีความรู้ ความเข้าใจ  สามารถระบุประเภทเครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล 
3. อธิบายวิธีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. มีความรู้ ความเข้าใจ  สามารถอธิบายเรื่องทักษะทางภาษาเพ่ือการสืบค้น 
5. ฟัง  ดู จับใจความสําคัญ   และวิเคราะห์คุณค่าท่ีได้รับจากเรื่องที่สืบค้น 
6. อ่านจับใจความสําคัญ และวิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากเรื่องที่สืบค้น 
7. พูดสรุปความ  แสดงความรู้    พูดรายงานเรื่องที่สืบค้นจากการฟังและดู 
8. เขียน สรุปความ แสดงความรู้   เขียนรายงานเรื่องท่ีสืบค้นจากการอ่าน 
9. มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเพ่ือการสืบค้น     
รวมทั้งหมด  9 ผลกำรเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท20207     กำรเขียนสะกดค ำ                                                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                      เวลำ  40 ชั่วโมง   จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต   

...................................................................................................................................... ................................... 
ศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการเขียนสะกดคํา การใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ ฝึกทักษะการเขียนสะกดคํา ภาษาที่

เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ภาษาถ่ินใต้ ภาษาถ่ินสงขลา การใช้เลขไทย 
 โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการฝึกทักษะการเขียน กระบวนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติรายบุคคลและกระบวนการกลุ่ม 
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เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ พัฒนาทักษะทางภาษาด้านการเขียน มีเจตคติที่ดี มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ อนุรักษ์ภาษา และนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการเขียนสะกดคํา 
2. เขียนสะกดคําได้ถูกต้องตามมาตราตัวสะกด และตามความหมาย 
3. เขียนคําท่ีมักเขียนผิดได้ถูกต้อง 
4. เขียนคําภาษาต่างประเทศที่นํามาใช้ในภาษาไทยได้ถูกต้อง 
5. สามารถใช้กระบวนการเขียน ในการเขียนจินตนาการ โดยใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ 
6. มีมารยาท มีนิสัยรักการเขียน การศึกษาค้นคว้า โดยใช้ทักษะการเขียนจดบันทึกความรู้และประสบการณ์ แล้ว

นํามาพัฒนางานเขียนและรายงานการศึกษาค้นคว้า 
รวมทั้งหมด 6 ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ท20208     กำรอ่ำนสะกดค ำ                                                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย 
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ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                       เวลำ  40 ชั่วโมง   จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต   
................................................................................................................................ ......................................... 

     ศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการอ่านสะกดคํา การอ่านอักษรนํา คําควบกล้ํา คําพ้องที่ถูกต้องตามอักขรวิธี  ฝึก
ทักษะการอ่านออกเสียงสะกดคําให้ชัดเจนถูกต้อง ศึกษาค้นคว้าหาคําจากพจนานุกรม 
    โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการฝึกทักษะการอ่านสะกดคํา กระบวนการศึกษา
ค้นคว้า กระบวนการฝึกปฏิบัติรายบุคคล และกระบวนการกลุ่ม  
     เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ พัฒนาทักษะทางภาษาด้านการอ่านสะกดคํา เสริมสร้างนิสัยให้ใฝ่รู้ เห็น
คุณค่านําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์ในการอ่านคําแต่ละประเภท 
2. อ่านออกเสียงคําพ้องรูปได้ถูกต้องตามความหมาย 
3. อ่านออกเสียงคําควบกล้ําได้ถูกต้อง ชัดเจน 
4. อ่านอักษรนําได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
5. สามารถอ่านออกเสียงคําท่ีมักอ่านผิดได้ถูกต้องตามพจนานุกรม 
6. มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่ศึกษาค้นคว้า นําทักษะการอ่านสะกดคําไปใช้สื่อสารในชีวิตประจําวันได้  
รวมทั้งหมด   5  ผลกำรเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

หลักสตูรโรงเรยีนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

  

 

41 

 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ค21101  คณิตศำสตร ์1                                                              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  1   ภำคเรียนที่ 1                          เวลำ   60  ชั่วโมง    จ ำนวน  1.5   หน่วยกิต  

................................................................................................................................................... ...................... 
 ศึกษา และฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อัน ได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร 
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การ เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์  และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้  

ตัวหำรร่วมมำกและตัวคูณร่วมน้อย การหา ห.ร.ม. ของจํานวนนับ การหา ค.ร.น. ของจํานวนนับ การ
แก้ปัญหาโดยใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  

ระบบจ ำนวนเต็ม จํานวนเต็มบวก จํานวนเต็ มลบ และศูนย์ การเปรียบเทียบ จํานวนเต็ม การบวก การ
ลบ การคูณ และการหารจํานวนเต็ม สมบัติของจํานวนเต็มและ การนําไปใช้  

เลขยกก ำลัง ความหมายของเลขยกกําลัง การเขียนแสดงจํานวนในรูปสัญกรณ์ วิทยาศาสตร์ การคูณและ
หารเลขยกกําลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กําลังเป็นจํานวนเต็ม และการนํ าไปใช้  

พื้นฐำนทำงเรขำคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้วงเวียนและสันตรง การสร้าง รูปเรขาคณิตอย่างง่าย
โดยใช้การสร้างพ้ืนฐาน การสํารวจสมบัติทางเรขาคณิต    

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนไดศึกษาค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทั กษะและกระบวนการ ในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ นําประสบการณ์ ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไป
ใช้ในการเรสิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่า และมีเจตคติทคณิตศาสตร์ 
สามารถท  ํางานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบมีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง การวัดและประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลาย ตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่
ต้องการวัด  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ค 1.1 ม.1/1  ม.1/2     
ค 1.2 ม.1/1  ม.1/3, ม.1/4  
ค 1.4 ม.1/1      
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ค 3.1 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  
ค 6.1 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  
รวมทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด 

 

 
 
 
 
 

 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 ค21102  คณิตศำสตร์ 2                                                             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  1     ภำคเรียนที่ 2              เวลำ   60  ชั่วโมง    จ ำนวน  1.5   หน่วยกิต   

................................................................. ........................................................................................................  
ศึกษา และฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การ ให้เหตุผล การสื่อสาร 

การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื่อมโยง ความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยง 
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้  

เศษส่วนและทศนิยม การเขียนแทนเศษส่วนด้วยทศนิยมและเขียนทศนิยมซ้ํา เป็น เศษส่วนการ
เปรียบเทียบเศษส่วนและทศนิยม การบวก การลบ การคูณ และการหาร เศษส่วนและทศนิยม โจทย์ปัญหาหรือ
สถานการณ์เก่ียวกับเศษส่วนและทศนิยม และ โอกาสของเหตุการณ์  
กำรประมำณค่ำ การประมาณค่าในสถานการณ์ต่างๆ และการนําการประมาณค่า ไปใช้  

คู่อันดับและกรำฟ คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ กราฟและการนําไปใช้  
สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว แบบรูปและความสัมพันธ์ คําตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติของการเท่ากัน และโจทย์ ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว  
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปเรขำคณิตสองมิติและสำมมิติ ภาพของรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีเกิดจาก การคลี่รูป

เรขาคณิตสามมิติ ภาพสองมิติที่ได้จากการมองทางด้านหน(front view) ด้านข้าง (side view) หรือด้านบน (top 
view) ของรูปเรขาคณิตสามมิติการวาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตท่ีประกอบขึ้นจากลูกบาศก์   

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนไดศึกษาค้นคว้าโดย การ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ความคิดทักษะและกระบวนการที่ได้ไป
ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 



   

หลักสตูรโรงเรยีนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

  

 

43 

สามารถทํางาน้อยเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมในตนเอง  
การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจรสอดคล้องกับเนื้อหาและ ทักษะที่ต้องการวัด  
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ค 1.1  ม.1/1   
ค 1.2  ม.1/2   
ค 1.3  ม.1/1  
ค 3.1  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  
ค 4.1  ม.1/1  
ค 4.2  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  
ค 5.1  ม.1/1  
ค 6.1  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  
รวมทั้งหมด 19 ตัวช้ีวัด  
 
 

 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ค22101  คณิตศำสตร์ 3                                                             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  2    ภำคเรียนที่ 1                   เวลำ   60  ชั่วโมง     จ ำนวน  1.5   หน่วยกิต 

............................................................................. ............................................................................................  
ศึกษา และฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การ ให้เหตุผล การสื่อสาร 

การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื่อมโยง ความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์ กับศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้  

อัตรำส่วนและร้อยละ อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ อัตราส่วนและร้อยละ 
โอกาสของเหตุการณ ์ 

กำรวัด หน่วยความยาว พ้ืนที ่การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตประจําวันโดย ใช้ความรู้ เกี่ยวกับพื้นที่ 
การคาดคะเน   

แผนภูมิรูปวงกลม การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม  
กำรแปลงทำงเรขำคณิต การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน  
ควำมเท่ำกันทุกประกำร ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กัน

แบบ ด้าน-มุม-ด้าน  มุม-ด้าน-มุม  ด้าน-ด้าน-ด้าน   
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โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนไดศึกษาค้นคว้าโดย การ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ความคิดทักษะและกระบวนการที่ได้ไป
ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถทํางาน้อยเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมในตนเอง  
การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจรสอดคล้องกับเนื้อหาและ ทักษะที่ต้องการวัด  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ค 1.1  ม.2/4  
ค 2.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3  
ค 2.2  ม.2/1  
ค 3.2 ม.2/1, ม.2/3, ม.2/4  
ค 4.2  ม.2/2  
ค 5.1 ม.2/1  
ค 5.1  ม.2/2  
ค 6.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6  
รวมทั้งหมด 17 ตัวช้ีวัด 

 
 

 
 

 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ค22102  คณิตศำสตร์ 4                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  2    ภำคเรียนที่  2                   เวลำ   60  ชั่วโมง     จ ำนวน  1.5   หน่วยกิต   

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษา และฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหาการให้เหตุผล การสื่อสาร 

การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การ เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้    

ทฤษฎีบทพีทำโกรัส ทฤษฏีบทพีทาโกรัส บทกลับของทฤษฏีบทพีทาโกรัส การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์
โดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ   
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ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ ำนวนจริง จํานวนตรรกยะ จํานวนอตรรกยะ รากทีส่อง รากที่สาม  กำร      
ประยุกต์ของสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปร เดียว การแก้โจทย์สมการเชิงเส้น

ตัวแปรเดียว   
เส้นขนำน สมบัติของเส้นขนาน รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพั นธ์กันแบบ มุมมุม – ด้าน  การให้เหตุผลและ

แก้ปัญหาโดยใช้สมบัติของเส้นขนานและความเท่ากันทุก ประการของรูปสามเหลี่ยม 
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนไดศึกษาค้นคว้าโดย  การ

ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและ กระบวนการในการคิดคํานวณ  การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ความคิดทักษะและกระบวนการที่ได้ไป
ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถทํางาน้อยเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมในตนเอง  
การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจรสอดคล้องกับเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัด  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ค 1.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  
ค 1.2  ม.2/1  ม.2/2  
ค 1.3  ม.2/1  
ค 1.4  ม.2/1  
ค 3.2  ม.2/1  ม.2/2  
ค 4.2  ม.2/1  
ค 6.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  
รวมทั้งหมด 16 ตัวช้ีวัด  
 

 
 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ   
ค23101  คณิตศำสตร์ 5                                                              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  3 ภำคเรยีนที่ 1                           เวลำ  60  ชั่วโมง     จ ำนวน  1.5   หน่วยกิต   

..................................................................................... ....................................................................................  
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ศึกษา และฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร 
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การ เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้   

พื้นที่ผิวและปริมำตร การหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก การหาปริมาตรของพีระมิด 
กรวย และทรงกลม การเปรียบเทียบหน่วยปริมาตร การแก้ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวและปริมาตร  กรำฟ 
กราฟเส้นตรง กราฟเส้นตรงกับการนําไปใช้ กราฟอ่ืน ๆ   

ระบบสมกำรเชิงเส้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร กราฟของสมการเชิงเส้นสอง ตัวแปร ระบบสมการเชิง
เส้นสองตัวแปร การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การแก้ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปร   

ควำมคล้ำย รูปที่คล้ายกัน รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน สมบัติของรูปสามเหลี่ยม ที่คล้ายกัน  การนําไปใช้   
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนไดศึกษาค้นคว้าโดย  การ

ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและ กระบวนการในการคิดคํานวณ  การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ความคิดทักษะและกระบวนการที่ได้ไป
ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถทํางาน้อยเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมในตนเอง  
การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจรสอดคล้องกับเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัด  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ค 2.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  
ค 2.2  ม.3/1  
ค 3.1  ม.3/1  
ค 3.2  ม.3/1  
ค 4.2  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  
ค 6.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6    
รวมทั้งหมด 17 ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ   
ค23102  คณิตศำสตร์ 6                                                              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  3  ภำคเรียนที่ 2              เวลำ  60  ชั่วโมง      จ ำนวน  1.5   หน่วยกิต   

............................................................................................................................. ............................................ 
ศึกษา และฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร 

การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การ เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์  และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้   

อสมกำร คําตอบและกราฟแสดงคําตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การ แก้อสมการเชิงเส้น ตัวแปร
เดียว การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   

ควำมน่ำจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ การหาความน่าจะเป็นของ เหตุการณ์การนําไปใช้   
สถิติ  การกําหนดประเด็น การเขียนข้อคําถาม การกําหนดวิธีการศึกษาและ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ

นําเสนอข้อมูล การหาค่ากลางของข้อมูล การเลือกใช้ค่ากลาง ของข้อมูล การอ่านการแปลความหมายและการ
วิเคราะห์ข้อมูล การใช้ข้อมูลสารสนเทศ   

ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ การเสริมทักษะกระบวนการทาง คณิตศาสตร์เกี่ยวกับเลขยก
กําลัง อัตราส่วนและร้อยละ ปริ มาตรและพ้ืนที่ผิว สถิติ ความ น่าจะเป็น   

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนไดศึกษาค้นคว้าโดย  การ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและ กระบวนการในการคิดคํานวณ  การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ความคิดทักษะและกระบวนการที่ได้ไป
ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถทํางาน้อยเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมในตนเอง  
การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจรสอดคล้องกับเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัด  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ค 4.2  ม.3/1  
ค 5.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  
ค 5.2  ม.3/1  
ค 5.3  ม.3/1  ม.3/2  
ค 6.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.1/4  ม.3/5  ม.3/6  
รวมทั้งหมด 14 ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ   
ค20201  คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 1                                                     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                    เวลำ  40  ชั่วโมง     จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต   

............................................................................................................................. ............................................ 
 ศึกษาและวิเคราะห์ถึงความสมเหตุ  สมผล   การอ่านและเขียนเลขโรมัน   การเขียนเลขฐานต่างๆ  
การดําเนินการของจํานวนเต็ม เลขยกกําลัง และการสร้างพ้ืนฐานของการสร้างมุม การสร้างรูปสามเหลี่ยมและรูป
สี่เหลี่ยม 
 โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะ การคิดคํานวณ การสรุป การรายงาน การนําเสนอ การแก้ปัญหา การใช้
เหตุผล และการใช้ในชีวิตประจําวัน ทําให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ทํางานได้อย่างมีระเบียบ 
มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเองและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือ
การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้การอ่านและเขียนเลขโรมัน บอกค่าตัวเลขโดดในตัวเลขฐานต่างๆและเขียนตัวเลขฐานที่กําหนดให้เป็น

ตัวเลขฐานต่างๆได้ 
2. มีทักษะในการสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต 
3. มีทักษะการสรุป การรายงาน การแก้ปัญหา  การใช้เหตุผล   และการนําเสนอด้วยเทคโนโลยี  
4. มีทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการนําไปใช้ที่เป็นลักษณะเชื่อมโยงกับท้องถิ่น 
5. เกิดเจตคติที่ดีต่อรายวิชาและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
รวมทั้งหมด  5  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ค20202  คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 2                                                     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                    เวลำ  40  ชั่วโมง     จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต   

............................................................................................................................. ............................................ 
 ศึกษาและวิเคราะห์ถึงความสมเหตุสมผล   การสร้างข้อความคาดการณ์ การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
การบวก การลบ การคูณ การหารเอกนามและพหุนาม  
 โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะคิดคํานวณ การรายงาน การสรุป การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ ทําให้เห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดี คณิตศาสตร์สามารถทํางานได้อย่างเป็นระบบ
ระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง    และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์  เพ่ือการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. สร้างข้อความคาดการณ์และรู้จักใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายได้ 
2. หาผลบวก ลบ คูณ หาร ของเอกนามและพหุนามได้ 
3. มีทักษะการสรุป  การรายงาน การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล  และการนําเสนอด้วยเทคโนโลยี 
4.   มีทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการนําไปใช้  ที่เป็นลักษณะเชื่อมโยงกับท้องถิ่น 
5. เกิดเจตคติที่ดีต่อรายวิชาและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
รวมทั้งหมด  5  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ   
ค20203  คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 3                                                     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                    เวลำ  40  ชั่วโมง     จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต   

............................................................................................................................. ............................................ 
    ศึกษาและวิเคราะห์ในการคิดคํานวณ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหา  กำรประยุกต์   รูปเรขาคณิต  
จ ำนวนนับ  ร้อยละ  ในชีวิตประจําวัน  ปัญหาชวนคิด   จ ำนวนและตัวเลข    ระบบตัวเลขโรมัน  ระบบตัวเลข
ฐานต่าง ๆ   การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข กำรประยุกต์เกี่ยวกับจ ำนวนเต็มและเลขยกก ำลัง    การคิดคํานวณ  
โจทย์ปัญหา กำรสร้ำง   การแบ่งส่วนของเส้นตรง   การสร้างมุมขนาดต่างๆ   การสร้างรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม
และรูปหลายเหลี่ยม และบอกขนาดของมุมได้ 
 โดยใช้กระบวนการสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล้ตัว  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติการจริง ทดลอง สรุป   รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ  การแก้ปัญหา   การ
ให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด  ทักษะ  กระบวนการที่ได้
ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ทําให้ เห็นคุณค่าและมีเจคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
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สามารถทํางานได้อย่างเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้การอ่านและเขียนเลขโรมันบอกค่าตัวเลขโดดในตัวเลขฐานต่างๆและเขียนตัวเลขฐานที่กําหนดให้เป็น

ตัวเลขฐานต่างๆได้ 
2. นําความรู้เกี่ยวกับจํานวนเต็ม  เลขยกกําลังและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหา และวิเคราะห์ถึงความ

สมเหตุสมผล 
3. บอกขั้นตอนการสร้างพ้ืนฐานการสร้างมุมขนาดต่างๆ สร้างรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปหลายเหลี่ยมและบอก

ขนาดของมุม   พร้อมทั้งให้เหตุผลได้ 
4. มีทักษะการสรุป  การรายงาน  การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล  และการนําเสนอด้วยเทคโนโลยี  
5.  มีทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการนําไปใช้  ที่เป็นลักษณะเชื่อมโยงกับท้องถิ่น 
6. เกิดเจตคติที่ดีต่อรายวิชาและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
รวมทั้งหมด  6  ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ   
ค20204   คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 4                                                   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                    เวลำ  40  ชั่วโมง     จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต   

............................................................................................................................. ............................................ 
        ศึกษาและวิเคราะห์โจทย์ในการคิดคํานวณ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหาในกำรแยกตัวประกอบ
ของพหุนำมดีกรีสอง  การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองโดยใช้สมบัติการแจกแจง  การแยกตัวประกอบพหุนาม

ดีกรีสองที่อยู่ในรูป  2
ax bx c  เมื่อ , ,a b c   เป็นค่าคงตัว  และ 0a   การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
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สองท่ีอยู่ในรูปกําลังสองสมบูรณ์   การแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลต่างกําลังสอง สมกำรเชิงเส้นตัว
แปรเดียว   การแก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบ  การแก้โจทย์ปัญหาสมการเกี่ยวกับ
สมการกําลังสองตัวแปรเดียว      กำรแปรผัน  การแปรผันโดยตรง  การแปรผกผัน  การแปรผันแบบเกี่ยวเนื่องการ
นําไปใช้   
 โดยใช้กระบวนการสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล้ตัว   ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติการจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้
ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ทําให้เห็นคุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบ   มีความรอบคอบ   มีความรับผิดชอบ   มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง     และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เพ่ือการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
           
ผลกำรเรียนรู้   
1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองได้ 
2. ใช้ความรู้เรื่องการแยกตัวประกอบ แก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียว 
3. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวได้ 
4. เขียนสมการแสดงการแปรผันโดยตรง  การแปรผกผัน  การแปรผันแบบเกี่ยวเนื่อง ระหว่างปริมาณต่างๆได้ 
5. ใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปรผันแก้ปัญหา/สถานการณ์ที่เป็นลักษณะเชื่อมโยงกับท้องถิ่น  
6. มีทักษะการสรุป  การรายงาน  การแก้ปัญหา  การใช้เหตุผล   และการนําเสนอด้วยเทคโนโลยี 
7.    เกิดเจตคติท่ีดีต่อรายวิชาและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   เพ่ือการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน  
รวมทั้งหมด  7  ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ   
ค23201    คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 5               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์
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ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                    เวลำ  40  ชั่วโมง     จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ศึกษาและวิเคราะห์โจทย์กำรแยกตัวประกอบของพหุนำมดีกรีสองที่เป็นผลต่างกําลังสอง  การวิธีทํา
เป็นกําลังสมบูรณ์  การทําเป็นผลบวกและผลต่างกําลังสาม  ใช้สมบัติการเปลี่ยนกลุ่ม  สมบัติการสลับที่  และ
สมบัติการแจกแจง  การใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ  กำรแก้สมกำรก ำลังสองโดยใช้สมบัติการแจกแจง  ทําเป็นผลต่าง
กําลังสอง  โดยวิธีทําเป็นกําลังสองสมบูรณ์  การใช้สูตร  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียว  

การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารจํานวนจริงที่อยู่ในรูป  a   เมื่อ 0a  โดยใช้สมบัติ .ab a b  

เมื่อ 0a  และ 0b  และ , 0
a a

a
b b
   และ . 0b   สมกำรพำรำโบลำ กราฟของพาราโบลาที่อยู่ใน

รูปของ   2
y ax bx c      เมื่อ 0a   

 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โดยจัดประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล้ตัว  ให้
ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติการจริง การฝึกทักษะ ทดลอง  สรุป  และรายงาน     เพ่ือพัฒนาทักษะและ
กระบวนการในการคิดคํานวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนํา
ประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด  ทักษะ  กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และใช้ในชีวิต ประจําวัน
อย่างสร้างสรรค์  รวมถึงมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงาน อีกทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  
สามารถทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบมีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และความเชื่อมั่นใน
ตนเอง และ   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์    เพื่อการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน   
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของรูปแบบการแยกตัวประกอบของพหุนามได้ 
2. แก้สมการกําลังสองของตัวแปรเดียวและสามารถนําไปใช้แก้ปัญหาทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ

คําตอบที่ได้ 
3. อธิบายผลที่เกิดจากการบวก  ลบ  คูณ  หาร  กรณฑ์ที่สอง  และความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได้ 
4. เขียนกราฟแสดงความเก่ียวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่กําหนดให้ได้ 
5. มีทักษะการสรุป  การรายงาน  การแก้ปัญหา  การใช้เหตุผล   และการนําเสนอด้วยเทคโนโลย ี
6.   มีทักษะในการแก้ปัญหาโจทย์การนําไปใช้ ที่เป็นลักษณะเชื่อมโยงกับท้องถิ่น 
7.   เกิดเจตคติที่ดีต่อรายวิชาและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   เพื่อการพัฒนา สู่ประชาคมอาเซียน 
รวมทั้ง หมด  7  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ค20206    คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 6                                           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                    เวลำ  40  ชั่วโมง     จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      ศึกษาและวิเคราะห์โจทย์กำรแก้ระบบสมกำรสองตัวแปรที่มีดีกรีไม่เกินสอง    การแก้โจทย์ปัญหา

เกี่ยวกับระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไม่เกินสอง  การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารเศษส่วนของพหุนาม   
กำรแก้สมกำรเศษส่วนของพหุนำม     การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม      สมบัติเกี่ยวกับรูป
สำมเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม  การให้เหตุผลเกี่ยวกับกำรพิสูจน์รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม  สมบัติเก่ียวกับ
วงกลม  การให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้างรูปเรขาคณิต 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โดยจัดประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล้ตัว  ให้
ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติการจริง การฝึกทักษะ ทดลอง  สรุป  และรายงาน   เพ่ือพัฒนาทักษะและ
กระบวนการในการคิดคํานวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนํา
ประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด  ทักษะ  กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจําวัน
อย่างสร้างสรรค์  รวมถึงมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงาน อีกทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  
สามารถทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบมีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และความเชื่อมั่นใน
ตนเอง และ   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์    เพื่อการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน   
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. แก้ระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไม่เกินสองได้ 
2. บวก  ลบ  คูณ  หาร  แก้สมการ และ แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนามได้ 
3. บอกสมบัติเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมในการให้เหตุผลได้ 
4. บอกสมบัติเกี่ยวกับวงกลมในการให้เหตุผล  หาขนาดของมุมในส่วนโค้ง  มุมท่ีจุดศูนย์กลางได้หาความยาวของ

คอร์ด  รัศมี  เส้นตั้งฉาก  และสมบัติของเส้นสัมผัส 
5. มีทักษะการสรุป  การรายงาน  การแก้ปัญหา  การใช้เหตุผล   และการนําเสนอด้วยเทคโนโลยี 
6. มีทักษะในการแก้ปัญหาโจทย์การนําไปใช้ ที่เป็นลักษณะเชื่อมโยงกับท้องถิ่น 
7. เกิดเจตคติที่ดีต่อรายวิชาและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์    เพ่ือการพัฒนา สู่ประชาคมอาเซียน 
รวมทั้งหมด  7  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ   
ค21201    คณิตศำสตร์เพิ่มพูนประสบกำรณ์ 1                                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  1    ภำคเรียนที่ 1                  เวลำ  20  ช่ัวโมง       จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาฝึกฝนการคิดวิเคราะห์  สืบค้นหาความรู้ ฝึกทักษะที่ต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฝึกการ
แก้ปัญหาและฝึกทักษะอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากจุดมุ่งหมายในการเรียนของหลักสูตรปกติในสาระต่อไปนี้ ลําดับ
เชิงรูป คณิตศาสตร์กับ ICT การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป เช่น GSP Euler และ Toolbox อีกท้ังการใช้เกม
คณิตศาสตร์เสริมสมอง เช่น เกมส์ Sudoku เกม 25 และ เกมส์ A – math โดยสืบค้นหาจากอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ เช่น History of mathematics Fibonacci Number และ Mathematical Olympaid 
 
 การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ในระดับที่
กว้าง ยาก และลึกซ้ึง โดยเน้นกระบวนการรู้ กระบวนการคิดที่หลากหลาย ฝึกการทําโครงสร้าง การเรียนรู้ การ
วางแผน และการจัดการตามความถนัดและศักยภาพ สามารถบูรณาการกับวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ให้ผู้เรียน
เข้าใจธรรมชาติ ฝึกการทํางานอย่างมีระบบมีระเบียบ มีความรอบคอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมี
ความเชื่อมั่นในตัวเอง 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของรูปแบบที่กําหนดให้ได้ 
2. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง 
3. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน 
4. เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
รวมทั้งหมด  4  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ   
ค21202    คณิตศำสตร์เพิ่มพูนประสบกำรณ์ 2                                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  1    ภำคเรียนที่ 2                  เวลำ  20  ช่ัวโมง       จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา ฝึกฝนคิดวิเคราะห์ สืบค้นหาความรู้ ฝึกทักษะที่ต้องใช้ความคิดริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์ ฝึกการ
แก้ปัญหาและฝึกทักษะอ่ืน ๆ ในสาระต่อไปนี้ 

1. การคํานวณด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น เลขคณิต เรขาคณิต 
2. จํานวนจริง 
3. เซต 
4. ลําดับและอนุกรม 
สืบค้นหาจากอินเทอร์เน็ตเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ เช่น Fractal Geometry , Math and Chess 
 

 การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ในระดับที่
กว้าง ยาก และลึกซ้ึง โดยเน้นกระบวนการรู้ กระบวนการคิดที่หลากหลาย ฝึกการทําโครงสร้าง การเรียนรู้ การ
วางแผน และการจัดการตามความถนัดและศักยภาพ สามารถบูรณาการกับวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ให้ผู้เรียน
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เข้าใจธรรมชาติ ฝึกการทํางานอย่างมีระบบมีระเบียบ มีความรอบคอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมี
ความเชื่อมั่นในตัวเอง 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณและผลหารของจํานวนจริง 
2. เซต การดําเนินการของเซต แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ และการแก้ปัญหาลําดับและพจน์ทั่วไปของลําดับ 
3. หาลําดับและหาพจน์ทั่วไปของลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต 
4. หาผลบวกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 
รวมทั้งหมด  4  ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ   
ค22201    คณิตศำสตร์เพิ่มพูนประสบกำรณ์ 3                                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  2    ภำคเรียนที่ 1                 เวลำ  20  ช่ัวโมง       จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา ฝึกฝนคิดวิเคราะห์ สืบค้นหาความรู้ ฝึกทักษะที่ต้องใช้ความคิดริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์ ฝึกการ
แก้ปัญหาและฝึกทักษะอ่ืน ๆ ในสาระต่อไปนี้ 

1. การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย 
2. การแปลงทางเรขาคณิต 
3. พหุนาม 
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สืบค้นหาจากอินเทอร์เน็ตเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ เช่น History of mathematics 
 การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ในระดับที่
กว้าง ยาก และลึกซ้ึง โดยเน้นกระบวนการรู้ กระบวนการคิดที่หลากหลาย ฝึกการทําโครงสร้าง การเรียนรู้ การ
วางแผน และการจัดการตามความถนัดและศักยภาพ สามารถบูรณาการกับวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ให้ผู้เรียน
เข้าใจธรรมชาติ ฝึกการทํางานอย่างมีระบบมีระเบียบ มีความรอบคอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมี
ความเชื่อมั่นในตัวเอง 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. ให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยได้ บอกได้ว่าการอ้างเหตุผลที่กําหนดให้สมเหตุสมผลหรือไม่ 
2. สามารถเลื่อนขนาน สะท้อน หมุน เมื่อกําหนดปัญหาหรือสถานการณ์ 
3. บวก ลบ คูณ และหารพหุนาม 
รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ   
ค22202    คณิตศำสตร์เพิ่มพูนประสบกำรณ์ 4                                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  2    ภำคเรียนที่ 2                 เวลำ  20  ช่ัวโมง       จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต   
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา ฝึกฝนคิดวิเคราะห์ สืบค้นหาความรู้ ฝึกทักษะที่ต้องใช้ความคิดริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์ ฝึกการ
แก้ปัญหาและฝึกทักษะอ่ืน ๆ ในสาระต่อไปนี้ 

1. เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น 
2. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
สืบค้นหาจากอินเทอร์เน็ตเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ เช่น Fibonacci Number , Fractal Geometry 
 

 การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ในระดับที่
กว้าง ยาก และลึกซ้ึง โดยเน้นกระบวนการรู้ กระบวนการคิดที่หลากหลาย ฝึกการทําโครงสร้าง การเรียนรู้ การ
วางแผน และการจัดการตามความถนัดและศักยภาพ สามารถบูรณาการกับวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ให้ผู้เรียน
เข้าใจธรรมชาติ ฝึกการทํางานอย่างมีระบบมีระเบียบ มีความรอบคอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมี
ความเชื่อมั่นในตัวเอง 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. หาเส้นตรง ระยะระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด ความชันของเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก 

ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด 
2. ดําเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
3. หาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ   
ค23201    คณิตศำสตร์เพิ่มพูนประสบกำรณ์ 5                                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  3    ภำคเรียนที่ 1                 เวลำ  20  ช่ัวโมง       จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา ฝึกฝนคิดวิเคราะห์ สืบค้นหาความรู้ ฝึกทักษะที่ต้องใช้ความคิดริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์ ฝึกการ
แก้ปัญหาและฝึกทักษะอ่ืน ๆ ในสาระต่อไปนี้ 

1. ความน่าจะเป็นและสถิติ 
2. การแยกตัวประกอบและเศษส่วนของพหุนาม 
สืบค้นหาจากอินเทอร์เน็ตเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ เช่น History of mathematics Fibonacci 

Number , Fractal Geometry , Mathematical Olympiad , Math and Chess 
 

 การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ในระดับที่
กว้าง ยาก และลึกซ้ึง โดยเน้นกระบวนการรู้ กระบวนการคิดที่หลากหลาย ฝึกการทําโครงสร้าง การเรียนรู้ การ
วางแผน และการจัดการตามความถนัดและศักยภาพ สามารถบูรณาการกับวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ให้ผู้เรียน
เข้าใจธรรมชาติ ฝึกการทํางานอย่างมีระบบมีระเบียบ มีความรอบคอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมี
ความเชื่อมั่นในตัวเอง 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายการแยกตัวประกอบของพหุนาม 
2. อธิบายความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
3. อธิบายข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ตําแหน่งที่ของข้อมูลโดยใช้เปอร์เซ็นไทล์ การวัดการกระจายของ

ข้อมูลโดยใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ   
ค23202    คณิตศำสตร์เพิ่มพูนประสบกำรณ์ 6                                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  3    ภำคเรียนที่ 2                 เวลำ  20  ช่ัวโมง       จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา ฝึกฝนคิดวิเคราะห์ สืบค้นหาความรู้ ฝึกทักษะที่ต้องใช้ความคิดริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์ ฝึกการ
แก้ปัญหาและฝึกทักษะอ่ืน ๆ ในสาระต่อไปนี้ 

1. สมการและอสมการ 
2. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
สืบค้นหาจากอินเทอร์เน็ตเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ เช่น History of mathematics Fibonacci 

Number , Fractal Geometry , Mathematical Olympiad , Math and Chess 
 

 การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ในระดับที่
กว้าง ยาก และลึกซ้ึง โดยเน้นกระบวนการรู้ กระบวนการคิดที่หลากหลาย ฝึกการทําโครงสร้าง การเรียนรู้ การ
วางแผน และการจัดการตามความถนัดและศักยภาพ สามารถบูรณาการกับวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ให้ผู้เรียน
เข้าใจธรรมชาติ ฝึกการทํางานอย่างมีระบบมีระเบียบ มีความรอบคอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมี
ความเชื่อมั่นในตัวเอง 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายอัตราส่วนตรีโกณมิติ การอ่านอัตราส่วนตรีโกณมิติจากตารางหรือเครื่องคิดเลข การนําอัตราส่วน

ตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการหาระยะทาง และความสูง 
2. อธิบายการแก้สมการและอสมการและกราฟของสมการและอสมการ 
รวมทั้งหมด  2  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ   
ว21101  วิทยำศำสตร์  1                         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  1   ภำคเรียนที่  1             เวลำ     60  ชั่วโมง          จ ำนวน   1.5    หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายของวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะสําคัญของ
นักวิทยาศาสตร์ เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ผลขอวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานะของสาร ปัจัยที่มีผล
กรเปลี่ยนสถานะ ผลของความร้อนท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร การถ่ายโอนพลังงานความร้อน การจัดกลุ่มสาร
ตามลักษณะเนื้อสารและขนาดของอนุภาค การละลายของสารในตัวทําละลาย ความเข้มข้นของสารละลาย 
พลังงานกับการละลายของสาร ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย สมบัติของสารละลายกรดและสารละลายเบส pH ของ
สารละลายกรดและเบส กรดและเบสในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหา
ความรู้  การสํารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูลและอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้    ความคิด    ความเข้าใจ    
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ว 1.1   ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   
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ว 3.2   ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3      
ว 5.1    ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4  
ว 8.1    ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5   ม.1/6   ม.1/7   ม.1/8   ม.1/9 
รวม ทั้งหมด 20  ตัวช้ีวัด       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ   
ว21102  วิทยำศำสตร์  2       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  1    ภำคเรียนที่  2        เวลำ     60  ชั่วโมง          จ ำนวน   1.5    หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา วิเคราะห์ ชั้นบรรยากาศ ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์ต่อบรรยากาศอุณหภูมิอากาศ  ความดันอากาศ 
ความชื้นอากาศ  ลม  เมฆ  ฝน  พายุฟ้าคะนอง พายุ หมุนเขตร้อน มรสุม การพยากรณ์อากาศ  เอลนีโญ ลานีญา 
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ อากาศของโลก  มลพิษทางอากาศ  การบอกตําแหน่งและการเปลี่ยนตําแหน่งของวัตถุ  
ปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์  อัตราเร็วและความเร็วของวัตถุ  การใช้กล้อง จุลทรรศน์ เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 
การลําเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์  การลําเลียงน้ําและธาตุ อาหารของพืช  การสังเคราะห์ด้วยแสง           
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช  การตอบสนองของพืช ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับพืช 
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ทั้งนี้โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ การสืบค้น ข้อมูลและการ
อภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง ที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ     
นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ว 1.1  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9  ม.1/10   ม.1/11 ม.1/12   ม.1/13  
ว 4.1  ม.1/1 ม.1/2  
ว 6.1  ม.1/1 ม.1/2  ม.1/3 ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6 ม.1/7  
ว 8.1 ม.1/1 ม.1/2  ม.1/3 ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6 ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9 
รวมทั้งหมด  31  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

ว22101  วิทยำศำสตร์  3       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  2   ภำคเรียนที่  1         เวลำ     60  ช่ัวโมง         จ ำนวน   1.5    หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ศึกษา วิเคราะห์ การแยกของผสม สารประกอบและธาตุ สมบัติของธาตุโลหะ  ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะ 
และธาตุกัมมันตรังสี การเกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาเคมีและ สมการเคมี สารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม กระบวนการเกิดดิน หน้าตัดข้าง ของดิน ปัจจัยในการเกิดดิน สมบัติบางประการของดิน การใช้และ
การปรับปรุงคุณภาพ ของดิน กระบวนการเกิด ลักษณะ และสมบัติของหิน ชนิด แหล่งที่พบ และประโยชน์     
ของหิน วัฏจักรหิน ลักษณะและสมบัติทางกายภาพของแร่ ชนิด แหล่งที่พบ และประโยชน์ของแร่ กระบวนการ
เกิด แหล่งสํารวจในประเทศ และการนําไปใช้ประโยชน์ของปิโตรเลียม ถ่านหิน แก๊สธรรมชาติ  ลักษณะและการ
เกดิแหล่งน้ําผิวดิน น้ําใต้ดิน การใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์แหล่งน้ําในท้องถิ่น ธรณี พิบัติภัย ลักษณะโครงสร้าง
โลก ความสัมพันธ์ของ ระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนเปลือกโลก แรงที่กระทําต่อวัตถุ 
ขนาดและทิศทางของแรง แรงลัพธ์และผลของแรง โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ 
การสํารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิด ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม 
และค่านิยมที่เหมาะสม   
 
รหัสตัวชี้วัด   
ว 3.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3 
ว 3.2  ม.2/1  ม. 2/2 ม.2/3  ม.2/4 
ว 4.1  ม.2/1  ม.2/2 
ว 6.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8  ม. 2/9  ม.2/10 
ว 8.1  ม.1/1 ม.1/2  ม.1/3 ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  
รวมทั้งหมด   25  ตัวชี้วัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ  
ว22102  วิทยำศำสตร์  4                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  2    ภำคเรียนที่  2           เวลำ     60  ช่ัวโมง       จ ำนวน   1.5    หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา วิเคราะห์ อาหารและสารอาหาร ความต้องการสารอาหารและ พลังงานของร่างกาย การเลือก
บริโภคอาหาร โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ใน ร่างกายมนุษย์และสัตว์ ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ของ
มนุษย์  พฤติกรรมของมนุษย์ และสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า  สารเสพติด  เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ 
ปรับปรุง พันธุ์ และเพ่ิมผลผลิตของสัตว์  แสงและการมองเห็น การสะท้อนและการหักเหของแสง ความสว่างและ
การมองเห็นสีของวัตถุ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะ หาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ การ
สืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ   นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม  ที่เหมาะสม   
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ว 1.1  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6  
ว 5.2  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  
ว 8.1  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6 ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9 
รวมทั้งหมด   18   ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ  
ว23101  วิทยำศำสตร์  5                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  3    ภำคเรียนที่  1           เวลำ     60  ช่ัวโมง       จ ำนวน   1.5    หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                    ศึกษา วิเคราะห์ ความเร่ง ผลของแรงลัพธ์ที่มีต่อวัตถุ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา แรงพยุงของ
ของเหลว แรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงและแนวโค้ง งานและพลังงานพลังงาน
ศักย์และพลังงานจลน์ การเปลี่ยนรูปพลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้าและความต้านทานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน พลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า การคํานวณพลังงาน
ไฟฟ้าที่ใช้ การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  
           โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและ
การอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  
มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม
ทีเ่หมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
ว 4.1  ม.3/1 ม.3/2  ม.3/3 
ว4.2   ม.3/1 ม.3/2  ม.3/3 
ว5.1   ม.3/1 ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5 
ว8.1   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 
รวมทั้งหมด   20    ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ   
ว23102  วิทยำศำสตร์  6                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  3    ภำคเรียนที่  2           เวลำ     60  ช่ัวโมง       จ ำนวน   1.5    หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา วิเคราะห์ ระบบสุริยะ ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 
กลุ่มดาวฤกษ์ กาแล็กซีและเอกภพ เทคโนโลยีอวกาศ กล้อง โทรทรรศน์ ดาวเทียม ยานอวกาศ ลักษณะของ
โครโมโซม ความสําคัญของสารพันธุกรรม กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โรคทางพันธุกรรม การใช้
ประโยชน์จาก ความรู้ด้านพันธุศาสตร์ องค์ประกอบของระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต  สมดุลของ
ระบบนิเวศ วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ ประชา กร ความหลากหลายทาง ชีวภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรั 
พยากรธรรมชาติในท้องถิ่น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์             การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการ
อภิปราย เพ่ือให้ เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ ตัดสินใจ นํา
ความรู้ไปใช้ในชีว  ิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ ค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ว 1.2  ม.3/1 ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6  
ว 2.1  ม.3/1 ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  
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ว 2.2  ม.3/1 ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6  
ว 7.1  ม.3/1 ม.3/2  ม.3/3  
ว 7.2  ม.3/1   
ว8.1   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 
รวมทั้งหมด   29    ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ว21201  วิทยำศำสตร์เสริมทักษะ 1                   สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ภำคเรียนที่ 1                           เวลำเรียน  40  ชั่วโมง   จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................... ........................................... 

 ใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ ใน การ
แก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ต่างๆทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบแน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบ
ได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ สํารวจ ทดลอง ตรวจสอบ ศึกษา สืบค้น อธิบาย วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ได้ว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่ งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กัน โครงสร้างของดอกไม้มี
ความเกี่ยวข้องกับการสืบพันธ์ของพืช อธิบายกระบวนการสืบพันธ์ของพืชดอก สํารวจและอธิบายความหลากหลาย
ทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ทําให้สิ่งมีชีวิตดํารงอยู่อย่างสมดุล ระบบนิเวศต่างๆ ในท้องถิ่น และอธิบายความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ อธิบายวัฎจักรของน้ํา วัฎจักรคาร์บอน และความสําคัญที่มีระบบนิเวศ 
ความสําคัญของความหลายหลายทางชีววิทยาในการดูแลรักษา  วิ เคราะห์สภาพปัญหาสิ่ งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 เพ่ือให้ เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความคิดระดับสูงในการสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
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1. ทอลองอธิบายโครงสร้างของดอกที่เก่ียวข้องกับการสืบพันธ์ของพืช 

2. สํารวจและอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นท่ีทําให้สิ่งมีชีวิตดํารงอยู่ได้อย่างสมดุล 

3. อธิบายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม 

4. วิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และเสนองแนวทางในการแก้ปัญหา 

5. อธิบายแนวทางในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

6. อภิปรายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

7. วิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

8. ตั้งคําถามกําหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สําคัญในการสํารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องท่ีสนใจ ได้อย่าง

ครอบคลุม และเชื่อถือได้ 

9. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการสํารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธ ี

10.เลือกเทคนิควิธีการสํารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรง และปลอดภัยโดยใช้วัสดุ

และเครื่องมือที่เหมาะสม 

11.รวบรวมข้อมูลจัดทําข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

รวมทั้งหมด 11 ผลกำรเรียนรู้ 

 
 

 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ว21202  วิทยำศำสตร์เสริมทักษะ 2                   สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ภำคเรียนที่ 2                           เวลำเรียน  40  ชั่วโมง   จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 
.................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .................................................. 

 สืบค้นข้อมูล ปฎิบัติการ ทดลอง สํารวจตรวจสอบสมมุติฐานของปัญหาที่สนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์ บันทึกและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความ
เป็นกรด – เบส อุณหภูมิและการวัดความชื้น และความกดอากาศท่ีมีผลต่อปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ 
ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์อ่ืน ๆ และผลที่เกิดต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จากความรู้ ความเข้าใจในงานวิจัยที่ศึกษาสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้ มีคุณสมบัติ และจรรยาบรรณนักวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจิตวิทยาศาสตร์ 
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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ผลกำรเรียนรู้ 
1. ทดลองและอธิบายสมบัติความเป็นกรด – เบส ของสารละลาย 
2. ตรวจสอบค่า pH ของสารละลายและนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
3. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของสารเคมี ปฎิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
4. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย วิธีป้องกันและแก้ไขอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้

สารเคมี 
5. ทดลองและอธิบายอุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ 
6. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศท่ีมีผลต่อปรากฏการณ์ทางลม

ฟ้าอากาศ 
7. สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายผลของลมฟ้าอากาศต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
8. สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายปัจจัยทางธรรมชาติและการกระทําต่อมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

ของโลก รูโหว่โอโซน และฝนกรด 
9. สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อ

สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก 
10.วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุปทั้งที่สนับสนุนหรือข้อขัดแย้งกับสมมติฐาน

และความผิดปกติของข้อมูลจากการสํารวจตรวจสอบ 
11.สร้างแบบจําลอง หรือรูปแบบ ที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสํารวจตรวจสอบ 
รวมทั้งหมด 11 ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 

 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ว22201  วิทยำศำสตร์โลกทั้งระบบ 1                   สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 ภำคเรียนที่ 1                           เวลำเรียน  40  ชั่วโมง   จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 
............................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. .. 

  ศึกษา วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในธรรมชาติ  รูปแบบความสัมพันธ์ และ
แนวโน้มที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมตาม ธรรมชาติในท้องถิ่น   โดยใช้ กระบวนการวิจัย  การสังเกต 
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การตั้งคําถาม การตั้งสมมติฐาน การวางแผน การเขียนเค้าโครงวิจัย  ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เพ่ือ
พัฒนากระบวนการคิด การสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ และ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้    
นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม   
 
ผลกำรเรียนรู้  
1. ตั้งคําถามที่กําหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สําคัญในการสํารวจตรวจสอบหรือศึกษา ค้นคว้าเรื่องท่ีสนใจได้อย่าง

ครอบคลุมและเชื่อถือได้  
2. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการสํารวจตรวจสอบหลายๆ วิธ ี 
3. เลือกเทคนิควิธีการสํารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีได้ผลเที่ยงตรง และปลอดภัยโดยใช้วัสดุ

และเครื่องมือที่เหมาะสม   
รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้   
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ว22202  วิทยำศำสตร์โลกทั้งระบบ 2                   สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 ภำคเรียนที่ 2                           เวลำเรียน  40  ชั่วโมง   จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 
............................................................................................. ............................................................................................................................. .......................................................................................................................  

ดําเนินการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลโดย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การ
ลงข้อสรุป การเขียนรายงาน และการนําเสนองานวิจัย ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เพ่ือพัฒนากระบวนการ
คิด  การสืบเสาะหาความรู้ มี ความสามารถในการตัดสินใจ และสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นําความรู้ไปใช้ใน 
ชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม   
ผลกำรเรียนรู้  
1. รวบรวมข้อมูลจัดกระทําข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
2. วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุปทั้งที่สนับสนุน หรือขัดแย้งกับสมมติฐาน

และความผิดปกติของข้อมูลจากการสํารวจตรวจสอบ  
3. สร้างแบบจําลองหรื อรูปแบบที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสํารวจตรวจสอบ  
4. สร้างคําถามที่นําไปสู่การสํารวจตรวจสอบในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องและนําความรู้ที่ได้ไปใช้ ในสถานการณ์ใหม่หรือ

อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการและผลของโครงงานหรือ ชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ  
5. บันทึกและอธิบายผลการสังเกตการสํารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่

เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูล และประจักษ์พยานใหม่ เพ่ิมขึ้นหรือโต้แย้ง
จากเดิม 

6. จัดแสดงผลงาน เข  ียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการและผล ของโครงงานหรือชิ้นงาน
ให้ผู้อื่นเข้าใจ   

รวมทั้งหมด  6  ผลกำรเรียนรู้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

หลักสตูรโรงเรยีนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

  

 

74 

 
 
 
 

 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ว23201  วิทยำศำสตร์อำหำรและยำ                   สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ภำคเรียนที่ 1                           เวลำเรียน  20  ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................... ................................. 

ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ ทดลอง อภิปรายแสดงและเสนอความคิดเห็นในรูปแบบหลากหลาย สามารถ
วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารและยา ระบบการย่อยอาหารด้วยอวัยวะ    
หลาย ๆ อวัยวะ ได้แก่ ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ตับ ตับอ่อน ลําไส้เล็ก สําไส้ใหญ่ สารอาหารในอาหาร 
มีปริมาณพลังงานและสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย กลไลการควบคุมดุลยภาพของน้ํา แร่ธาตุ และอุณหภูมิ
ของมนุษย์ เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจจิตวิทยาศาสตร์ และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. อธิบายโครงสร้างและการทํางานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย 
ระบบสืบพันธ์ของมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งระบบประสาทของมนุษย์ 

2. อธิบายความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ของมนุษย์และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
3. ทดลอง วิเคราะห์และอธิบายสารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงานและสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย 

รวมทั้งหมด 3 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ว23202 วิทยำศำสตร์พลังงำน                        สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ภำคเรียนที่ 2                           เวลำเรียน  40  ชั่วโมง   จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 
............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ...................................................................................... 

ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับกาวัดกระแสไฟฟ้าแอมมิเตอร์ การวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าด้วยโวลต์ การวัด
กระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้าด้วยมัลติมิเตอร์ การอ่านค่าความต้านทานไฟฟ้าด้วย
แถบสี การต่อความต้านทานไฟฟ้า ไฟฟ้าลัดวงจร ล้อและเพลา ลิ่ม สกรู 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนําเสนอ บันทึก 
จัดกระทําข้อมูล และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนําเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ 
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. ทดลองและอธิบายความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรง และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
2. ทดลองและวิเคราะห์โมเมนต์ของแรงและนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
3. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทานและนําความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 
4. คํานวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
5. สังเกตและอภิปรายการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและประหยัด 
6. ตั้งคําถามที่กําหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สําคัญในการสํารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าเรื่องท่ีสนใจได้อย่าง

ครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
รวมทั้งหมด 6 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ว20201  เริ่มต้นกับโครงงำนวิทยำศำสตร์                   สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น          เวลำเรียน  40  ชั่วโมง   จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 
.................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .................................................. 

 

ศึกษาการใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ตั้งแต่การกําหนดปัญหา    ตั้งสมมติฐาน  ทดลองและเก็บ
รวบรวมข้อมูล    วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล   โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  13  ขั้นได้แก่  การ
สังเกต    การลงความเห็นจากข้อมูล  การจําแนกประเภท    การวัด  การใช้ตัวเลข การหาความสัมพันธ์ระหว่าง
สเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา    การสื่อความหมายข้อมูล  การพยากรณ์  การชี้บ่งและการควบคุมตัวแปร   
การตั้งสมมติฐาน  การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร  การทดลอง       การตีความหมายข้อมูลและการลง
ข้อสรุป  โดยใช้กระบวนการการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ 

เพ่ือให้เกิดความคิด  ความเข้าใจ  มีพ้ืนฐานของนักวิจัย สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์   มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายขั้นตอนระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ 
2. ใช้ทักษะการสังเกตข้อมูลเชิงปริมาณ   ข้อมูลเชิงคุณภาพ   และข้อมูลการเชิงเปลี่ยนแปลงได้ 
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3. ลงความเห็นข้อมูลโดยใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมได้ 
4. ระบุเกณฑ์ในการจําแนกประเภทวัตถุ  สิ่งของ  เหตุการณ์ต่างๆได้ 
5. เลือกใช้เครื่องมือในการวัด  พร้อมระบุหน่วยและวัดได้อย่างแม่นยํา 
6. ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ในการบันทึกข้อมูล และนําเสนอข้อมูลได้ 
7. นําเสนอข้อมูลที่ได้จากการสังเกต  การวัด  ในรูปตาราง  กราฟแท่ง  กราฟเส้นและรูปแบบอื่นได้อย่าง

เหมาะสม 
8. ระบุมิติของวัตถุที่กําหนดให้ได้ 
9. บอกความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส  สเปสกับเวลาได้ 
10. พยากรณ์ข้อมูล  เหตุการณ์โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่และพยากรณ์ภายนอกขอบเขตข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม 
11. กําหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาได้ 
12. ตั้งคําถามเชิงวิจัยจากประเด็นปัญหาที่ศึกษาได้    
13. ตั้งสมมติฐานที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามได้ 
14. กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการในประเด็นปัญหาที่ศึกษาได้ 
15. วางแผนและออกแบบการทดลองเพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
16. ลงข้อสรุปของข้อมูลที่ได้จากการทดลอง  และข้อมูลที่อยู่ในรูปตาราง    กราฟ  หรือแผนภาพได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสม 
17. ใช้กระบวนการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์    ศึกษาประเด็นปัญหาที่สนใจได้ 
18. ใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มในการทํางานได้ 
19. มีจิตวิทยาศาสตร์และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งหมด 19 ผลกำรเรียนรู้ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ว20202  มหัศจรรย์ป่ำชำยเลน           สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                     เวลำ   40   ชั่วโมง   จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

 ศึกษา  สํารวจ  สืบค้น  ทดลอง  วิเคราะห์และอภิปราย  ความหมายของป่าชายเลน  ถิ่นกําเนิดป่าชาย
เลน  ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของป่าชายเลน  การกระจายของป่าชายเลนในประเทศจังหวัดนราธิวาสและในประเทศ
ไทย  ความสําคัญของป่าชายเลน  ด้านการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศป่าชายเลน  วงชวีิตของพืช
และสัตว์ป่าชายเลน   การสํารวจป่าชายเลน    รวมทั้งวิธกีารแก้ไข   โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การ
สืบเสาะหาความรู้  การสํารวจ  การสืบค้นและการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   
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สืบค้นข้อมูลและนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จิตสาธารณะ  จริยธรรม  คุณธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. สืบค้น  สํารวจ ความหมาย  ถิ่นกําเนิด  ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม  และการกระจายของ  ป่าชายเลนในจังหวัด

นราธิวาสและประเทศไทยได้ 
2. สืบค้น  สํารวจและอภิปรายถึงความสําคัญของป่าชายเลนทางด้านต่างๆได้ 
3. สืบค้น สํารวจและอภิปรายพืช สัตว์และความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตป่าชายเลน 
4. มีจิตสํานึกและปฏิบัติกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
5. สํารวจและนําเสนอผลการสํารวจป่าชายเลนในรูปแบบของโครงงานวิทยาศาสตร์     
รวมทั้งหมด 5 ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ว20203    สำรเคมีในชีวิตประจ ำวัน           สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น           เวลำเรียน  40  ช่ัวโมง  จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
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  ศึกษา   วิเคราะห์  สารเคมีในชีวิตประจําวัน   สารอาหาร   สารเคมีที่มีพิษในอาหาร   สารเคมีในพืช
ท้องถิ่น  อันตรายของสารเคมีที่มีต่อผู้บริโภค  ความเป็นกรดเบสของสารในชีวิตประจําวัน  สารเคมีในการทําความ
สะอาด   สารระเหย  พลาสติก   ผลกระทบทีเกิดจากกการใช้สารเคมีในชีวิตประจําวันและแนวทางในการป้องกัน
แก้ไข 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ  การ
สํารวจตรวจสอบ   และการทดลอง เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวันได้  มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณธรรมอันพึงประสงค์ 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. สืบค้นข้อมูล   สํารวจตรวจสอบ  จัดทําข้อมูลและสรุปเกี่ยวกับสารเคมีท่ีพบในชีวิตประจําวันและสารเคมีใน

อาหาร 
2. การทดลอง  วิเคราะห์อธิบายเกี่ยวกับสารเคมีที่มีพิษในอาหารและในพืชท้องถิ่น 
3. สํารวจตรวจสอบ  จัดทําข้อมูลและสรุป  ความเป็นกรด – เบส ของสารเคมีในชีวิตประจําวัน 
4. สืบค้นข้อมูล   สํารวจตรวจสอบ  จัดทําข้อมูล  อภิปรายและสรุป  สารเคมีในการทําความสะอาด  สารระเหย 
5. สํารวจตรวจสอบ  จําแนก  ประเภทของพลาสติกและพลาสติกรีไซเคิล 
6. ระดมความคิด  อภิปรายและอธิบายผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเคมีพร้อมทั้งเสนอแนวทางในการป้องกัน

และแก้ไข 
7. มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรมและคุณธรรมอันพึงประสงค์ 
รวมทั้งหมด   7  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ว20204   ของเล่นเชิงวิทยำศำสตร์                            สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น         เวลำเรียน  40  ชั่วโมง    จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

 ศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง สร้างอุปกรณ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์อย่างง่ายตาม แบบที่กําหนดให้  ออกแบบ 
ดัดแปลงหรือประดิษฐ์อุปกรณ์ของเล่นที่ใช้กลไกทางเครื่องกล ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย และมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ ประกอบชิ้นส่วน  ดัดแปลงประดิษฐ์อุปกรณ์  และอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
โดย ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ  นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิต วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยม
ที่เหมาะสม   
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. ระบุของเล่นที่มีอุปกรณ์ทางเครื่องกลทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบได้ 
2. นําอุปกรณ์ทางเครื่องกลทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาประกอบเป็นวงจรในของเล่นได้ 
3. อธิบายการทํางานของกลไก วงจรที่ประกอบขึ้นได้ 
4. ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของกลไก วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบขึ้นได้ 
5. สามารถเสนอแนวคิดในการนํากลไก วงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์บางชนิดไป  ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
6. มีเจตคติท่ีดีต่องานด้านเครื่องกล ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทั้งหมด 6 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ว20205   วิทยำศำสตร์กับกำรแก้ปัญหำ          สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                       เวลำ   40   ชั่วโมง   จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

 ศึกษา  วิเคราะห์  ปัญหาวิทยาศาสตร์จากกิจกรรม   โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะเบื้องต้นในการ  สืบค้นข้อมูล  สํารวจตรวจสอบ  ทดลอง  วิเคราะห์  อภิปราย  สังเกต   และอธิบาย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นําความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจําวัน   มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความสนใจในการร่วมกิจกรรมเชิงวิทยาศาสตร์ 
2. ฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามความเหมาะสมของวัยและประสบการณ์ 
3. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการจัดระเบียบข้อมูล   การวิเคราะห์ข้อมูล  การแปรข้อมูล  และลงข้อสรุป 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
รวมทั้งหมด   4  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ว20206  โครงงำนวิทยำศำสตร์                             สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                       เวลำ   40   ชั่วโมง   จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

ศึกษาปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สนใจ  โดยการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล  กําหนดประเด็นปัญหา  
ตั้งสมมติฐาน  ออกแบบการทดลอง  บันทึกข้อมูล  มีการแปรผลและสรุปข้อมูล   ตลอดจน นําเสนอผลงานจาก
การศึกษาของตนเองแก่สาธารณชน 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ทักษะกระบวนการกลุ่ม  การสํารวจตรวจสอบในประเด็นที่
ตนเองหรือกลุ่มสนใจ 

เพ่ือให้มีความรู้  ความคิด  ทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบระเบียบมีแบบแผน   มีจิต
วิทยาศาสตร์   เจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์   มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดี  สามารถนําความรู้และทักษะไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. ตั้งคําถามที่กําหนดประเด็นสําคัญจากเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆได้อย่างหลากหลาย 
3. สร้างสมมติฐานจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลของเรื่องที่สนใจได้ 
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4. กําหนดจุดมุ่งหมาย/จุดประสงค์ของการศึกษาได้อย่างสอดคล้องกับประเด็นคําถามและสมมติฐาน 
5. กําหนดตัวแปรของประเด็นปัญหาที่ศึกษาได้ชัดเจน 
6. เลือกเทคนิควิธีการสํารวจตรวจสอบ  พร้อมทั้งเลือกใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม 
7. บันทึกข้อมูล  รวบรวมข้อมูล  จัดกระทําข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพได้เหมาะสม 
8. วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุปทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐาน  

และความผิดปกติของข้อมูลจากการสํารวจตรวจสอบ 
9. สร้างแบบจําลองหรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสํารวจตรวจสอบ 
10. เขียนรายงานผลการศึกษา หรืออธิบายเกี่ยวกับผลการศึกษาได้ 
11. จัดแสดงผลงานในรูปนิทรรศการ  เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงงานให้กับผู้อื่นเข้าใจได้ 
รวมทั้งหมด 11 ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ว20207   แสงและทัศนูปกรณ์                              สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น              เวลำ   40   ชั่วโมง   จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

 ศึกษา  วิเคราะห์  เกี่ยวกับตัวกลางประเภทต่าง ๆ สเปกตรัม  รังสีอินฟราเรด  รังสีอัลตราไวโอเลต  มุมตก
กระทบ  มุมหักเห  มุมสะท้อน  เส้นปกติ  ดัชนี  หักเห  มุมวิกฤติ  การสะท้อนกลับหมด  หลักการสะท้อนแสง  
การหักเหของแสงผ่านตัวกลางชนิดต่าง ๆ เขียนทิศทางการเดินทางของแสง  คํานวณการเกิดภาพจากกระจกเงา
ระนาบ  กระจกเว้า  กระจกนูน  เลนส์นูน  เลนส์เว้า  หลักการทํางานของทัศนูปกรณ์ชนิดต่าง ๆ  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย  การวิเคราะห์  การเปรียบเทียบ  
การสํารวจตรวจสอบ  การทดลองอย่างง่าย ๆ และการนําเสนอ 
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 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้  มีจิต
วิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของคําหรือข้อความต่อไปนี้ได้   ตัวกลางโปร่งใส่    ตัวกลางทึบแสง      ตัวกลางโปร่งแสง   

สเปกตรัม  รังสีอินฟราเรด  รังสีอัลตราไวโอเลต  มุมตกกระทบ  มุมหักเห     มุมสะท้อน    เส้นปกติ    
ภาพเสมือน   ภาพจริง   ดัชนีหักเห มุมวิกฤติ  การสะท้อนกลับหมด  สายตาสั้น   สายตายาว 

2.  อธิบายหลักการสะท้อน แสงและการหักเหผ่านตัวกลางชนิดต่างๆได้  ตลอดจนเขียนทิศทางเดินของแสงได้   
3. ศึกษา  ทดลอง  และคิดคํานวณ  เกี่ยวกับการเกิดภาพจากกระจกเงาระนาบ 
4. ศึกษา  ทดลอง  และคิดคํานวณ  เกี่ยวกับการเกิดภาพจากกระจกเว้า  กระจกนูน  และเขียนทิศทางเดินของ

แสงได้ 
5. ศึกษา ทดลอง และคิดคํานวณเก่ียวกับการเกิดภาพเลนส์เว้า เลนส์นูน และเขียนทิศทางเดิน ของแสงได้ 
6. อธิบายหลักการทํางานของทัศนูปกรณ์ชนิดต่าง ๆ  
รวมทั้งหมด  6  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ว20208   ธรณีวิทยำเบื้องต้น                              สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น              เวลำ   40   ชั่วโมง   จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
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 ศึกษาและวิเคราะห์  เกี่ยวกับการกําเนิดของโลก ส่วนประกอบภายโลก  ทฤษฎีธรณีแปรสัณฐาน  ธรณี
กาล ซากดึกดําบรรพ์  ไดโนเสาร์ในประเทศไทย  ตลอดจนประโยชน์ของการศึกษาซากดึกดําบรรพ์ โครงสร้างทาง
ธรณีวิทยา การเกิดแผ่นดินไหว ขบวนการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก การตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหว ธรณีแปร
สัณฐาน(เพลตเทคโทนิค)ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แผ่นดินไหวกับประเทศไทย ขนาดและความรุ่นแรง 
บริเวณท่ีมีความเสี่ยงภัยสูง หินและแร่ในประเทศไทย ในท้องถิ่น และบริเวณหินแกรนิต และหินปูนในท้องถิ่น 
ตลอดจนการใช้ประโยชน์ข้อมูลทางธรณีวิทยาในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบรรเทาธรณีพิบัติภัย การ
วางแผนการใช้ประโยชน์พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนการใช้ประโยชน์ในการแก้ไขความเชื่อที่ผิดบางประการ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การะบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจ ตรวจสอบ การสังเกต 
การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย  และการสรุปความ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. สืบค้นข้อมูล และวิเคราะห์เกี่ยวกับโลก ส่วนประกอบและทฤษฎีธรณีแปรสัณฐาน 
2. สํารวจ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล และวิเคราะห์เกี่ยวกับธรณีกาลและซากดึกดําบรรพ์ 
3. สืบค้นข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างทางธรณีวิทยา การเกิดแผ่นดินไหว ธรณีแปรสัณฐาน

(เพลตเทคโทนิค) ตลอดจนการหลบภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหว 
4. ปฏิบัติการทดลอง และตรวจสอบหินและแร่ การใช้ประโยชน์จากหินและแร่ 
5. วิเคราะห์เกี่ยวกับใช้ประโยชน์ข้อมูลทางธรณีวิทยาในด้านต่างๆ 
6. มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวมทั้งหมด  6 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ว20209 ลุ่มแม่น้ ำบำงนรำ            สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1-3              เวลำ   40   ชั่วโมง   จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

 ศึกษา สํารวจ สืบค้น ทดลอง วิเคราะห์และอภิปรายความหมาย ถิ่นกําเนิด ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ทาง
ภูมิศาสตร์ ความสําคัญของลุ่มแม่น้ําบางนรา ด้านการประกอบอาชีพ วงชีวิตของพืชและสัตว์ลุ่มแม่น้ําบางนรา 
ปัญหา ผลกระทบ ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากร แนวทางการอนุรักษ์ กิจกรรมการอนุรักษ์ การ
รณรงค์  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจําวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จิตสาธารณะ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. ศึกษา สํารวจ ความหมาย  ถิ่นกําเนิด ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์ของลุ่มแม่น้ําบางนราได้ 
2. สืบค้น สํารวจ และอภิปราย ถึงความสําคัญ ปัญหาและผลกระทบทางด้านต่างๆ ของลุ่มแม่น้ําบางนราได้ 
3. สืบค้น สํารวจ และอภิปรายพืช สัตว์ และความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตลุ่มแม่น้ําบางนราได้ 
4. สืบค้น สํารวจ และอภิปราย การจัดการลุ่มแม่น้ําบางนราได้ 
5. สํารวจและนําเสนอผลการสํารวจลุ่มแม่น้ําบางนราได้ 
6. มีจิตสํานึกและปฏิบัติกิจกรรมอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ําบางนราได้ 
รวมทั้งหมด 6 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ว20210  วิทยำศำสตร์กับคุณภำพชีวิต                   สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น              เวลำ   40   ชั่วโมง   จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

 ศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์เกี่ยวกับความสําคัญของอาหารและยาต่อคุณภาพชีวิต  อันตรายของสารเคมีใน
อาหารและพืชในท้องถิ่น  พฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกาย โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
สืบค้นข้อมูล  อภิปรายและนําเสนอ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้   
มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าและจําเป็นของอาหารที่มีต่อร่างกาย 
2. ทดลอง  วิเคราะห์  และอธิบายเกี่ยวกับสารเคมีในอาหารและพืชในท้องถิ่น 
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาในชีวิตประจําวัน 
4. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกาย 
5. อภิปรายและนําเสนอเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิตได้ 
6. มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวมทั้งหมด  6 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ว20211  นำโนเทคโนโลยี            สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น              เวลำ   40   ชั่วโมง   จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 ศึกษา  วิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับหน่วยการวัดที่เล็กระดับนาโนเมตร  การเปรียบเทียบขนาดของสิ่งที่เล็ก
ขนาดนาโนทั้งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  และสิ่งที่มนุษย์สร้างขั้น  ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่มีขนาดระดับนาโน  
ศึกษาปรากฏการณ์ในธรรมชาติที่เก่ียวข้องกับสิ่งมีชีวิต  หรือส่วนของสิ่งมีชีวิตระดับนาโน    โครงสร้างของ
คาร์บอนรูปแบบต่างๆ การสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ระดับนาโน  การใช้ประโยชน์จากนาโนเทคโนโลยีด้านการแพทย์  
อิเล็กทรอนิกส์  วัสด ุ เครื่องสาํอาง  พลังงาน  สิ่งแวดล้อม  การเกษตรและอาหาร  การพัฒนานาโนเทคโนโลยีในอนาคต  
ข้อดีและข้อเสียของนาโนเทคโนโลย ี
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์  ทักษะการทํางานกลุ่ม  การสํารวจตรวจสอบ  การนําเสนอ  ร่วม
อภิปราย 
 เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีจิตวิทยาศาสตร์  เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์   มีคุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยมท่ีดี    ตลอดจนสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. บอกความหมายของนาโนเมตรได้ 
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2. เปรียบเทียบสิ่งที่มีขนาดระดับนาโน  ทั้งสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น 
3. อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่มีขนาดระดับนาโนได้ 
4. นําเสนอความรู้เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติได้ 
5. อธิบายโครงสร้างของคาร์บอนที่มีการสร้างพันธะระดับนาโน  ทําให้เกิดรูปแบบต่างๆได้ 
6. อธิบายการสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ระดับนาโนได้ 
7. อธิบายหลักการทํางานของกล้องจุลทรรศน์ AFM และ STM ได ้
8. อธิบายการใช้ประโยชน์จากนาโนเทคโนโลยีด้านการแพทย์  อิเล็กทรอนิกส์  วัสดุ  เครื่องสําอาง  พลังงาน  

สิ่งแวดล้อม  การเกษตรและอาหารได้ 
9. อธิบายความเป็นมาของการค้นพบและพัฒนานาโนเทคโนโลยีจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคตได ้
10. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการนําเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ 
11. มีจิตวิทยาศาสตร์และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
12. วางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบและมีทักษะการทํางานกลุ่ม 
รวมทั้งหมด 12 ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ว20212   กำรจัดกำรพลังงำนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง    สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น              เวลำ   40   ชั่วโมง   จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

     ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน การเปลี่ยนรูปพลังงาน  แหล่งกําเนิดพลังงาน
ไฟฟ้า     การใช้ประโยชน์จากพลังงานไฟฟ้า  สภาพการใช้พลังงานปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการปริมาณ
พลังงานในอนาคต  ผลกระทบจากการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม  หลักการ   แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนการใช้พลังงาน  เพ่ือลดผลกระทบจากการใช้พลังงานต่อชีวิต
และสิ่งแวดล้อม  สร้างเครือข่ายการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า  คํานึงถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้
พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างนั่งยืน   
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โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสํารวจ ตรวจสอบ     การ
สังเกต  การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย  สรุปผล 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ   นําความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมาย พลังงาน   ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารกับพลังงานได้ 
2. อภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปพลังงานรูปแบบต่างๆ 
3. สืบค้นข้อมูลการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งกําเนิดต่างๆ 
4. เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสม  ประหยัดและคุ้มค่า 
5. สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์และอภิปรายสภาพการใช้พลังงานในปัจจุบันและแนวโน้มความ ต้องการพลังงานใน

อนาคต 
6. สํารวจ วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
7. เสนอแนวคิดในการจัดการพลังงาน  เพ่ือลดผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
8. อธิบายความเป็นมาของ ความหมาย  หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
9. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการพลังงาน 
10. อาสาสมัครเป็นกลุ่มร่วมกันเฝ้าระวังการใช้พลังงานอย่างประหยัดและลดผลกระทบจากการใช้พลังงาน 
รวมทั้งหมด 10 ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ว20213  เครื่องกลและเครื่องมือ                              สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น              เวลำ   40   ชั่วโมง   จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
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ศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ และอธิบาย หลักการทํางานของเครื่องกลอย่างง่าย  การหาค่าของงานที่เกิดจาก
เครื่องกลอย่างง่าย     ประสิทธิภาพของเครื่องกลอย่างง่าย     การทํางานของเครื่องใช้ไฟฟ้า  การหาค่าพลังงาน
จากเครื่องใช้ไฟฟ้า   การเปลี่ยนรูปพลังงานของพลังงานกล   การเปลี่ยนรูปของพลังงานพลังงานไฟฟ้า  การ
เปลี่ยนรูปพลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร    ประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า  การเปลี่ยน
รูปพลังงานเสียง   การเปลี่ยนรูปพลังงานแสง  หลักการทํางานและหลักการเกิดภาพของทัศนอุปกรณ์   การถ่าย
โอนพลังงานผ่านสายพานและเกียร์   

โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล อภิปราย
และการทดลอง  

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายหลักการทํางานของเครื่องกลอย่างง่ายเช่นคาน รอก ล้อและเพลา พ้ืนเอียง สกรู เป็นต้น 
2. อธิบายหลักการเกิดงานของเครื่องกลอย่างง่ายอันเนื่องมาจากโมเมนต์ของแรง 
3. คํานวณหาปริมาณต่างๆที่เกิดจากการทํางานของเครื่องกลอย่างเมื่อกําหนดสถานการณ์ให้ได้ 
4. อธิบายหลักการทํางานของเครื่องใช้ไฟฟ้า 
5. อธิบายการเปลี่ยนรูปของพลังงานกลเป็นพลังงานรูปอื่นๆ 
6. อธิบายการเปลี่ยนรูปพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปอื่นๆ 
7. อธิบายการเปลี่ยนรูปพลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสาร 
8. คํานวณหาปริมาณต่างๆที่เกิดจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อกําหนดสถานการณ์ให้ได้ 
9. อธิบายการเปลี่ยนรูปและการเกิดพลังงานเสียง 
10. อธิบายการเปลี่ยนรูปและการเกิดพลังงานแสง 
11. คํานวณหาปริมาณต่างๆจากพลังงานเสียงและพลังงานแสง  เมื่อกําหนดสถานการณ์มาให้ได้ 
12. อธิบายหลักการทํางานและหลักการเกิดภาพของทัศนอุปกรณ์ 
13. คํานวณหาปริมาณต่างๆที่เก่ียวกับทัศนอุปกรณ์  เมื่อกําหนดสถานการณ์ให้ได้ 
14. อธิบายหลักการถ่ายโอนพลังงานผ่านสายพานและเกียร์ 
15. มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวมทั้งหมด 15 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ว20214   วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม                    สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น              เวลำ   40   ชั่วโมง   จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 ศึกษาค้นคว้า  สํารวจ  ทดลอง  อภิปราย  แสดงและเสนอความคิดในรูปแบบหลากหลาย  สามารถ
วิเคราะห์  สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชากรและกลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทรัพยากรน้ํา  ดิน  พลังงาน  
ป่าไม้  ความหลากหลายทางชีวภาพ  มลภาวะที่เกิดจากกิจกรรมของคนในชุมชนจากการเกษตร  การอุตสาหกรรมและ
แนวคิดในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยนื 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  สํารวจตรวจสอบ  การสืบค้น  ข้อมูล  
บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล  การอภิปรายและการวิเคราะห์ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้   ความเข้าใจความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งล้อมทั้งระบบ  สามรถแก้ปัญหาและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้มีความรัก ในสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนให้เกิดความ
ตระหนัก  มีจิตสํานึกในกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน   
มีความสามารถในการตัดสินใจ  จําแนกและนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิต  ในสถานการณ์ปัจจุบัน    มี
จิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. สํารวจ  อธิบายและเขียนภาพแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศในท้องถิ่นและถ่ายทอด

พลังงาน 
2. สืบค้น  ข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับวัฎจักรของคาร์บอน  ไนโตรเจนและน้ํา  ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ภายใน

ระบบนิเวศ 
3. สํารวจ  ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงขนาดประชากร 
4. สํารวจวิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
5. เสนอแนวคิดในการดูแลรักษาเกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยืน 
6. อาสาสมัครเป็นกลุ่มร่วมป้องกันและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  มีจิตวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งหมด  6   ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ว20215    พันธุกรรมเบื้องต้น                              สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น              เวลำ   40   ชั่วโมง   จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

 ศึกษาวิเคราะห์   ทดลอง   ฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหาพันธุกรรมเก่ียวกับความแปรผันทางพันธุกรรม  
การทดลองของเมนเดล   ลักษณะเด่น  ลักษณะด้อย   การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมหนึ่งลักษณะ การ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสองลักษณะ ทฤษฎีความน่าจะเป็น โครโมโซมและยีน   การกําหนดเพศในมนุษย์  
การข่มแบบสมบูรณ์ การข่มแบบไม่สมบูรณ์  มัลพิเพิลอัลลีล  มัลติเพิลยีน การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซมเพศ  
พันธุกรรมที่ขึ้นกับอิทธิพลเพศ  พันธุกรรมจํากัดเพศ  พันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อม  มิวเทชัน  ความผิดปกติของ
โครโมโซม  และประโยชน์ของความรู้ด้านพันธุศาสตร์ทั้งในระดับสากลและครอบครัว 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การสํารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล  การ
สังเกต   และการอภิปราย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นําความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในครอบครัวและ
ในสังคมได้  มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. สืบค้นความสําคัญของสารพันธุกรรมหรือ DNA (ดีเอ็นเอ) และกระบวนการถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรม 
2. สังเกตและอธิบายลักษณะของโครโมโซมที่ที่มีหน่วยพันธุกรรมหรือยีนในนวิเคลียสของเซลล์ 
3. สํารวจตรวจสอบสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นที่มีพันธุกรรมนอกเหนือกฎของเมนเดล วิเคราะห์ สาเหตุข้อดี  ข้อเสียและ

แนวโน้มในอนาคต 
4. อภิปรายโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซม  และนําความรู้ไป ใช้ประโยชน์ใน

สังคมและชีวิตประจําวัน 
5. มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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รวมทั้งหมด  5   ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ว20216   ป่ำพรุ                    สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น              เวลำ   40   ชั่วโมง   จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

 ศึกษา  สํารวจ ตรวจสอบ สืบค้น  อภิปราย  อธิบายเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของป่าพรุ   แสดงและ
เสนอความคิดรูปแบบหลากหลาย    สามารถวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชากรและกลุ่ม
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศป่าพรุ  ทรัพยากรน้ํา  ดิน  ป่าไม้  ความหลากหลายทางชีวภาพ  มลภาวะที่เกิดขึ้น  จาก
กิจกรรมของมนุษย์  และธรรมชาติ  การวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว  และแนวคิดในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  และทรัพยากรทางธรรมชาติที่ยั่งยืน   
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้   การสํารวจตรวจสอบ  การสังเกต  การ
สืบค้นข้อมูล  บันทึก   จัดกลุ่มข้อมูล  การอภิปราย  และการวิเคราะห์สรุปข้อมูล    
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ตระหนัก  รักและหวงแหนทรัพยากร  ภูมิปัญญา  ป่าพรุ  สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้   นําความรู้มาใช้ในชีวิตประจําวัน   มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล  ความสําคัญของป่าพรุ  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
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2. สํารวจ  ตรวจสอบ  สืบค้นข้อมูล  และวิเคราะห์เกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบที่เกิดข้ึนกับประชากร กลุ่ม
สิ่งมีชีวิต  ในป่าพรุ 

3. เสนอแนวคิดในการดูแลรักษาเกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากป่าพรุอย่าง
ยั่งยืน 

4. อภิปรายมลภาวะที่เกิดข้ึน  จากกิจกรรมของมนุษย์และธรรมชาติ  เพื่อหาวิธีการป้องกัน   ปรับปรุง  ฟ้ืนฟู 

5. วางแผนการใช้ประโยชน์  พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว  เพื่อเป็นแหล่งเศรษฐกิจและหาแนวทางในการพัฒนาป่าพรุให้
เป็นทรัพยากรที่ยั่งยืน 

6. มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
รวมทั้งหมด   6  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ว20217   วิทยำศำสตร์กับควำมงำน                   สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น              เวลำ   40   ชั่วโมง   จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และอธิบาย ความงามที่สมวัยและปัจจัยที่มีผลต่อ ความงาม การดูแลความ
งามและการเลือกใช้เครื่องสําอาง เครื่องสําอางในชีวิตประจําวัน การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นเพ่ือความงามและ
สุขภาพ เทคโนโลยีเพ่ือความงามและสุขภาพ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจ  สามารถสื่ อสารสิ่ งที่ รู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นํ าความรู้ ไปใช้ ในชีวิตประจําวัน                    
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม   
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ผลกำรเรียนรู้  
1. อธิบายส่วนต่างๆ ของร่างกายท่ีเกี่ยวข้องกับความงาม และแนวทางในการดูแลอยถูกต้องและเหมาะสม  
2. สืบค้นข้อมูล สํารวจตรวจสอบและอธิบายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับความงาม ประเภทต่างๆ  
3. สืบค้นข้อมูลและสํารวจตรวจสอบภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวกับความงาม   
4. นําความรู้ไปใช้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับความงามได้อย่าง ถูกต้องและเหมาะสม  
5. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับความงามอย่างมีคุณธรรมและ จริยธรรม   
รวมทั้งหมด  5  ผลกำรเรียนรู้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ส21101   สังคมศึกษำ  1     สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1    ภำคเรียนที่ 1         เวลำ   60   ชั่วโมง   จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 
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ศึกษากฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล  ความสามารถของตนเองในการทําประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ คุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจนําไปสู่ ความเข้าใจผิดต่อกัน  
การเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น  หลักการ  เจตนารมณ์  โครงสร้าง  และสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน   บทบาทการถ่วงดุลอํานาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน   ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง   ศึกษาเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์  การสืบค้นข้อมูล  ที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทย  ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย  เส้นแบ่งเวลา  วันเวลาของประเทศไทยกับทวีปต่าง ๆ สาเหตุ และแนวทางป้องกันภัยธรรมชาติ  
และการระวังภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทวีปเอเชีย  ออสเตรเลียและโอเชียเนีย    

โดยใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์  การสืบค้นข้อมูล  อภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถสื่ อสารสิ่ งที่ เรียนรู้   มี ความสามารถในการถ่ ายทอด  มี จิ ตสํ านึ กสาธารณ ะเห็ นคุณ ค่ าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   มีค่านิยมที่ดีงาม ปฏิบัติตามกฎระเบียบบนพื้นฐานของวิถี
ประชาธิปไตย 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส 2.1  ม.1/1   ม.1/2    ม.1/3   ม.1/4 
ส 2.2  ม.1/1    ม.1/2    ม.1/3    
ส 5.1  ม.1/1    ม.1/2    ม.1/3    
รวมทัง้หมด 10  ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ส21103   สังคมศึกษำ  2     สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1   ภำคเรียนที่ 2          เวลำ   60   ชั่วโมง   จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 

 

ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย  ออสเตรเลียและโอเชียเนีย    ความ
ร่วมมือของประเทศต่างๆที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย   ทําเล
ที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย     ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่
มีผลกระทบต่อการเลื่อนไหลของความคิด  เทคโนโลยี  สินค้าและประชากรในทวีปเอเชีย  ออสเตรเลียและโอเชีย
เนีย  ศึกษาความหมายและความสําคัญของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนใน
สังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติ  ความเป็นมา   หลักการและความสําคัญของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย  บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและธนาคาร
กลาง  การพ่ึงพาอาศัยกันและการแข่งขันทางเศรษฐกิจในประเทศ  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดอุปสงค์และ
อุปทาน  กฎหมายที่เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา   

โดยใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล  การอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการถ่ายทอด  ประหยัด  อดออม พ่ึงพาตนเอง นําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ส3.1  ม.1/1   ม.1/2    ม.1/3    
ส3.2  ม.1/1   ม.1/2    ม.1/3   ม.1/4 
ส5.1 ม.1/1    ม.1/2    ม.1/3    
รวมทั้งหมด  10  ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ส22101   สังคมศึกษำ  3     สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2    ภำคเรียนที่ 1      เวลำ   60   ชั่วโมง   จ ำนวน  1.5  หน่วยกิตกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 

ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว  ชุมชนและประเทศ  สถานภาพ  และบทบาทสิทธิ
เสรีภาพ  หน้าที่ในฐานะพลเมืองดี  ตามวิถีประชาธิปไตย  ความสําคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม  
ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เพ่ือนําไปสู่ความ
เข้าใจอันดีระหว่างกัน   กระบวนการในการตรากฎหมาย    การเมือง    การปกครองที่มี ผลกระทบต่อสังคมไทย
สมัยปัจจุบัน   ศึกษาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์    ความสัมพันธ์ลักษณะทางกายภาพ  และสังคมของทวีปยุโรปและ
แอฟริกา   

โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม อภิปราย วิเคราะห์สถานการณ์ เสนอแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน      
เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี     มีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส 2.1    ม 2 /1    ม 2 /2    ม 2 /3    ม 2 /4 
ส 2.2    ม 2 /1   ม 2 /2     
ส 5.1    ม  2 /1   ม 2 /2     
รวมทั้งหมด   8  ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ส22103   สังคมศึกษำ  4     สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2    ภำคเรียนที่ 2         เวลำ   60   ชั่วโมง   จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 

ศึกษา  วิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา    การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและ
แอฟริกา    ผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา  ปัจจัยที่
มีผลต่อการลงทุนและการออม  ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ   การพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  การคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะของผู้บริโภค ระบบเศรษฐกิจ แบบต่าง ๆ  การพ่ึงพาอาศัย
กันและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย  การกระจายของทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ  การแข่งขันทางการค้าในประเทศ  และต่างประเทศที่ส่งผลต่อคุณภาพสินค้า  ปริมาณ
การผลิตและราคาสินค้า   

โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม    อภิปราย วิเคราะห์    เสนอแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน   เพ่ือบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดอย่างมีประสิทธิภาพ นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน เห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทยและรักชาติไทย 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
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ส 3.1  ม2/1     ม2/2     ม2/3     ม2/4 
ส 3.2  ม 2/1    ม2/2     ม2/3     ม2/4 
ส 5.2  ม 2/1    ม 2/2    ม2 /3    ม2/4 
รวมทั้งหมด   12  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ส23101   สังคมศึกษำ  5     สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3    ภำคเรียนที่ 1         เวลำ   60   ชั่วโมง   จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 

ศึกษา ความแตกต่างของกระทําความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง  การปกป้องคุ้มครองผู้อ่ืน  ตาม
หลักสิทธิมนุษยชน  วัฒนธรรมไทย  วัฒนธรรมสากล  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง   การดํารงชีวิตอย่างมี
ความสุขในประเทศและสังคมโลก  ระบอบการปกครองแบบต่าง ๆในยุคปัจจุบัน  ระบอบการปกครองของไทยกับ
ประเทศอ่ืน ๆที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย   รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการ
เลือกตั้ง  การมีส่วนร่วมและตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ    ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยและแนวทางแก้ไขศึกษา เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้   ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้   
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 โดยใช้กระบวนการศึกษาหาความรู้  อภิปราย วิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล  วิธีการทางภูมิศาสตร์  การ
อภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้   ความเข้าใจ   มีความสามารถในการถ่ายทอด  เห็นคุณค่า  มีจิตสํานึก  มีค่านิยมที่ดี
งาม ปฏิบัติตามกฎระเบียบบนพื้นฐานของวิถีประชาธิปไตย   
 
รหัสตัวช้ีวัด 
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.3/3    ม.3/4 
ส 5.1  ม.3/1   ม.3/2     
รวมทั้งหมด 11  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ส23103   สังคมศึกษำ  6     สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3   ภำคเรียนที่ 2          เวลำ   60   ชั่วโมง   จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 
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ศึกษาการก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคมของ
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้    แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้   ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้   สาเหตุและผลกระทบ
ต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้   ที่ส่งผลต่อประเทศไทย  ศึกษา
กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ   การแก้ปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ความสัมพันธ์
ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์   บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ   นโยบายและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐที่มีต่อบุคคล  กลุ่มคน และประเทศชาติ  บทบาทความสําคัญของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ  ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ   เงินฝืด  ผลเสียจากการว่างงานและแนวทาง
แก้ปัญหา   สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในระหว่างประเทศ   

โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย เปรียบเทียบ วิเคราะห์ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการถ่ายทอด  เห็นคุณค่า  ประหยัด  อดออมและนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน  มีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน   

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส 5.2 ม.3/1   ม.3/2    ม.3/3    ม.3/4 
ส 3.1  ม.3/1  ม.3/2    ม.3/3     
ส 3.2  ม.3/1  ม.3/2    ม.3/3    ม.3/4    ม.3/5   ม.3/6 
รวมทั้งหมด  13  ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ส21102   ประวัติศำสตร์  1             สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1    ภำคเรียนที่ 1         เวลำ   20   ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 

ศึกษาความสําคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์   เทียบศักราชตามระบบต่าง ๆที่ใช้ศึกษา
ประวัติศาสตร์   วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการนํามาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์  พัฒนาการทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์  สืบค้นข้อมูล  การอภิปราย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ นําเสนอข้อมูล
อย่างเป็นระบบ  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ถ่ายทอด  รักและภูมิใจในความเป็นไทย  นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
ชุมชน สังคม  และความสันติสุขของประเทศชาติ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส4.1  ม.1/1  ม.1/2   ม.1/3  
ส4.2  ม.1/1   
รวมทั้งหมด  4  ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ส21104   ประวัติศำสตร์  2             สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1    ภำคเรียนที่ 2         เวลำ   20   ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 

ศึกษาความสําคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย  เรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อน
สุโขทัยในดินแดนไทย  พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่าง ๆ  อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
สมัยสุโขทัยและสังคมไทยในปัจจุบัน  

โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์  สืบค้นข้อมูล  การอภิปราย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ นําเสนอข้อมูล
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ถ่ายทอด  รักและภูมิใจในความเป็นไทย  เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   นําความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจําวันซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม  และความสันติสุขของประเทศชาติ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส4.2 ม.1/2   
ส4.3  ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3  
รวมทั้งหมก  4  ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ส22102   ประวัติศำสตร์ 3             สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2    ภำคเรียนที่ 1         เวลำ   20   ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 

ศึกษา หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ  ความแตกต่างระหว่างความจริงและข้อเท็จจริงของ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์  การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและความสําคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชีย  

โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม   การสืบค้นข้อมูล  อภิปราย นําเสนอข้อมูล  มีนิสัย  ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย
ต่อตนเอง ตระหนักถึงความสําคัญของประวัติศาสตร์และผลกระทบที่เกิดข้ึน สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบ   
 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ส 4.1  ม 2/1    ม 2/2    ม 2/3 
ส 4.2  ม 2/1    ม 2/2     
รวมทั้งหมด  5 ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ส22104   ประวัติศำสตร์ 4             สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2    ภำคเรียนที่ 2         เวลำ   20   ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 

  ศึกษา พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในด้านต่าง ๆ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคง  และความ
เจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี   และอิทธิพลของภูมิ
ปัญญาดังกล่าวต่อการพัฒนาชาติไทย  

โดยใช้กระบวนการ การมีส่วนร่วม   การสืบค้นข้อมูล  อภิปราย วิเคราะห์   มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความ
สามัคคี  ตระหนักถึงความสําคัญของประวัติศาสตร์ มีความเข้าใจความเป็นมาของชนชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธํารงความเป็นไทย 
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รหัสตัวช้ีวัด   
ส 4.3  ม 2/1    ม 2/2     ม 2/3 
รวมทั้งหมด  3  ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ส23102   ประวัติศำสตร์ 5             สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3    ภำคเรียนที่ 1         เวลำ   20   ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 
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ศึกษาเรื่องราวเหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์    วิธีการทางประวัติศาสตร์   พัฒนาการทางสังคม  
เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆในโลก  ผลของการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสู่ความร่วมมือและความขัดแย้ง
ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ตลอดจนความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง   

โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์  การสืบค้นข้อมูล  การอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   เห็นคุณค่า ความภูมิใจในความเป็นไทย  นําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
ชุมชน สังคมได้อย่างสันติสุข 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส 4.1  ม.3/1     ม.3/2       
ส 4.2  ม.3/1     ม.3/2       
รวมทัง้หมด 4 ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ส23104   ประวัติศำสตร์ 6             สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  ภำคเรียนที่ 2           เวลำ   20   ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 

ศึกษาพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่าง ๆ  ปัจจัยที่ส่ งผลต่อความมั่นคงและความ
เจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์   ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์และอิทธิพลต่อพัฒนา
ชาติไทย   บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย 

โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์  การสืบค้นข้อมูล  การอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  มีความรัก  ความภูมิใจ และธํารง
ความเป็นไทย  สามารถนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมได้อย่างสันติสุข 

 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ส 4.3  ม.3/1     ม.3/2      ม.3/3      ม.3/4 
รวมทั้งหมด 4 ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ส20201   กฎหมำยน่ำรู้                สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น               เวลำ   20   ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5 หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 

 ศึกษากฎหมายสําคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันทั้งในระดับตนเองครอบครัว ชุมชน ประเทศ เพ่ือให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวัน  เห็นความสําคัญของกฎหมายในฐานะท่ีเป็นกติกาของสังคม 
และปฏิบัติตนตามกฎหมายในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม 
                   โดยใช้กระบวนการกลุ่ม    แสดงความคิดเห็น  อภิปราย  วิเคราะห์  เสนอแนวทางร่วมแก้ปัญหา
และพัฒนา  ตระหนักและเห็นความสําคัญของกฏหมาย  มีจิตสํานึกรักบ้านเกิด  มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี
งามให้กับสังคม  เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมอย่าถาวร 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจ ความหมาย  ลักษณะ  และที่มาของกฎหมาย 
2. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 
3. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายแพ่งลักษณะครอบครัว 
4. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการประถมศึกษา 
5. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก 
6. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
7. มีความรู้ความเข้าใจพระธรรมนูญยุติธรรม 
8. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายอาญา 
9. ตระหนักถึงความสําคัญของกฎหมาย 
10. ปฏิบัติตนตามกฎหมายได้ 
รวมทั้งหมด 10 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ส20202  สิ่งแวดล้อมศึกษำ             สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น               เวลำ   20   ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5 หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 

 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมศึกษา ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งในสิ่งแวดล้อม 
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนราธิวาส ประเทศไทยและโลก การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และภูมิปัญญาพ้ืนบ้านทางด้าน
สิ่งแวดล้อม สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขชีวิตประจําวัน 
               โดยใช้กระบวนการกลุ่ม    แสดงความคิดเห็น  อภิปราย  วิเคราะห์  เสนอแนวทางร่วมแก้ปัญหาและ
พัฒนาเห็นความสําคัญของการมีดุลภาพทางธรรมชาติ ตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึน ภาคภูมิใจและเห็น
คุณค่าของโครงการอันเนื่องมาจากพะราชดําริ ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม รักษาเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม ตลอดจนใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดให้เกิด
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. บอกความหมายสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมศึกษาได้ 
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งในระบบสิ่งแวดล้อม(ระบบนิเวศ) ได้ 
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3. บอก ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ในจังหวัดนราธิวาสได้ 
4. วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหา และผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อม 
5. เห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ 
6. วิเคราะห์ความสําคัญของภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีต่อวิถีชีวิตและปรับใช้ภูมิปัญญาได้อย่าง

เหมาะสมกับชีวิตปัจจุบัน 
7. เห็นคุณค่าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
8. รู้แนวทางในการจัดกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งหมด 8 ผลกำรเรียนรู้ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ส20241  เศรษฐศำสตร์ครอบครัว    สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น               เวลำ   20   ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5 หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 

 ศึกษาความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับ การผลิต การบริการ การแลกเปลี่ยน ภาวะเศรษฐกิจของ
ครอบครัวและเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของครอบครัว สภาพปัญหาและผลกระทบของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของครัวเรือนที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจของท้องถิ่นและประเทศ มีค่านิยมที่ดีในการผลิตและบริโภค การ
พ่ึงตนเอง การประหยัดและออมตลอดจนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน 
               โดยใช้กระบวนการกลุ่ม    แสดงความคิดเห็น  อภิปราย  วิเคราะห์  เสนอแนวทางร่วมแก้ปัญหาและ
พัฒนาในการบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค     การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า     นําหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพในชีวิตประจําวัน   
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ผลกำรเรียนรู้ 

1. บอกความหมายของเศรษฐกิจและประโยชน์ของเศรษฐกิจครอบครัวได้ 

2. อธิบายความหมายของการผลิต  การดําเนินกิจกรรมการผลิตและการบริโภคได้ 

3. บอกปัจจัยที่กําหนดการบริโภคสินค้าและการบริการได้ 

4. วิเคราะห์แนวทางการบริโภคที่ถูกต้องได้ 

5. อธิบายวิวัฒนาการของการแลกเปลี่ยนได้ 

6. บอกองค์ประกอบของการแลกเปลี่ยนได้ 

7. อธิบายความหมายของอุปสงค์และอุปทานได้ 

8. วิเคราะห์บทบาทของสถาบันครอบครัวต่อการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจได้ 

9. เสนอแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจในครอบครัวได้ 
รวมทั้งหมด 9 ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ส20204  นรำธิวำส                        สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น               เวลำ   20   ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5 หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 
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                    ศึกษาแนวคิดสําคัญ ความหมายของท้องถิ่น ความจําเป็น วิธีการศึกษา  สภาพทางภูมิศาสตร์ของ
จังหวัดนราธิวาส ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต  ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว 
ทรัพยากรดิน  น้ํา  สัตว์ป่าและทรัพยากรแร่ธาตุ  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ
ของประชากร  การเกษตร  การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว  ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ภาษา ศิลปวัฒนธรรม    การละเล่นพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  บุคคลสําคัญในจังหวัด
นราธิวาส การเมืองการปกครอง วิถีชีวิตในสังคม   
                   โดยใช้กระบวนการกลุ่ม    แสดงความคิดเห็น  อภิปราย  วิเคราะห์  เสนอแนวทางร่วมแก้ปัญหา
และพัฒนา  ตระหนักและเห็นความสําคัญท้องถิ่นของตนเอง  มีจิตสํานึกรักบ้านเกิด  มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
สิ่งที่ดีงามให้กับท้องถิ่นของตนเอง ด้วยความรัก สมานฉันท์  เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมอย่าถาวร 
     
ผลกำรเรียนรู้ 

1. บอกแนวคิดสําคัญ ความหมาย  ความจําเป็นและวิธีการศึกษาเก่ียวกับท้องถิ่นของตนเองได้ 

2. อธิบายที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ ของจังหวัดนราธิวาสได้ 

3. อธิบายทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรดิน  ทรัพยากรน้ํา สัตว์ป่าและทรัพยากรแร่ธาตุใน
ท้องถิ่นของตนเองได้ 

4. วิเคราะห์วิถีการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองได้ 

5. วิเคราะห์ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์  ชุมชนโบราณของจังหวัดนราธิวาสได้ 

6. บอกขนมธรรมเนียม ประเพณี ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนราธิวาสได้ 

7. บอกประวัติ และผลงานบุคคลสําคัญของจังหวัดนราธิวาสได้ 

8. วิเคราะห์สภาพทางการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาสได้ 

9. มีความรักสามัคคี หาแนวทางร่วมกันแก้ไขปัญหา เพ่ือความสันติสุขในจังหวัดนราธิวาส 
รวมทั้งหมด 9 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ส20205  สันติศึกษำ                        สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น               เวลำ   20   ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5 หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 

 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของสันติศึกษา ปัญหาความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรงใน
ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ   ลักษณะประเภทและสาเหตุของความรุนแรง  สิทธิมนุษยชน ความ
เสมอภาคระหว่างมนุษย์ ความยุติธรรม ในการธํารงไว้ซึ่งสันติภาพ แนวทางสันติวิธีในการแก้ปัญหาที่คุกคาม
สันติภาพ บทบาทขององค์กรและสถาบันในการส่งเสริมสันติภาพ โดยอาศัยหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือในการ
แก้ไขปัญหา 

โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม อภิปราย วิเคราะห์สถานการณ์ เสนอแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน      
เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี     มีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพ ไม่นิยมใช้
ความรุนแรงเพ่ือความสันติสุขที่จะเกิดขึ้นในสังคมอย่างถาวร 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. บอกความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของสันติศึกษาได้ 
2. บอกลักษณะ ประเภท  สาเหตุของปัญหาความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรงในระดับบุคคล ครอบครัว  

ชุมชนและประเทศชาติได้ 
3. วิเคราะห์ บทบาทของ หน่วยงาน สถาบัน ที่เก่ียวข้องในการส่งเสริมสันติภาพ สันติวิธี 
4. วิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักธรรมของแต่ละศาสนาในการส่งเสริมสันติวิธี เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
5. หาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหา  เพื่อลดความขัดแย้ง การใช้ความรุนแรงในครอบครัว ชุมชนและ

ประเทศชาติได้ 
6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีไม่ใช้ความรุนแรงและยึดมั่นในหลักสันติวิธี 
รวมทั้งหมด 6 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ส20206  อัล – กุรอำน                        สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น               เวลำ   20   ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5 หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย  ความเป็นมา  ความสําคัญของสูเราะฮฺอัล-เกาษัร อัล-มาอูน      อัล-  กุรอยชฺ 
อัล-ฟีล หลักการอ่านหูกุมนูนสากินะฮฺและตันวีน อิคฟาอฺ อิดฆอม  อิดฆอมบิลาฆุนนะฮฺ  อิด ฆอมมะอัลฆุนนะฮฺ อิก
ลาบ อิซฮารฺ การอ่านก็อลเกาะละฮฺ  อ่านอัลกุรอานยุซอฺที่  1-10 และการท่องจําสูเราะฮฺอัล-เกาษัร อัล-มาอูน      
กุรอยชฺ อัล-ฟีล 
            โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้  เข้าใจประวัติ ความสําคัญ  หลักการอ่าน และหลักการอรรถาธิบาย อัล
กุรอาน สามารถอ่าน  ท่องจํา  อรรถาธิบาย  เห็นคุณค่า และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างสันติสุข 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบาย ความหมาย ความเปนมา ความสําคัญของอัล-กุรฺอานและสูเราะฮฺที่กําหนด 
2. อานพยัญชนะที่เริ่มตนสูเราะฮฺ   การวะกัฟพยัญชนะท่ีมีสระตันวีนลงทาย ดวย “อะลิฟ” และคําที่ลงทายดวย 

“ตามัรฺบู เฏาะฮฺ  การอาน   " "  และกฎของอิซฮารฺ  
3.  ทองจําและอรรถาธิบายสูเราะฮฺที่กําหนด   
รวมทั้งหมด 3 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ส20207  อัล – หะดีษ                        สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น               เวลำ   20   ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5 หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 

ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ และคําสอนจาก อัล-หะดีษ  พร้อมผู้รายงานและผู้บันทึก  การ
ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบหานะฮฺวะดะอาลาและวันกิยามะฮฺ  การทําความดี ความยําเกรง อัลลอฮฺสุบหานะฮฺวะดะอาลา
ผู้กําหนด ความละอาย คําสั่งสอนของท่านนบี การทําความดีละเว้นความชั่ว  อัลลอฮฺสุบหานะฮฺวะดะอาลา         
ผู้  ยิ่งใหญ่  การให้อภัยโทษ  ผลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบหานะฮฺวะดะอาลา  การบริจาค ความเอ้ืออาทร ผลบุญ
และบาป 
           โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็น
ความสําคัญเห็นคุณค่า สามารถปฏิบัติตามหลักการศาสนา และนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตในสังคมอย่างสงบสุข 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. ทองจําอัล-หะดีษที่กําหนดพรอมบอก ผูรายงาน  และผูบันทึก  
2. สรุปความหมาย ความสําคัญและคําสอน ของอัล-หะดีษที่กําหนด  
3. เห็นคุณคา และปฏิบัติตนใน สถานการณตาง ๆ ตาม หลักคําสอน จากอัล-หะดีษที่กําหนดไดอยาง เหมาะสม   
รวมทั้งหมด 3 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ส20208  อัล – อะกีดะห์(หลักศรัทธำ)    สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น               เวลำ   20   ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5 หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 

ศึกษาเกี่ยวกับการศรัทธาต่อมลาอิกะฮฺ ความหมายและความสําคัญของการศรัทธาต่อมลาอิกะฮฺ หลักฐาน
ที่เก่ียวข้องกับการศรัทธาต่อมลาอิกะฮฺ ลักษณะและหน้าที่ของมลาอิกะฮฺ ญิน ความหมาย ลักษณะ พฤติกรรม และ
ประเภทของญิน ชัยฏอน ความหมาย ลักษณะ พฤติกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับชัยฏอน กาฟิรฺ ความหมาย 
ลักษณะ พฤติกรรม และโทษของกาฟิรฺ มุนาฟิก ความหมาย ลักษณะ และโทษของมุนาฟิก การหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมของมุนาฟิรก หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับมุนาฟิก การปฏิบัติตนเป็นผู้ยึดมั่นศรัทธาต่อมลาอิกะฮฺ 

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจความหมาย เพ่ือให้เกิดความรู้ เห็นความสําคัญ สามารถปฏิบัติ
ตนเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺได้อย่างถูกต้อง 
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ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมาย  ลักษณะ และบอก หลักฐานจากอัล-กุรฺอานและอัล-หะดีษ เกี่ยวกับการศรัทธาตอมลาอิกะฮฺ  

ญิน  ชัยฏอน มุนาฟก และกาฟร ฺ 
2. บอกลักษณะ หนาที่ของมลาอิกะฮฺ  พฤติกรรมของญิน ชัยฏอน  กาฟรฺและการ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมของมุนาฟก  
3. เชื่อมั่น ยอมรับ และปฏิบัติตนเปนผูที่มีความศรัทธาตอมลาอิกะฮฺ   
รวมทั้งหมด 3 ผลกำรเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ส20209  อัล – ฟิกฮฺ (ศำสนบัญญัติ)    สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น               เวลำ   20   ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5 หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 
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ศึกษาเกี่ยวกับการละหมาดสุนนะฮฺขอฝนและตัสบีหฺ ความหมาย ความสําคัญ บทบัญญัติพร้อมหลักฐาน
จากอัล-กุรฺอาน และอัล-หะดิษ วิธีการ หัจญ์ และอุมเราะฮฺ ความหมาย ความสําคัญ บทบัญญัติพร้อมหลักฐาน
จากอัล-กุรฺอาน และอัล-หะดิษ ประเภทและวิธีการ การจัดการซะกาฮฺ ความหมายความสําคัญ บทบัญญัติพร้อม
หลักฐานจากอัล-กุรฺอาน และอัล-หะดิษ ประเภทและวิธีการ การกู้ยืมความหมาย บทบัญญัติพร้อมหลักฐาน
จากอัล-กุรฺอาน และอัล-หะดิษ การจํานํา จํานอง ความหมายบทบัญญัติพร้อมหลักฐานจากอัล -กุรฺอาน และอัล-
หะดิษ การเยี่ยมกุบูร ความหมายความสําคัญ บทบัญญัติพร้อมหลักฐานจากอัล-กุรฺอาน และอัล-หะดิษ  
            โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เห็น
ความสําคัญ เห็นคุณค่า และปฏิบัติตามกฎ หลักการ บทบัญญัติอิสลามเกี่ยวกับอิบาดาต      มุนากะหาต และญินา
ยาต เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจและการดําเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขสามารถปฏิบัติตาม
หลักการศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม และนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตในสังคมอย่างสงบสุข 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ บทบัญญัติเกี่ยวกับการละหมาดสุนนะฮฺ หัจญ  และอุมเราะฮฺ  การจัดการซะ

กาฮฺ การกูยืม  การจํานํา  จํานอง การเยี่ยมกุบูรฺ  
2. ตระหนัก  เห็นคุณคาอิบาดาตและมุอามะลาตที่กําหนดไดอยาง ถูกตองและนํามาใชในการดําเนินชีวิตใน 

สังคมอยางมีความสุข   
3. อางอิงหลักฐานจากอัล-กุรฺอานและ อัล-หะดีษที่เกี่ยวกับอิบาดาตและ มุอามะลาตที 
รวมทั้งหมด 3 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ส20210  อัตตำรีค (ศำสนบัญญัติ)    สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น               เวลำ   20   ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5 หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติและความสําคัญของบรรดารสูลที่ปรากฏในอัล-กุรฺอาน ข้อคิดจากประวัติของ
บรรดารสูลที่ปรากฏในอัล-กุรฺอาน  นบีอาดัม  นบีอิดริส  นบีนูหฺ  นบีฮูด  นบีลูฏ นบีศอลิหฺ  นบีอิลยาส  นบีซะกะรี
ยา  นบีอัยยูบ  นบียูนุส  นบียะหฺยา  นบีอัลยะสะอฺ  นบัชุอัยบฺ  นบีอิบรอฮีม       นบีอิสหาก  นบียะอฺกูบ  นบียู
สุฟ  นบีดาวูด  นบีสุลัยมาน  นบีอิสมาอีล  นบีซุลกิฟลี  นบีมูซา นบีฮารูน  นบีอีซา  นบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม   
            โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็น
ความสําคัญ เห็นคุณค่า สามารถปฏิบัติตามหลักการศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม และไปประยุกต์ใช้ในการดําเนิน
ชีวิตในสังคมอย่างสงบสุข 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายประวัติ และความสําคัญของบรรดารอสูลที่ปรากฏในอัลกุรอาน 
2. สรุปขอคิดที่ไดจากประวัติศาสตรในสมัยของบรรดารอสูลที่ปรากฏในอัล-กุรฺอาน มาประยุกตใชกับสถานณการ

ในชีวิตประจําวัน  
3. เห็นคุณคาและปฏิบัติตามจริยวัตรของ บรรดารสูลที่ปรากฏในอัลกุรอาน 
รวมทั้งหมด 3 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ส20211 อัล – อัคลำก (จริยธรรม)    สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น               เวลำ   20   ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5 หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 

ศึกษาเกี่ยวกับ การขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ความหมาย ความสําคัญ วิธีการและ 
คุณค่าของการขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา หลักฐานเกี่ยวกับการขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ สุบหา
นะฮุวะตะอาลา ความละอาย ความหมาย ความสําคัญและคุณค่าของความละอาย หลักฐานเกี่ยวกับความละอาย 
การสํารวมตน ความหมาย ความสําคัญ และคุณค่าของการสํารวมตน หลักฐานเกี่ยวกับการสํารวมตน การเยี่ยม
เยียนผู้ป่วย ญาติผู้ใหญ่ เพ่ือนบ้านและกุบูรความหมาย ความสําคัญและมารยาทในการเยี่ยมเยียนผู้ป่วย ญาติ
ผู้ใหญ่ เพ่ือนบ้านและกุบูรหลักฐานเกี่ยวกับการเยี่ยมเยียนผู้ป่วย ญาติผู้ใหญ่ เพ่ือนบ้านและกุบูร 
         โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
เห็นความสําคัญ สามารถปฏิบัติตามจริยธรรมอิสลามในการพัฒนาตน บําเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม และ
สิ่งแวดล้อม และนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตในสังคมอย่างสงบสุข 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบาย ความหมาย ความสําคัญ คุณคาและหลักฐานเกี่ยวกับ คุณธรรมที่กําหนด 
2. ยอมรับและปฏิบัติตนตาม คุณธรรมที่กําหนด 
3. ชื่นชมผอ่ืูนที่ปฏิบัติตนตาม คุณธรรมที่กําหนด  
4. อธิบาย  เห็นคุณคา  และปฏิบัติ ตนตามมารยาทในการเยี่ยมเยียน ผูปวย ญาติผู้ใหญ่เพ่ือนบ้านและสุสาน 
รวมทั้งหมด 4 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ส20212 อำเซียนศึกษำ                      สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น               เวลำ   20   ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5 หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 

ศึกษาประวัติความเปนมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน วัตถุ
ประสงค เปาหมาย โครงสรางภาพรวม ที่มาคําศัพท และที่มาของ AFTA เขตการคาเสรีและ สภาพเศรษฐกิจ
พ้ืนฐานประชาคมอาเซียนและเหตุผล องคประกอบของประเทศรวมเจรจา  ที่มีผลกระทบตอ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและประเทศไทย        โดยการบูรณาการ กระบวนการกลุม  กระบวนการทํางาน  กระบวนการพัฒนาค
านิยม  กระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห กระบวนการสรางความคิดรวบยอด  กระบวนการสืบคนจาก แหลงข
อมูลตาง ๆ โดยใชสื่อเทคโนโลยี          เพ่ือใหเกิดคานิยม ตระหนัก เจตนคติในการเปนสมาชิกที่ดี การเขามามีส
วนรวมเปนสวนหนึ่ง ของประชาคมอาเซียน รูแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางประชาสังคมวัฒนธรรม ปรับตน
ในการเปนพลเมืองที่ดีภายใตกฎบัตรของอาเซียนสามารถดํารงชีวิตในยุคโลกาภิวัฒนไดอยางเหมาะสม    
 
ผลกำรเรียนรู           
1. มีความรูเขาใจประวัติความเปนมา  ความสําคัญ วิวัฒนาการ ของกลุมอาเซียนสูการพัฒนาเปน ประชาคม

อาเซียน 
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2. มีความรูเขาใจกลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน  คําอภิธานศัพท ของอาเซียนสามารถประยุกตใชได อยาง
เหมาะสมถูกตอง          

3.  มีความรูเขาใจ  วิเคราะหการดําเนินงานของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political 
and Security Community- APSC)   เพ่ือใหภูมิภาคอาเซียนอยูอยางสันติสุข แกไขปญหา ภายในภูมิภาค
โดยสันติวิธี และยึดมั่นในหลักความม่ันคงรอบดาน           

4. สามารถศึกษาขอมูล ความเปนมาในจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน ( ASEAN Free Trade Area : AFTA           
รวมทั้งหมด 4 ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ส21201  พระพุทธศำสนำ 1             สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ภำคเรยีนที่ 1                      เวลำ   20   ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 

 ศึกษาความหมายและประโยชน์ของสมาธิ ฝึกปฎิบัติสมาธิเบื้องต้นตามหลักอานาปานสติเพ่ือพัฒนาให้เกิด
ปัญญา 3 และการคิดที่ถูกวิธี  ฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับมรรยาทชาวพุทธ  การเข้าร่วมศาสนพิธีที่ถูกต้องและสามารถนําไป
ปฎิบัติในชีวิตประจําวัน  ตลอดจนฝึกอ่านภาษาบาลีทั้งที่สะกดแบบไทยและแบบบาลี  เพ่ือนําไปใช้ในการอ่านบท
สวดมนต์  คําอาราธนาต่าง ๆ และพุทธศาสนสุภาษิต  
 โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่มและกระบวนการปฎิบัติ เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจ  รักการเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เห็นคุณค่าของมรรยาท      ชาวพุทธ  การเข้าร่วม
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พิธีกรรมในศาสนพิธี ประพฤติปฎิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดํารงชีวิตอย่างมี
คุณค่าต่อตนเองและสังคมโดยส่วนรวม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจความหมายและประโยชน์ของสมาธิ สามารถปฎิบัติตนตามขั้นตอนของการฝึกสมาธิตาม

หลักอานาปานสติ เพ่ือให้เกิดปัญญา 3 และการคิดที่ถูกวิธี 
2. ปฏิบัติตนเก่ียวกับมรรยาทชาวพุทธได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
3. ปฏิบัติตนในศาสนพิธีได้อย่างถูกต้อง 
4. อ่านภาษาบาลีทั้งท่ีสะกดแบบไทยและแบบบาลีได้ 
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับการพัฒนาตนและครอบครัว 
รวมทั้งหมด 5 ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ส21202  อิสลำมศึกษำ 1              สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ภำคเรยีนที่ 1                      เวลำ   20   ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 
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ศึกษาชีวประวัติของท่านคอลีฟะห์ทั้งสี่   คุณธรรม จริยธรรมของท่านนาบีมูฮัมมัด ซอลเลาลอฮูอาลัยฮิวา
ซัลลัม  สิ่งที่วาญิบ สุนัต และสิ่งที่ทําให้เสียการละหมาด วิธีการละหมาดสุนัตตะรอวีห และวิเตร ศาสนาสถานที่
สําคัญ ประวัติความเป็นมาของอัลกุรอาน อ่านตามหลักการอ่านมีมซากีนะฮฺ  สูเราะฮฺอัล-ลัยล์  และซูเราะฮฺอัซ-
ซัมซ  ท่องจําสูเราะฮฺอัล-กุรอยซ์ และ อัล-อุมาซะฮฺ 
 โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการสร้างนิสัย เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการสร้างนิสัย  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและสามารถนําความรู้มา
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
  
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายประวัติ  ความหมาย  ความสําคํญ ของคอลีฟะฮฺทั้งสี่ 
2. เห็นคุณค่า  คุณธรรม  จริยธรรม ที่ดีงามของท่านนบีมูฮัมมัดและคอลีฟะฮฺ และนําแบบอย่างมาใช้ในการ

ดํารงชีวิต 
3. วิเคราะห์พฤติกรรม  และปฏิบัติตน  เป็นมุสลิมที่ดี 
4. ยอมรับผู้อ่ืนที่ปฏิบัติตน  ตามแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัด 
5. อธิบายบทบัญญัติเกี่ยวกับการละหมาด 
6. เห็นคุณค่าของการละหมาด  และการปกปิดเอาเราะฮฺ 
7. วิเคราะห์ความสําคัญ และบําเพ็ญประโยคต่อศาสนาสถาน 
8. อ่าน  เขียน อายะและท่องจําสูเราะฮฺที่กําหนด 
9. บอกความหมาย ความสําคัญ ของสูเราะฮฺที่กําหนด  และนําหลักคําสอนมาใช้ในชีวิตประจําวัน 
รวมทั้งหมด 9 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ส21203  พระพุทธศำสนำ 2              สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ภำคเรยีนที่ 2                      เวลำ   20   ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 

ศึกษาเกี่ยวกับ พระรัตนตรัย(ธรรมคุณ 6) อริยสัจ 4  ทุกข์(ขันธ์ 5) สมุทัย(หลักกรรม อกุศลกรรมบถ 10  
อบายมุข 6) นิโรธ (สุข2 )  มรรค  ( บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา  ดรุณธรรม 6 กุลจิรัฎฐิติธรรม 4  กุศลกรรมบถ 
10 สติปัฏฐาน 4 มงคล 38 ) พุทธศาสนสุภาษิต  การพัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรู้และการดําเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ คือ วิธีคิดแบบ 
อุบาย  ปลุกเร้าคุณธรรมและวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์  สวดมนต์  แผ่เมตตา  บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วย
อานาปานสติ   การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือเพ่ือการดํารงตนอย่างเหมาะสมในกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของโลกและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆตามหลักศาสนา
ที่ตนนับถือ  มรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี คุณค่าของศาสนพิธีและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม   คําสอน
เกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญทางศาสนาอ่ืน ๆ เพื่อนําไปสู่การยอมรับและความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

โดยใช้กระบวนการศึกษาหาความรู้  กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การคิด
วิเคราะห์ เพ่ือให้สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดและปฏิบัติ มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เห็นคุณค่าและ ตระหนักในการนําความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในความหมาย องค์ประกอบของหลักธรรมและสามารถนําไปปฏิบัติใช้เพื่อให้เกิดสันติสุข 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบพิธีการในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  ศาสนพิธี ตลอดจนสามารถ

ปฏิบัติตนในวันสําคัญดังกล่าวได้อย่างถูกต้องด้วยความเต็มใจและเห็นคุณค่า 
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนา

ชุมชนและจัดระเบียบสังคมได้ 
4. มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของชาวพุทธและปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี 
5. มีความรู้ความเข้าใจในความหมายและประโยชน์ของสมาธิ  สามารถปฏิบัติตนตามขั้นตอนของ การฝึกสมาธิ

ตามหลักอานาปานสติ เพื่อให้เกิดปัญญาอันจะนําไปสู่ความปกติ   สุขใจ ใน การดําเนินชีวิต 
รวมทั้งหมด 5 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ส21204  อิสลำมศึกษำ 2              สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ภำคเรยีนที่ 2                      เวลำ   20   ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 

ศึกษาชีวประวัติท่านนาบีมูฮําหมัดและคอลีฟะฮฺทั้งสี่ ประวัติความเป็นมาของสถานที่สําคัญ เห็นคุณค่า
และปฏิบัติการละหมาดสูนัต และญัมฮฺ-ก็อศรฺ การเป็นมุสลิมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมตามแบบอย่างของท่านนบีมู
ฮัมมัด อ่านตามหลักการอ่านหุกมมัดดฺ ซูเราะฮฺอัล-ฏอริก อัล-มุฏ็อฟฟี ฟีน และท่องจําซูเราะฮฺอัต-ตากาซุรฺ และซู
เราะฮฺอัล-กอรีอะฮฺ 
 โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการสร้างนิสัย เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและสามารถนําความรู้มาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. วิเคราะห์ความสําคัญ  ประวัติของท่านนบีมูฮัมมัด(ศ็อล)และคอลีฟะฮฺทั้งสี่ 
2. ปฏิบัติตนและเชิญชวนผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามจริยวัตรของท่านนบี  และคอลีฟะฮฺทั้งสี่ 
3. อธิบายประวัติความเป็นมา  ความสําคัญของศาสนาสถานที่สําคัญในอิสลาม 
4. อภิปรายความหมาย  ความสําคัญ  ของการละหมาดสูนัต  และญัอมฺ-ก็อศรฺ 
5. เห็นคุณค่าของการละหมาดสูนัต  และญัอมฺ-ก็อศรฺ 
6. ปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการละหมาดสูนัตและญัอมฺ-ก็อศรฺ 
7. วิเคราะห์พฤติกรรมและปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมตามแบบอย่างของท่านนบี(ศ็อลฯ) 
8. ยอมรับและชื่นชมผู้อื่นที่ปฏิบัติตนตามแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัด(ศ็อลฯ) 
9. อ่านเขียนอาบะฮฺตามหลักการอ่าน  และท่องจําสูเราะฮฺที่กําหนด 
10. อธิบายความหมาย  ความสําคัญของสูเราะที่กําหนด  และนําหลักคําสอนมาใช้ในการดําเนินชีวิต 
รวมทั้งหมด 10 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ส22201  พระพุทธศำสนำ 3             สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2  ภำคเรยีนที่ 1                      เวลำ   20   ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 

 ศึกษาเกี่ยวกับพระรัตนตรัย (สังฆคุณ 9)  อริยสัจ 4  ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)  ขันธ์ 5 ไตรลักษณ์ สมุทัย(ธรรม
ที่ควรละ)  หลักกรรมวัฏฏะ 3 ปปัญจธรรม 3 ตัณหา มานะ ทิฏฐิ  นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) อัตถะ 3 มรรค(ธรรมที่
ควรเจริญ) มรรคมีองค์ 8  ปญัญา 3 สัปปุริสธรรม 7  บุญกิริยาวัตถุ 10 อุบาสกธรรม 7 มงคล 38 ในเรื่องศิลปะ
วิทยา  พบสมณะ ฟังธรรมตามกาล  สนทนาธรรมตามกาล   พุทธสุภาษิต พระไตรภิฎก โครงสร้าง ชื่อคัมภีย์และ
สาระสังเขปของพระอภิธรรมปิฎก เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก  พุทธปณิธาน 4 ในมหาปรินิพานสูตร ศัพท์ทาง
พระพุทธศาสนา คือ อัตตา – อนัตตา  การบริหารจิตและเจริญปัญญา สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา วิธีปฏิบัติและ
ประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐานเน้นอานาปาน
สติ  นําวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ในชีวิตประจําวัน พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธคิดแบบโยนิโสมสิการ 2 
วิธีคือ วิธีคิดแบบอริยสัจ  และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนําหลักธรรมไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา เรื่องพระอัญญาโกณฑัญญะ พระมหาปชาบดีเถรี พระเขมาเถรี พระ
เจ้าปเสนทิโกศล  ชาวพุทธตัวอย่าง ม.จหญิงพูนพิสมัย ดิศกุล  ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์  หน้าที่ของชาวพุทธ  
เรื่องหน้าที่ของพะภิกษุในการปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยและจริยาวัตรอย่างเหมาะสม  การปลูกฝังสํานึกในด้าน
การบํารุงรักษาวัดและพุทธสถานให้เกิดประโยชน์  การปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธตามพุทธธปณิธาน 4  การเป็นศิษย์ที่ดี
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ตามหลักทิศเบื้องขวาในทิศ 6  การเข้าค่ายพุทธบุตร  ศาสนพิธี  มารยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ  
พุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยใช้กระบวนการศึกษาหาความรู้  กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การคิด
วิเคราะห์ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดและปฏิบัติ มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เห็นคุณค่าและ 
ตระหนักในการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในความหมาย องค์ประกอบของหลักธรรมและสามารถนําไปปฏิบัติใช้เพื่อให้เกิดสันติสุข 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบพิธีการในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  ศาสนพิธี ตลอดจนสามารถ

ปฏิบัติตนในวันสําคัญดังกล่าวได้อย่างถูกต้องด้วยความเต็มใจและเห็นคุณค่า 
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนา

ชุมชนและจัดระเบียบสังคมได้ 
4. มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของชาวพุทธและปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี 
5. มีความรู้ความเข้าใจในความหมายและประโยชน์ของสมาธิ  สามารถปฏิบัติตนตามขั้นตอนของการฝึกสมาธิ

ตามหลักอานาปานสติ เพื่อให้เกิดปัญญาอันจะนําไปสู่ความปกติสุขใจ ใน การดําเนินชีวิต 
รวมทั้งหมด 5 ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ส22202  อิสลำมศึกษำ 3              สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2  ภำคเรยีนที่ 1                      เวลำ   20   ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 

ศึกษาชีวประวัติของท่านนบีมูฮัมมัด เห็นคุณค่าและปฏิบัติการกุรบานและอากีเกาะฮฺ การจัดการญะนา
ซะฮฺ การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ฮะลาล ฮะรอม ปฏิบัติการเป็นมุสลิมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
แบบอย่างของท่านนบี  อ่ามตามหลักการอ่านการวากัฟและวะซัลและพยัญชนะ มูกอตตออะฮฺ ซูเราะฮฺอัลอินซาน 
อะบะซะ และท่องจําซูเราะฮฺอั-ฎูฮา และอัน-นัศ 
 โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติและกะบวนการสร้างนิสัย เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและสามารถนําความรู้มาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
 



   

หลักสตูรโรงเรยีนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

  

 

132 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. วิเคราะห์เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของท่านนบีมูฮัมมัด(ศ็อล)พร้อมนําข้อคิดที่ได้มาใช้ในชีวิตประจําวัน 
2. ปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการทํากุรบ่านและอากีเกาะฮฺ 
3. ปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการจัดการญะนาญะฮฺ 
4. วิเคราะห์ในการเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่หะลาลและหะรอม 
5. เห็นคุณค่าในการเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่มท่ีหะลาลและหะรอม 
6. วิเคราะห์พฤติกรรมและปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมตามแบบอย่างของท่านนบี(ศ็อลฯ) 
7. ยอมรับและชื่นชมผู้อ่ืนที่ปฏิบัติตนตามแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัด(ศ็อลฯ) 
8. อ่านเขียนอาบะฮฺตามหลักการอ่าน  และท่องจําสูเราะฮฺที่กําหนด 
9. สรุปความหมาย  ความสําคัญของสูเราะที่กําหนด  และนําหลักคําสอนมาใช้ในการดําเนินชีวิต 
รวมทั้งหมด 9 ผลกำรเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ส22203  พระพุทธศำสนำ 4             สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2  ภำคเรยีนที่ 2                      เวลำ   20   ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 
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 ศึกษา วิเคราะห์ ปฎิบัติ สรุป สร้างความคิดรวบยอด นําสภาพปัญหาชีวิต สภาพแวดล้อมเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ   ตระหนักและเห็นคุณค่าในเรื่องต่อไปนี้ 
 พระพุทธ  เกี่ยวกับประวัติและควำมส ำคัญของพระพุทธศำสนำ เรื่องการสังคายนา   การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ความสําคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็นศาสนาประจําชาติ   
สถาบันหลักของสังคมไทย    สภาพแวดล้อมที่กว้างขวางและครอบคลุมสังคมไทย พระพุทธศาสนากับการพัฒนา
ตนและครอบครัว พุทธประวัติ ตั้งแต่ ประสูติจนถึงการบําเพ็ญทุกรกิริยา  ชำดก เรื่อง อัมพชาดกและติตติรชาดก  
วันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ  เรื่อง ระเบียบพิธี พิธีเวียนเทียน การปฎิบัติตนในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา 
วันอัฎฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา ประวัติและความสําคัญของวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษาและวันเท
โวโรหณะ 
 พระธรรม  เกี่ยวกับ หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ เรื่อง พระรัตนตรัย( พุทธคุณ 9 ) อริยสัจ 4  ทุกข์ : 
ขันธ์ 5 – ธาตุ 4 , สมุทัย : หลักกรรม อบายมุข 6 , นิโรธ : สุข 2 (กายิกสุข เจตสิกสุข)คิหิสุข, มรรค : ไตรสิกขา 
กรรมฐาน 2 ปธาน 4 โกศล 3  มงคล 38 เรื่อง ไม่คบคนพาล คบบัณฑิต บูชาผู้ควรบูชา พุทธศำสนสุภำษิต คือ ยํ 
เว เสวติ ตาทิโส,อตฺตนา โจทยตฺตานํ,นิสมฺม กรณํ เสยฺโย, ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา  กำรบริหำรจิตและกำรเจริญ
ปัญญำ  เกี่ยวกับการสวดมนต์แปล  การแผ่เมตตา  วิธีปฎิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและการเจริญปัญญา   
การบริหารจิตและการเจริญปัญญาตามหลักอานาปานสติ และนําวิธีบริหารจิตและการเจริญปัญญาไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 2 วิธี   คือ วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ -คุณค่าเทียม   
การคิดแบบคุณ-โทษและทางออก   และนําหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตแบบพอเพียงตลอดจนดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 พระสงฆ์ เกี่ยวกับประวัติพุทธสำวก พุทธสำวิกำ คือพระมหากัสสปะ พระอุบาลี อนาถบิณฑิกะ นาง
วิสาขา  ชำวพุทธตัวอย่ำง  คือ พระเจ้าอโศกมหาราช  พระโสณะและพระอุตตระ  หน้ำที่ชำวพุทธ  ศึกษา
บทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ในการเผยแผ่ศาสนา  การปฎิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์ทั้งทางกาย วาจา ใจ   การ
เป็นเพ่ือนที่ดีตามหลักศาสนา   การเข้าร่วมพิธีกรรมและศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา การจัดโต๊ะหมู่บูชา  คํา
อาราธนาต่าง ๆ  ตลอดจนการปฎิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีและสามารถปฎิบัติตน   ต่อศาสนิกอ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่มและการปฎิบัติ เพ่ือให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและหลักธรรมอย่างถูกต้อง เห็นคุณค่าของพระรัตนตรัย เกิดความศรัทธาและ
สํานึกในความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจําชาติ สามารถปฎิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดําเนิน
ชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมโดยส่วนรวม 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศไทย  



   

หลักสตูรโรงเรยีนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

  

 

134 

2. วิเคราะห์ความสําคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสภาพแวดล้อม ในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและ
ครอบครัว 

3. วิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงบําเพ็ญทุกรกิริยาหรือประวัติศาสดา 
4. วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดําเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก  เรื่องเล่าและศา

สนิกชนตัวอย่างตามที่กําหนด 
5. อธิบายพุทธคุณ และข้อธรรมสําคัญในกรอบอริยสัจ ๔ ตามท่ีกําหนด เห็นคุณค่าและนําไปพัฒนา แก้ปัญหาของ

ตนเองและครอบครัว 
6. อธิบาย     จริยวัตรของสาวกเพ่ือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก

ของพระพุทธศาสนา 
7. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆตามหลักพระพุทธศาสนา 
8.  จัดพิธีกรรมและปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรมได้ถูกต้อง 
9. อธิบาย ประวัติความ สําคัญและปฏิบัติตนในวันสําคัญทางศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนดได้ถูกต้อง  
รวมทั้งหมด 9 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ส22204  อิสลำมศึกษำ 4              สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2  ภำคเรยีนที่ 2                      เวลำ   20   ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 

ศึกษาการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ คุณลักษณะของอัลลอฮฺ ประโยชน์ของเตาฮีดอัร-รูบูบียะฮฺและบทลงโทษของ
ชีริก สิ่งที่วาญิบ สุนัต และสิง่ที่ทําให้เสียการละหมาด วิธกีารละหมาดสุนัตตะรอวีหฺและวิเตรฺ การปกปิดเอาเราะฮฺ 
ชีวประวัติก่อนและหลังรับวะฮฺยู คุณลักษณะ บทบาทหน้าที่ คําสั่งสอน คุณธรรม จริยธรรมของท่านนาบี และคอ
ลีฟะฮฺทั้งสี่  ศาสนสถานที่สําคัญ ประวัติความเป็นมาของอัลกุรอาน อ่านตามหลักการอ่านมีมซากีนะฮฺ เห็นคุณค่า
และปฏิบัติตนในการเป็นผู้นํา ผู้ตาม ระเบียบวินัยของครอบครัว การตรงต่อเวลา การรู้จักพอเพียงและพอใจในสิ่งที่
ตนมใีนทัศนะอิสลาม 
 โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการสร้างนิสัย เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและสามารถนําความรู้มาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
  
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายการศรัทธาและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ 
2. ปฏิบัติตามบทบัญญัติเตาฮีดอัร – รูบูบียะฮฺ 
3. เข้าใจและปฏิบัติการละหมาดสุนัตตารอวีหฺและวิตรฺ 
4. วิเคราะห์ความสําคัญของท่านนบีและคอลีฟะห์ทั้งสี่ 
5. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนในการเป็นผู้นํา แบบอย่างต่าง ๆ ในทัศนะอิสลาม 
รวมทั้งหมด 5 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ส23201  พระพุทธศำสนำ 5             สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  ภำคเรยีนที่ 1                      เวลำ   20   ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 

ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน  ความสําคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม  เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของ
ชาติ  ความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม  พุทธ
ประวัติ ( การผจญมาร การตรัสรู้ การสั่งสอน)  การปฏิบัติตนตามแบบอย่างการนําเนินชีวิต และข้อคิดจากประวัติ
สาวก(พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ นางขุชชุตตรา พระเจ้าพิมพิสาร ) ชาดกเรื่องเล่า ( มิตตวินทุกชาดก  
ราโชวาทชาดก )และศาสนิกชนตัวอย่าง  (พระมหาธรรมราชาลิไท สมเด็จพรมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโร
รส )   อธิบาย โครงสร้างและสาระสังเขปของพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ พระรัตนตรั ย
(ธรรมคุณ 6) อริยสัจ 4  ทุกข์(ขันธ์ 5) สมุทัย(หลักกรรม อกุศลกรรมบถ 10  อบายมุข 6) นิโรธ (สุข2 )  มรรค  ( 
บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา  ดรุณธรรม 6 กุลจิรัฎฐิติธรรม 4  กุศลกรรมบถ 10 สติปัฏฐาน 4 มงคล 38 ) พุทธ
ศาสนสุภาษิต  การพัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรู้และการดําเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ วิธีคิดแบบอุปาย
ปลุกเร้าคุณธรรมและวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์  สวดมนต์  แผ่เมตตา  บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานา
ปานสติ   การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือเพ่ือการดํารงตนอย่างเหมาะสมในกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของโลกและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆตามหลักศาสนา
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ที่ตนนับถือ  มรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี คุณค่าของศาสนพิธีและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม   คําสอน
เกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญทางศาสนาอ่ืน ๆ เพื่อนําไปสู่การยอมรับและความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

โดยใช้กระบวนการศึกษาหาความรู้  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี   เห็นคุณค่า มีวินัย  ตระหนักและเห็นความสําคัญในการนํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สู่ประเทศเพ่ือนบ้าน 

2. อภิปราย ความสําคัญของพระพุทธศาสนาการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม 

3. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรู้และดําเนินชีวิต   ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ    วิธีคิดแบบ
อุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับ
ถือ 

4. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ 

5. วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาเพ่ือการดํารงตนอย่างเหมาะสมในกระแสความเปลี่ยนแปลงของ
โลก และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

6. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดตีามท่ีกําหนด 

7. วิเคราะห์คุณค่าของ   ศาสนพิธี  และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

8. อธิบาย  คําสอนที่เกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาศาสนาและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

9. อธิบายความแตกต่างของศาสนพิธีพิธีกรรม ตามแนวปฏิบัติของศาสนาอื่นๆเพ่ือนําไปสู่การยอมรับ และความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน 

รวมทั้งหมด  9  ผลกำรเรียน 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ส23202  อิสลำมศึกษำ 5              สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  ภำคเรยีนที่ 1                      เวลำ   20   ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 

ศึกษาการศรัทธาและคุณลักษณะของอัลลอฮฺตามเตาฮีดอูลูฮียะฮฺ บทลงโทษของอูลูฮียะฮฺ ความสัมพันธ์
ของโครงสร้างอิสลาม จริยวัตร สภาพก่อนและหลังอพยพ การเผยแผ่ศาสนาอิสลามของท่านนาบีมูฮําหมัดและคอ
ลีฟะฮฺทั้งสี่ ประวัติความเป็นมาของมัสยิดอัล-หะรอม อัล-นะบะวีย์ และอัล-อักซอ เห็นคุณค่าและปฏิบัติการ
ละหมาดสูนัต และญัมฮฺ-ก็อศรฺ การจ่ายซะกาตฟิตเราะฮฺ การถือศีลอดสุนัต การจัดการญะนาซะฮฺ การขออภัยโทษ 
การอดกลั้นและการให้อภัย ความกล้าหาญ และการเป็นผู้มีจิตอาสา อ่านตามหลักการอ่านหุหุมมัด ซูเราะฮฺอัล-ฆอ
ซียะฮฺ และการท่องจําซูเราะฮฺอัต-ตากาซุรฺ และซูเราะฮฺอัล-กอรีอะฮฺ 
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 โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการสร้างนิสัย เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและสามารถนําความรู้มาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายความศรัทธาและคุณลักษณะของอัลลอฮ.ตามเตาฮีดอูลูฮียะฮฺ 
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างอิสลาม จริยวัตร สภาพก่อนและหลังอพยพ 
3. อธิบายประวัติความเป็นมาของมัสยิดอัล-หะรอม อัล-นะบะวีย์ และอัล-อักซอ 
4. ปฏิบัติการละหมาดสูนัต และญัมฮฺ-ก็อศรฺ การจ่ายซะกาตฟิตเราะฮฺ 
5. เข้าใจและปฏิบัติการจัดการญะนาซะฮฺ 
6. ปฏิบัติตนการขออภัยโทษ การอดกลั้นและการให้อภัย ความกล้าหาญ และการเป็นผู้มีจิตอาสา 
7. อ่านเขียนซูเราะฮฺอัล-ฆอซียะฮฺ และการท่องจําซูเราะฮฺอัต-ตากาซุรฺ และซูเราะฮฺอัล-กอรีอะฮฺ 
รวมทั้งหมด 7 ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ส23203  พระพุทธศำสนำ 6             สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3  ภำคเรยีนที่ 2                      เวลำ   20   ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 
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ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือหลักศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ความสําคัญของ
พระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารายธรรมและความสงบสุขแก่โลก พุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ  ประพฤติตนตามแบบอย่างการดําเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากพระสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กําหนด  สังฆคุณและข้อธรรมสําคัญใน
กรอบอริยสัจ 4  การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการทํางานและการมี
ครอบครัว การพัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรู้และดําเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธี
คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยหรือการพัฒนาจิต สวดมนต์  แผ่เมตตา  บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ  
ความแตกต่างและยอมรับวิถีการดําเนินชีวิตของ  ศาสนิกชนในศาสนาอ่ืนๆ  ศึกษาหน้าที่และบทบาทของสาวก 
และปฏิบัติตนต่อสาวกตามที่กําหนดได้อย่างถูกต้อง  ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนา  
หน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี ศาสนพิธี พิธีกรรม  ประวัติวันสําคัญทางศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  การธํารง
รักษาพุทธศาสนา 

โดยใช้กระบวนการศึกษาหาความรู้  กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การคิด
วิเคราะห์ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดและปฏิบัติ มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เห็นคุณค่าและ 
ตระหนักในการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
2. วิเคราะห์ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์ อารยธรรมและความสงบสุข แก่โลก 
3. อภิปรายความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ   
5. วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดําเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิก

ชนตัวอย่างตามที่กําหนด 
6. อธิบาย สังฆคุณ และ  ข้อธรรมสําคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
7. วิเคราะห์หน้าที่และบทบาทของสาวกและปฏิบัติตนต่อสาวกตามที่กําหนดได้ถูกต้อง 
8. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนาตามที่กําหนด 
9. ปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี 
10. แสดงตน เป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของพระพุทธศาสนา 
11. นําเสนอแนวทางในการธํารงรักษาพระพุทธศาสนา  
รวมทั้งหมด 11 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ส23204  อิสลำมศึกษำ 6              สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  ภำคเรียนที่ 2                      เวลำ   20   ชั่วโมง   จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 

ศึกษาและการศรัทธาและคุณลักษณะของอัลลอฮฺตามเตาฮีดอัสมาอฺวัสซิฟาอฺ ประโยชน์ของเตาฮีดอูลูฮี
ยะฮฺ หลักการเตาฮีดตามแนวสะลัฟ เตาฮีดอัร-รูบูอียะฮฺ เตาฮีดอัลอูลูฮียะฮฺ เตาฮีดอัสมาอฺวัสซิฟาอฺ บทลงโทษของชี
ริกอัสมาอฺวัสซิฟาอฺ เห็นคุณค่าและปฏิบัติการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮฺ การกุรบานและอากีเกาะฮฺ การจัดการ
ญะนาซะฮฺ การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ฮะลาล ฮะรอม ชีวประวัติ คุณลักษณะ บทบาทหน้าที่ จริยธรรม การ
เผยแผ่ศาสนาของบรรดารอซูล อูลุลอัซมีย์ ยุทธศาสตร์ของนาบีมูฮําหมัดในการแก้ปัญหา และประวัติความเป็นมา
ความเจริญรุ่งเรืองในสมัยคอลีฟะฮฺทั้ง 4 ศาสนสถานที่สําคัญในอิสลาม ความยุติธรรมความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ความ
สามัคคี อ่ามตามหลักการอ่านการบทบาทหน้าที่ จริยธรรม การเผยแผ่ศาสนาของบรรดารอซูล อูลุลอัซมีย์ 
 โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติและกะบวนการสร้างนิสัย เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและสามารถนําความรู้มาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายการศรัทธาและคุณลักษณะของอัลลอฮฺตามเตาฮีดอัสมาอฺวัสซิฟาอฺ 
2. อภิปรายประโยชน์ของเตาฮีดอูลูฮียะฮฺ หลักการเตาฮีดตามแนวสะลัฟ เตาฮีดอัร-รูบูอียะฮฺ เตาฮีดอัลอูลูฮียะฮฺ 

เตาฮีดอัสมาอฺวัสซิฟาอฺ 
3. เห็นคุณค่าและปฏิบัติการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮฺ 
4. อธิบายการกุรบานและอากีเกาะฮฺ การจัดการญะนาซะฮฺ 
5. วิเคราะห์การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มท่ีฮะลาล ฮะรอม 
6. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ จริยธรรม การเผยแผ่ศาสนาของบรรดารอซูล อูลุลอัซมีย์ 
7. อ่านบทบาทหน้าที่ จริยธรรม การเผยแผ่ศาสนาของบรรดารอซูล อูลุลอัซมีย์ 
รวมทั้งหมด 7 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
พ21101 สุขศึกษำ 1                                                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  1  ภำคเรียนที่ 1                                   เวลำ  20  ช่ัวโมง   จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต   
................................................................................................................................................................................................................................. 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติและให้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์เรื่องการเจริญเติบโต 
พัฒนาการของมนุษย์ การปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ และพัฒนาการของร่างกายตนเอง ชีวิตและครอบครัว 
สุขภาพทางเพศในวัยรุ่น การเกิดโรค ความต้านทานโรคและการป้องกันโรค สิทธิผู้บริโภคและสถานบริการสุขภาพ  

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด วิเคราะห์ 
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การสืบค้นข้อมูล การสรุปใจความ
สําคัญและการนําเสนอ 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับการมีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ มี
ทักษะและมีความสามารถในการค้นหาแนวปฏิบัติการแก้ปัญหา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันจนเป็นสุขนิสัย มีความ
รับผิดชอบ มีวินัย สามัคคี ซื่อสัตย์และมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ มีความพ่ึงพอใจในการเรียนวิชาสุขศึกษา 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ 1.1 ม.1/1    ม.1/2 
พ 2.1     ม.1/3   ม.1/4 
รวมทั้งหมด   4      ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
พ21102 พลศึกษำ 1                                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  1  ภำคเรียนที่ 1                                   เวลำ  20  ช่ัวโมง   จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต   
................................................................................................................................................................................................................................. 

 ศึกษาหลักการเคลื่อนไหว ตลอดจนมีทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเสริมและพัฒนาการเคลื่อนไหวแบบ
ต่างๆ สามารถนําไปใช้ในการเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมเล่นและแข่งขันอย่าง
สนุกสนานและปลอดภัย ปฏิบัติได้ตามกฎ กติกา หลักการรุก การป้องกัน มีน้ําใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขัน มีสุนทรียภาพของการกีฬา ทั้งในการเล่น การดู และการแข่งขัน แสดงออกถึงความร่วมมือ ความ
รับผิดชอบตนเองในการร่วมกิจกรรม มีการวางแผนในการออกกําลังกาย และการเล่นกีฬา เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ
และสมรรถภาพของตนเองเป็นประจําสม่ําเสมอ รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ 3.1  ม. 1/1    ม. 1/2     ม. 1/3      
พ 3.2  ม. 1/1    ม. 1/2     ม. 1/3     ม. 1/4      
รวมทั้งหมด  9  ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ    
พ21103 สุขศึกษำ 2                                                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1  ภำคเรียนที่ 2                                   เวลำ  20  ช่ัวโมง   จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต   
................................................................................................................................................................................................................................. 
 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติและให้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์เรื่องอาหารและ
โภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพทางกายและจิต พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต การจุดการกับ
อารมณ์และความเครียด ยาละสารเสพติดให้โทษ ความรุนแรง 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด วิเคราะห์ 
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การสืบค้นข้อมูล การสรุปใจความ
สําคัญและการนําเสนอ 
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เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับการมีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ มี
ทักษะและมีความสามารถในการค้นหาแนวปฏิบัติการแก้ปัญหา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันจนเป็นสุขนิสัย มีความ
รับผิดชอบ มีวินัย สามัคคี ซื่อสัตย์และมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ มีความพ่ึงพอใจในการเรียนวิชาสุขศึกษา 
   
รหัสตัวช้ีวัด 
พ 4.1   ม.1/3  ม.1/4 
พ 5.1   ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  
รวมทั้งหมด   6   ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
พ21104 พลศึกษำ 2                                                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ    
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  1  ภำคเรียนที่ 2                                   เวลำ  20  ช่ัวโมง   จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต   
................................................................................................................................................................................................................................. 
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 ศึกษา  อธิบาย  วิเคราะห์  ความสําคัญของการออกกําลังกาย  การเล่นกีฬา  รูปแบบการเล่น  ความ
แตกต่างของวิธีการเล่น  เลือกเข้าร่วมกีฬาตามความถนัดและความสนใจ  ปฏิบัติตาม กฎ กติกาและข้อตกลง  
ร่วมมือในการเล่นกีฬาและการทํางานเป็นทีม กาย ยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการ
เล่นกีฬา  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ความหมาย  ความสําคัญ  เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ศึกษาหา
ความรู้  องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ มีทักษะการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวัน มีทักษะการ
เคลื่อนไหวเบื้องต้นมีระเบียบวินัยเคารพสิทธิกฎและกติกา เข้าร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม่ําเสมอ มีสมรรถภาพ
ทางกายเพ่ือสุขภาพ รักการออกกําลังกายและการเล่นกีฬา มีน้ําใจนักกีฬา เป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี ชื่นชมใน
สุนทรียภาพของกีฬา เอ้ืออาทร  เสียสละและคํานึงถึงส่วนรวม มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสันติ 
รับผิดชอบหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย มีจิตสํานึกในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ และพยายามแก้ไข
ข้อบกพร่องของตนเอง 
 
รหัสตัวช้ีวัด     
พ  3.2    ม. 1/1       ม.1//2    ม.1/3  
รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
พ22101   สุขศึกษำ  3                                                   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  2  ภำคเรียนที่ 1                                   เวลำ  20  ช่ัวโมง   จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต   
................................................................................................................................................................................................................................. 

ศึกษาเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติและให้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ ในเรื่องการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของวัยต่างๆ คุณค่าของชีวิต ครอบครัว การสร้างเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุ่น อาหาร โภชนาการ
เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายกับสุขภาพจิต การดูแลตนเองและการป้องกัน
โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ  

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด วิเคราะห์ 
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การสืบค้นข้อมูล การสรุปใจความ
สําคัญและการนําเสนอ 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับการมีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ มี
ทักษะและมีความสามารถในการค้นหาแนวปฏิบัติการแก้ปัญหา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันจนเป็นสุขนิสัย มีความ
รับผิดชอบ มีวินัย สามัคคี ซื่อสัตย์และมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ มีความพ่ึงพอใจในการเรียนวิชาสุขศึกษา 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ 1.1 ม.2/1     ม.2/2  
พ 2.1     ม.2/1     ม.2/2     ม.2/3     ม.2/4 
รวมทั้งหมด   6    ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
พ22102 พลศึกษำ 3                                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  2  ภำคเรียนที่ 1                                   เวลำ  20  ช่ัวโมง   จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต   
................................................................................................................................................................................................................................. 

 ศึกษา นําหลักการความรู้การปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาไทย และกีฬาสากลทั้งประเภท
บุคคลและประเภททีมโดยการเลือกกิจกรรมการออกกําลังกาย การเล่นกีฬา เพ่ือพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สร้างเสริมสุขภาพที่ดีในการออกกําลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจําจนเป็นวิถีชีวิตโดยร่วมเล่นและแข่งขัน
อย่างสนุกสนาน มีวินัยปฏิบัติตามกฎกติกา มีการวางแผนหลักการรุกและป้องกัน และรู้จักประโยชน์ คุณค่าของ
การเล่นกีฬา การทํางานเป็นทีม มีการร่วมกิจกรรมนันทนาการ และนําความรู้และหลักการที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวัน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ 3.1  ม. 2/1   ม. 2/2    ม. 2/3    ม. 2/4 
พ 3.2  ม. 2/1   ม. 2/2    ม. 2/3    ม. 2/4   ม. 2/5    
รวมทั้งหมด  9  ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ     
พ22103 สุขศึกษำ 4                                                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  2  ภำคเรียนที่ 2                                   เวลำ  20  ช่ัวโมง   จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต   
................................................................................................................................................................................................................................. 

ศึกษาเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติและให้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ ในเรื่องการจัดการกับ
อารมณ์ ความเครียด อุบัติเหตุ อุบัติภัย สารเสพติด ความรุนแรง การดูแลตนเองและการปฐมพยาบาล 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด วิเคราะห์ 
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การสืบค้นข้อมูล การสรุปใจความ
สําคัญและการนําเสนอ 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับการมีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ มี
ทักษะและมีความสามารถในการค้นหาแนวปฏิบัติการแก้ปัญหา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันจนเป็นสุขนิสัย มีความ
รับผิดชอบ มีวินัย สามัคคี ซื่อสัตย์และมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ มีความพ่ึงพอใจในการเรียนวิชาสุขศึกษา 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ 4.1   ม.2/1   ม.2/2    ม.2/3     ม.2/4  ม.2/5 
พ 5.1     ม.2/1   ม.2/2    ม.2/3 



   

หลักสตูรโรงเรยีนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

  

 

149 

รวมทั้งหมด   8   ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
พ22104 พลศึกษำ 4                                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  2  ภำคเรียนที่ 2                                   เวลำ  20  ช่ัวโมง   จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต   
................................................................................................................................................................................................................................. 

 ศึกษา  อธิบาย  วิเคราะห์  ความสําคัญของสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม
และสติปัญญาจากการออกกําลังกายและการเล่นกีฬาอย่างสม่ําเสมอ  ออกกําลังกายและเล่นกีฬาตามความถนัด
และความสนใจ  ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง วินัย ปฏิบัติตามกฎ  กติกา 
และข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือก  วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือกนําไปใช้ในการเล่นอย่าง
เหมาะสมกับทีมอย่างมุ่งม่ัน  พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเอง  

โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  การสํารวจ  การสืบค้นข้อมูล  การบันทึก เพ่ือให้มีความรู้  ความ
เข้าใจ  ความหมาย  ความสําคัญ  เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน  ศึกษาหาความรู้  องค์ประกอบของสมรรถภาพ
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ทางกายเพ่ือสุขภาพ มีทักษะการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวัน มีทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นมีระเบียบวินัยเคารพ
สิทธิกฎและกติกา เข้าร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม่ําเสมอ                    มีสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ รัก
การออกกําลังกายและการเล่นกีฬา มีน้ําใจนักกีฬา เป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี ชื่นชมในสุนทรียภาพของกีฬา เอ้ือ
อาทร  เสียสละและคํานึงถึงส่วนรวม มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสันติ รับผิดชอบหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมาย มีจิตสํานึกในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ และพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง 

 
รหัสตัวช้ีวัด    
พ 3.2  ม. 2/1    ม. 2/2      ม. 2/3     ม. 2/4      ม. 2/5  
พ 4.1  ม.2/7 
รวมทั้งหมด   6  ตัวช้ีวัด    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
พ 23101 สุขศึกษำ 5                                                        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ  พลศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  3 ภำคเรียนที่  1                                      เวลำ 20 ชั่วโมง  จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต  
................................................................................................................................................................................................................................. 
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ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติและให้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ เกี่ยวกับลักษณะและ
ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของบุคคลวัยทอง และวัยสูงอายุ อารมณ์ทางเพศ การสร้างสัมพันธภาพ ความเสี่ยงต่อ
การมีเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพ ภาวะโภชนาการ การดูแลรักษาสุภาพตนเอง โรค
ไม่ติดต่อ สุขภาพผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภค 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด วิเคราะห์  
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การสืบค้นข้อมูล การสรุปใจความ
สําคัญและการนําเสนอ 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับการมีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ มี
ทักษะและมีความสามารถในการค้นหาแนวปฏิบัติการแก้ปัญหา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันจนเป็นสุขนิสัย มีความ
รับผิดชอบ มีวินัย สามัคคี ซื่อสัตย์และมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ มีความพ่ึงพอใจในการเรียนวิชาสุขศึกษา 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ 1.1     ม.3/1     ม.3/2   
พ 2.1       ม.3/1     ม.3/2    ม.3/3       ม.3/4 
รวมทั้งหมด   6   ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
พ23102 พลศึกษำ 5                                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  3   ภำคเรียนที่ 2                                    เวลำ  20  ชั่วโมง  จ ำนวน  0.5 หน่วยกิต  
................................................................................................................................................................................................................................. 

 ศึกษา หลักการ  ความรู้และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬาไทย
และกีฬาสากล  ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม โดยออกกําลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ําเสมอ และนําหลักการ
จากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองด้วยความภาคภูมิใจ และนําเทคนิควิธีการรุก การป้องกัน ปฏิบัติตน
ตามกฎ กติกา มารยาทผู้เล่นและผู้ดูที่ดี และทักษะพื้นฐานของการกีฬา โดยเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ การ
แข่งขันด้วยความสนุกสนาน ปลอดภัย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
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 
รวมทั้งหมด 8  ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
พ23103 สุขศึกษำ 6                                                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ   
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  ภำคเรียนที่ 2                                 เวลำ  20   ชั่วโมง       จ ำนวน 0.5 หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................................................................................. 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติและให้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ เกี่ยวกับการสร้างเสริม
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี อารมณ์ ความเครียด ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ความปลอดภัยในการ
ประกอบอาชีพ สารเสพติด อุบัติเหตุ ความรุนแรงและการปฐมพยาบาล 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด วิเคราะห์ 
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การสืบค้นข้อมูล การสรุปใจความ
สําคัญและการนําเสนอ 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับการมีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ มี
ทักษะและมีความสามารถในการค้นหาแนวปฏิบัติการแก้ปัญหา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันจนเป็นสุขนิสัย มีความ
รับผิดชอบ มีวินัย สามัคคี ซื่อสัตย์และมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ มีความพ่ึงพอใจในการเรียนวิชาสุขศึกษา 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ 4.1    ม.3/1   ม.3/2  
พ 5.1    ม.3/1   ม.3/2    ม.3/3     ม.3/4 
รวมทั้งหมด   6     ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
พ23104 พลศึกษำ 6                               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  3   ภำคเรียนที่ 2                                   เวลำ  20  ชั่วโมง  จ ำนวน   0.5 หน่วยกิต  
................................................................................................................................................................................................................................. 

 ศึกษา  วิเคราะห์ เกี่ยวกับมารยาทในการเล่นและการดูกีฬาด้วยความมีน้ําใจนักกีฬา  ออกกําลังกายและ
เล่นกีฬาอย่างสม่ําเสมอ  นําแนวคิดหลักการจากการเล่นทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม กฎ กติกาและข้อตกลง
ในการเล่นกีฬา  วิธีการประยุกต์ใช้กลวีในการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาได้ตามสถานการณ์ของการเล่น  
พัฒนาสุขภาพตนเองที่เกิดจากการออกกําลังกายและการเล่นกีฬา  ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ  เพ่ือให้มีความรู้   เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน  ศึกษาหา
ความรู้  องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ มีทักษะการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวัน 
 มีทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นมีระเบียบวินัยเคารพสิทธิกฎและกติกา เข้าร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม่ําเสมอ มี
สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ รักการออกกําลังกายและการเล่นกีฬา มีน้ําใจนักกีฬา เป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี ชื่น
ชมในสุนทรียภาพของกีฬา เอ้ืออาทร  เสียสละและคํานึงถึงส่วนรวม มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและร่วมมืออย่าง
สันติ รับผิดชอบหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย มีจิตสํานึกในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ และพยายาม
แก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
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 พ  3.2    ม. 3/1     ม. 3/2       ม. 3/3      ม. 3/4      ม. 3/5 
 พ  4 .1   ม. 3/5 
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
พ20201 ฟุตบอล                                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                                    เวลำ  20  ชั่วโมง  จ ำนวน   0.5 หน่วยกิต  
................................................................................................................................................................................................................................. 

 ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้, ความเข้าใจ มีเจตคติ ตลอดจนมีทักษะ, ปฏิบัติเกี่ยวกับการเสริมสร้างพัฒนาการ
เคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ สามารถนําไปใช้ในการเล่นฟุตบอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมเล่นและแข่งขันอย่าง
สนุกสนานและปลอดภัย   ปฏิบัติตามกฎกติกา  หลักการรุก การป้องกัน มีน้ําใจนักกีฬามีจิตวิญญาณในการแข่งขัน 
มีสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งการเล่น  การดู  และการแข่งขัน แสดงออก ทั้งร่วมมือ   ความรับผิดชอบในการร่วม
กิจกรรม  มีการวางแผนการออกกําลังกาย และการเล่นกีฬา  เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพของตนเองเป็น
ประจําสม่ําเสมอ  รวมทั้งรู้จักการเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจ รู้คุณค่าและมีทักษะปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพ 
2. มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของการออกกําลังกายเล่นกีฬาสม่ําเสมอ 
3. มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา 
4. มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติทักษะการจับบอลได้ 
5. มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติทักษะการส่งบอล 
6. มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติทักษะการเล่นลูกศีรษะ 
7. มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติทักษะการครองบอล 
8. มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติทักษะการยิงประตู 
9. มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการเล่นทีม 
10. อธิบายกฎกติกาการแข่งขันและการเล่นทีมได้ 
รวมทั้งหมด  10   ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
พ20202 แบดมินตัน                                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                                    เวลำ  20  ชั่วโมง  จ ำนวน   0.5 หน่วยกิต  
................................................................................................................................................................................................................................. 



   

หลักสตูรโรงเรยีนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

  

 

157 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้, ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพทางกาย การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย การบริหารร่างกายทั่วไปและการบริหารร่างกายสําหรับกีฬาแบดมินตัน ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา กติกา การเล่นกีฬาแบดมินตัน ขณะการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาแบดมินตัน 
การแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภทเดี่ยว การแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภทคู่ การแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภท
คู่ผสม ความปลอดภัยในการเล่น ตลอดจนนําหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ในการออกกําลังกาย 
 นําทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์และปฏิบัติมาใช้ในการคิด วิเคราะห์และปฏิบัติ เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการเล่นกีฬาแบดมินตัน การรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาแบดมินตัน การแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภท
เดี่ยว การแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภทคู่ การแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภทคู่ผสมตลอดจนนําหลักการทาง
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ในการออกกําลังกาย โดยใช้กีฬาแบดมินตันเป็นสื่อ 
 ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกําลังกาย และการเล่นกีฬาแบดมินตัน โดยปฏิบัติตนตามสิทธิ กฎ
กติกาความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ชื่นชมสุนทรีภาพในการเล่น การดู การแข่งขันเป็น
ประจําสม่ําเสมอ มีน้ําใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวัน 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ ระเบียบการเรียน ระเบียบการวัดผลประเมินผลรายวิชา

แบดมินตัน พ21202 ได้ถูกต้อง 100 %   มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน 
กระบวนการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ได้อย่างถูกต้อง 80% ตลอดจนมีความปลอดภัย  สนุกสนาน มีน้ําใจ
นักกีฬา มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 

2. มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติการบริหารร่างกายท่ัวไป การบริหารร่างกายสําหรับกีฬาแบดมินตันและ
วิเคราะห์ความสําคัญและประโยชน์ของการออกกําลังกายด้วยการเล่นแบดมินตันได้อย่างถูกต้อง  80% 
ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกําลังกาย เล่นกีฬาอย่างสม่ําเสมอ ตลอดจนมีความปลอดภัย  สนุกสนานมี
น้ําใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจําวัน 

3. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถฝึกทักษะการเคลื่อนไหวและการสร้างความคุ้นเคยกับกีฬาแบดมินตัน รูปแบบ
การเคลื่อนไหวต่างๆ ขณะรุกและป้องกันในการเล่นกีฬาแบดมินตัน การแข่งขันกีฬา แบดมินตันประเภทเดี่ยว 
การแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภทคู่ การแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภท คู่ผสมได้อย่างถูกต้อง 80%  
ตลอดจนมีความปลอดภัย สนุกสนาน มีน้ําใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 

4. มีความรู้ ความเข้าใจ และวิเคราะห์การใช้กล้ามเนื้อตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหว เกี่ยวกับการ
เล่นกีฬาแบดมินตัน เช่นการเคลื่อนไหวขณะรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาแบดมินตันการแข่งขันกีฬา
แบดมินตันประเภทเดี่ยว  การแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภทคู่ การแข่งขันกีฬา แบดมินตันประเภทคู่ผสมได้
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อย่างถูกต้อง 80% ตลอดจนมีความปลอดภัย สนุกสนาน  มีน้ําใจนักกีฬา  มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 

รวมทั้งหมด  4  ผลกำรเรียนร 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

พ20203  ยืดหยุ่น 1                                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                                    เวลำ  20  ชั่วโมง  จ ำนวน   0.5 หน่วยกิต  
................................................................................................................................................................................................................................. 

 ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้, ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพทางกาย การ
ทดสอบสมรรถภาพ การบริหารร่างกายทั่วไปและการบริหารร่างกายสําหรับกีฬายืดหยุ่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมา การเล่นกีฬายืดหยุ่น หลักการ รูปแบบการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ปฏิบัติการม้วนหน้าขางอ ขาแยก 
ขาเหยียด ม้วนหลังขางอ ขาแยก ขาเหยียด ม้วนหลังหกสูง ล้อเกวียน ความปลอดภัยในการเล่นกีฬายืดหยุ่น
ตลอดจนการนําหลักการทางวิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหว ไปใช้ในการออกกําลังกาย 
 ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกําลังกาย และการเล่นกีฬายืดหยุ่นโดยการปฏิบัติตน ตามกฎกติกา 
ความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ความร่วมมือ เป็นผู้ที่มีน้ําใจนักกีฬา ชื่นชมสุนทรีภาพ
ในการเล่น การดูแลการแข่งขันเป็นประจําสม่ําเสมอ  
 มีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักวางแผน เลือกปฏิบัติ ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพ
ทางจิตใจ และสมรรถภาพทางกลไก โดยใช้กีฬายืดหยุ่นเป็นสื่อ เพ่ือให้เป็นผู้มีสรรถภาพทางกายและทางจิตที่ดี
ตลอดจนเห็นคุณค่าและนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจ รู้คุณค่าและมีทักษะปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพ 
2. มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของการออกกําลังกายและเล่นกีฬาสม่ําเสมอ 
3. มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติการ ม้วนหน้าขางอ ขาแยกได้ 
4. มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติการ ม้วนหน้าขาเหยียดได้ 
5. มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติการ ม้วนหลังขางอ ขาเหยียดได้ 
6. มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติการ ม้วนหลังขาเหยียดได้ 
7. มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติการนั่ง ยืน กระโดดพุ่งม้วนได้ 
8. มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติการเล่นท่าหกกบ หกสามเส้า หกสูงได้ 
รวมทั้งหมด  8  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
พ20204  ยืดหยุ่น 2                                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                                    เวลำ  20  ชั่วโมง  จ ำนวน   0.5 หน่วยกิต  
................................................................................................................................................................................................................................. 

 ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพทางกาย การ
ทดสอบสมรรถภาพ การบริหารร่างกายทั่วไปและการบริหารร่างกายสําหรับกีฬายืดหยุ่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมา การเล่นกีฬายืดหยุ่น หลักการ รูปแบบการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ปฏิบัติการม้วนหน้า ราวด๊อบ 
แบ็ควอก ขว้อนวอก ควิกเคว็ค ความปลอดภัยในการเล่นกีฬายืดหยุ่นตลอดจนการนําหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
การเคลื่อนไหว ไปใช้ในการออกกําลังกาย 
 ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกําลังกาย และการเล่นกีฬายืดหยุ่นโดยการปฏิบัติตน ตามกฎกติกา 
ความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ความร่วมมือ เป็นผู้ที่มีน้ําใจนักกีฬา ชื่นชมสุนทรีภาพ
ในการเล่น การดูแลการแข่งขันเป็นประจําสม่ําเสมอ  
 มีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักวางแผน เลือกปฏิบัติ ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพ
ทางจิตใจ และสมรรถภาพทางกลไก โดยใช้กีฬายืดหยุ่นเป็นสื่อ เพ่ือให้เป็นผู้มีสรรถภาพทางกายและทางจิตที่ดี
ตลอดจนเห็นคุณค่าและนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติการต่อตัว แบบต่างๆ ได้ 
2. มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติการเล่นท่าล้อเกวียนได้ 
3. มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติการเล่นท่าราวด๊อฟได้ 
4. มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติการเล่นท่าแบ็ควอกได้ 
5. มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติการเล่นท่าขว้อนวอกได้ 
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6. มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติการเล่นท่าควิกเคว็คได้ 
รวมทั้งหมด  6  ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
พ20205  ฟุตซอล                                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                                    เวลำ  20  ชั่วโมง  จ ำนวน   0.5 หน่วยกิต  
................................................................................................................................................................................................................................. 

 ศึกษา  วิเคราะห์  ความคิดรวบยอด  เกี่ยวกับประวัติ   ความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล  การสร้างเสริมและ
พัฒนาการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ      อุปกรณ์    การเก็บรักษาอุปกรณ์  กติกาการเล่นกีฬาฟุตซอลอย่างปลอดภัย    
วางแผนการแข่งขัน   ร่วมเล่นและแข่งขันกีฬาฟุตซอล อย่างสร้างสรรค์     มีสุนทรียภาพของการกีฬา  ทั้งในการ
เล่น  การดูและการแข่งขัน   แสดงออกถึงความร่วมมือ   ความรับผิดชอบ  รู้จักการวางแผนในการออกกําลังกาย
และการเล่นกีฬาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพของตนเอง รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพและ
สมรรถภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข  ชื่น
ชมในความงดงามของการกีฬา  สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. บอกความหมาย  ประวัติความเป็นมา และประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นกีฬาฟุตซอลได้ 
2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และวิธีการเล่นกีฬาฟุตซอลได้ 
3. มีความรู้และเข้าใจ กฎ กติกา ของการเล่นกีฬาฟุตซอลได้ 
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4. ฝึกปฏิบัติการเล่นกีฬาฟุตซอลขั้นพ้ืนฐานได้ 
5. นําทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเล่นกีฬาฟุตซอลได้ 
รวมทั้งหมด  5  ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
พ20206  เปตอง                                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                                    เวลำ  20  ชั่วโมง  จ ำนวน   0.5 หน่วยกิต  
................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้, ความเข้าใจ มีเจตคติ และให้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ ตลอดจนมีทักษะปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย การบริหารร่างกายสําหรับกีฬาเปตองและพัฒนาการ
เคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ สามารถนําไปใช้ในการเล่นกีฬาเปตอง ในเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติกีฬาเปตอง
ปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานการเล่นเปตอง ทักษะการเล่นเปตองเทคนิคการเล่นเปตอง การเข้าเกาะ การตีกระทบ การ
เคลื่อนที่ของลูกเปตอง การเล่นเป็นทีม ปฏิบัติได้ตามกฎ กติกา การแข่งขัน และอ่ืนๆ อย่างถูกต้องปลอดภัยและ
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สนุกสนาน พร้อมกับให้เรียนรู้ การป้องกันการแก้ไข การสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือให้รู้หลักและวิธีการออกกําลังกายที่
ถูกต้อง เพื่อให้มีทักษะพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพของตนเองเป็นประจําสม่ําเสมอ   

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด วิเคราะห์ ทักษะการนําเสนอข้อมูล การสรุปใจความสําคัญ การ
สืบค้นข้อมูล ฝึกปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติจริงเก่ียวกับความปลอดภัยในการเล่นกีฬาเปตอง เทคนิคการเข้าเกาะ การตี
กระทบ การรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาเปตอง การแข่งขันกีฬาเปตองประเภทเดี่ยว ประเภทคู่ ประเภททีม 
ตลอดจนนําหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ในการออกกําลังกาย โดยใช้กีฬาเปตองเป็นสื่อ 
 ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกําลังกายและ การเล่นกีฬาเปตอง ในการปฏิบัติกิจกรรม เป็นผู้มีน้ําใจ
นักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการเล่นทีม มีสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งในการเล่น  การดู  และการแข่งขัน แสดงออก 
ถึงความร่วมมือ   ความรับผิดชอบตนเอง  มีระเบียบวินัย เห็นคุณค่า มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถ
นําไปประยุกต์ ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวัน      
 

ผลกำรเรียนรู้ 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของการออกกําลังกายในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเปตอง อย่างมีระเบียบ
วินัย และสนุกสนาน 

2. มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของการออกกําลังกายในการปฏิบัติทักษะการบริหารร่างกายและการ
เคลื่อนไหว อย่างมีระเบียบวินัยและ สนุกสนาน 

3. มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของการออกกําลังกายในการปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานการเล่นเปตองอย่างมี
ระเบียบวินัย และสนุกสนาน 

4. มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของการออกกําลังกายในการปฏิบัติทักษะเทคนิคการเล่นเปตองอย่างมี
ระเบียบวินัย และสนุกสนาน 

5. มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของการออกกําลังกายในการปฏิบัติทักษะการเล่นเปตองและกลวิธี
หลักการรุก การป้องกันอย่างสร้างสรรค์ในการเล่นและแข่งขัน อย่างมีระเบียบวินัยและ สนุกสนาน 

6. มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของการออกกําลังกายในการปฏิบัติทักษะตามกฎ กติกาการแข่งขันอย่าง
มีระเบียบวินัย และสนุกสนาน 

รวมทั้งหมด  6   ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
พ20207  ตะกร้อ                                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                                    เวลำ  20  ชั่วโมง  จ ำนวน   0.5 หน่วยกิต  



   

หลักสตูรโรงเรยีนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

  

 

163 

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

 ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้, ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพทางกาย การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย การบริหารร่างกายทั่วไปและการบริหารร่างกายสําหรับกีฬาตะกร้อ ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมากติกาและมารยาทการเล่นกีฬาตะกร้อการเล่นลูกข้างเท้าด้านใน  การเล่นลูกหลังเท้า 
การเล่นลูกด้วยเข่า การเล่นลูกด้วยศีรษะ ทักษะการโต้คู่ ตลอดถึงความปลอดภัยในการเล่น การนําหลักการทาง
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ในการออกกําลังกาย 
 นําทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์และปฏิบัติมาใช้ในการคิด วิเคราะห์และปฏิบัติ เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการเล่นกีฬาตะกร้อการเล่นลูกข้างเท้าด้านใน  การเล่นลูกหลังเท้า การเล่นลูกด้วยเข่า การเล่นลูกด้วยศีรษะ 
ทักษะการโต้คู่ ตลอดจนนําหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ในการออกกําลังกาย โดยใช้กีฬาตะกร้อ
เป็นสื่อ 
 ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกําลังกาย และการเล่นกีฬาตะกร้อการเล่นลูกข้างเท้าด้านใน  การเล่น
ลูกหลังเท้า การเล่นลูกด้วยเข่า การเล่นลูกด้วยศีรษะ ทักษะการโต้คู่ โดยปฏิบัติตนตามสิทธิ กฎกติกาความ
รับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ชื่นชมสุนทรีภาพในการเล่น การดู การแข่งขันเป็นประจํา
สม่ําเสมอ มีน้ําใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวัน 
 

ผลกำรเรียนรู้   
1. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ ระเบียบการเรียน ระเบียบการวัดผลประเมินผลรายวิชา

ตะกร้อ พ22203 ได้ถูกต้อง 100 %   มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติเกี่ยวกับกีฬาตะกร้อ กระบวนการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ได้อย่างถูกต้อง 80% ตลอดจนมีความปลอดภัย สนุกสนาน มีน้ําใจนักกีฬา มี
ระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน ชีวิตประจําวัน 

2. มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติการบริหารร่างกายทั่วไป การบริหารร่างกายสําหรับกีฬาตะกร้อ วิเคราะห์
ความสําคัญและประโยชน์ของการออกกําลังกายด้วยการเล่นตะกร้อการเล่นลูกข้างเท้าด้านในการเล่นลูกหลัง
เท้า การเล่นลูกด้วยเข่า การเล่นลูกด้วยศีรษะ ทักษะการโต้คู่ ได้อย่างถูกต้อง 80% ยอมรับและเห็นคุณค่าของ
การออกกําลังกาย เล่นกีฬาอย่างสม่ําเสมอ ตลอดจนมีความปลอดภัย สนุกสนานมีน้ําใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนําไปใช้  ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 

3. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถฝึกทักษะการเคลื่อนไหวและการสร้างความคุ้นเคยกับกีฬาตะกร้อ หลักการ 
รูปแบบการเคลื่อนไหวต่างๆขณะเล่นลูกข้างเท้าด้านใน  เล่นลูกหลังเท้า เล่นลูกด้วยเข่า เล่น ลูกด้วยศีรษะ 
ทักษะการโต้คู่ ได้อย่างถูกต้อง 80%  ตลอดจนมีความปลอดภัย สนุกสนาน มีน้ําใจ นักกีฬา มีระเบียบวินัย มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 

4. มีความรู้ความเข้าใจและวิเคราะห์การใช้กล้ามเนื้อตามหลักการทางวิทยาศาสตร์การ  เคลื่อนไหวรูปแบบการ
เคลื่อนไหวต่างๆ เช่นการเคลื่อนไหวขณะปฏิบัติการเล่นลูกข้างเท้าด้านใน  การเล่นลูกหลังเท้า การเล่นลูกด้วย
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เข่า การเล่นลูกด้วยศีรษะ ทักษะการโต้คู่ ได้อย่างถูกต้อง 80% ตลอดจนมีความปลอดภัย สนุกสนาน  มีน้ําใจ
นักกีฬา มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 

รวมทั้งหมด  4  ผลกำรเรียน 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

พ20208  มวยไทย                                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                                    เวลำ  20  ชั่วโมง  จ ำนวน   0.5 หน่วยกิต  
................................................................................................................................................................................................................................. 

 ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพทางกาย การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย การบริหารร่างกายทั่วไปและการบริหารร่างกายสําหรับกีฬามวยไทย ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา กติกา การแข่งขันกีฬามวยไทย การการ์ดมวยไทย  การเตะ  การชกหมัดฮุค  การชก
หมัดอัฟเปอร์คัต การถีบ  การเข่า การศอก ความปลอดภัยในการเล่น ตลอดจนนําหลักการทางวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวไปใช้ในการออกกําลังกาย 
 นําทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์และปฏิบัติมาใช้ในการคิด วิเคราะห์และปฏิบัติ เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการเล่นกีฬามวยไทย การการ์ดมวยไทย  การเตะ  การชกหมัดฮุค  การชกหมัดอัฟเปอร์คัต การถีบ  การเข่า 
การศอก ตลอดจนนําหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ในการออกกําลังกาย โดยใช้กีฬามวยไทยเป็น
สื่อ 
 ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกําลังกาย และการเล่นกีฬามวยไทย โดยปฏิบัติตนตามสิทธิ กฎกติกา
ความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ชื่นชมสุนทรีภาพในการเล่น การดู การแข่งขันเป็นประจํา
สม่ําเสมอ มีน้ําใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนําไปประยุกต์ ให้เป็นประโยชน์
ในชีวิตประจําวัน 
 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ ระเบียบการเรียน ระเบียบการวัดผลประเมินผลรายวิชา

มวยไทย พ33202 ได้ถูกต้อง 100 %   มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติเกี่ยวกับกีฬามวยไทย  กระบวนการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ได้อย่างถูกต้อง 80% ตลอดจนมีความปลอดภัย สนุกสนาน มีน้ําใจนักกีฬา มี
ระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนําไปประยุกต์ ให้เป็น ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 

2. มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติการบริหารร่างกายทั่วไป การบริหารร่างกายสําหรับกีฬามวยไทย และ
วิเคราะห์ความสําคัญและประโยชน์ของการออกกําลังกายด้วยการเล่นมวยไทยได้อย่างถูกต้อง 80%  ยอมรับ
และเห็นคุณค่าของการออกกําลังกาย เล่นกีฬาอย่างสม่ําเสมอ ตลอดจนมีความปลอดภัย สนุกสนานมีน้ําใจ
นักกีฬา มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนําไปประยุกต์ ให้ เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวัน 
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3. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถฝึกทักษะการเคลื่อนไหวและการสร้างความคุ้นเคยกับกีฬามวยไทย การการ์ด
มวยไทย  การเตะ  การชกหมัดฮุค  การชกหมัดอัฟเปอร์คัต การถีบ  การเข่า การศอก ได้อย่าง ถูกต้อง 80%  
ตลอดจนมีความปลอดภัย สนุกสนาน มีน้ําใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ และ
สามารถนําไปประยุกต์ ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 

4. มีความรู้ ความเข้าใจ และวิเคราะห์การใช้กล้ามเนื้อตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ การ เคลื่อนไหว เกี่ยวกับ
การเล่นกีฬามวยไทย การการ์ดมวยไทย  การเตะ  การชกหมัดฮุค  การชกหมัดอัฟเปอร์คัต การ  ถีบ  การเข่า 
การศอก ได้อย่างถูกต้อง 80% ตลอดจนมีความปลอดภัย สนุกสนาน  มีน้ําใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนําไปประยุกต์ ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 

รวมทั้งหมด 4  ผลกำรเรียนรู้ 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

พ20209  กิจกรรมเข้ำจังหวะ                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                                    เวลำ  20  ชั่วโมง  จ ำนวน   0.5 หน่วยกิต  
................................................................................................................................................................................................................................. 

 ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาและกีฬา  การฝึกทักษะการบริหารร่างกาย  การเคลื่อนไหว
พ้ืนฐานตามลําดับขั้นตอน  โดยการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละคนอย่างถูกต้อง  ปลอดภัย และสนุกสนาน มี
ทักษะ สมรรถภาพทางกายและจิตใจ มีระเบียบ เห็นคุณค่า และปฏิบัติในชีวิตประจําวัน อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 
 นําทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และปฏิบัติมาใช้ในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับการออกกําลังกายด้วย
กิจกรรมเข้าจังหวะ  ตลอดจนนําหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ในการออกกําลังกาย  โดยใช้
กิจกรรมเข้าจังหวะเป็นสื่อ 
 ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกําลังกายและการเล่นกิจกรรมเข้าจังหวะ  โดยปฏิบัติตามกฎกติกา  
ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  มีน้ําใจเป็นนักกีฬาในการเล่น  การดูกิจกรรม  เป็นประจํา
สม่ําเสมอ  สามารถไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถบอกมารยาทของกิจกรรมที่ควรทราบได้ 
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติกายบริหารได้ 
3. นักเรียนสามารถปฏิบัติการเคลือ่นไหวเบื้องต้นได้ 
รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
พ20210  เทเบิลเทนนิส                                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                                    เวลำ  20  ชั่วโมง  จ ำนวน   0.5 หน่วยกิต  
................................................................................................................................................................................................................................. 

 ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้, ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพทางกาย การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย การบริหารร่างกายทั่วไปและการบริหารร่างกายสําหรับกีฬาเทเบิลเทนนิส ความรู้
ทั่วไปเก่ียวกับประวัติ ความเป็นมา กติกา การเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส หลักการ รูปแบบการเคลื่อนไหวต่างๆ การจับ
ไม้เทเบิลเทนนิสการเดาะลูกเทเบิลเทนนิส การตีลูกเทบิลเทนนิสกระทบพื้น โดยการจับไม้แบบแบบธรรมดาและ 
แบบจับปากกา ความปลอดภัยในการเล่นเทบิลเทนนิส 
 นําทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์และปฏิบัติมาใช้ในการคิด วิเคราะห์และปฏิบัติ เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการเล่น กีฬาเทเบิลเทนนิสการเคลื่อนไหวการสร้างความคุ้นเคยกับกีฬาเทเบิลเทนนิส การจับไม้เทบิลเทนนิส 
การจับไม้เทเบิลเทนนิสการเดาะลูกด้วยหน้าไม้ การเดาะลูกด้วยหลังไม้ การเดาะลูกด้วยหน้าไม้สลับการเดาะลูก
ด้วยหลังไม้ การเดาะลูกด้วยหน้าไม้กระทบพ้ืน การเดาะลูกด้วยหลังไม้กระทบพื้น การเดาะลูกหน้าไม้สลับการเดาะ
ลูกด้วยหลังไม้กระทบพ้ืนโดยการจับไม้แบบธรรมดา การตีลูกด้วยหน้าไม้ การตีลูกด้วยหลังไม้ การตีลูกด้วยหน้าไม้
กับฝาผนัง การตีลูกด้วยหลังไม้กับฝาผนัง การตีลูกหน้าไม้กระทบพ้ืน การตีลูกหลังไม้กระทบพ้ืน โดยการจับไม้แบบ
ธรรมดา การตีลูกหน้าไม้ การตีลูกหลังไม้ การตีลูกกระดอนจากพ้ืนกระทบฝาผนังโดยการจับไม้แบบจับปากกา โดย
ใช้กีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นสื่อ 
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 ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกําลังกาย และการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส โดยปฏิบัติตนตามสิทธิ กฎ
กติกาความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ชื่นชมสุนทรีภาพในการเล่น การดู และการแข่งขัน
เป็นประจําสม่ําเสมอ มีน้ําใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนําไปประยุกต์ ให้
เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ ระเบียบการเรียน ระเบียบการวัดผลประเมินผลรายวิชา

เทเบิลเทนนิส พ 21203  ได้ถูกต้อง 100 %       มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติเกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิส 
กระบวนการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ได้อย่างถูกต้อง 80% ตลอดจนมีความปลอดภัยและ สนุกสนาน 

2. มีความรู้ ความเข้าใจ การบริหารร่างกายทั่วไป การบริหารร่างกายสําหรับกีฬาเทเบิลเทนนิส และวิเคราะห์
ความสําคัญและประโยชน์ของการออกกําลังกายด้วยการเล่นเทเบิลเทนนิสได้อย่างถูกต้อง 80% ยอมรับและ 
เห็นคุณค่าของการออกกําลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ําเสมอ ตลอดจนมีความปลอดภัย และสนุกสนาน 

3. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถฝึกทักษะการเคลื่อนไหวและการสร้างความคุ้นเคยกับกีฬาเทเบิลเทนนิส และ
การเคลื่อนที่การเดาะลูกด้วยหน้าไม้ การเดาะลูกด้วยหลังไม้ การเดาะลูกด้วยหน้าไม้สลับการเดาะลูกด้วยหลัง
ไม้ การเดาะลูกด้วยหน้าไม้กระทบพ้ืน การเดาะลูกด้วยหลังไม้กระทบพ้ืน การเดาะลูกด้วยหน้าไม้สลับการเดาะ
ลูกด้วยหลังไม้กระทบพ้ืน โดยการจับไม้แบบธรรมดาได้อย่างถูกต้อง 80%  ตลอดจนมีความปลอดภัย และ
สนุกสนาน 

4. มีความรู้ ความเข้าใจ และวิเคราะห์การใช้กล้าเนื้อตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหวสามารถฝึก
ทักษะการเคลื่อนไหว ในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส การตีลูกด้วยหน้าไม้ การตีลูกด้วยหลังไม้ การตีลูกด้วยหน้า
ไม้กับฝาผนัง การตีลูกด้วยหลังไม้กับฝาผนัง การตีลูกหน้าไม้กระทบพ้ืน การตีลูกหลังไม้กระทบพ้ืนโดยการจับ
ไม้แบบธรรมดา การตีลูกหน้าไม้ การตีลูกหลังไม้ การตีลูกกระดอนจากพ้ืนกระทบฝาผนังโดยการจับไม้แบบจับ
ปากกา ได้อย่างถูกต้อง 80% ตลอดจนมีความปลอดภัย และสนุกสนาน  

รวมทั้งหมด  4  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศ21101   ศิลปะ 1                     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  1 ภำคเรียนที่ 1                           เวลำ 40  ชั่วโมง   จ ำนวน   1.0    หน่วยกิต  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            ศึกษาทัศนธาตุ ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม 
หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ที่มีความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืนและความสมดุล การวาดภาพทัศนียภาพ 
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แสดงให้เห็นระยะไกลใกล้เป็น  3  มิติ  การรวบรวมงานปั้นหรืองานสื่อผสมเพ่ือประยุกต์งานปั้นหรือสื่อผสมสร้าง
เป็นเรื่องราว  3  มิติ   
            ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากล เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี    การอ่าน  เขียน และร้องโน้ตสากล  ใน
กุญแจซอลและฟา ในบันไดเสียง C Major การเปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีในบทเพลงจาก
วัฒนธรรมต่าง ๆ  การร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงที่หลากหลายรูปแบบ   การแสดง
ความคิดเห็นต่ออารมณ์ของบทเพลงที่มีความเร็วของจังหวะและความดัง-เบาแตกต่างกัน การสร้างเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่ฟัง  ปฏิบัติการขับร้องเพลงหรือบรรเลงเครื่องดนตรีที่ชื่นชอบและอภิปรายลักษณะ
เด่นที่ทําให้งานนั้นน่าชื่นชม  
            ศึกษาอิทธิพลของนักแสดงชื่อดัง ที่มีผลต่อ การโน้มน้าวอารมณ์ ความคิดหรือพฤติกรรมของผู้ชม  
ประวัตินักแสดงที่ชื่นชอบ   นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดงภาษาท่าและการตีบท   ท่าทาง
เคลื่อนไหวที่แสดงสื่อทางอารมณ์  ระบําเบ็ดเตล็ด  รําวงมาตรฐาน  การสร้างเกณฑ์ประเมินคุณภาพจากงานแสดง
ที่ชม       ปฏิบัติการแสดงผลงานนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่าย ๆ   
           โดยใช้กระบวนการสาธิต  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการ  แสวงหาความรู้  กระบวนการอภิปราย   
กระบวนการคิดจินตนาสร้างสรรค์    และการนําเสนอผลงาน   
            เพ่ือให้มีความรู้และทักษะ เกิดความชื่นชม  และเห็นคุณค่าของการนําศิลปะไปปรับใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวัน  มีความม่ันใจ  กล้าแสดงออก  รักความเป็นไทย  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้   แสดงออกซ่ึงผลงานด้านศิลปะ
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ศ 1.1 ม.1/1    ม.1/2    ม.1/3    ม.1/4    
ศ 2.1 ม.1/1    ม.1/2    ม.1/3    ม.1/5    ม.1/6    ม.1/7    ม.1/8 
ศ 3.1     ม.1/1    ม.1/2    ม.1/4    ม.1/5 
รวมทั้งหมด  15  ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
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ศ21102   ศิลปะ 2                        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ภำคเรียนที่ 2                             เวลำ  40 ชั่วโมง จ ำนวน 1.0   หน่วยกิต  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      ศึกษาลักษณะ รูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ่น การเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ภาคต่าง ๆ  ใน
ประเทศไทย ความแตกต่างของจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล       การ
สร้างเกณฑ์ประเมินผลงานทัศนศิลป์  ปฏิบัติการออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์หรืองานกราฟิกอ่ืนๆ พร้อมนําเสนอ
ความคิดและข้อมูลวิธีการปรับปรุงผลงานตนเอง    
                 ศึกษาการอ่าน  การเขียน  การร้องโน้ตเพลงไทยอัตราจังหวะสองชั้น    ประเภทวงดนตรีไทย      วง
ดนตรีพ้ืนเมือง   การใช้และการบํารุงรักษาเครื่องดนตรีของตนเอง   การวิเคราะห์คุณภาพของเสียงร้องและ
เสียงดนตรี  การถ่ายทอดอารมณ์  บทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีจากองค์ประกอบของดนตรี ในแต่
ละวัฒนธรรมที่มีต่อสังคมไทย  การสร้างเกณฑ์ประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่ฟัง  ปฏิบัติการนําเสนอบท
เพลงที่ตนเองสนใจด้วยการขับร้องหรือบรรเลงเครื่องดนตรีในบทเพลงที่ชื่นชอบ และอภิปรายลักษณะเด่นที่ทําให้
งานนั้นน่าชื่นชม    

ศึกษารูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน   นาฏศิลป์นานาชาติ   ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงนาฏศิลป์   นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน  การแสดงละครไทย  ละครพ้ืนบ้าน  ประเภทของละครไทยในแต่ละยุค
สมัย    มีทักษะการทํางานกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดงตามความสนใจอย่างอิสระ  โดยแบ่งความรับผิดชอบ
หน้าที่ในแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน  การสร้างเกณฑ์ประเมินคุณภาพของการแสดง   ปฏิบัติการแสดงผลงานนาฏศิลป์
และละครในรูปแบบง่าย ๆ   
              โดยการใช้กระบวนการสาธิต  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการแสวงหาความรู้   กระบวนการ
อภิปราย   กระบวนการคิดจินตนาสร้างสรรค์    และการนําเสนอผลงาน  
  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ  เกิดความชื่นชมและเห็นคุณค่าของการนําศิลปะไปปรับ
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออก  รักความเป็นไทย  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้   แสดงออกซึ่ง
ผลงานด้านศิลปะอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ศ 1.1     ม.1/5    ม.1/6   
ศ 1.2     ม.1/1    ม.1/2    ม.1/3 
ศ 2.1     ม.1/1    ม.1/3    ม.1/4    ม.1/7    ม.1/9  
ศ 2.2     ม.1/1    ม.1/2 
ศ 3.1     ม.1/3    ม.1/4    ม.1/5 
ศ 3.2     ม.1/1    ม.1/2  
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รวมทั้งหมด   17  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศ22101   ศิลปะ 3                        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  2 ภำคเรียนที่ 1                                เวลำ 40  ชั่วโมง จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            ศึกษารูปแบบของทัศนธาตุและแนวคิดในงานทัศนศิลป  การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง
ของรูปแบบการใชวัสดุอุปกรณในงานทัศนศิลปของแต่ละศิลปน      การประเมินและวิจารณ งานทัศนศิลป       
การพัฒนางานทัศนศิลป การจัดทําแฟมสะสมงานทัศนศิลป เทคนิคในการวาดภาพและปฏิบัติการวาดภาพ
สื่อความหมายตามความสนใจ 
            ศึกษาองค์ประกอบของดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรมต่าง ๆ    ทฤษฎีดนตรีสากล   เครื่องหมายและ
สัญลักษณ์ทางดนตรี  ปัจจัยในการสร้างสรรค์บทเพลง   อาชีพทางด้านดนตรี   วิเคราะห์บทบาทของดนตรีในธุรกิจ
บันเทิงและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกับงานดนตรี  บทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมประเทศต่าง 
ๆ   เทคนิคการร้องและบรรเลงดนตรี  การประเมินความสามารถทางดนตรี  ปฏิบัติการขับร้องหรือบรรเลงดนตรีที่
ชื่นชอบ   
            ศึกษาหลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร การจัดการแสดง
เชิงสร้างสรรค์โดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร  การบูรณาการศิลปะการแสดงโดย เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์หรือการละครกับสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ   หลักและวิธีการวิเคราะห์วิจารณ์การแสดง
นาฏศิลป์ การละคร และรําวงมาตรฐานของตนเองและผู้อ่ืน  โดยใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม   
ปฏิบัติการการแสดงเชิงสร้างสรรค์ตามถนัด 
  โดยการใช้กระบวนการสาธิต  การปฏิบัติ  การแสวงหาความรู้  การอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ มีความคิด จินตนาการ สร้างสรรค์ กล้าแสดงออกซ่ึงผลงานด้านศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ 
              เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านศิลปะ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิต ประจําวันด้วย
ความชื่นชมและเห็นคุณค่า  อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ศ 1.1 ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4    ม.2/5  
ศ 2.1 ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4    ม.2/6    ม.2/7     
ศ 2.2   ม.2/1  
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ศ 3.1   ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4    ม.2/5  
รวมทั้งหมด  17   ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศ22102   ศิลปะ 4                        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  2 ภำคเรียนที่ 2                              เวลำ  40  ชั่วโมง  จ ำนวน   1.0 หน่วยกิต  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     ศึกษาหลักการวาดภาพถายทอดบุคลิกลักษณะของตัวละคร งานทัศนศิลปเ พ่ือการโฆษณา  ศึกษา
วัฒนธรรมที่สะทอนในงานทัศนศิลป์ของไทยในแตละยุคสมัย  การออกแบบงานทัศนศิลปในวัฒนธรรมไทยและ
สากล  ปฏิบัติการวาดภาพตัวละครที่ชื่นชอบหรือสร้างงานทัศนศิลป์เพื่อการโฆษณา 
                 ศึกษาเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีในประเทศไทย      ปัจจัยในการ
สร้างสรรค์ผลงานดนตรี  อาชีพทางด้านดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง การบรรยายอารมณ์และ
ความรู้สึกในบทเพลงประเภทต่าง ๆ      โน้ตเพลงไทยอัตราจังหวะสองชั้น    การขับร้องและบรรเลงเดี่ยวหรือการขับ
ร้องและบรรเลงเป็นวง    การสร้างเกณฑ์ประเมินความสามารถในการพัฒนาทักษะทางดนตรีไทย  ปฏิบัติการขับ
ร้องหรือบรรเลงดนตรีไทย   
 ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมืองจากวัฒนธรรมต่างๆ   รูปแบบและ
อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อเนื้อหาการแสดงนาฏศิลป์   นาฏศิลป์พื้นเมือง   ละครไทย   ละครพ้ืนบ้านสมัยต่าง 
ๆ  หรือมหรสพอ่ืนที่เคยนิยมกันในอดีต     ปฏิบัติการแสดงผลงานนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ละครไทย   ละคร
พ้ืนบ้านตามความเหมาะสม                

โดยการใช้กระบวนการสาธิต    การปฏิบัติ    การแสวงหาความรู้   การอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ  มีความคิด จินตนาการ  สร้างสรรค์  กล้าแสดงออกซ่ึงผลงานด้านศิลปะ 
  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านศิลปะ  สามารถนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิต ประจําวันด้วย
ความชื่นชมและเห็นคุณค่า  อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม  และมีคุณลักษณะทีพึ่งประสงค ์
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รหัสตัวช้ีวัด 
ศ 1.1     ม.2/6    ม.2/7 
ศ 1.2     ม.2/1    ม.2/2    ม.2/3 
ศ 2.1     ม.2/2    ม.2/3    ม.2/4    ม.2/5    ม.2/6    ม.2/7  
ศ 2.2     ม.2/2 
ศ 3.2     ม.2/1    ม.2/2    ม.2/3 
รวมทั้งหมด  15   ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศ23101   ศิลปะ 5                        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  3 ภำคเรียนที่ 1                           เวลำ  40  ชั่วโมง  จ ำนวน   1.0    หน่วยกิต  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
            ศึกษาทัศนธาตุกับสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป วิธีการใชทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสร้าง
งานทัศนศิลป์    เทคนิควิธีการของศิลปนในการสรางงานทัศนศิลป    การสรางงานทัศนศิลปทั้งไทยและสากล  
วิธีการวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา และคุณคาในงานทัศนศิลป ปฏิบัติการงานทัศนศิลปรูปแบบต่าง ๆ ตามความ
สนใจ 
            ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการดนตรีไทยและดนตรีตะวันตกยุคสมัยต่าง ๆ   ปัจจัยที่ทําให้งานดนตรีได้รับ
การยอมรับ อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคมการใช้องค์ประกอบและใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์
งานดนตรีและศิลปะแขนงอ่ืน ๆ    เทคนิคและการแสดงออกในการขับร้องและบรรเลงดนตรีเดี่ยวและรวมวง   
การประพันธ์เพลงง่าย ๆ   ปฏิบัติการประพันธ์เพลง  การขับร้องและการบรรเลงดนตรีที่ชื่นชอบ 
         ศึกษาองค์ประกอบของบทละคร  ภาษาท่าหรือภาษาทางนาฏศิลป์   การใช้ความคิดในการพัฒนา
รูปแบบการแสดง    รูปแบบการแสดงหมู่  เดี่ยว และการแสดงเป็นชุดเป็นตอน     การประดิษฐ์ท่ารําและท่าทาง
ประกอบการแสดง    ปฏิบัติการนําเสนอการแสดงเชิงสร้างสรรค์ท่ีสามารถนําแนวคิดจากเนื้อเรื่อง  
ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 
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            โดยการใช้กระบวนการสาธิต  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการแสวงหาความรู้   กระบวนการอภิปราย   
กระบวนการคิดจินตนาสร้างสรรค์    และการนําเสนอผลงาน   
              เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านศิลปะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันด้วยความ
ชื่นชมและเห็นคุณค่า มีความม่ันใจ กล้าแสดงออก รักความเป็นไทย  มีวินัย และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ศ 1.1 ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3   ม.3/4    
ศ 2.1 ม.3/1   ม.3/2   ม.3/6   ม.3/7    
ศ 2.2     ม.3/1   ม.3/2 
ศ 3.1     ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3   ม.3/4   ม.3/7 
รวมทั้งหมด    15  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศ23102   ศิลปะ 6                           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  3 ภำคเรียนที่ 2                           เวลำ  40  ชั่วโมง  จ ำนวน   1.0    หน่วยกิต  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      ศึกษาหลักการออกแบบ   หลักการสรางงานทัศนศิลปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ  การประยุกตใชทัศนธาตุ
และหลักการออกแบบสรางงานทัศนศิลป และเทคนิควิธีการที่หลากหลายเพ่ือสื่อความหมาย     ถายทอด
ประสบการณ และจินตนาการ   การประกอบอาชีพทางทัศนศิลป์   การจัดนิทรรศการ งานทัศนศิลป์กับการสะท
อนคุณคาของวัฒนธรรม  รวมทั้งความแตกตางของงานทัศนศิลปในแตละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล 

      ศึกษาเทคนิคและวิธีการแสดงออกในการขับร้องเพลงและหรือบรรเลงดนตรีเดี่ยวและรวมวง การขับ
ร้องและบรรเลงดนตรีเดี่ยวและรวมวง  การแต่งเพลงสั้น ๆ จังหวะง่าย ๆ   และนําเสนอการเลือกใช้องค์ประกอบ
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ในการสร้างสรรค์บทเพลง   การเปรียบเทียบคุณภาพความแตกต่างระหว่างงานดนตรีหรือบทเพลงของตนเองและ
ผู้อื่น  การนําเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสมโดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อ่ืนในกลุ่มศิลปะ 
              ศึกษาองค์ประกอบนาฏศิลป์  การจัดงานการแสดงในบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ  การออกแบบและ
สร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายเพ่ือการแสดงนาฏศิลป์   ศึกษาความสําคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และ
การละครในชีวิตประจําวัน   แนวทางการส่งเสริมอนุรักษ์นาฏศิลป์  ความสําคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการ
ละครในชีวิตประจําวัน  การนําเสนอผลงานการออกแบบการแสดงนาฏศิลป์และละครที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ  
                 โดยการใช้กระบวนการสาธิต  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการ แสวงหาความรู้   กระบวนการ
อภิปราย   กระบวนการคิดจินตนาสร้างสรรค์    และการนําเสนอผลงาน   
     เพ่ือให้เกิดความชื่นชมและเห็นคุณค่าของการนําศิลปะไปปรับใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน   
มีความม่ันใจ  กล้าแสดงออก  รักความเป็นไทย  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้   แสดงออกซึ่งผลงานด้านศิลปะอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ศ 1.1     ม.3/5    ม.3/6   
ศ 1.2     ม.3/1    ม.3/2    ม.3/3 
ศ 2.1     ม.3/2    ม.3/3    ม.3/4    ม.3/5   ม.3/7     
ศ 3.1     ม.3/5    ม.3/6    ม.3/7 
ศ 3.2     ม.3/1    ม.3/2  
รวมทั้งหมด    15  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศ20201   กำรออกแบบ 1                                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                           เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการออกแบบ    วัสดุอุปกรณ์ในการออกแบบ    องค์ประกอบศิลป์ และ
ทฤษฎีสี    หลักการออกแบบลวดลายเพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐานสําหรับนําไปออกแบบสิ่งที่ต่าง ๆ     หลักการ
ออกแบบตัวอักษร    และสัญลักษณ์เพ่ือสื่อความหมายในลักษณะต่าง ๆ      การทําแฟ้มสะสมงาน 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการการสืบค้นข้อมูล   กระบวนการปฏิบัติ และ
กระบวนการการอภิปราย  และการนําเสนอผลงานในรูปแบบแฟ้มสะสมงาน 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และมีทักษะการออกแบบทั้งในเชิงความคิดและศิลปะ     มีความชื่นชมและ
เห็นคุณค่าของการออกแบบ      มีอุปนิสัยเป็นนักออกแบบ   ชอบคิดสร้างสรรค์   นําความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างสร้างสรรค์    และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ การใช้วัสดุอุปกรณ์ องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสี หลักการ       ใน

การออกแบบ การออกแบบลวดลาย ออกแบบตัวอักษรและสัญลักษณ์เพ่ือสื่อความหมายในลักษณะต่างๆ  
ตามหลักองค์ประกอบศิลป์และทฤษฎีสีได้อย่างถูกต้อง 

2. มีทักษะด้านการออกแบบลวดลายตัวอักษรและสัญลักษณ์เพ่ือสื่อความหมายในลักษณะต่างๆ และ   การ
นําเสนอแฟ้มสะสมงาน  

3. มีความชื่นชมและเห็นคุณค่าของการออกแบบ   มีอุปนิสัยเป็นนักออกแบบ   มีความคิดสร้างสรรค์  นําความรู้
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างสร้างสรรค์   และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



   

หลักสตูรโรงเรยีนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

  

 

177 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศ20202   กำรออกแบบ 2                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                           เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาหลักการออกแบบบัตรอวยพร ออกแบบปกหนังสือ ออกแบบนิทรรศการ และบ้านน่าอยู่เพ่ือใช้ใน
ชีวิตประจําวัน รวมทั้งการออกแบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคมโลก 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการการสืบค้นข้อมูล   กระบวนการปฏิบัติ และ
กระบวนการการอภิปราย  และการนําเสนอผลงานในรูปแบบแฟ้มสะสมงาน 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และมีทักษะการออกแบบทั้งในเชิงความคิดและศิลปะ    มีความชื่นชมและ
เห็นคุณค่าของการออกแบบ   มีอุปนิสัยเป็นนักออกแบบ   ชอบคิดสร้างสรรค์   นําความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างสร้างสรรค์    และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
แฟ้มสะสมงาน 
 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถออกแบบบัตรอวยพร ออกแบบปกหนังสือ ออกแบบนิทรรศการ และบ้านน่า

อยู่  รวมทั้งการออกแบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมโลกได้อย่างเหมาะสม 
2.  มีทักษะออกแบบบัตรอวยพร ออกแบบปกหนังสือ ออกแบบนิทรรศการ และบ้านน่าอยู่  รวมทั้งการออกแบบ

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  การทําแฟ้มสะสมงาน 
3. มีความชื่นชมและเห็นคุณค่าของการออกแบบ   มีอุปนิสัยเป็นนักออกแบบ   มีความคิดสร้างสรรค์  นําความรู้

มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างสร้างสรรค์   และมีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ 
รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศ20203   จิตรกรรม  1                                             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                           เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาคุณค่า ความสําคัญ รูปแบบงานจิตรกรรมในยุคสมัยต่างๆทั้งของไทยและสากล   อัตชีวประวัติ 
แนวคิด และผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินทั้งของไทยและสากล    หลักองค์ประกอบศิลป์ การวาดเส้น  การ
เขียนภาพสีน้ํา และการเขียนภาพสีโปสเตอร์ 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  การอภิปรายพร้อมการนําเสนอ  โดยเน้นการฝึก
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนเป็นสําคัญ  โดยมีการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและธรรมชาติเป็นสิ่งเสริมให้
โลกการเรียนรู้กว้างขวางมากขึ้น  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะการสร้างานจิตรกรรมประเภทต่าง ๆ ตามความถนัด   และสามารถ
นําความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีสุนทรียภาพ  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   อันเป็นการพัฒนา
ตนเองให้เจริญงอกงามไปสู่คุณค่าความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่า ความสําคัญ รูปแบบงานจิตรกรรมในยุคสมัยต่างๆทั้งของไทยและสากล 

รวมทั้งอัตชีวประวัติ แนวคิด และผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินทั้งของไทยและสากล 
2. มีทักษะ การวาดเส้น การเขียนภาพสีน้ํา และการเขียนภาพสีโปสเตอร์ไปสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม

ประเภทต่าง ๆ ตามความถนัดได้ 
3. นําความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีสุนทรียภาพ  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อันเป็นการ

พัฒนาตนเองให้เจริญงอกงามไปสู่คุณค่าความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศ20204   จิตรกรรม  2                                             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                           เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษาวิธีการเขียนภาพหุ่นนิ่ง   ภาพคน   ภาพทิวทัศน์   และศิลปะไทย  ด้วยวัสดุอุปกรณ์และเทคนิคต่าง 

ๆ ตามความถนัด     วิธีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตรกรรมในชีวิตประจําวัน    การสร้างงานจิตรกรรมแสดงออก
ถึงตัวตน   การสร้างงานจิตรกรรมเพ่ือชีวิตและสังคม   การวิเคราะห์ วิจารณ์ และการนําเสนองานจิตรกรรม 
 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  การอภิปรายพร้อมการนําเสนอ  โดยเน้นการฝึก
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนเป็นสําคัญ  โดยมีการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและธรรมชาติเป็นสิ่งเสริมให้
โลกการเรียนรู้กว้างขวางมากขึ้น  
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะในการสร้างานจิตรกรรมประเภทต่างๆ ตามความถนัด และ
สามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีสุนทรียภาพ     และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  อันเป็น
การพัฒนาตนเองให้เจริญงอกงามไปสู่คุณค่าความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนําหลักวิธีการเขียนภาพหุ่นนิ่ง ภาพคน ภาพทิวทัศน์ และศิลปะไทย ด้วยวัสดุ

อุปกรณ์และเทคนิคต่างๆ ไปสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมประเภทต่างๆ ตามความถนัดได้ 
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2. มีทักษะในการสร้างงานจิตรกรรมที่แสดงออกถึงตัวตนอันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตและสังคม  วิเคราะห์ วิจารณ์ 
และนําเสนองานจิตรกรรมได้อย่างสร้างสรรค์ 

3. นําความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีสุนทรียภาพ  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  อันเป็นการพัฒนา
ตนเองให้เจริญงอกงามไปสู่คุณค่าความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศ20205   จินตนำกำรสร้ำงสรรค์  1                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                           เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ คุณค่าของจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิธีการสื่อความหมาย การ
ถ่ายทอดความคิดและจินตนาการอย่างเป็นระบบด้วยแผนที่ความคิด(Mind Map)    ศึกษาผลของจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อวิวัฒนาการทั้งในด้านศิลปะ     ศึกษาวิถีชีวิ ตและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ผ่านสิ่ง
มหัศจรรย์ของโลก        ศึกษาประวัติ  คุณค่า  ความเชื่อ  เอกลักษณ์  ประโยชน์และโทษของเกมกระดาน      
เกมคอมพิวเตอร์ในแต่ละยุคสมัย ทั้งของไทยและสากล    วิธีการออกแบบและสร้างเกมอย่างสร้างสรรค์ 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  เขียนแผนที่ความคิด โดยเน้นการฝึกคิดนอก
กรอบอย่างสร้างสรรค์เป็นสําคัญ   กระบวนการปฏิบัติ   การอภิปรายพร้อมการนําเสนอแฟ้มสะสมงาน 
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เพ่ือให้ เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะทั้งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ            
นําความรู้เชื่อมโยงกับการเรียนรู้อ่ืนๆ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน มีอุปนิสัยเป็นนักคิด นักสร้างสรรค์          
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะ คุณค่าของจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิธีการสื่อ

ความหมาย การถ่ายทอดความคิดและจินตนาการอย่างเป็นระบบ  ด้วยแผนที่ความคิด(Mind Map) ผลของ
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อวิวัฒนาการทั้งในด้านศิลปะ     วิถีชีวิต และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
คุณค่า ความเชื่อ เอกลักษณ์ ประโยชน์และโทษของเกมกระดาน เกมคอมพิวเตอร์ในแต่ละยุคสมัย ทั้งของไทย
และสากล  วิธีการออกแบบและสร้างเกมอย่างสร้างสรรค์ 

2. มีทักษะผลิตผลงานด้านศิลปะด้วยการคิดนอกกรอบอย่างจินตนาการสร้างสรรค์   การออกแบบเกมอย่างง่าย   
การอภิปรายพร้อมนําเสนอแฟ้มสะสมงาน 

3. มีอุปนิสัยเป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  สามารถนําความรู้มาเชื่อมโยงกับการเรียนรู้
อ่ืนๆ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์    

รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศ202026  จินตนำกำรสร้ำงสรรค์  2                     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                           เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ศึกษาประวัติ คุณค่า ความเชื่อ เอกลักษณ์ ประโยชน์และโทษของภาพยนตร์การ์ตูน ไทย และสากล  
ศึกษาเทคนิควิธีการวาดการ์ตูน การสร้างตัวละคร ฉาก และการลําดับเรื่องราว  ศึกษาเทคนิควิธีการสร้างการ์ตูน
แอนิเมชั่นประเภทต่างๆ  รวมทั้งวิธีการนําจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ไปสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ     การเขียนแผนที่ความคิด 
โดยเน้นการฝึกคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์เป็นสําคัญ  การอภิปรายพร้อมการนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน    
และในรูปแบบแฟ้มสะสมงาน 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ สามารถ
นําความรู้เชื่อมโยงกับการเรียนรู้อ่ืนๆ ได้ รวมทั้งสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้  มีอุปนิสัยเป็นนักคิด 
นักสร้างสรรค์  มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในประวัติ คุณค่า ความเชื่อ เอกลักษณ์ ประโยชน์และโทษของการ์ตูนไทย  และสากล   

การวาดการ์ตูน การสร้างตัวละคร ฉาก  การลําดับเรื่องราว   การนําความรู้มาสร้างการ์ตูนขนาดสั้นเนื้อหา
สร้างสรรค์สังคม  การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นประเภทต่าง ๆ 

2. มีทักษะและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวาดการ์ตูน   การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นอย่างง่าย กานําเสนอ
การ์ตูนในดวงใจหน้าชั้นเรียน  และการทําแฟ้มสะสมงาน 

3. เห็นคุณค่าของการนําจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ไปสร้างประโยชน์แก่สังคม โดยร่วมกัน จัดกิจกรรม
เพ่ือสังคมอย่างน้อย  1  กิจกรรม   มีอุปนิสัยเป็นนักคิด   นักสร้างสรรค์      นําความรู้ เชื่อมโยงกับการเรียนรู้
อ่ืน ๆ  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  มีจิตสาธารณะ          มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศ20207   ช่ำงเขียนสีบนผลิตภัณฑ์ 1                                                     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ   
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                           เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษาหลักการจัดภาพตามหลักองค์ประกอบศิลป์   คุณสมบัติของสีประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนสี

ลวดลายบนผลิตภัณฑ์     เทคนิค และวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ในการเขียนสีบนผลิตภัณฑ์  การ
เขียนลวดลายเส้นอย่างง่าย   

โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล   กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนการกลุ่ม   และกระบวนการคิดอย่าง
สร้างสรรค์  

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการออกแบบ ปฏิบัติการเขียนสีบนผลิตภัณฑ์ได้ อย่าง
เหมาะสมชื่นชมและเห็นคุณค่า ประทับใจซาบซึ้งในผลงานศิลปะ 

 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการจัดภาพตามหลักองค์ประกอบศิลป์     คุณสมบัติของสีประเภทต่าง ๆที่ใช้ในการ

เขียนสีลวดลายบนผลิตภัณฑ์ เทคนิคและวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆในการเขียนสีบนผลิตภัณฑ์ 
การเขียนลวดลายเส้นอย่างง่าย 

2. มีทักษะในการสร้างงานศิลปะบนผลิตภัณฑ์ 
3. ภูมิใจในคุณค่าของงานศิลปะ และมีคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ 
รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศ20208  ช่ำงเขียนสีบนผลิตภัณฑ์ 2                                           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ   
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                           เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษาคุณสมบัติชนิดของสีประเภทต่างๆที่ใช้ในการเขียนสีลวดลายบนผลิตภัณฑ์เทคนิค แลวิธีการ การใช้

วัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆเช่น กรวย เกรียง พู่กัน เป็นต้น    ในการเขียนสีบนผลิตภัณฑ์กระดาษ ใบไม้ 
ภาชนะดินเผา กระจก และกระเบื้องเคลือบ 

โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล   กระบวนการปฏิบัติ    กระบวนการกลุ่ม   และกระบวนการคิดอย่าง
สร้างสรรค์  

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการออกแบบ และปฏิบัติการเขียนสีบนผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
เหมาะสม ชื่นชมและเห็นคุณค่า ประทับใจ ซาบซึ้งในผลงานศิลปะ 

 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจคุณสมบัติของสีประเภทต่างๆที่ใช้ในการเขียนสีลวดลายบนผลิตภัณฑ์ เทคนิค และ

วิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆในการเขียนสีบนผลิตภัณฑ์ การเขียนลวดลายเส้นอย่างง่าย เรียนรู้
หลักการจัดภาพตามหลักองค์ประกอบศิลป์ 

2. มีทักษะในการสร้างงานศิลปะบนผลิตภัณฑ์กระดาษ ใบไม้ ภาชนะดินเผา กระจกและกระเบื้องเคลือบ 
3. ภูมิใจในคุณค่าของงานศิลปะ และมีคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ 
รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศ20209    ดนตรีไทย-ขับร้องไทย 1                   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                           เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษาทฤษฎีดนตรีไทย    ระดับเสียงดนตรีไทย   จังหวะของดนตรีไทย   โน้ตเพลงไทย  ประเภทของ

เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย     การดูแลบํารุงรักษาเครื่องดนตรีไทย       วัฒนธรรมความเชื่อที่เกี่ยวกับ
ดนตรีไทย       ศัพท์สังคีตที่ใช้ในการบรรเลงดนตรีไทย     แนวทางในการอนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีไทย   การ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทขลุ่ยเพียงออและการขับร้องเพลงไทยทั้งเดี่ยวและหมู่ในเพลงอัตราจังหวะสองชั้น 

โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้นข้อมูล    กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ    กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะปฏิบัติดนตรีไทย ด้วยความชื่นชมและเห็นคุณค่าของดนตรีไทย มี
ความเป็นไทยและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์    นําความรู้ไปปรับใช้กับการเรียนวิชาอ่ืน ๆ และใช้ใน
ชีวิตประจําวัน   
 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีของดนตรีไทย  ประเภทของเครื่องดนตรีไทย  วงดนตรีไทย  และการบํารุงดูแล

รักษาเครื่องดนตรีไทย  ความเชื่อที่เก่ียวข้องกับดนตรีไทย  วิธีขับร้องเพลงไทยแนวทางอนุรักษ์และส่งเสริม
ดนตรีไทย 
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2. ทักษะดนตรีไทยประเภทขลุ่ยเพียงออและขับร้องเพลงไทยอัตราจังหวะสองชั้นทั้งเดี่ยวและหมู่ 
3. ชื่นชมและเห็นคุณค่าของดนตรีไทย   มีความเป็นไทย   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  นําไปปรับใช้กับการเรียน

วิชาอ่ืน ๆ และใช้ในชีวิตประจําวัน   
รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศ20210    ดนตรีไทย-ขับร้องไทย 2           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                           เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษาประวัติของคีตศิลปินและคีตกวีของดนตรีไทย   ประเภทของเพลงไทย   เพลงไทยที่สําคัญและเป็นที่

นิยมแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน   การอ่าน- เขียน โน้ตเพลงไทย   จังหวะเพลงไทย    การบรรเลงเครื่องกํากับ
จังหวะของดนตรีไทยตามลักษณะลีลาและสําเนียงของเพลงไทยรูปแบบต่าง ๆ  การบรรเลงดนตรีไทยประกอบการ
ขับร้องเพลงไทยง่าย ๆ  ด้วยเครื่องดนตรีไทยตามความถนัด อัตราจังหวะสองชั้นและชั้นเดียว 

โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล     กระบวนการสืบค้นข้อมูล    กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม กระบวนการความคิดสร้างสรรค์  การนําเสนอผลงานการแสดงดนตรี
ประกอบการขับร้อง 
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เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ   มีทักษะปฏิบัติดนตรีไทย   ด้วยความชื่นชมและเห็นคุณค่าของดนตรีไทย    
มีความเป็นไทยและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  นําความรู้ไปปรับใช้กับการเรียนวิชาอ่ืน ๆ และใช้ใ น
ชีวิตประจําวัน   

 

ผลกำรเรียนรู้    
1. มีความรู้ความเข้าใจประวัติของคีตศิลปิน   และคีตกวีของดนตรีไทย     ประเภทของเพลงไทย  เพลงไทยที่

สําคัญและเป็นที่นิยมแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน     การอ่าน- เขียน โน้ตเพลงไทย    จังหวะเพลงไทย  วิธีขับ
ร้องเพลงไทยประกอบการบรรเลง 

2. มีทักษะปฏิบัติเครื่องกํากับจังหวะของเพลงไทยตามลักษณะลีลาและสําเนียงของเพลงไทยรูปแบบต่าง ๆ  
บรรเลงเครื่องดนตรีไทยตามถนัดเพลงไทยอัตราจังหวะสองชั้น ชั้นเดียว        อย่างมีความสุข   

3. ชื่นชมและเห็นคุณค่าของดนตรีไทย   มีความเป็นไทย   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  นําความรู้ไปปรับใช้กับ
การเรียนวิชาอ่ืน ๆ และใช้ในชีวิตประจําวัน   

รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศ20211  ทฤษฎีดนตรีสำกล 1                            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                           เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรี การอ่านโน้ตส่วนจังหวะและโน้ตระดับสียง การบันทึกโน้ต     
การเขียนโน้ตในบันไดเสียงเมเจอร์ ลักษณะของขั้นคู่  คุณสมบัติของเสียงและการเทียบเสียง  การบํารุงรักษาเครื่อง
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ดนตรี       เพ่ือนําไปใช้ในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด ตามหลักการทางสุนทรียศาสตร์ของดนตรี 
ปฏิบัติเครื่องดนตรีโดยรวมวงบรรเลงเป็นกลุ่มเล็ก 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการเล่นดนตรีเป็นสําคัญ 
และการอภิปรายพร้อมกับการนําเสนอผลงานทักษะด้านดนตรีและการทํากิจกรรมดนตรี 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีความสามารถด้านดนตรีทั้งในเชิงความรู้ ความคิดและทักษะปฏิบัติ     
มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี    มีสุนทรียะทางดนตรี ชอบฝึกฝน  สนใจใฝ่รู้เรื่องราวใหม่ที่เก่ียวกับดนตรี   กล้าแสดงออก  
และสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างสร้างสรรค์    มีคุณธรรม  จริยธรรมและ               
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจการอ่านโน้ตส่วนจังหวะและโน้ตระดับสียง  การบันทึกโน้ต การเขียนโน้ตในบันไดเสียง

เมเจอร์  ลักษณะของขั้นคู่  คุณสมบัติของเสียงและการเทียบเสียง  การบํารุงรักษาเครื่องดนตรี 
2. มีทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัดโดยรวมวงบรรเลงเป็นกลุ่มเล็ก 
3. มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี   มีสุนทรียะทางดนตรี  ชอบฝึกฝน 
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
รวมทั้งหมด  4   ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศ20212  ทฤษฎีดนตรีสำกล 2              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                           เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรี การอ่านโน้ตส่วนจังหวะและโน้ตระดับสียง การบันทึกโน้ต การ

เขียนโน้ตในบันไดเสียงไมเนอร์ กุญแจเสียง ทรัยแอด คุณสมบัติของเสียงและการเทียบเสียง  การบํารุง รักษา
เครื่องดนตรี  การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด   ปฏิบัติเครื่องดนตรีโดยรวมวงบรรเลงเป็นกลุ่มเล็ก   
การจัดการแสดงดนตรีในรูปแบบดนตรีคลาสสิก 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้   การสืบค้นข้อมูล โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการเล่นดนตรีเป็นสําคัญ 
และการอภิปรายพร้อมกับการนําเสนอผลงานทักษะด้านดนตรีและการทํากิจกรรมดนตรี 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีความสามารถด้านดนตรีทั้งในเชิงความรู้ ความคิดและทักษะปฏิบัติ      
มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี    มีสุนทรียะทางดนตรี   ชอบฝึกฝน  สนใจใฝ่รู้เรื่องราวใหม่ที่เก่ียวกับดนตรี กล้าแสดงออก          
และสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างสร้างสรรค์      มีคุณธรรม  จริยธรรมและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจการอ่านโน้ตส่วนจังหวะและโน้ตระดับสียง  การบันทึกโน้ต การเขียนโน้ตในบันไดเสียงไม

เนอร์  การเขียนกุญแจเสียง ทรัยแอด  เทคนิคในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลคุณสมบัติของเสียงและการเทียบ
เสียง  การบํารุงรักษาเครื่องดนตรี  การจัดการแสดงดนตรีในรูปแบบดนตรีคลาสสิก 

2. มีปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัดโดยรวมวงบรรเลงเป็นกลุ่มเล็ก 
3. มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี   มีสุนทรียะทางดนตรี  ชอบฝึกฝน 
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์    
รวมทั้งหมด   4    ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศ20213  ดนตรีสำกลปฏิบัติ 1                              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                           เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีสากล          ประวัติความเป็นมาของวงดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ 

เทคนิคในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล    คุณสมบัติของเสียงและการเทียบเสียง  การบํารุงรักษาเครื่องดนตรี   
ทฤษฎีดนตรี     การอ่านโน้ตส่วนจังหวะและโน้ตระดับเสียง     การเตรียมความพร้อมของเครื่องดนตรีตามถนัด
ของตนเองก่อนบรรเลง     การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด    ตามหลักการทางสุนทรียศาสตร์ของ
ดนตรี  ปฏิบัติเครื่องดนตรีโดยรวมวงบรรเลงเป็นกลุ่มเล็ก 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการเล่นดนตรีเป็นสําคัญ 
และการอภิปรายพร้อมกับการนําเสนอผลงานทักษะด้านดนตรีและการทํากิจกรรมดนตรี 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีความสามารถด้านดนตรีทั้งในเชิงความรู้ ความคิดและทักษะปฏิบัติ      
มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี   มีสุนทรียะทางดนตรี  ชอบฝึกฝน  สนใจใฝ่รู้เรื่องราวใหม่ที่เกี่ยวกับดนตรี กล้ าแสดงออก  
และสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างสร้างสรรค์    มีคุณธรรม  จริยธรรม  และ             
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาของวงดนตรีสากลประเภทต่างๆ   เทคนิคในการปฏิบัติเครื่องดนตรี

สากล   คุณสมบัติของเสียงและการเทียบเสียง   การบํารุงรักษาเครื่องดนตรี  การอ่านโน้ตส่วนจังหวะและโน้ต
ระดับเสียง  การเตรียมความพร้อมของเครื่องดนตรีตามถนัดของตนเองก่อนบรรเลง   

2. มีทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัดโดยรวมวงบรรเลงเป็นกลุ่มเล็ก 
3. มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี   มีสุนทรียะทางดนตรี  ชอบฝึกฝน   กล้าแสดงออก 
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
รวมทั้งหมด  4   ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศ20214  ดนตรีสำกลปฏิบัติ 2                              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                           เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากล   ประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ   เทคนิคในการ

ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล    คุณสมบัติของเสียงและการเทียบเสียง  การบํารุงรักษาเครื่องดนตรี       การอ่านโน้ต
ส่วนจังหวะและโน้ตระดับสียง   การเตรียมความพร้อมของเครื่องดนตรีตามถนัดของตนเองก่อนบรรเลง      การ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด   ปฏิบัติเครื่องดนตรีโดยรวมวงบรรเลงเป็นกลุ่มเล็ก   การจัดการแสดง
ดนตรีในรูปแบบดนตรีคลาสสิก 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการเล่นดนตรีเป็นสําคัญ 
และการอภิปรายพร้อมกับการนําเสนอผลงานทักษะด้านดนตรีและการทํากิจกรรมดนตรี 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีความสามารถด้านดนตรีทั้งในเชิงความรู้ ความคิดและทักษะปฏิบัติ     
มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี มีสุนทรียะทางดนตรี  ชอบฝึกฝน    สนใจใฝ่รู้เรื่องราวใหม่ที่เกี่ยวกับดนตรี กล้าแสดงออก  
และสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างสร้างสรรค์    มีคุณธร รม  จริยธรรม  และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีดนตรีสากล   ประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ     เทคนิค

ในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล  คุณสมบัติของเสียงและการเทียบเสียง  การบํารุงรักษาเครื่องดนตรี   การอ่าน
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โน้ตส่วนจังหวะ  เตรียมความพร้อมของเครื่องดนตรีตามถนัดของตนเองก่อนบรรเลง     การจัดการแสดง
ดนตรีในรูปแบบดนตรีคลาสสิก 

2. มีทักษะ ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 
3. มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี   มีสุนทรียะทางดนตรี  ชอบฝึกฝน  กล้าแสดงออก 
4. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
รวมทั้งหมด 4  ผลกำรเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศ20215    นำฏศิลป์ไทย 1              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                           เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษาหลักการ  วิธีการ   ทักษะพ้ืนฐานการแสดงนาฏศิลป์   การละคร   นาฏศิลป์มาตรฐานและนาฏศิลป์

พ้ืนบ้าน  ลักษณะและรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ทั้งประเภทเดี่ยวคู่และหมู่   ทักษะการประดิษฐ์ท่ารํานาฏศิลป์
ไทยและนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน  การจัดการการแสดงนาฏศิลป์  การประยุกต์สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการแสดง    
การนําเสนอผลงานการแสดงนาฏศิลป์สู่สายตาสาธารณชน    แนวทางในการอนุรักษ์และส่งเสริมนาฏศิลป์ไทย 

โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้นข้อมูล    กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ    กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการสาธิต    กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะทางด้านนาฏศิลป์ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนําความรู้    
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้   มีความเป็นไทยและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
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1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการ วิธีการ  พื้นฐานการแสดงนาฏศิลป์มาตรฐานและนาฏศิลป์   พื้นบ้าน ลักษณะ
และรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ทั้งประเภทเดี่ยวคู่และหมู่ 

2. มีทักษะการประดิษฐ์ท่ารํานาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์พื้นบ้าน   การจัดการการแสดงนาฏศิลป์การประยุกต์สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆมาใช้ ในการแสดง  การนําเสนอผลงานการแสดงนาฏศิลป์สู่สายตาสาธารณชน 

3. มีความภาคภูมิใจ ชื่นชมและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์และส่งเสริมนาฏศิลป์ไทย   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
นําความรู้ไปปรับใช้กับการเรียนวิชาอ่ืน ๆ  และใช้ในชีวิตประจําวัน 

รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศ20216  นำฏศิลป์ไทย 2               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                           เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      ศึกษาองค์ประกอบนาฏศิลป์และขั้นตอนการแสดงนาฏศิลป์มาตรฐาน  นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน  และการละคร  
หลักในการชมการแสดงนาฏศิลป์     การประเมินคุณค่าคุณภาพการแสดงนาฏศิลป์     ทักษะการขับร้องและการ
ประดิษฐ์ท่ารํานาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน   การจัดการการแสดงนาฏศิลป์และทักษะการทํางานการ
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จัดการแสดง      การประยุกต์สื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ ในการแสดง      การนําเสนอผลงานการแสดงนาฏศิลป์สู่
สายตาสาธารณชน   

โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้นข้อมูล    กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ    กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการสาธิต    กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะทางด้านนาฏศิลป์ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนําความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้   มีความเป็นไทยและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบและขั้นตอนการแสดงนาฏศิลป์มาตรฐาน นาฏศิลป์พื้นบ้านและการละคร  

หลักในการชมการแสดงนาฏศิลป์ 
2. มีทักษะในการขับร้องและการประดิษฐ์ท่ารํานาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์พื้นบ้าน   การจัดการการแสดง

นาฏศิลป์การประยุกต์สื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆมาใช้ ในการแสดง  
3. มีความภาคภูมิใจ ชื่นชมและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์และส่งเสริมนาฏศิลป์ไทย   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์      

นําความรู้ไปปรับใช้กับการเรียนวิชาอ่ืน ๆ  และใช้ในชีวิตประจําวัน 
รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศ20217  นำฏศิลป์สำกล 1                                           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
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ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                           เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาประวัติความเป็นมา  องค์ประกอบและวิวัฒนาการของนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากล  การแสดง
นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลขั้นพ้ืนฐาน  เทคนิคการประดิษฐ์ท่าทางประกอบการแสดงขั้นพ้ืนฐานตามรูปแบบ
ผสมผสานระหว่างนาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์สากล  เพลงและดนตรีแนวลูกทุ่งหรือแนวอ่ืนตามความสนใจและตาม
สมัยนิยม  อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างงานการแสดง   จากสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ  การถ่ายทอดบทบาท
การแสดงที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีและบทบาทของผู้คนในสังคมทั่วไป   การสร้างเกณฑ์ประเมินการแสดง
นาฏศิลป์สากล 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  การคิดวิเคราะห์  และการนําเสนอผลงาน 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการแสดงนาฏศิลป์ เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมทั้ง           
ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล  นําความรู้ด้านเพลงดนตรีและการแสดงรูปแบบใหม่ ๆ ไปปรับ
ใช้กับการเรียนวิชาอ่ืน ๆ  ใช้ในชีวิตประจําวัน  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์         
 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมา     องค์ประกอบและวิวัฒนาการของนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากล  

การแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลขั้นพ้ืนฐาน  เทคนิคการประดิษฐ์ท่าทางประกอบการแสดงขั้น
พ้ืนฐานตามรูปแบบผสมผสานระหว่างนาฏศิลป์ไทยและสากลอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างงานการ
แสดง   การสร้างงานการแสดงจากสื่อ     เทคโนโลยีต่าง ๆ  การถ่ายทอดบทบาทการแสดงที่สะท้อนถึง
วัฒนธรรมประเพณีและบทบาทของผู้คนในสังคมทั่วไป การสร้างเกณฑ์ประเมินการแสดงนาฏศิลป์สากล 

2. มีทักษะปฏิบัติการแสดงเบื้องต้น การประดิษฐ์ท่าทางประกอบการแสดง    การถ่ายทอดบทบาทการแสดงที่
สะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีและบทบาทของผู้คนในสังคมทั่วไป นําเสนอแนวคิดจากโครงเรื่องได้อย่าง
สร้างสรรค ์

3. มีความมั่นใจ    กล้าแสดงออก  มีความสามารถในการตัดสินใจ   รักความเป็นไทย   มุ่งมั่น สืบสาน  อนุรักษ์   
เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล  นําความรู้ไปปรับใช้กับ
การเรียนวิชาอ่ืน ๆ    ใช้ในชีวิตประจําวัน   และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศ20218  นำฏศิลป์สำกล 2                                           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                           เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาทฤษฎีนาฏศิลป์สากล  พ้ืนฐานนาฏศิลป์สากลในรูปแบบต่าง ๆ  เทคนิคการประดิษฐ์ท่าทาง
ประกอบการแสดงจากเพลงในท้องถิ่นและเพลงตามสมัยนิยม  การแสดงเชิงสร้างสรรค์  การสร้างเรื่องราว และ
ถ่ายทอดอารมณ์อย่างเป็นระบบ  การนําผลงานไปประยุกต์กับการแสดงละครหรือการแสดงอ่ืน  การนําเสนอผลงานใน
โอกาสสําคัญหรือเพ่ือเผยแพร่ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   กระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  การคิดวิเคราะห์ และการนําเสนอผลงานโดยการประยุกต์ให้เข้ากับ
โครงเรื่องและการแสดงอื่น 
           เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการแสดงนาฏศิลป์เกิดสุนทรียภาพทางด้านการแสดงอย่างสนุกสนาน  
ด้วยความมั่นใจ  กล้าแสดงออก  มีคุณธรรมจริยธรรม  รักความเป็นไทยและประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัย      
มีความสามารถในการตัดสินใจ  มุ่งมั่น สืบสาน อนุรักษ์  เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทยและสากล นําความรู้ไปปรับใช้กับการเรียนวิชาอ่ืน ๆ ใช้ในชีวิตประจําวัน  และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์         
 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมา     องค์ประกอบและวิวัฒนาการของนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากล  

เทคนิคการประดิษฐ์ท่าทางประกอบการแสดงขั้นพ้ืนฐานตามรูปแบบผสมผสานระหว่างนาฏศิลป์ไทยและสากล  
อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างงานการแสดง   การสร้างงานการแสดงจากสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ  การ
นําผลงานไปประยุกต์กับการแสดงละครหรือการแสดงอ่ืน  การสร้างเกณฑ์ประเมินการแสดงนาฏศิลป์สากล 

2. มีทักษะปฏิบัติการแสดงเบื้องต้น การประดิษฐ์ท่าทางประกอบการแสดง    การถ่ายทอด   บทบาทการแสดงที่
สะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีและบทบาทของผู้คนในสังคมทั่วไป มีทักษะในการนําเสนอแนวคิดจากโครงเรื่อง
และการแสดงละครหรือการแสดงอื่นได้อย่างสร้างสรรค์ 



   

หลักสตูรโรงเรยีนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

  

 

197 

3. มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออก  มีความสามารถในการตัดสินใจ   รักความเป็นไทย  มุ่งมั่ น สืบสาน  อนุรักษ์   
เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล นําความรู้ไปปรับใช้กับ
การเรียนวิชาอ่ืน ๆ    ใช้ในชีวิตประจําวัน   และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์    

รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศ20219  นำฏศิลป์สร้ำงสรรค์ 1                                          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                           เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาทฤษฎีนาฏศิลป์สร้างสรรค์  เทคนิคฝึกปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากล
พ้ืนฐานจากเพลงสร้างสรรค์  นาฏศิลป์สากลในรูปแบบต่าง สืบค้นผลงานด้านนาฏศิลป์ร่วมสมัยจากสื่อและ
เทคโนโลยี  เขียนโครงเรื่องการประดิษฐ์ท่าทางประกอบการแสดงในรูปแบบของจินตลีลาประกอบเพลงไทยเดิม
หรือเพลงอื่นตามยุคยุคสมัย  นําเสนอผลงานในโอกาสสําคัญ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  การคิดวิเคราะห์   และการนําเสนอผลงานการแสดง 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์หรือจินตลีลาประกอบเพลง เห็น
คุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล นําความรู้ด้านเพลงดนตรีสร้าง
ให้เกิดการแสดงสร้างสรรค์  และสามารถนําความรู้ด้านการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ไปปรับใช้กับการเรียนวิชาอ่ืน ๆ  
ใช้ในชีวิตประจําวัน  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์         
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมา  องค์ประกอบและวิวัฒนาการนาฏศิลป์ไทยและสากล    ทฤษฎี

นาฏศิลป์สร้างสรรค์  การแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลขั้นพ้ืนฐาน  เทคนิคการประดิษฐ์ท่าทาง
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ประกอบการแสดง  วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างงานการแสดง   ในรูปแบบของนาฏศิลป์ร่วม
สมัย   นาฏศิลป์สร้างสรรค์หรือจินตลีลาประกอบเพลง และสร้างเกณฑ์ประเมินการแสดงได้ 

2. มีทักษะปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลเบื้องต้น การสร้างโครงเรื่องการประดิษฐ์ท่าทาง
ประกอบการแสดงในรูปแบบของจินตลีลาประกอบเพลงไทยเดิมหรือเพลงอ่ืนตามยุคยุคสมัย  การประดิษฐ์ท่าทาง
ประกอบการแสดง    นําเสนอแนวคิดและผลงานจากโครงเรื่องได้อย่างสร้างสรรค์ 

3. มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกมีความสามารถในการตัดสินใจ  รักความเป็นไทย มุ่งมั่น  สืบสาน  อนุรักษ์  เห็น
คุณค่า ของมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล นําความรู้ไปปรับใช้กับการ
เรียนวิชาอ่ืน ๆ    ใช้ในชีวิตประจําวัน   และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู ้        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศ20220  นำฏศิลป์สร้ำงสรรค์ 2                                          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                           เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาทฤษฎีนาฏศิลป์สร้างสรรค์      พ้ืนฐานนาฏศิลป์สากลในรูปแบบต่าง ๆ    เทคนิคการประดิษฐ์ท่าทาง
ประกอบการแสดงจากเพลงสร้างสรรค์     การถ่ายทอดอารมณ์รูปแบบต่าง  ๆ เพ่ือสื่อความหมายในการแสดง
เชิงสร้างสรรค์  การประดิษฐ์ท่าทางประกอบการแสดงจากแนวเพลงที่หลากหลายทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงอ่ืน
ตามโอกาสสําคัญ  การนําผลงานไปประยุกต์กับการแสดงละครหรือการแสดงอ่ืน  การนําเสนอผลงานในโอกาสสําคัญ
หรือเพ่ือเผยแพร่ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  การคิดวิเคราะห์   และการนําเสนอผลงานการแสดง 
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 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์หรือจินตลีลาประกอบเพลง เห็น
คุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล นําความรู้ด้านเพลงดนตรีสร้าง
ให้เกิดการแสดงสร้างสรรค์  และสามารถนําความรู้ด้านการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ไปปรับใช้กับการเรียนวิชาอ่ืน ๆ  
ใช้ในชีวิตประจําวัน  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์         
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมา  ทฤษฎีนาฏศิลป์สร้างสรรค์  การแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากล

ขั้นพ้ืนฐาน  เทคนิคการประดิษฐ์ท่าทางประกอบการแสดงจากแนวเพลงที่หลากหลายทั้งเพลงไทยเดิมและเพลง
อ่ืนตามโอกาสสําคัญ    วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างงานการแสดง   ในรูปแบบของนาฏศิลป์
ร่วมสมัยนาฏศิลป์สร้างสรรค์หรือจินตลีลาประกอบเพลง และสร้างเกณฑ์ประเมินการแสดง 

2. มีทักษะปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลเบื้องต้น การสร้างโครงเรื่องการประดิษฐ์ท่าทาง
ประกอบการแสดงในรูปแบบของจินตลีลา  จากเพลงไทยเดิมหรือแนวเพลงที่หลากหลาย   ตามยุคสมัย  การ
ประดิษฐ์ท่าทางประกอบการแสดง    นําเสนอแนวคิดและผลงานจากโครงเรื่อง     อย่างสร้างสรรค์ 

3. มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกมีความสามารถในการตัดสินใจ  รักความเป็นไทย มุ่งมั่น  สืบสาน  อนุรักษ์   เห็น
คุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล นําความรู้ไปปรับใช้กับการ
เรียนวิชาอ่ืน ๆ    ใช้ในชีวิตประจําวัน   และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์         

รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
            
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง21101  เทคโนโลยีสำรสนเทศ 1                          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  1  ภำคเรียนที่ 1              เวลำ  40 ช่ัวโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ศึกษาการทํางานของคอมพิวเตอร์  หน่วยรับเข้า  หน่วยประมวลผลกลาง  หน่วยความจําหลัก  
หน่วยความจํารอง  หน่วยส่งออก  บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการทํางาน    ข้อมูล 
สารสนเทศ  ระบบสารสนเทศ   เทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลอดจนอภิปรายลักษณะความสําคัญและผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เพ่ือให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความหมายและความสําคัญของข้อมูล  ระบบ
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ บทบาท ประโยชน์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีจิตสํานึกและรับผิดชอบ 
 ตระหนักถึงคุณค่าของการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ   
มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ง 3.1   ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3 
รวมทั้งหมด  3  ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง22101  เทคโนโลยีสำรสนเทศ 2                          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  2  ภำคเรียนที่ 1              เวลำ  40 ช่ัวโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษาการสื่อสารข้อมูล    ความหมายของการสื่อสารข้อมูล องค์ประกอบของการสื่อสารและทิศทางการ

ส่ง   ชนิดของสัญญาณข้อมูล  พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล วิธีและตัวกลางของการสื่อสารข้อมูล  รูปแบบการ
ส่งข้อมูล  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์และโครงสร้างของเครือข่าย ประเภทของเครือข่ายและการ
ประมวลผลข้อมูลในเครือข่าย     รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย    ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์และ
อุปกรณ์เครือข่าย    ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์     ระบบสารสนเทศ   ความหมายและองค์ประกอบของ
ระบบสารสนเทศ    กระบวนการทํางานและลักษณะสารสนเทศที่ดี     ประเภทของระบบสารสนเทศ    วงจรการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ   การใช้อินเทอร์เน็ต   ความหมายและที่มาของอินเทอร์เน็ต  การแทนที่อยู่ของ
อินเทอร์เน็ต  การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตบริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต  การสมัครและการใช้ E-Mail  Blog  
โอนย้ายแฟ้มข้อมูล  การสืบค้นข้อมูลและการใช้โปรแกรมเรียกค้นข้อมูล การสนทนาบนเครือข่าย  คุณธรรมและ
จริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต   กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ การแก้ปัญหาด้วยวิธีการเชิงระบบ     บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา 

เห็นคุณค่าและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์  สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้  ใช้เครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม    มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์  มีจิตสาธารณและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม มุ่งม่ันในการทํางานและมีความรับผิดชอบ 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ง. 3.1   ม.2/1   ม.2/2   ม. 2/3     ม.  2/4    
รวมทั้งหมด   4  ตัวช้ีวัด 
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 ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง23101  เทคโนโลยีสำรสนเทศ 3                          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  3  ภำคเรียนที่ 1              เวลำ  40 ช่ัวโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

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

 ศึกษาและอธิบายหลักการทําโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เขียนโปรแกรมภาษา  ขั้นพ้ืนฐาน 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน และใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสร้างชิ้นงาน
จากจินตนาการหรืองานที่ทําในชีวิตประจําวัน 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการทําโครงงาน  การเขียนโปรแกรม         
ขั้นพ้ืนฐาน การเขียนสคริปต์  การเลือกและประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ดิจิตอล เพ่ือช่วยในการ
นําเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน และสามารถนําคอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการ  
งานที่ทําในชีวิตประจําวันหรือวิชาต่าง ๆ ที่เรียนตามหลักการทําโครงงานโดยใช้เทคโนโลยีแบบต่างๆ  การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างโครงงานคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพ่ือจัดทําโครงงานหรือชิ้นงานขนาดเล็ก 
 ตระหนักถึงคุณค่าของการนําความรู้ไปใช้ในการสร้างชิ้นงานอย่างมีจิตสํานึก และความรับผิดชอบใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น ใช้คําสุภาพและไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้        
มี คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ง 3.1    ม.3/1   ม.3/2  ม.3/3   ม.3/4 
รวมทั้งหมด  4  ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง21102  งำนบ้ำน                                   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  1  ภำคเรียนที่ 2              เวลำ  20 ช่ัวโมง  จ ำนวน 0.5  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาลักษณะงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิเคราะห์วางแผนและลงมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบ้านใน
เรื่องการรักษาความสะอาดและการตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน การใช้และการเก็บรักษา เครื่องอุปโภค บริโภคใน
บ้าน การซ่อมแซมและดัดแปลงเครื่องนุ่งห่ม การประกอบอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจของครอบครัวสามารถนําไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบ้าน และปฏิบัติงานบ้านอย่างมีความรับผิดชอบ มีระเบียบ 
สะอาด ประหยัด อดออม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้องตามกระบวนการทํางาน สามารถช่วยงานบ้าน
และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ  
  
รหัสตัวช้ีวัด  
ง 1.1  ม.1/1     ม.1/2      ม.1/3  
ง 4.4  ม.1/1     ม. 1/2     ม.1/3 
รวมทั้งหมด  6   ตัวชี้วัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง21103  งำนประดิษฐ์                                   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  1  ภำคเรียนที่ 2              เวลำ  20 ช่ัวโมง  จ ำนวน 0.5  หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาลักษณะงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิเคราะห์วางแผน และลงมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประดิษฐ์
ของใช้  ของตกแต่ง จากวัสดุในท้องถิ่น โดยเน้นการออกแบบ การใช้ และดํารงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิต
ชิ้นงานของตนและครอบครัว สามารถนําไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในงานประดิษฐ์เบื้องต้น มีความคิดสร้างสรรค์ ความปราณีต สวยงามตาม
กระบวนการงานประดิษฐ์มีการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยตามภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และสากล มีเจตนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
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ง 1.1  ม. 1/1     ม. 1/2     ม. 1/3  
ง 4.4  ม. 1/1     ม. 1/2     ม. 1/3 
รวมทั้งหมด  6   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง22102  งำนเกษตร                                   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  2  ภำคเรียนที่ 2              เวลำ  20 ช่ัวโมง  จ ำนวน 0.5  หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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      ศึกษา วิเคราะห์  สืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับขั้นตอนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ  ปฏิบัติตาม
กระบวนการทํางาน  ทํางานเสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  ได้แก่   การปลูกผัก    การขยายพันธุ์พืช   การจัดการ
ผลผลิต     การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร   การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

     ทักษะในการทํางานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม   ทักษะการจัดการ การจัดระบบงานและระบบคนเพ่ือให้
งานสําเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ   

   โดยใช้กระบวนการทํางาน  การจัดการ  การทํางานร่วมกัน  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการ
เทคโนโลยี  การฝึกปฏิบัติ การอภิปราย และการแสวงหาความรู้ สามารถทํางานตามข้ันตอนกระบวนการทํางาน มี
ทักษะการจัดการการทํางานอย่างมีระบบ  เห็นคุณค่าของการทํางาน ทํางานเป็นขั้นตอนและเกิดทักษะ
กระบวนการที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ นําความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการทํางานในชีวิตประจําวันได้  
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพเกษตร 

 
รหัสตัวช้ีวัด    
ง 1.1   ม.2/1           ม.2/2            ม.2/3             
ง 4.1   ม.2/1           ม.2/2             ม.2/3     
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง23102  งำนธุรกิจ                                   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  3  ภำคเรียนที่ 2              เวลำ  20 ช่ัวโมง  จ ำนวน 0.5  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ศึกษา วิเคราะห์ขั้นตอนการเลือกซื้อสินค้า การสื่อสาร  ธุรกิจประเภทต่าง ๆ ทักษะการจัดการธุรกิจ

ประเภทต่าง ๆ วิธีการทํางาน แนวทางเข้าสู่อาชีพ การประเมินทางเลือก 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการทํางานเป็นกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
เห็นคุณค่าของการทํางาน รักการทํางาน มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ สามารถดํารงชีวิตอยู่ใน

สังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ง  1.1  ม.3/1    ม.3/2     ม.3/3 
ง  4.1  ม.3/1    ม.3/2     ม.3/3 
รวมทั้งหมด  6   ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง22103  งำนช่ำงพื้นฐำน  1                          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  2  ภำคเรียนที่ 2              เวลำ  20 ช่ัวโมง  จ ำนวน 0.5  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา  และรวบรวมข้อมูล  เกี่ยวกับงานช่างประเภทต่าง ๆ ตามท่ีเลือกเรียน  ในเรื่องวิธีทํา  การ
ดําเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค แล้วนําผลมาวิเคราะห์  อภิปรายสรุป  ศึกษาการเลือกวัสดุ  การออกแบบเป็นภาพ
ร่าง  3  มิติหรือภาพฉาย  การสร้างแบบ  การเตรียม  การใช้  การเก็บรักษาเครื่องมือ  เครื่องใช้ และการจัดการ
ผลงาน  การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นตามข้ันตอน  
 โดยใช้กระบวนการทํางาน  กระบวนการเทคโนโลยี  กระบวนการกลุ่ม  การจัดการ     การแสวงหา
ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้  การสังเกต  การฝึกปฏิบัติ  ด้วยการทําตามแบบ  ดัดแปลงแบบ  ออกแบบ  ตาม
ขั้นตอน  กระบวนการ  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีแนวทางในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีทักษะในการจัดการและการใช้มือ เครื่องมือ เครื่องใช้  สามารถสร้างสรรค์งานหัตถกรรมให้เป็น
ผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ  สอดคล้องกับวัสดุในท้องถิ่น  ประเมินปรับปรุงงานให้มีคุณภาพ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี  
เห็นคุณค่าของการทํางาน  ทํางานด้วยความมุ่งม่ัน สร้างสรรค์  และปลอดภัย ใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า  สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้  มีเจตคติท่ีดีต่อ
การทํางาน  
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ง  1.1  ม 2/1    ม 2/2    ม 2/3    
ง  3.1  ม.2/1    ม 2/2    ม 2/3    ม.2/4     
รวมทั้งหมด  7  ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง23103  งำนช่ำงพื้นฐำน  2                          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  3  ภำคเรียนที่ 2              เวลำ  20 ช่ัวโมง  จ ำนวน 0.5  หน่วยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบ  เขียนแบบเบื้องต้น  การใช้และการบํารุงรักษาเครื่องมือเขียน
แบบ  มาตรฐานการออกแบบ  เขียนแบบ เทคนิคเส้น  ตัวเลข  ตัวอักษร  การสร้างรูปทรงเรขาคณิต  การกําหนด
ขนาดของมิติ  มาตราส่วน  หลักการอ่านและเขียนภาพ  3  มิติ  ISOMETRIC  OBLIQUE  และภาพฉาย  3  วิว  
ภาพตัดและสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม    ติดตั้ง  ประกอบผลิตภัณฑ์   การเลือกใช้เทคโนโลยีใน
สร้างชิ้นงาน 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการทํางานเป็นกลุ่ม  กระบวนการเทคโนโลยี   การสืบค้น
ข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ 
   เห็นคุณค่าของการทํางาน รักการทํางาน มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ    นําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ง  1.1  ม.3/1    ม.3/2     ม.3/3 
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ง  2.1 ม.3/1     ม.3/2   
รวมทั้งหมด  5  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง20201  อำหำรว่ำงน่ำรู้                              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                  เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      ศึกษา  ความหมาย  ความสําคัญของอาหารว่างและการกําหนดเวลา    ประเภทของอาหารว่าง  การ
วางแผนการทํางาน  การเลือกซ้ือ  การเลือกใช้อุปกรณ์  เครื่องมือ  วิธีหุงต้มอาหารลักษณะของอาหาร  และการใช้
มาตรการชั่งตวง 
    สืบค้นและสร้างสรรค์อาหารว่างชนิดใหม่ๆ  และแปลก  ให้เป็นเอกลักษณ์และความนิยมในท้องถิ่น 
ฝึกฝนปฏิบัติการทําอาหารว่างและสร้างสรรค์ผลงาน  ตามประเภทและเวลาของอาหารว่าง  จัดและบรรจุให้
สวยงามน่ารับประทาน    คิดราคาต้นทุน  กําไร  จนเกิดทักษะ  ความชํานาญตลอดจนจัดจําหน่าย 
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  โดยใช้กระบวนการการทํางานอย่างเป็นระบบ  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะการทํางานร่วมกัน  ทํางาน
ด้วยความรับผิดชอบ  ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์  ประหยัด  อดออม  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน      
รวมทั้งเป็นแนวทางในงานอาชีพและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
  
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบาย ความเป็นมา  ความสําคัญของอาหารว่าง  ประเภท  เวลาของมื้ออาหารว่างได้ 
2. วิเคราะห์  การวางแผน  การทํางานตามลําดับขั้นและแสดงแผนผังการทํางานได้ 
3. บอกวิธีการเลือกอาหารสด  อาหารแห้ง  การใช้อุปกรณ์  เครื่องมือ  ได้ถูกต้องเหมาะสม 
4. สืบค้นข้อมูลเทคนิคต่างๆ ในการทําอาหารว่าง 
5. ปฏิบัติการจัดโต๊ะอาหารว่าง   จัดตกแต่งและบรรจุอาหารให้น่ารับประทานได้ 
6. ปฏิบัติการทําอาหารว่างประเภทต่างๆ อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 
7. วางแผนการจําหน่าย   โดยคํานวณต้นทุน  กําไรและจัดจําหน่ายได้  
รวมทั้งหมด  7 ผลกำรเรียนรู้ 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง20202   ขนมไทยเพื่อเศรษฐกิจ                          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                  เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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        ศึกษาความรู้ทั่วไปของขนมไทย  การใช้อุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้  การดูแลและการเก็บรักษา  การ
เลือกซื้ออาหารสด  อาหารแห้ง  วิธีการเก็บรักษาขนมไทยไว้ได้นานและถูกสุขลักษณะ 
    สืบค้น  ประวัติความเป็นมาของขนมไทย  เทคนิคต่างๆ  ในการทําขนมไทย  ตลอดจนการค้นคว้า  
คุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิด ที่ใช้ในการทําขนมไทย 
    ฝึกฝน  การทําขนมไทยประเภทต่างๆ  การใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นทดแทนวัสดุที่หายาก  การห่อ   การ
บรรจุและการตกแต่งภาชนะ  ให้สวยงาม  การคิดต้นทุน  กําไร  การสร้างสรรค์งาน  และการแสดงผลงาน 
   โดยใช้กระบวนการทํางานอย่างมีระบบ  มีความสร้างสรรค์  มีทักษะการทํางานร่วมกัน  ทํางานด้วย
ความรับผิดชอบ  ขยัน  อดทน    ซื่อสัตย์  ประหยัด  อดออม  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างมี
คุณค่าและยั่งยืน  รวมทั้งเห็นแนวทางในงานอาชีพแลมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายความเป็นมา  ความสําคัญของขนมไทย  การใช้อุปกรณ์  การเลือกซื้ออาหารและวิธีการเก็บรักษาขนม

ไทยไว้ได้นาน 
2. ศึกษา  ค้นคว้า  เทคนิคต่างๆ ในการทําขนมไทยแต่ละประเภท  การค้นหาคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการทํา

ขนมไทย 
3. ปฏิบัติการทําขนมไทยประเภทต่างๆ  การใช้วัสดุทดแทน  การห่อ  การบรรจุและการคิดต้นทุนกําไร 
รวมทั้งหมด  3 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง20203   ช่ำงปักด้วยมือ                          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                  เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
             ศึกษางานปักด้วยด้วยมือวิธีต่าง  แบบลาย และการออกแบบลายปัก สํารวจแหล่งวัสดุและการบริการ
ในท้องถิ่น เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ฝึกทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับงานปักด้วยมือวิธีต่างๆ เลือกลายและออกแบบลายปัก 
ดัดแปลงให้เหมาะสมกับชิ้นงาน จัดจําหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงานและประเมินผล 
             เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะและออกแบบลายปัก เลือกลายปักให้เหมาะสมกับชิ้นงาน 
สามารถให้บริการงานปักด้วยมือและจําหน่ายได้  
       
ผลกำรเรียนรู้ 
1. บอกความหมาย ความสําคัญ ประเภทและประโยชน์ของงานปักด้วยมือ 
2. จําแนกประเภทวัสดุ- อุปกรณ์ที่ใช้ในงานปักได้ 
3. เลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานปักได้ 
4. บอกหลักการ วิธีการในการดูแลรักษาวัสดุ-อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง 
5. บอกหลักการและขั้นตอน การเลือกลาย การย่อ และขยายลายปัก การวางลายปัก  การลอกลายลงบนผ้าได้

อย่างถูกต้อง 
6. บอกหลักการและปฏิบัติได้ทุกขั้นตอนของการเตรียมด้าย ไหม และการใช้สะดึง 
7. บอกประเภทและปฏิบัติการปักตะเข็บต่างๆได้อย่างถูกต้อง 
8. ปฏิบัติงานปักด้วยมือเป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง 
9. จําหน่ายผลงานที่ปฏิบัติได้ 
รวมทั้งหมด  9 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง20241   ช่ำงซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                  เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆ ทางคอมพิวเตอร์  ระบบปฏิบัติการประเภทต่างๆ
ความสําคัญของระบบปฏิบัติการ  วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ  อาการเสียที่เกิดขึ้นในคอมพิวเตอร์ หลักการ
ในการวิเคราะห์อาการเสียในคอมพิวเตอร์ และวิธีการในการแก้ไขอาการเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

อธิบายองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆ ทางคอมพิวเตอร์  ความสําคัญของระบบปฏิบัติการ 
วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการได้  อาการเสียที่เกิดขึ้นในคอมพิวเตอร์  หลักการในการวิเคราะห์อาการเสียใน
คอมพิวเตอร์ และสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ติดตั้งระบบปฏิบัติการ  แก้ไขอาการเสียของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในชีวิตประจําวันเบื้องต้น   

  
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้ 
2. อธิบายหน้าที่ของหน่วยรับข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ได้ 
3. อธิบายหน้าที่ของหน่วยประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ได้ 
4. อธิบายหน้าที่ของหน่วยความจําทางคอมพิวเตอร์ได้ 
5. อธิบายหน้าที่ของหน่วยแสดงผลทางคอมพิวเตอร์ได้ 
6. สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ 
7. มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ   
8. อธิบายถึงวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการได้ 
9. สามารถจําแนกประเภทของระบบปฏิบัติการได้ 
10. สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการได้ 
11. อธิบายอาการเสียที่เกิดข้ึนบ่อยๆ ได้ 
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12. อธิบาย หลักการในการวิเคราะห์อาการชํารุดได 
13. มีเทคนิคในการแก้ไขอาการชํารุด  ของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
14. สามารถค้นหาข้อมูลช่วยเหลือจากอินเตอร์เน็ตได้ 
รวมทั้งหมด  14  ผลกำรเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง20242     คอมพิวเตอร์ประยุกต์  1                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                  เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา  ประเภทของชิ้นงานคอมพิวเตอร์  โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้สร้างชิ้นงานคอมพิวเตอร์วิธีการใช้งาน
โปรแกรมประยุกต์ในด้านต่างๆ  อาทิ  การตกแต่งรูปภาพ  การนําเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ในรูปแบบสื่อผสม      
การเขียนโฮมเพจ  และการวิเคราะห์ขั้นตอนการสร้างชิ้นงานคอมพิวเตอร์ 
 ปฏิบัติการสร้างชิ้นงานคอมพิวเตอร์อย่างมีกระบวนการถ่ายทอดความคิดในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีระบบ 
 เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และทักษะในการวิเคราะห์ขั้นตอนการแก้ปัญหา  การออกแบบโปรแกรม  
การเขียนโปรแกรม  และสามารถประยุกต์นําไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  สามารถใช้ชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างงานด้านคอมพิวเตอร์ได้ 
2. ใช้โปรแกรมนําเสนอ  เพื่อนําเสนอชิ้นงานคอมพิวเตอร์ได้ 
รวมทั้งหมด 2 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง20243   คอมพิวเตอร์ประยุกต์  2               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                  เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาประโยชน์ของการนําเสนอรายงานด้วยการตัดต่อวิดีโอ คุณธรรมของผู้ทําการตัดต่อวิดีโอ การใช้แถบ
เครื่องมือต่าง ๆ  การวางคลิปใน storyboard การแต่งการตัดต่อคลิปวิดีโอ การปรับแต่งเสียงในคลิปวิดีโอ การตัด
ต่อเสียงในงานนําเสนอ การสร้างภาพเคลื่อนไหว การแทรก effect  ต่าง ๆ การแทรกข้อความ  การสร้างไฟล์วีดีโอ
รูปแบบต่าง ๆ สามารถสร้างชิ้นงานเป็นของตัวเอง และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างงานด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมการนําเสนอรายงานโดยการตัดต่อวิดีโอ เพ่ือนําเสนอชิ้นงานคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
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3. นักเรียนสามารถวางโครงเรื่องใน  Storyboard ได้ 
4. บอกส่วนประกอบต่าง ๆ ในโปรแกรม Ulead Videostudio  ได ้
5. นักเรียนสามารถแทรกรูปภาพลงใน Storyboard  ได ้
6. นักเรียนสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ 
7. นักเรียนสามารถแทรก Effect  ได้ 
8. นักเรียนสามารถแทรกเสียงเพลงได้ 
9. นักเรียนสามารถแทรกข้อความได้ 
10. นักเรียนสามารถสร้างไฟล์วีดีโอรูปแบบต่างๆ ได้ 
11. นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานของตัวเองได้ 
รวมทั้งหมด  11  ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง20244  ตำรำงกำรท ำงำน                             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                  เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษาหลักการของตารางทํางาน  การคํานวณของตารางทํางาน  รูปแบบของงานที่อยู่บนตารางทํางาน  

การป้อนข้อมูล  การแก้ไขข้อมูล  การเก็บข้อมูลลงแฟ้มข้อมูล  การเรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลมาดําเนินการ     
การจัดรูปแบบชิ้นงาน  การพิมพ์  การสร้างกราฟ      ฟังก์ชั่นการทํางานต่าง ๆ   



   

หลักสตูรโรงเรยีนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

  

 

218 

ปฏิบัติการสร้างงานบนตารางทํางาน  ป้อนข้อมูล  แก้ไขข้อมูล  เก็บข้อมูลลงแฟ้มข้อมูลเรียกข้อมูลจาก
แฟ้มข้อมูลมาดําเนินการจัดรูปแบบชิ้นงาน  สร้างกราฟ  ใช้ฟังก์ชั่นการคํานวณฟังก์ชั่นการทํางานต่าง ๆ ประยุกต์
ตารางทํางานในงานต่าง ๆ 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตารางทํางานและสามารถนําไปประยุกต์ใช้
ในการทํางานได ้

เห็นคุณค่าและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์  สามารถนําความรู้เกี่ยวกับการทํางานของตารางทํางานไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์  มีจิตสาธารณและค่านิยมที่เหมาะสม มุ่งมั่นใน
การทํางานและมีความรับผิดชอบ 

   
ผลกำรเรียนรู้ 
1. บอกลักษณะของโปรแกรมและหลักการทํางานของโปรแกรมตารางทํางานได้ 
2. ปฏิบัติการสร้างสมุดงาน  เปิด-ปิดสมุดงาน เพิ่ม ลบ และแก้ไขสมุดงานได้ 
3. ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้อนข้อมูล การจัดรูปแบบข้อมูล แก้ไขข้อมูล จัดรูปแบบตารางทํางาน  การตกแต่งข้อมูล

ประเภทข้อความและข้อมูลจํานวนและจัดเก็บข้อมูลลงแฟ้มได้ 
4. ปฏิบัติการสร้างชิ้นงาน สร้างกราฟ และใช้ฟังก์ชั่นการคํานวณ ฟังก์ชันการทํางานต่าง ๆ ได้ 
5. สามารถนําโปรแกรมตารางทํางานไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ ได้ 
รวมทั้งหมด  5  ผลกำรเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
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ง20245  กำรเขียนเว็บเพจ                          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                  เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการพัฒนาเว็บเพจ  ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้าง
เว็บเพจ โครงสร้างภาษาการเขียนเว็บเพจ การจัดและการตกแต่งข้อความ การแทรกรูปภาพลงในเว็บเพจ  การ
สร้างตาราง  การเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ การสร้างฟอร์มชนิดต่างๆ การสร้างเฟรม เทคนิคพิเศษในการสร้างสไตล์ชีต 
การทําภาพเคลื่อนไหวบนเว็บเพจเพ่ือการตกแต่งเว็บเพจให้สวยงาม การโอนย้ายข้อมูล (upload) สู่อินเตอร์เน็ต
เพ่ือจัดทําเว็บไซต์ 

ปฏิบัติและประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเสนอผลงานของท้องถิ่นผ่านเว็บไซต์  และเกิดเจตคติท่ีดีทําให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์
ในทางสร้างสรรค์ได้ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายหลักการสร้างและออกแบบเว็บเพจ 
2. อธิบายหลักการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมในการพัฒนาเว็บเพจ 
3. มีความรู้  ความเข้าใจ หลักการสร้างและเขียนโปรแกรมทําเว็บเพจ 
4. ปฏิบัติการจัดทําเว็บไซต์ 
5. นําเสนอผลงานของท้องถิ่นผ่านเว็บไซต์ 
รวมทั้งหมด  5  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง20261   กำรจัดสวน                                            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                  เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประโยชน์ หลักการ วิธีการ ขั้นตอนการจัดสวน  ใช้เทคนิคและเทคโนโลยี
ในการจัดสวนแบบต่างๆ  ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสวนจากแหล่งเรียนรู้ 

โดยใช้กระบวนการคิด  วิเคราะห์ วางแผนปฏิบัติงานตามขั้นตอนอย่างสร้างสรรค์ เลือกใช้เก็บบํารุงรักษา
เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ประเมินและปรับปรุงการทํางานด้วยวิธีที่เหมาะสม คํานึงถึงความปลอดภัยใน
การทํางาน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมาย  ความสําคัญ  ประโยชน์ของการจัดสวน 
2. อธิบายหลักการ  วิธีการข้ันตอนการจัดสวน 
3. ระบุความแตกต่างของสวนแบบต่างๆได้ 
4. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสวน 
5. วางแผนและปฏิบัติการจัดสวนตามขั้นตอนได้อย่างสร้างสรรค์ 
6. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์   เครื่องมือในกาจัดสวนได้อย่างเหมาะสม  พร้อมทั้งเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ได้อย่าง

ถูกต้อง 
7. ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย   และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  
รวมทั้งหมด 7 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง20262   กำรปลูกไม้ดอกไม้ประดับ                         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                  เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา  อภิปราย  วิเคราะห์ความคิดรวบยอด  เกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญ  และประโยชน์ของของ
ไม้ดอกไม้ประดับ   ประเภทของไม้ดอกไม้ประดับ  วิธีการขยายพันธุ์   ชนิดของศัตรูพืช   วิธีการป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืช    การปลูกและดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ   และทําการปลูก  ขยายพันธุ์  ดูแลรักษา  กําจัดศัตรูพืชของ
ไม้ดอกไม้ประดับได้  สามารถนําหลักการการปลูกไม้ดอกไม้ประดับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. บอกความหมาย  ความสําคัญและประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับได้ 
2. จําแนกประเภทของไม้ดอกไม้ประดับได้ 
3. บอกวิธีการและขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับได้ 
4. บอกชนิดและวิธีการป้องกัน  กําจัด ศัตรูพืชได้ 
5. บอกวิธีการ  รวมทั้งปลูกและดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับได้ 
รวมทั้งหมด  5  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง20263  กำรขยำยพันธุ์พืช                                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                  เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา  อภิปราย  วิเคราะห์ความคิดรวบยอด  เกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญ  และประโยชน์ของการ
ขยายพันธุ์พืช  ประเภทของการขยายพันธุ์พืช  ขั้นตอนกระบวนการขยายพันธุ์พืช ใช้วิธีการขยายพันธุ์พืชได้
เหมาะสมกับพืชชนิดต่างๆ  สามารถนําหลักการขยายพันธุ์พืชไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. บอกความหมาย  ความสําคัญ  และประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืชได้ 

2. จําแนกประเภทของการขยายพันธุ์พืชได้ 

3. บอกวิธีการขยายพันธุ์พืชได้ 

4. บอกชื่อพืชให้ตรงกับวิธีการขยายพันธุ์ได้ 

5. บอกขั้นตอนกระบวนการขยายพันธุ์พืชตามวิธีที่กําหนดให้ได้ 

6. ขยายพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่กําหนดให้ได้ 
รวมทั้งหมด  6  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง20264   ช่ำงซ่อมเครื่องเสียง                                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                  เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน  ส่วนประกอบ  ของอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ  สัญญาณเสียง  
วงจรขยาย  CLASS  A,  AB,  B,  C  บล็อกไดอะแกรมของเครื่องขยายเสียง  วงจรขยายแรงดันไฟฟ้า  และขยาย
กําลังโทนคอนโทรล  มิกเซอร์  อีควอไลเซอร์  ปรีแอมพลิฟายเออร์  วงจรเครื่องเสียง  โมโน  สเตอริโอ  อุปกรณ์
ประกอบเครื่องขยายเสียง  เสยีง  ลําโพง  ไมโครโฟน  สายสัญญาณ  แมตชิง  ปลั๊ก  แจค็  การต่อเครื่องขยายเสียง
กับระบบเสียงอ่ืน ๆ  การถอด  ประกอบและการทดสอบวงจรเครื่องขยายเสียง  การใช้เครื่องมือวัดตรวจสอบหา
ข้อบกพร่องของวงจรขยายเสียง  โดยยึดหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นสําคัญ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายหน้าที่  ส่วนประกอบของอุปกรณ์เครื่องเสียงได้ 
2. อธิบายหลักการทํางานของเครื่องเสียง 
3. เขียนผังวงจรการต่อเครื่องขยายเสียงกับอุปกรณ์อ่ืนๆ ได้ 
4. ปฏิบัติการถอด   ประกอบและทดสอบวงจรเครื่องขยายเสยง 
5. วิเคราะห์ข้อบกพร่องของวงจรขยายเสียง  โดยใช้เครื่องมือวัดตรวจสอบได้ 
6. ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ  คํานึงถึงปลอดภัยเสมอ 
รวมทั้งหมด  6  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง20265   นักประดิษฐ์                                            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                  เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดผล และประเมินผล  วิชานักประดิษฐ์  ปฏิบัติการบันทึก
ความรู้และประสบการณ์ในการทํากิจกรรมระหว่างเรียน  ศึกษาวิธีการเป็นนักประดิษฐ์คิดค้น  กฎหมายสิทธิบัตร 
ข้อมูลสิทธิบัตรและการสืบค้น  การทํางานของสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ  ที่สนใจ  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับของเล่นบังคับ
วิทยุ  ปฏิบัติการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ในจินตนาการ  การประดิษฐ์เครื่องบินกระดาษ  ประดิษฐ์เรือที่ใช้พลัง
ขับเคลื่อนจากการคลายตัวของยาง  ประดิษฐ์รถขับเคลื่อนด้วยกังหันไฟฟ้า  ค้นหาข้อมูลความรู้ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  สืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก  ผลิตของประดิษฐ์ตกแต่งและของใช้  ดัดแปลงของเล่นให้เป็นของใช้  
ศึกษาวิธีการและปฏิบัติการทําโครงงานนักประดิษฐ์ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. สามารถวิเคราะห์ปัญหา  สาเหตุ  สร้างทางเลือกและแก้ปัญหาตามแนวทางที่เลือก 

2. ค้นหาข้อมูลความรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

3. ออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์อย่างคุ้มค่า  ถูกวิธีและปลอดภัย 

4. เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์  ด้านคุณภาพ  รูปแบบ  วัสดุ  ความสะดวกในการใช้ 

5. ความคุ้มค่า  ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสังคมในทางสร้างสรรค์ 
รวมทั้งหมด  5  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง20266   กำรมัดย้อม                                            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                  เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาความเป็นมาและคุณสมบัติของผ้ามัดย้อม  การออกแบบลาย  วิธีการทํา  เครื่องมือ  วัสดุในการย้อม     
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน      การใช้สารเคมีในการย้อม  เตรียมวัสดุอุปกรณ์  เลือกผ้าตกแต่งขั้น
สําเร็จ  สํารวจข้อมูลตลาด  ทําบัญชีรับจ่าย  กําหนดราคาจําหน่าย 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมัดย้อม 
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบ ลาย วิธีการทํา 
4. มีความรู้ความเข้าใจคุณสมบัติ การมัดย้อม 
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือวัสดุ  อุปกรณ์มัดย้อม 
รวมทั้งหมด  5  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง20267  ช่ำงกัดกระจก                                            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                  เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาความเป็นมาและคุณสมบัติของการกัดกระจก   ออกแบบลายกัดกระจก   วัสดุอุปกรณ์ และความ
ปลอดภัยขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การใช้สารเคมีในการกัดกระจก   เตรียมวัสดุ  อุปกรณ์   เลือกกระจก  แบบและ
ขั้นตอนการตกแต่ง   เพ่ือจําหน่ายและกําหนดราคา 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการแกะกระจก 
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2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดติดสติกเกอร์บนกระจก 
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับน้ํายากัดกระจกและวิธีใช้อย่างปลอดภัย 
รวมทั้งหมด  4  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง20268   พิมพ์ดีดภำษำไทย 1                                     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                  เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาส่วนต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย การสร้างเทคนิคท่ีดีในการพิมพ์ หลักการพิมพ์และการเคาะ
แป้นอักษรและสัญลักษณ์ต่าง ๆ การบํารุงรักษาเครื่องพิมพ์ 
 ปฏิบัติงานใช้ส่วนต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย ฝึกเทคนิคในการพิมพ์ เช่น ท่านั่ง วางนิ้วและเคาะ
แป้นสัญลักษณ์ต่าง ๆ พัฒนาทักษะความเร็ว ความแม่นยํา  บํารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้และบํารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด มีกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ์ดีด และ
สามารถพิมพ์ข้อความได้ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. สามารถบอกและใช้ส่วนต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ได้ถูกต้อง 
2. สามารถปฏิบัติเทคนิคการพิมพ์ได้ถูกต้อง 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ์ดีด 
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบํารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด 
5. สามารถพิมพ์แป้นอักษรต่าง ๆ ได้ 
6. สามารถพิมพ์สัมผัสได้นาทีละ 20 คํา 
รวมทั้งหมด  6  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง20269   พิมพ์ดีดภำษำไทย 2                                     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                  เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา การพิมพ์งานบัญชี การวางศูนย์ตามแนวตั้งและแนวนอนอย่างง่าย การพิมพ์จดหมายส่วนตัว การ
พิมพ์จดหมายราชการแบบต่าง ๆ  การบํารุงรักษาเครื่องพิมพ์ 
 ปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะความเร็ว ความแม่นยํา วางศูนย์ตามแนวตั้งและแนวนอนได้ เหมาะสมกับ
หน้ากระดาษ พิมพ์งานบัญชรอย่างง่าย พิมพ์จดหมายส่วนตัว พิมพ์จดหมายราชการแบบต่าง  ๆ  บํารุงรักษาเครื่อง
พิมพ์ดีด 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้และบํารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด มีกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ์ดีด และ
สามารถพิมพ์ข้อความและวางศูนย์ตามแนวตั้งและแนวนอน    การพิมพ์งานบัญชรอย่างง่าย   พิมพ์จดหมายส่วน
ตัวพิมพ์จดหมายราชการได้ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. สามารถพิมพ์สัมผัสได้นาทีละ 20 คํา 
2. สามารถพิมพ์บัญชีอย่างง่ายได้ 
3. สามารถพิมพ์ข้อความและจดหมายส่วนตัวได้ 
4. สามารถพิมพ์การวางศูนย์ตามแนวตั้งและแนวนอนได้ 
5. สามารถพิมพ์จดหมายราชการแบบต่าง ๆ ได้ 
6. สามารถพิมพ์สัมผัสได้นาทีละ 20 คํา 
7. สามารถพิมพ์บัญชีอย่างง่ายได้ 
8. สามารถพิมพ์ข้อความและจดหมายส่วนตัวได้ 
9. สามารถพิมพ์การวางศูนย์ตามแนวตั้งและแนวนอนได้ 
รวมทั้งหมด  9 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ   
อ21101  ภำษำอังกฤษ 1         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1    ภำคเรียนที่ 1                เวลำเรียน 60  ชั่วโมง    จ ำนวน 1.5 หน่วยกิต   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษาหลักการฟังและอ่านออกเสียง คําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนํา คําชี้แจง  นิทาน บทร้อยกรอง สนทนา

โต้ตอบ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม เข้าใจสํานวนภาษา และโครงสร้าง ใช้ภาษาน้ําเสียง  
และกริยาท่าทาง ในสถานการณ์จําลอง กับบุคคลตามโอกาส สถานที่ เหมาะสมกับวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา 
อธิบายเรื่อง ขนบธรรมเนียมของเจ้าของภาษา เรียนรู้โครงสร้างประโยคที่ใช้ในการเขียนบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ 
ค้นคว้า สืบค้นข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และการปฏิบัติ ด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน อย่างมี
มารยาทเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนําไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักความเป็นไทย 
มีจิตสาธารณะ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม มุ่งมั่นในการทํางาน มีความรับผิดชอบ  
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต.1.1  ม.1/1  ม.1/2   ม.1/3  ม.1/4 
ต.1.2  ม.1/1  ม.1/2   ม.1/3  ม.1/4   ม.1/5 
ต.1.3  ม.1/1  ม.1/2   ม.1/3 
ต.2.1  ม.1/1   ม1/2   ม1/3 
ต.2.2  ม.1/1   ม1/2 
ต.3.1 ม.1/1 
ต.4.1  ม.1/1 
ต.4.2  ม.1/1 
รวมทั้งหมด   20  ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ   
อ21102  ภำษำอังกฤษ 2          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ภำคเรียนที่ 2           เวลำเรียน 60  ชั่วโมง จ ำนวน 1.5 หน่วยกิต   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษาหลักการฟังและอ่านออกเสียง ข้อความ   บทความ  อ่านจับใจความสําคัญ วิเคราะห์ข้อความ 

บทความ  สรุปความ  และแสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆ โดยใช้ภาษา น้ําเสียง  และกริยาท่าทาง              
ในสถานการณ์จําลอง กับบุคคลตามโอกาส สถานที่ เหมาะสมกับวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา อธิบายเรื่อง 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษา เรียนรู้โครงสร้างประโยคที่ใช้ในการเขียนบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ 
ค้นคว้า สืบค้นข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และการปฏิบัติ ด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน อย่างมี
มารยาทเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนําไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักความเป็นไทย 
มีจิตสาธารณะ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม มุ่งมั่นในการทํางาน มีความรับผิดชอบ  
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต.1.1 ม.1/1    ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4 
ต.1.2 ม.1/1    ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4     ม.1/5 
ต.1.3  ม.1/1    ม.1/2   ม.1/3 
ต.2.1  ม.1/1    ม.1/2   ม.1/3 
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ต.2.2  ม.1/1     ม.1/2 
ต.3.1  ม.1/1 
ต.4.1  ม.1/1 
ต.4.2  ม.1/1 
รวมทั้งหมด  20  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
อ22101  ภำษำอังกฤษ 3          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 ภำคเรียนที่ 1             เวลำเรียน 60  ชั่วโมง      จ ำนวน  1.5 หน่วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาหลักการใช้คําขอร้อง คําแนะนํา คําชี้แจง และคําอธิบายที่ฟังและอ่าน โดยใช้ภาษา กริยาท่าทาง 
น้ําเสียง  เหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคม  วิเคราะห์เรื่อง ข่าว เหตุการณ์ เพลง ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน  ระบุ เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟัง หรืออ่าน  เลือก
ระบุหัวเรื่อง ใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่านจากสื่อ
ประเภทต่างๆ  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและอธิบาย
ความเหมือนของเจ้าของภาษากับของไทย สามารถนําไปใช้อย่างเหมาะสม  
 ศึกษา สืบค้น รวบรวม และสรุปความรู้ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาต่างประเทศ สามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ   ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นโดยใช้
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ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนําไปพัฒนา การเรียนการสอนให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
 เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ 
จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม มุ่งมั่นในการทํางาน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ  
เป็นภาษาต่างประเทศ    
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ต.1.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3   ม.2/4 
ต.1.2  ม.2/1  ม.2/2   ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5 
ต.1.3  ม.2/1  ม.2/2   ม.2/3     
ต.2.1   ม.2/1  ม.2/2   ม.2/3   
ต.3.1   ม.2/1 
ต.4.1   ม.2/1   
ต.4.2  ม.2/1 
รวมทั้งหมด   18   ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
อ22102  ภำษำอังกฤษ 4                   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 ภำคเรียนที่ 2               เวลำเรียน 60  ชั่วโมง   จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต 

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

 ศึกษาหลักการใช้พจนานุกรม หลักการอ่านออกเสียง นิทาน เรื่องสั้น บทร้อยกรองสั้นๆ  ขัอความและ
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว ลมฟ้าอากาศ  การศึกษา การเดินทางท่องเที่ยว การตีความ ถ่ายโอนข้อมูล
ให้สัมพันธ์กับสื่อ ที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น กราฟ แผนภูมิกราฟ  โดยใช้โครงสร้างประโยคในการตอบรับและปฏิเสธ
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การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ  การขอข้อมูลและให้ข้อมูล บรรยายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องราวที่ฟังหรืออ่านโดยใช้ภาษาน้ําเสียง ท่าทางในสถานการณ์จริง เข้าร่วมกิจกรรมและเปรียบเทียบความ
แตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม  สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมและเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียนโดยค้นคว้าสืบค้นข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 สืบคัน ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้ข้อมูลต่างๆจากสื่อแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาต่างประเทศ  สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน ใฝ่เรียนรู้  มีจิตสาธารณะ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม มุ่งมั่นในการทํางาน เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ
เป็นภาษาต่างประเทศ 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ต.1.1   ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4 
ต.1.2   ม.2/3   ม.2/4   ม.2/5  
ต.1.3   ม.2/1   ม.2/2 
ต.2.1   ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3 
ต.2.2   ม.2/1   ม.2/2      
 ต.3.1  ม.2/1 
 ต.4.1  ม.2/1            
 ต.4.2  ม.2/1   ม.2/2   
รวมทั้งหมด     18     ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
อ23101  ภำษำอังกฤษ  5                   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
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ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ภำคเรียนที่ 1                เวลำเรียน  60  ชั่วโมง จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาหลักการฟังและอ่านออกเสียงคําขอร้อง คําแนะนํา  คําชี้แจง  คําอธิบาย ข้อความ ข่าว โฆษณา 
และบทร้อยกรองสั้น  ๆ สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัวสถานการณ์  ข่าว  เรื่องท่ี
อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้
ความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ  อย่างเหมาะสม   เลือกใช้ภาษา  
น้ําเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม   และวัฒนธรรม  ของเจ้าของภาษา     
อธิบาย เกี่ยวกับชีวิต ความเป็นอยูข่นบธรรมเนียม  และประเพณี ของเจ้าของภาษา   ค้นคว้า  รวบรวม และสรุป
ข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้และนําเสนอด้วยการพูดและการเขียน ใช้
ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนชุมชน      
และท้องถิ่น เป็นภาษาต่างประเทศ 

แสดงทักษะในการคิดวิเคราะห์และการปฏิบัติด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างเหมาะสมและมี
มารยาท เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนําไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักความเป็นไทย 
มีจริยธรรม คุณธรรม จิตสาธารณะ และค่านิยมที่เหมาะสม มุ่งม่ันในการทํางาน มีความรับผิดชอบ  
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต 1.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4 
ต 1.2  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5   
ต 1.3  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3 
ต 2.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3 
ต 2.2  ม.3/1  ม.3/2  
ต 3.1  ม.3/1 
ต 4.1  ม.3/1          
ต 4.2  ม.3/1  ม.3/2      
รวมทั้งหมด  21  ตัวชี้วัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
อ23102  ภำษำอังกฤษ  6          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ภำคเรียนที่ 2                 เวลำเรียน  60 ชั่วโมง   จ ำนวน 1.5 หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษาหลักการฟังและอ่านออกเสียงข้อความ เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุน 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผล ยกตัวอย่างประกอบ  
สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัวสถานการณ์  ข่าว  เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของ
สังคม และสื่อสารอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ   แสดง
ความต้องการ  เสนอให้ความช่วยเหลือตอบรับหรือปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ  อย่างเหมาะสม 
พูดและเขียนเพ่ือขอ   ให้ข้อมูล  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่าง
เหมาะสม เลือกใช้ภาษา  น้ําเสียง  กิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลโอกาส ตามมารยาทสังคม   และวัฒนธรรม ของ
เจ้าของภาษา   เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน  ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  และ
การลําดับคํา ตามโครงสร้างประโยค ของ ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย รวมทั้งความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างชีวิต ความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียม  และประเพณี ของเจ้าของภาษา   ค้นคว้า  รวบรวม และสรุปข้อมูล/ 
ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้และนําเสนอด้วยการพูดและการเขียน ใช้ภาษา
สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนชุมชน และท้องถิ่น 
เป็นภาษาต่างประเทศ 

แสดงทักษะในการคิดวิเคราะห์และการปฏิบัติด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างเหมาะสมและมี
มารยาท เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนําไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักความเป็นไทย 
มีจริยธรรม คุณธรรม จิตสาธารณะ และค่านิยมที่เหมาะสม มุ่งม่ันในการทํางาน มีความรับผิดชอบ  

 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ต 1.1 ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/5          
ต 1.2  ม.3/1 ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5   
ต 1.3  ม.3/1 ม.3/2  ม.3/3                   
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ต 2.1  ม.3/1 ม.3/2  ม.3/3 
ต 2.2  ม.3/1 ม.3/2      
ต 3.1  ม.3/1     
ต 4.1  ม.3/1     
ต 4.2  ม.3/1 ม.3/2   
รวมทั้งหมด  21  ตัวชี้วัด 

 
 
 

 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

อ20201  ภำษำอังกฤษอ่ำน - เขียน 1                           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                  เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
อ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เข้าใจ บอก หรืออธิบาย ตีความบทความหรือข้อความสั้นๆ จาก

สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ เขียนประโยคอย่างง่ายด้วยการใช้ถ้อยคําหรือรูปแบบการเขียนตามโครงสร้างเขียน
บรรยาย หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และสื่อสิ่งพิมพ์หรือจากข่าวสารในชีวิตประจําวัน 
                 ศึกษา ค้นคว้า และสรุปความรู้ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆและแสดงความคิดเห็นโดย
ใช้ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจสามารถนําไปพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
                 เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐาน  เห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของการเรียนภาษา เพ่ือแสวงหาความรู้และเพลิดเพลิน  มีบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก 
ใฝ่เรียนรู้  มีจิตสาธารณะ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม มุ่งม่ันในการทํางาน สามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน   
                                                                                                       
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียง ให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
2. เข้าใจ บอก อธิบาย ตีความข้อความสั้นๆจากสื่อประเภทต่างๆ 
3. เขียนประโยคง่ายๆด้วยการใช้ถ้อยคําหรือรูปแบบการเขียนตามโครงสร้าง 
4. เขียนบรรยายหรือให้ข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือข่าวสารในชีวิตประจําวัน 
รวมทั้งหมด  4  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
อ20202  ภำษำอังกฤษอ่ำน - เขียน  2                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ             
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                  เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ฝึกอ่านออกเสียงคํา วลี ประโยคข้อความ บทอ่านสั้นๆ ปฏิบัติตามคําสั่ง ขอร้อง คําแนะนําโดยใช้ภาษา
ท่าทางเพ่ือสื่อความหมาย  เขียน บอกและให้ ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ เรื่องราวต่างๆ ใน
ชีวิตประจําวัน หรือประสบการณ์สิ่งที่น่าสนใจ  นําเสนอบทความ บทกวี  บทละครสั้นๆ ข้อมูลจากสื่อต่าง 
                ใช้ภาษาในการสื่อความและแสวงหาความรู้จากการอ่านเขียนได้อย่างเหมาะสมโดยการใช้
กระบวนการคิด วิเคราะห์  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการสืบค้น และกระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด  มีนิสัยรักการอ่าน    มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      
                  เห็นประโยชน์และคุณค่าในการร่วมกิจกรรมทางภาษา วัฒนธรรม ประเพณี   วันสําคัญต่าง ๆ  
แสวงหาความรู้ และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยวิธีการและสื่อที่หลากหลาย               
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงคํา วลี ประโยคข้อความ บทอ่านสั้นๆ 
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2. ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนํา โดยใช้ภาษาท่าทางสื่อความหมาย 
3. เขียนข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ เรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน หรือประสบการณ์ ที่น่าสนใจ 
4. นําเสนอบทความ บทกวี บทละครสั้นๆข้อมูลจากสื่อต่างๆ 
รวมทั้งหมด   4  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
อ20203  ภำษำอังกฤษอ่ำน - เขียน  3                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ             
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                  เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่านตีความ วิเคราะห์ 
ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี ที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน และวัฒนธรรมที่สอดแทรกในภาษาและ
สามารถบอกความหมาย คําศัพท์ วลี สํานวน เชื่อมโยงประโยคได้ตามสถานการณ์ต่างๆอย่างถูกต้องและศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
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 โดยใช้กระบวนการทางภาษา (ฟัง พูด อ่าน เขียน) กระบวนการกลุ่ม กระบวนการนําเสนอ กระบวนการ
สืบค้น กระบวนการคิดวิเคราะห์ สามารถทํางานเป็นกลุ่ม มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียน สรุปผล และ
นําเสนอผลงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือความสนใจเพลิดเพลินและรักการอ่านและเขียน นําความรู้ด้านภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ไปใช้อย่างมีคุณค่า มีความสุข  

มีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ ร่วมกันทํางานด้วยความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ มีคุณธรรมจริยธรรม        
มีทักษะทางสังคม และจิตอาสาและเป็นประชาธิปไตย เห็นประโยชน์ของการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูล
หลากหลายเพื่อขยายโลกทัศน์เข้าสู่สังคมและอาชีพ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงบทอ่าน ข้อความ จับใจความสําคัญ วิเคราะห์และสรุปความได้ 
2. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ /แก่นสาระหัวข้อเรื่อง ( TOPIC ) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมเรื่อง

ต่างๆใกล้ตัวและสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ 
3. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาลวันสําคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา 
4. ค้นคว้ารวบรวมและสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
5. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใน

การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
รวมทั้งหมด  5 ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
อ20204  ภำษำอังกฤษอ่ำน - เขียน  4                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ             
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ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                  เวลำ  40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกระบุหัวข้อเรื่อง 
จับใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผล และ
ยกตัวอย่างประกอบ เขียนบรรยายความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ข่าว วิเคราะห์
เรื่อง ข่าว เหตุการณ์ สถานการที่อยู่ในความสนใจ 
 โดยใช้ทักษะขบวนการสอนอ่านออกเสียง และอ่านจับใจความ และแสดงความคิดเห็น ได้อย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีจิตสาธารณะ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. ออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
2. จับใจความสําคัญ สรุปความ จากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดี และบันเทิงคดี 
3. แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว ประเด็นที่อยู่ในความ

สนใจของสังคมได้อย่างเหมาะสม 
4. อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมของเจ้าของภาษา 

รวมทั้งหมด 4 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
อ23201  ภำษำอังกฤษฟัง-พูด 1                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ภำคเรียนที่ 1              เวลำ  40 ช่ัวโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษาและพัฒนาด้านการฟังและพูด ภาษาอังกฤษ เพ่ือการติดต่อและสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การ

ทักทาย การกล่าวลา การแนะนําตนเองต่อหน้าผู้อ่ืน การให้ข้อมูลและคําแนะนําตามโอกาส สถานการณ์และ
เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษา การสนทนา การแสดงความรู้สึก การเล่าเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึน ในชีวิตประจําวัน โดยใช้ภาษา น้ําเสียง และกิริยาท่าทางท่ีเหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาท พูด
บรรยายเกี่ยวกับเทศกาลวันสําคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรม นํามาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความ
เหมือนและความแตกต่างของเจ้าของภาษา มีทักษะการฟังและพูดสื่อความในรูปแบบต่างๆได้ โดยอาศัยการสืบค้น 
ข้อมูล สนเทศ ผ่านระบบสารนิเทศเพ่ือบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืน ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ อันจะ
นําไปสู่ความเข้าใจอันดีในโรงเรียน ชุมชน และโลก 
 แสดงทักษะในการคิดวิเคราะห์และการปฏิบัติด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างเหมาะสมและมี
มารยาทเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจสามารถนําไปพัฒนาการเรียนรู้  
 เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษสามรถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักความเป็นไทย มี
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม ที่เหมาะสมความมุ่งม่ันในการทํางาน มีความรับผิดชอบ 
 
ผลกำรเรียนรู้  
1. ฟังบทสนทนาจากข้อความ บทความโดยใช้ท่าทาง น้ําเสียงที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่ฟังได้ 
2. ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆที่กําหนด ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ใช้ คําศัพท์  สํานวน  ไวยากรณ์ต่างๆ เพ่ือการสื่อสารทั้งในการฟัง พูด การอ่านและการเขียนได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆที่กําหนด 
4. แสดงบทบาทสมมติ ตามสถานการณ์ต่างๆที่กําหนดได้ 
5. เข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของไทย  
6. ฟังและสนทนาโต้ตอบ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัวสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน 
7. พูด แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
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8. ใช้ภาษา น้ําเสียง และกิริยาท่าทางท่ีเหมาะสมในการสนทนา 
รวมทั้งหมด   8  ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
อ23202  ภำษำอังกฤษฟัง-พูด 2                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ภำคเรียนที่ 2              เวลำ  40 ช่ัวโมง  จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาและพัฒนาด้านการฟังและพูดภาษาอังกฤษ เพ่ือการติดต่อและสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การ
แนะนําตนเองต่อหน้าผู้อ่ืน แสดงความต้องการเสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม การให้ข้อมูลและคําแนะนําตามโอกาส สถานการณ์และเหมาะสมกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษา การสนทนา การแสดงความรู้สึก การเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ใน
ชีวิตประจําวัน โดยใช้ภาษา น้ําเสียง และกิริยาท่าทางที่เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทพูดบรรยาย
เกี่ยวกับ สัญลักษณ์ ทิศทาง ชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรม นํามาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความเหมือน
และความแตกต่างของเจ้าของภาษา มีทักษะการฟังและพูดสื่อความในรูปแบบต่างๆได้ โดยอาศัยการสืบค้น ข้อมูล 
สนเทศ ผ่านระบบสารนิเทศเพ่ือบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืน ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ อันจะนําไปสู่
ความเข้าใจอันดีในโรงเรียน ชุมชน และโลก 
 แสดงทักษะในการคิดวิเคราะห์และการปฏิบัติด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างเหมาะสมและมี
มารยาทเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจสามารถนําไปพัฒนาการเรียนรู้  
 เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษสามรถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักความเป็นไทย มี
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม ที่เหมาะสมความมุ่งม่ันในการทํางาน มีความรับผิดชอบ 
 
ผลกำรเรียนรู้  
1. ฟังบทสนทนาจากข้อความ บทความโดยใช้ท่าทาง น้ําเสียงที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่ฟังได้ 
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2. ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆที่กําหนด ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ใช้ คําศัพท์  สํานวน  ไวยากรณ์ต่างๆ เพ่ือการสื่อสารทั้งในการฟัง พูด การอ่านและการเขียนได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆที่กําหนด 

4. แสดงบทบาทสมมติ ตามสถานการณ์ต่างๆที่กําหนดได้ 
5. เข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของไทย 
6.  ฟังและสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆใกล้ตัวสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน 
7. พูด แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
8. ใช้ภาษา น้ําเสียง และกิริยาท่าทางท่ีเหมาะสมในการสนทนา 
รวมทั้งหมด   8  ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
       

 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
จ20201   ภำษำจีน 1          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                                   เวลำ  40  ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

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

 ศึกษาหลักการฟัง พูด อ่าน และเขียน การอ่านออกเสียงจีนกลางมาตรฐานรวมทั้ง 21 พยัญชนะ 39 สระ 
และ 5 วรรณยุกต์โดยมีการกํากับการออกเสียง Pin yin ซึ่งเป็นมาตรฐาน 
สากลโดยศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของรูปประโยคต่างๆ ของภาษาจีนที่ใช่บ่อยในชีวิตประจําวันได้ 
 ศึกษาการอ่านอักษรจีน ส่วนประกอบของอักษรจีน และเทคนิคในการจําการอ่านอักษรจีน การเขียน 
ตัวอักษรจีน แบบตัวย่อโดยเน้นลายเส้นตัวอักษร  ลําดับในการเขียนลายเส้นอักษรจีน และโครงสร้างตัวอักษรจีนใน
รูปแบบง่ายๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนําไฟพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้ 
 ตระหนักเห็นคุณค่าของภาษาจีน สามารถนําความรู้ปรับใช้ในชีวิตประจําวันและศึกษาต่อ ตลอดจนการ
ประกอบอาชีพ สามารถดํารงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นผู้มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
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พอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการทํางาน มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทย มีจิต
สาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. สามารถฟังภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ 
2. สามารถออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ของภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
3. สามารถออกเสียงภาษาจีนกลางทุกพยางค์ได้ชัดเจน 
4. สามารถศัพท์ 600 – 1,000 คํา ที่ใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง 
5. สามารถอ่านออกและเข้าใจส่วนประกอบอักษรจีนที่ใช้บ่อย 
6. สามารถอ่านตัวอักษรภาษาจีนที่ใช้บ่อยได้ 300 – 500 ตัว 
7. สามารถมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับลายเส้นของอักษรจีน 
8. สามารถมคีวามรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับลําดับการเขียนลายเส้นของอักษรจีน 
9. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเก่ียวกับโครงสร้างของอักษรจีน 
10. สามารถเรียนการกํากับการออกเสียงได้ง่ายขึ้นโดยผ่านการเรียนรู้เบื้องต้นจากตัวอักษรในการกํากับการออก

เสียงในหนังสือบ่อยๆ 
รวมทั้งหมด 10 ผลกำรเรียนรู้ 
 

             
   
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
จ20202   ภำษำจีน 2          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                                   เวลำ  40  ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

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

 ศึกษาหลักการฟัง พูด อ่าน และเขียน การอ่านออกเสียงจีนกลางมาตรฐานรวมทั้ง 21 พยัญชนะ 39 สระ 
และ 5 วรรณยุกต์โดยมีการกํากับการออกเสียง Pin yin ซึ่งเป็นมาตรฐาน 
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สากลโดยศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของรูปประโยคต่างๆ ของภาษาจีนที่ใช่บ่อยในชีวิตประจําวันได้ 
 ศึกษาการอ่านอักษรจีน ส่วนประกอบของอักษรจีน และเทคนิคในการจําการอ่านอักษรจีน การเขียน 
ตัวอักษรจีน แบบตัวย่อโดยเน้นลายเส้นตัวอักษร  ลําดับในการเขียนลายเส้นอักษรจีน และโครงสร้างตัวอักษรจีนใน
รูปแบบง่ายๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนําไฟพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้ 
 ตระหนักเห็นคุณค่าของภาษาจีน สามารถนําความรู้ปรับใช้ในชีวิตประจําวันและศึกษาต่อ ตลอดจนการ
ประกอบอาชีพ สามารถดํารงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นผู้มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการทํางาน มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทย มีจิต
สาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. สามารถฟังภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ 
2. สามารถออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ของภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
3. สามารถออกเสียงพยางค์ ภาษาจีนกลางทุกพยางค์ได้ชัดเจน 
4. สามารถอ่านคําศัพท์ 600 – 1,000 คํา ที่ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง 
5. สามารถอ่านออกและเข้าใจส่วนประกอบอักษรจีนที่ใช้บ่อย 
6. สามารถมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับลายเส้นของอักษรจีน 
7. สามารถสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจําวันได้อย่างคล่องแคล่ว 
8. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเก่ียวกับลําดับการเขียนลายเส้นของอักษรจีน 
9. มีความรู้พ้ืนฐานด้านอักษรจีนอย่างถูกต้อง 
10. สามารถเขียนตัวอีกษรจีนอย่างง่าย เพื่อนพัฒนาการเขียนอักษรจีนได้ในโอกาสต่อไป 
รวมทั้งหมด 10 ผลกำรเรียนรู้ 
 
 

               
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
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จ20203   ภำษำจีน 3         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                                  เวลำ  40  ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

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

 ศึกษาหลักการฟัง พูด อ่าน และเขียน การอ่านออกเสียงจีนกลางมาตรฐานรวมทั้ง 21 พยัญชนะ 39 สระ 
และ 5 วรรณยุกต์โดยมีการกํากับการออกเสียง Pin yin ซึ่งเป็นมาตรฐาน 
สากลโดยศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของรูปประโยคต่างๆ ของภาษาจีนที่ใช่บ่อยในชีวิตประจําวันได้ 
 ศึกษาการอ่านอักษรจีน ส่วนประกอบของอักษรจีน และเทคนิคในการจําการอ่านอักษรจีน การเขียน 
ตัวอักษรจีน แบบตัวย่อโดยเน้นลายเส้นตัวอักษร  ลําดับในการเขียนลายเส้นอักษรจีน และโครงสร้างตัวอักษรจีนใน
รูปแบบง่ายๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนําไฟพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้ 
 ตระหนักเห็นคุณค่าของภาษาจีน สามารถนําความรู้ปรับใช้ในชีวิตประจําวันและศึกษาต่อ ตลอดจนการ
ประกอบอาชีพ สามารถดํารงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นผู้มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการทํางาน มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทย มีจิต
สาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. สามารถฟังภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ 
2. สามารถออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ของภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
3. สามารถออกเสียงพยางค์เสียงภาษาจีนกลางทุกพยางค์ได้ชัดเจน 
4. สามารถศัพท์ 1,200 – 2,000 คํา ที่ใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง 
5. สามารถสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจําวันได้อย่างคล่องแคล่ว 
6. มีความรู้พ้ืนฐานด้านอักษรจันอย่างถูกต้อง 
7. สามารถอ่านอักษรจีนที่ใช้บ่อยได้ 600 – 800 ตัว 
8. สามารถเรียนรู้การกํากับการออกเสียง 
9. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเก่ียวกับลายเส้นของอักษรจีน 
10. สามารถพัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีนได้ด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ในการเรียนภาษาจีนขั้นต่อไป 
รวมทั้งหมด 10 ผลกำรเรียนรู้ 
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 ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
จ20204   ภำษำจีน 4      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                                   เวลำ  40  ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

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

 ศึกษาหลักการฟัง พูด อ่าน และเขียน การอ่านออกเสียงจีนกลางมาตรฐานรวมทั้ง 21 พยัญชนะ 39 สระ 
และ 5 วรรณยุกต์โดยมีการกํากับการออกเสียง Pin yin ซึ่งเป็นมาตรฐาน 
สากลโดยศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของรูปประโยคต่างๆ ของภาษาจีนที่ใช่บ่อยในชีวิตประจําวันได้ 
 ศึกษาการอ่านอักษรจีน ส่วนประกอบของอักษรจีน และเทคนิคในการจําการอ่านอักษรจีน การเขียน 
ตัวอักษรจีน แบบตัวย่อโดยเน้นลายเส้นตัวอักษร  ลําดับในการเขียนลายเส้นอักษรจีน และโครงสร้างตัวอักษรจีนใน
รูปแบบง่ายๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนําไฟพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้ 
 ตระหนักเห็นคุณค่าของภาษาจีน สามารถนําความรู้ปรับใช้ในชีวิตประจําวันและศึกษาต่อ ตลอดจนการ
ประกอบอาชีพ สามารถดํารงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นผู้มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการทํางาน มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทย มีจิต
สาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. สามารถฟังภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ 
2. สามารถออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ของภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
3. สามารถออกเสียงพยางค์เสียงภาษาจีนกลางทุกพยางค์ได้ชัดเจน 
4. สามารถศัพท์ 1,200 – 2,000 คํา ที่ใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง 
5. สามารถสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจําวันได้อย่างคล่องแคล่ว 
6. สามารถอ่านอักษรจีนที่ใช้บ่อยได้ 600 – 800 ตัว 
7. สามารถเรียนรู้การกํากับการออกเสียง 
8. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเก่ียวกับลายเส้นของอักษรจีน 
9. สามารถพัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีนได้ด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ในการเรียนภาษาจีนขั้นต่อไป 
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10. สามารถพัฒนาทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลโดยผ่านสื่อต่างๆ เป็นภาษาจีน 
รวมทั้งหมด 10 ผลกำรเรียนรู้ 
 
 

              
  
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
จ20205   ภำษำจีน 5             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                                   เวลำ  40  ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

................................................................................................................................................................... ...... 
 ศึกษาหลักการฟัง พูด อ่าน และเขียน การอ่านออกเสียงจีนกลางมาตรฐานรวมทั้ง 21 พยัญชนะ 39 สระ 
และ 5 วรรณยุกต์โดยมีการกํากับการออกเสียง Pin yin ซึ่งเป็นมาตรฐาน 
สากลโดยศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของรูปประโยคต่างๆ ของภาษาจีนที่ใช่บ่อยในชีวิตประจําวันได้ 
 ศึกษาการอ่านอักษรจีน ส่วนประกอบของอักษรจีน และเทคนิคในการจําการอ่านอักษรจีน การเขียน 
ตัวอักษรจีน แบบตัวย่อโดยเน้นลายเส้นตัวอักษร  ลําดับในการเขียนลายเส้นอักษรจีน และโครงสร้างตัวอักษรจีนใน
รูปแบบง่ายๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนําไฟพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้ 
 ตระหนักเห็นคุณค่าของภาษาจีน สามารถนําความรู้ปรับใช้ในชีวิตประจําวันและศึกษาต่อ ตลอดจนการ
ประกอบอาชีพ สามารถดํารงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นผู้มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการทํางาน มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทย มีจิต
สาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. สามารถฟังภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ 
2. สามารถออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ของภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
3. สามารถออกเสียงพยางค์เสียงภาษาจีนกลางทุกพยางค์ได้ชัดเจน 
4. สามารถศัพท์ 2,200 – 3,200 คํา ที่ใช้ ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง 



   

หลักสตูรโรงเรยีนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

  

 

250 

5. สามารถสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจําวันได้อย่างคล่องแคล่ว 
6. มีความรู้พ้ืนฐานด้านอักษรจันอย่างถูกต้อง 
7. สามารถอ่านออกและเข้าใจส่วนประกอบอักษรจีนที่ใช้บ่อย 
8. สามารถพัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีนได้ด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ในการเรียนภาษาจีนขั้นต่อไป 
9. สามารถพัฒนาทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลโดยผ่านสื่อต่างๆเป็นภาษาจีน 
10. สามารถเปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่าง ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม 
รวมทั้งหมด 10 ผลกำรเรียนรู้ 
 

 
           
     
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
จ20206   ภำษำจีน 6          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                                   เวลำ  40  ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต  

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

  ศึกษาหลักการฟัง พูด อ่าน และเขียน การอ่านออกเสียงจีนกลางมาตรฐานรวมทั้ง 21 พยัญชนะ 39 สระ 
และ 5 วรรณยุกต์โดยมีการกํากับการออกเสียง Pin yin ซึ่งเป็นมาตรฐาน 
สากลโดยศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของรูปประโยคต่างๆ ของภาษาจีนที่ใช่บ่อยในชีวิตประจําวันได้ 
 ศึกษาการอ่านอักษรจีน ส่วนประกอบของอักษรจีน และเทคนิคในการจําการอ่านอักษรจีน การเขียน 
ตัวอักษรจีน แบบตัวย่อโดยเน้นลายเส้นตัวอักษร  ลําดับในการเขียนลายเส้นอักษรจีน และโครงสร้างตัวอักษรจีนใน
รูปแบบง่ายๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนําไฟพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้ 
 ตระหนักเห็นคุณค่าของภาษาจีน สามารถนําความรู้ปรับใช้ในชีวิตประจําวันและศึกษาต่อ ตลอดจนการ
ประกอบอาชีพ สามารถดํารงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นผู้มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการทํางาน มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทย มีจิต
สาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
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ผลกำรเรียนรู้ 
1. สามารถฟังภาษาจีนกลางโดยแยกแยะพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ 
2. สามารถออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ของภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
3. สามารถออกเสียงพยางค์เสียงภาษาจีนกลางทุกพยางค์ได้ชัดเจน 
4. มีความรู้พ้ืนฐานด้านอักษรจีนอย่างถูกต้อง 
5. สามารถอ่านออกและเข้าใจส่วนประกอบอักษรจีนที่ใช้บ่อย 
6. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเก่ียวกับโครงสร้างของอักษรจีน 
7. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเก่ียวกับลําดับการเขียนลายเส้นของอักษรจีน 
8. สามารถพัฒนาทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลโดยผ่านสื่อต่างๆเป็นภาษาจีน 
9. สามารถเปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่าง ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน 
10. สามารถพัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีนได้ด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ในการเรียนภาษาจีนขั้นต่อไป 
รวมทั้งหมด 10 ผลกำรเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ม20201   ภำษำมลำยู 1          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                                   เวลำ  20  ช่ัวโมง    จ ำนวน 0.5  หน่วยกิต  

................................................................................. ........................................................................................  
ศึกษาเกี่ยวกับ ข้อความและบทสนทนาเกี่ยวกับ ผลไม้พ้ืนเมือง วันสําคัญต่างๆ  ยาเสพติด การเขียนสื่อ

ความตามรูปแบบที่กําหนด การบรรยายภาพ จดหมาย หลักการเติม(men)เครื่องหมายต่างๆ(tanda baca) kama 
noktah tanda soal titik bertindih มารยาทในการฟัง พูด อ่านและเขียน  
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           โดยใช้กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน มีทักษะและเห็นคุณค่าในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 
ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งวิทยาการเก่ียวกับศาสนาอิสลามและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินชีวิตในสังคมอย่างสงบสุข 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อาน  เขียน จับใจความสําคัญและสรุป เนื้อหาจากขอความ/บทสนทนา  
2. สนทนา โตตอบและบอกความหมาย คําศัพท  
3. แสดงความคิดเห็น เห็นประโยชนและ เลือกใชภาษาจากการฟง พูด อา น  ในสถานการณตางๆ ไดอยาง

เหมาะสม   
4. อานและเขียนตามรูปแ บบต ง ๆ ที่กําหนด  
5. มีมารยาทในการฟง พูด อ่าน เขียน 
รวมทั้งหมด 10 ผลกำรเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
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ม20202   ภำษำมลำยู 2          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                                   เวลำ  20  ช่ัวโมง    จ ำนวน 0.5  หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
               ศึกษาเก่ียวกับ การเขียนสื่อความตามรูปแบบที่กําหนด เรียงความ ย่อความ กลุ่มคํา kata  ganti diri  
kata sendi nama  kata hubung   
              โดยใช้กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน มีทักษะและเห็นคุณค่าในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 
ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งวิทยาการเก่ียวกับศาสนาอิสลามและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินชีวิตในสังคมอย่างสงบสุข 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อาน เขียน เรียงความและย่อความ 
2. สนทนา โตตอบและบอกความหมายกลุมคํา/สุภาษิต  
3. แสดงความคิดเห็น เห็นประโยชน์เลือกใชภาษาจากการฟง พดู อ่านในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
รวมทั้งหมด 3 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 
ม20203   ภำษำมลำยู 3          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                                   เวลำ  20  ช่ัวโมง    จ ำนวน 0.5  หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
              ศึกษาเกี่ยวกับ เรื่องสั้นเกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน หลักการเติม (imbuhan pen) awalan 
(pen_ ,ter_, ber_, ke) apitan (di_  kan , di_  i) sisipan(_el,_er_, _me_) คําสมาส คําสนธิ (simpulan 
bahasa)มารยาทในการฟัง พูด อ่านและเขียน 
               โดยใช้กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน มีทักษะและเห็นคุณค่าในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 
ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งวิทยาการเก่ียวกับศาสนาอิสลามและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินชีวิตในสังคมอย่างสงบสุข 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อาน เขียน เรื่องสั้นที่กําหนด  
2. สนทนา โตตอบและบอกความหมายคําพังเพยและ สมาส สนธิ   
3. แสดงความคิดเห็น เห็นประโยชนเ์ลือกใชภาษาในสถานการณตางๆเหมาะสม  
4. มีมารยาทในการฟง พูด อาน และเขียน   
รวมทั้งหมด 4 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 
ร20201   ภำษำอำหรับ 1                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                                   เวลำ  20  ช่ัวโมง    จ ำนวน 0.5  หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
           ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอาหรับ  คือ  บทสนทนา/ข้อความ  เช่น  ปีการศึกษาใหม่  
ครอบครัวของฉันโรงเรียนของเรา  ตลาดนัดในชุมชน  มูฮัมมัดนบีของเรา  ความสัจจริง  มารยาทในการฟัง  พูด  
อ่าน  และเขียน  คําศัพท์ วลี/ประโยค หลักไวยกรณ์ 
 การสร้างความรู้และความเข้าใจต้องมีมารยาทในการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน  จับใจความสําคัญ  และ
สรุปเนื้อหาจากข้อความ  บทสนทนา  มีทักษะและเห็นคุณค่าในการใช้ภาษาอาหรับ  เพ่ือการเรียนรู้สื่อความหมาย
ที่ถูกต้อง  และค้นคว้าบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม  อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อาน  เขียน จับใจความสําคัญและสรุป เนื้อหาจากขอความ/บทสนทนา  
2. สนทนา โตตอบและบอกความหมาย คําศัพท์ 
3. จําแนกประเภทของคํา  คํานาม คํากริยา และคําบุพบท 
4. แสดงความคิดเห็น เห็นประโยชนและ เลือกใชภาษาจากการฟง พูด อาน ใน สถานการณตางๆ ไดอยาง

เหมาะสม 
5. มีมารยาทในการฟง พูด อ่านและเขียน 
รวมทั้งหมด 5 ผลกำรเรียนรู้ 
 



   

หลักสตูรโรงเรยีนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

  

 

256 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 
ร20202   ภำษำอำหรับ 2                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                                   เวลำ  20  ช่ัวโมง    จ ำนวน 0.5  หน่วยกิต  

............................................................................................................................. ............................................ 
                การศึกษาเกี่ยวกับภาษาอาหรับ  คือ  ต้องมีข้อความ/บทสนทนา  เช่น  หมู่บ้านของเราหน้าอยู่ 
อาหารที่หะลาลและสะอาด มิตรภาพในอิสลาม ประวัตินบีอิบรอฮีม คําศัพท์ วลี/ประโยค หลักไวยากรณ์ 
      การสร้างความรู้และความเข้าใจโดยใช้กระบวนการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน  จับใจความสําคัญ  
แสดงความคิดเห็น  และสรุปเนื้อหาจากกระบวนการฟัง  พูด  อ่าน บทสนทนา  มีทักษะและเห็นคุณค่าในการใช้
ภาษาอาหรับ  เพ่ือการเรียนรู้สื่อความหมายที่ถูกต้อง  และค้นคว้าบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม  อย่างสร้างสรรค์
และมีประสิทธิภาพ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อาน  เขียน จับใจความสําคัญและสรุป เนื้อหาจากขอความ/บทสนทนา  
2. สนทนาโตตอบและบอกคว มหมายคําศัพท  
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3. จําแนกประเภทของคํานาม คํากริยา คํา บุพบท และประโยค  
4. แสดงความคิดเห็น เห็นประโยชนและ เลือกใชภาษาจากการฟง พูด อาน ใน สถานการณตางๆ ไดอย่าง

เหมาะสม 
รวมทั้งหมด 4 ผลกำรเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 
ร20203   ภำษำอำหรับ 3                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                                                   เวลำ  20  ช่ัวโมง    จ ำนวน 0.5  หน่วยกิต  

.........................................................................................................................................................................  
การศึกษาเกี่ยวกับภาษาอาหรับ  คือ  ข้อความ/บทสนทนา  เช่น  นักเรียนดีเด่น การตะวักกัลป์ต่ออัลลอฮ 

ประเทศของเรา  ประวัตินบีมูซา   คําศัพท์   วลี/ประโยค   หลักไวยกรณ์ 
 การสร้างความรู้และความเข้าใจโดยใช้กระบวนการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน  จับใจความสําคัญ  สรุป
เนื้อหาจากข้อความ  บทสนทนา  วิเคราะห์ชนิดของคํานาม  คํากริยา  และแสดงความคิดเห็น              มีทักษะ
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และเห็นคุณค่าในการใช้ภาษาอาหรับ  เพ่ือการเรียนรู้สื่อความหมายที่ถูกต้อง  และค้นคว้าบทบัญญัติของศาสนา
อิสลาม  อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อาน  เขียน จับใจความสําคัญและสรุป เนื้อหาจากขอความ/บทสนทนา 
2. สนทนาโตตอบและบอกความหมายคําศัพท  
3. วิเคราะหชนิดของคํานาม คํากริยา และการทําหนาที่ของคําในประโยค 
4. แสดงความคิดเห็น เห็นประโยชนและเลือก ใชภาษาจากการฟง พูด อาน ในสถานการณตางๆ ไดอยาง

เหมาะสม  
5. มีมารยาทในการฟง พูด อ่านและเขียน 
รวมทั้งหมด 5 ผลกำรเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่  4 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 

 หลักสูตรโรงเรียนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช 2553  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช    2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556) มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ    พัฒนา
อย่างรอบด้าน  เพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม  ให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะสําคัญ  ได้แก่   ความสามารถในการสื่อสาร    ความสามารถในการคิด     ความสามารถในการแก้ปัญหา   



   

หลักสตูรโรงเรยีนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

  

 

259 

ความสามารถความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   พร้อมทั้งมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  8  ประการ  คือ  รักชาติ  ศาสน์   ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันใน
การทํางาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ  เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมไทยและพลโลก  โรงเรียนได้กําหนดให้
ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างเวลาดังนี้   
 

โครงสร้ำงเวลำของกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 
 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
ระดับชั้น 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 

     1.  กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 

     2. กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ- เนตรนารี  
- ชุมนุม 

 

40 
40 

 

40 
40 

 

40 
40 

     4.  กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน์ 15* 15* 15* 
เวลำเรียนรวม 120 120 120 

     หมำยเหตุ       กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมบูรณาการในกิจกรรม 

     อ่ืนๆ  และสามารถปฏิบัติได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 

ลักษณะของกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กําหนดในหลักสูตรโรงเรียนสวนพระยาวิทยา  พุทธศักราช  2553          ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 ประกอบด้วยกิจกรรม  3    ลักษณะดังนี้ 

1.  กิจกรรมแนะแนว   มีขอบข่ายของกิจกรรม  3   คือ 
 1.1  ด้านการศึกษา  โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  บริการ 

ข้อมูลสารสนเทศการศึกษาต่อ  เพ่ือให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนและศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม 
 1.2  ด้านการงานและอาชีพ  ให้ผู้เรียนรู้จักตนเองในด้านความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจ

ในอาชีพต่าง ๆ  อย่างหลากหลาย  มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  มีการวางแผนเข้าสู่อาชีพได้อย่างเหมาะสม 
 1.3    ด้านชีวิตและสังคม   ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง  รักและเห็นคุณค่าในตนเอง  รักผู้อื่น  

รักษาสิ่งแวดล้อม  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  มีเจตคติท่ีดีต่อการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ  มีทักษะและสามารถปรับตัวให้
ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2.  กิจกรรมนักเรียน  ประกอบด้วย 
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   2.1    กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี    สําหรับผู้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  ทุกคน โดยผู้เรียน
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี   ใช้เวลา  1  ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน   ปฏิบัติกิจกรรมโดยเปิดประชุม
กอง  ดําเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมให้ศึกษา วิเคราะห์  วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน 
โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกอง โดยให้ผู้เรียนศึกษาและฝึกปฏิบัติในเรื่อง 

1. เครื่องหมายลูกเสือโลก  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) 
2. เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) 
3. เครื่องหมายลูกเสือหลวง  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) 

โดยใช้กระบวนการทํางาน กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการจัดการ  กระบวนการคิด
รเิริ่มสร้างสรรค์ กระบวนการฝึกปฏิบัติทางลูกเสือ กระบวนการทางเทคโนโลยี  
และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่  มีนิสัยในการสังเกต จดจํา เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น บําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ รู้จักทําการฝีมือ พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องกับ
ลัทธิการเมืองใด ๆ สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หมำยเหตุ     -  ผู้เรียนจะได้รับเครื่องหมายลูกเสือโลก  เมื่อเรียนและสอบผ่านวิชาในข้อ 1 
            -  ผู้เรียนจะได้รับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ ต้อง 
           1. ได้รับเครื่องหมายลูกเสือโลกแล้ว 
           2. เรียนและสอบได้วิชาในข้อ 2. การเดินทางสํารวจ และการบริการ และต้องเลือกเรียนและสอบ
ผ่านอีก 3 วิชาจาก 6 วิชา ในระดับลูกเสือชั้นพิเศษ 
    3. ผ่านการฝึกอบรมความคิดริเริ่ม (การเดินทางไกล และการอยู่ค่ายพักแรม) 
             - ผู้เรียนจะได้รับเครื่องหมายลูกเสือหลวง ต้อง 
    1.  ได้รับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
          2. เรียนและสอบได้วิชาพ้ืนฐานอีก 3 วิชา  ในระดับลูกเสือชั้นพิเศษท่ีไม่ซ้ํากับวิชาพ้ืนฐานในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
          3. สอบได้วิชาการบริการและวิชาพ้ืนฐานอีก 3 วิชา ในระดับลูกเสือหลวง 
          4. ผ่านการฝึกอบรมวิชาการเป็นผู้นํา ตามหลักสูตรที่กําหนด 
            - สําหรับวิชาพิเศษ ให้ใช้ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตร และวิชาพิเศษ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2528 

ผลการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 

        1. รู้  เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณ  กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ - เนตรนารี 
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          2. เข้าใจความเป็นมาและวิวัฒนาการของลูกเสือ - เนตรนารี 
           3. ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกล้าหาญ อดทน เชื่อมั่นในตนเอง มีระเบียบวินัย  

มีความสามัคคี เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความเสียสละ บําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
              4. มีทักษะการสังเกต จดจํา การใช้มือ เครื่องมือ การแก้ไขปัญหา และทักษะในการทํางาน

ร่วมกัน 
                5. พัฒนาตนเองอยู่เสมอ สร้างสรรค์งานฝีมือ สนใจ และพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ 
       2.2 กิจกรรมชุมนุม    เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  ความ
ต้องการของตน  เพ่ือพัฒนาความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม  สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
        การดําเนินการกิจกรรมชุมนุม  โดยให้ผู้เรียนเลือกสมัครเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมที่สนใจปีการศึกษาละ  
1  ชุมนุม   มีการเลือกคณะกรรมการชุมนุม  เพ่ือร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมเสนอโครงการ  กําหนดปฏิทิน
ปฏิบัติกิจกรรม   ทั้งนี้มีครูที่ปรึกษาชุมนุมคอยให้คําแนะนํา  ร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งประเมินตามหลักเกณฑ์
การประเมินตามระเบียบการวัดผลประเมินหลักสูตรโรงเรียนนราธิวาส   พุทธศักราช  2552  เมื่อสิ้นภาคเรียน 
 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทําประโยชน์ตาม
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร  เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ  ความดีงาม ความ
เสียสละต่อสังคม มีจิตใจมุ่งทําประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม กิจกรรมสําคัญได้แก่ กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมดํารงรักษา สืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนาธรรม กิจกรรมพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสังคม  
 สําหรับกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์จัดสรรเวลาให้ผู้เรียน    ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     รวม  
3 ปี  จํานวน  45  ชั่วโมง   
 ทั้งนี้  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   ผู้เรียนสามารถร่วมกิจกรรมลักษณะ 
บูรณาการกับกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี    กิจกรรมชุมนุม หรือกิจกรรมการเรียนการสอน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
โดยเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติต่อเนื่อง   อาจจัดในรูปโครงการ/โครงงานได้ตามความเหมาะสม    สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมได้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน    ร่วมกับหน่วยงาน  องค์กรต่างๆ  ได้อย่างอิสระ   ไม่จํากัดเวลาและ
สถานที่   ซึ่งผู้เรียนจะต้องรายงานการปฏิบัติกิจกรรมในสมุดบันทึก   และนําเสนอครูที่ปรึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียน   
เพ่ือประเมินตามเกณฑ์ที่กําหนด    
 

กำรพิจำรณำมอบหมำยผู้จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 

คณะครูทุกคนเป็นครทูี่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตามที่โรงเรียนมอบหมายโดยมีบทบาท  ดังนี้ 
1. ปฐมนิเทศผู้เข้าเรียนให้เข้าใจเป้าหมาย  วิธีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. เลือกตั้งคณะกรรมการการดําเนินกิจกรรม 
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       3. ส่งเสริมการจัดทําแผนงาน / โครงการ โดยให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นใน 
การจัดทําแผนงานโครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน 
 4.  ประสานงาน และอํานวยความสะดวกในด้านทรัพยากรตามความเหมาะสม 

5. ให้คําปรึกษา ดูแล ติดตามการจัดกิจกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามแผนงานด้วย 
ความเรียบร้อย และปลอดภัย   

6. ประเมินผลการเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน 
  7. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

บทที่  5 
เกณฑ์กำรจบหลักสูตร 

 
เกณฑ์กำรจบระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

1.   ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  66  หน่วยกิต  และ    
      รายวชิาเพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษากําหนด 
2. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
3. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
4. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและได้รับการตัดสินผลการเรียน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม 

 

 กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

กําหนดเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ให้สอดคล้องกับบริบทและจุดเน้นของ
สถานศึกษา  กําหนดระดับคุณภาพ  หรือเกณฑ์ในการประเมินตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2551  กําหนดไว้  4  ระดับ คือ  ดีเยี่ยม  ดี  ผ่าน  และไม่ผ่าน  กําหนดประเด็นการประเมินให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 การให้คะแนนโดยพิจารณาแต่ละส่วนของการปฏิบัติ  ซึ่งแต่ละส่วนจะต้องกําหนดคําอธิบายลักษณะของ
การปฏิบัติในส่วนนั้น ๆ ไว้อย่างชัดเจน  8  ประการ ประกอบด้วย 
1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 

ตัวชี้วัด 
1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ 
1.2 ธํารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 
1.3 ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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2. ซื่อสัตย์สุจริต 
 ตัวช้ีวัด 
  2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 
  2.2 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ 
 

3. มีวินัย 
 ตัวช้ีวัด 
  3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียนและสังคม 
 

4. ใฝ่เรียนรู้ 
 ตัวช้ีวัด 
  4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
  4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ทั้งภายใจและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 

5. อยู่อย่างพอเพียง 
 ตัวช้ีวัด 
  5.1 ดําเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
  5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
6. มุ่งม่ันในการทํางาน 
 ตัวช้ีวัด 
  6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
  6.2 ทํางานด้วย ความเพียรพยายาม และ อดทนเพ่ือให้งานสําเร็จตามเป้าหมาย 
 

7. รักความเป็นไทย 
 ตัวช้ีวัด 
  7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญกตเวที 
  7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  7.3 อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 

8. มีจิตสาธารณะ 
 ตัวช้ีวัด 
  8.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
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  8.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
  8.3 มีความเป็นผู้นํา 
 
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3    หมายถึง    ดีเยี่ยม    แปลได้ว่า   ผ่านตามเกณฑ์สถานศึกษา 
2    หมายถึง    ดี            แปลได้ว่า   ผ่านตามเกณฑ์สถานศึกษา 
1    หมายถึง    ผ่าน        แปลได้ว่า   ผ่านตามเกณฑ์สถานศึกษา 
0    หมายถึง    ไม่ผ่าน   แปลได้ว่า   ไม่ผ่านตามเกณฑ์สถานศึกษา   

 
กำรประเมินกำรอ่ำน  คิดวิเครำะห์  และเขียน 
 การประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนของผู้เรียนเพ่ือเลื่อนชั้น  และจบการศึกษา
แต่ละระดับการศึกษา  ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  และสถานศึกษา
กําหนด  การตัดสินผลการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นใช้ผลการประเมินปลายปี  ส่วนการตัดสินการจบระดับการศึกษา  
ใช้ผลการประเมินปลายปีสุดท้ายของระดับการศึกษา 
 
 
 
ตัวช้ีวัดควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  คิดวิเครำะห์  และเขียน  ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

1. สามารถคัดสรรสื่อ  ที่ต้องการอ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์  สามารถสร้างความ
เข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน 

2. สามารถจับประเด็นสําคัญและประเด็นสนับสนุน  โต้แย้ง 
3. สามารถวิเคราะห์  วิจารณ์  ความสมเหตุสมผล  ความน่าเชื่อถือ  ลําดับความและความเป็นไปได้ของ

เรื่องท่ีอ่าน 
4. สามารถปรับปรุงคุณค่า  แนวคิด  แง่คิดท่ีได้จากการอ่าน 
5. สามารถสรุป  อภิปราย  ขยายความ  แสดงความคิดเห็น  โต้แย้ง  สนับสนุน  โน้มน้าวโดยการเขียน

สื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  ผังความคิด  เป็นต้น 
 
เกณฑ์กำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 

3    หมายถึง    ดีเยี่ยม    แปลได้ว่า   ผ่านตามเกณฑ์สถานศึกษา 
2    หมายถึง    ดี            แปลได้ว่า   ผ่านตามเกณฑ์สถานศึกษา 
1    หมายถึง    ผ่าน        แปลได้ว่า   ผ่านตามเกณฑ์สถานศึกษา 
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0    หมายถึง    ไม่ผ่าน   แปลได้ว่า   ไม่ผ่านตามเกณฑ์สถานศึกษา   
 ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนนายทะเบียนวัดผลจะประกาศให้นักเรียนและรายงานผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ทราบ 
 
กำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 

 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นการประเมินผลการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็น รายภาค  
เพ่ือสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพ่ือเลื่อนชั้นและประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพ่ือการจบแต่ละ
ระดับการศึกษา  โดยการดําเนินการดังกล่าวมีแนวปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนทุกคน
ตลอดระดับการศกึษา 

2. ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากําหนด  เกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษาที่สถานศึกษากําหนดนั้นผู้เรียนจะต้องผ่าน
กิจกรรม  3  กิจกรรมสําคัญ  ดังนี้ 

- กิจกรรมแนะแนว 

- กิจกรรมนักเรียน  ได้แก่ 
(1) กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผู้บําเพ็ญประโยชน์  และนักศึกษาวิชา

ทหาร   
(2) กิจกรรมชุมนุม    ชมรม 
(3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 

3. นําเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพ่ือให้
ความเห็นชอบ 

4. เสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 
 
 

 
 

      
คําสั่งโรงเรียนสวนพระยาวิทยา 

ที่  053/2553 
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เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2553 
      

 
ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่  สพฐ  293/2551  เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช  2551  สั่ง  ณ  วันที่  11  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551  โรงเรียนสวนพระยาวิทยา        เป็นโรงเรียน
ประเภททั่วไป   ซึ่งต้องจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  
2553  เพ่ือให้การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนสวนพระยาวิทยา  ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย  เสร็จ
สมบูรณ์  มีสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551     จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอํานวยการ  มีหน้าที่วางแผน  อํานวยการและประสานงานให้คณะกรรมการดําเนินการ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย  เสร็จสมบูรณ์  ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 

1.1. นายอับดุลฮาลี      แวดอเล๊าะ ประธานกรรมการ 

1.2. นายซายูตี   ดาราโอ๊ะ รองประธานกรรมการ 

1.3. นายมะซอและ   มาหะ  กรรมการ 

1.4. นายซัยนุดดีน   บินศาสตรา กรรมการ 

1.5. นางมาเรีย   สรรเพชุดา กรรมการ 

1.6. นายนิแม   มะดีเย๊าะ กรรมการและเลขานุการ 

1.7. นายอิสมาแอ   มะสาแม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการดําเนินการ  มีหน้าที่จัดทําหลักสูตรสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาที่ได้รับมอบหมาย  
ทั้งรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม  ระดับชั้น ม.1 – ม.6  โดยจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มให้เสร็จ
เรียบร้อยภายในเวลาที่กําหนด  ประกอบด้วย 

2.1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1) นางมยุรา  เพชรกาญจนมาลา ประธานกรรมการ 

2) นางนริศรา  ขาลี   กรรมการและเลขานุการ 

2.2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1) นายอานนท์  เพชรกาญจนมาลา ประธานกรรมการ 

2) นายมะซอและ  มาหะ   กรรมการ 

3) นางสาวฟารียา  หะยียูโซ๊ะ  กรรมการ 

4) นางทิพวรรณ  ราชสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 

2.3. กลุ่มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ 
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1) นางโฉมเฉลา  ดาราโอ๊ะ  ประธานกรรมการ  

2) นายนายมะพาริ  มะเร๊ะ   กรรมการ 

3) นางสาวซารีมะห์  เจะเซะ   กรรมการ 

4) นายอิสมาแอ  มะสาแม  กรรมการ 

5) นางฮาลีเม๊าะ  สะมะแอ  กรรมการ 

6) นางสาวเพาซานา ตาปู   กรรมการ 

7) นางปราณี  มลายา   กรรมการและเลขานุการ 

2.4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1) นายซัยนุดดีน  บินศาสตรา  ประธานกรรมการ 

2) นายอับดุลมูบิง  ยูโซ๊ะ   กรรมการ 

3) นายอับดุลฮาดี  เจ๊ะแต   กรรมการ 

4) นายอับดุลรอฮีม  ยูโซ๊ะ   กรรมการ 

5) นายอับดุลเล๊าะ  ดือราแม   กรรมการ 

6) นายอับดุลฮาดี  สาเร็ง   กรรมการ 

7) นายมุสตารี  อาบู   กรรมการ 

8) นายอุสมาน  มะดามิ   กรรมการ 

9) นางนูรอามาณีย์  หะยีอาบู  กรรมการ 

10) นางมาซูรา  ลอมะ   กรรมการ 

11) นางพัชรี  สารีแปเร๊าะ  กรรมการ 

12) นางรูซีตา  มะดามิ   กรรมการ 

13) นางซูไรดา  รอมะ   กรรมการและเลขานุการ 

2.5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

1) นายซามัน  ดอเล๊าะ   ประธานกรรมการ 

2) นางรอฮายา  เจ๊ะจาโรจน์  กรรมการ 

3) นายซําซูดิน  เจ๊ะเม๊าะ   กรรมการและเลขานุการ 

2.6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1) นายนิแม  มะดีเย๊าะ  ประธานกรรมการ 

2) นางสาวไซนะ  อาลียะ   กรรมการและเลขานุการ 

2.7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
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1) นายชารีฟ  หะยีซําซูดิน  ประธานกรรมการ 

2) นายชัยมี  ปิยาตู   กรรมการ 

3) นางสาวอาอีลา  การี   กรรมการและเลขานุการ 

2.8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1) นางมาเรีย  สรรเพชุดา  ประธานกรรมการ 

2) นายซายูตี  ดาราโอ๊ะ  กรรมการ 

3) นางพิมูล  ใจบุญ   กรรมการและเลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้ศึกษา  วิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ประชุมวางแผนการจัดทําหลักสูตรตามที่ได้รับมอบหมาย  ให้สําเร็จ
เรียบร้อยภายในเวลาที่กําหนด  หากมีปัญหาให้ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการ 

   

สั่ง  ณ  วันที่       12       เมษายน      พ.ศ. 2553 

 

 

       (นายอับดุลฮาลี      แวดอเล๊าะ) 
              ผู้อํานวยการโรงเรียนสวนพระยาวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 


